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INTRODU<;ÁO 

EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO 

MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

q 
! 

Na semana de 7 a 11 de dezembro de 1987, te ve lugar no Muse u Paraense Erru1io 
Goeldi, em Belém, o simpósio "Pesquisas recentes em etnología e hlstória 
indígena da Amazonia", patrocinado pela Associa9ao Brasileira de Antropo
logía (ABA) e pela Associa9ao Nacional de P~s-gradua9ao e Pesquisa em 
Ciencias Sociais (ANPOCS). Ele reuniu cerca de cinquenta pesquisadores; dos 
vinte e cinco trabalhos ali apresentados, quinze sao agora publicados. 1 Eles 
tratam de problemas atuais da· pesquisa antropológica sobre as popula96es 
indígenas da Amazonia. 

A circular-convite ao simpósio argumentava: "O avan90 quantitativo e 
qualitativo da etnología dos povos indígenas da Amazonia está a pedir urna 
ocasiao para a troca de informa96es e para o aprofundamento da reflexao sobre 
alguns temas fundamentais da organiza9ao social, cosmologia e dinfunica 
temporal das sociedades da regiao. A quantidade de pesquisadores envolvidos, 
dispersos em centros de estudo brasileiros e estrangeiros, bem como o intervalo 
de tempo entre as pesquisas e as publica96es dela resultantes, respondem pela 
oportunidade de um forum onde sejam comunicadas e discutidas as pesquisas 
mais recentes, disseminando e debatendo o saber em vias de constitui9ao ... " 
Com efeito, o tempo transcorrido entre o simpósio e a publica9ao desta 
coletanea, que foi aliás algo maior que o usual, comprova o que entao se dizia. 
Ele foi suficiente para que vários dos trabalhos apresentados em Belém se 
desdobrassem em teses e disserta96es (algumas ainda inéditas);2 foi suficiente 
também, diga-se de passagem, para que a Amazonia se consolidasse como urna 
"questao" de apelo público mundial. 

Embora, ao organizar o simpósio, pretendessemos urna cobertura ampla do 
domínio de investiga9ao, o leque de trabalhos que ora se lerá é apenas urna 
amostra significativa, mas nao representativa no sentido estatístico, do "estado 
da arte" em etnología e história da Amazonia indígena. Assim, certas áreas 
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culturais da Amazonia, e em particular aquetas situadas fora do território 
brasileiro, estao sub-representadas ou ausentes; o mesmo se diga de campos e 
objetos como etno-ecologia, linguística ameríndia, política indigenista, etnici
dade, xamanismo ... Os temas dominantes no simpósio foram aqueles menciona
dos no trecho acima: organiza~ao social, cosmología, história. Observe-se, 
entretanto, que há artigos sobre sociedades da Guiana e da Amazonia sub
andina; que vários tematizam ·as rela~oes entre as sociedades indígenas e 
estruturas sócio-políticas nacionais ou intemacionais; que há dois trabalhos 
sobre o que poderíamos chamar de teorias e práticas amerindias do sentido; e que 
um importante artigo sobre a relayao das sociedades indígenas coma "natureza" 
encerra a coletanea. Desta forma, ela é urna introduyao ao que vem sendo feito 
em antropología da Amazonia nos últimos anos. 

A origem institucional dos participantes também é variada, ainda que, mais 
' urna vez, nao reflita qualquer distribuiyao quantitativa global. A parte os 

imponderáveis que impediram a participayao de muitos dos convidados, os 
pesquisadores e institui~oes mais diretamente ligados aos organizadores do 
simpósio, como é regra na academia, tenderam_a comparecer majoritariamente. 3 

De qualquer modo, nossa sub-especialidade antropológica, o chamado "ameri
canismo tropical", reúne urna comunidade comparativamente pequena e bastan-

~ 

te integrada, em diálogo incessante. E importante ressaltar a presenya expressiva 
no simpósio, apesar das dificuldades, de pesquisadores estrangeiros. A antropo
logía da Amazonia brasileira é urna aventura científica que interessa e absorve 
estudiosos de todas as partes do planeta; ela é incompatível com paranóias 
xenofóbas. No que conceme a antropología, esta coletanea é mais urna demons
tra~ao de que, se a produyao nativa dispensa qualquer reserva de mercado 
intelectual, ela, como toda empresa científica, nao sobrevive sem o intercambio 
e o diálogo. 

*** 

Há dezenove anos atrás, urna coletanea de ensaios sobre sociedades indígenas 
sul-americanas trazia o subtítulo de "Etnología do continente menos conhecido" 
(Lyon, org., 1974). A antropología se constituiu no século XIX a partir de 
realidades sócio-culturais da Africa, Oceania, India e América do Norte. A 
América do Sul esteve a margem <leste movimento sistemático de reflexao sobre 
as formas nao-européias de vida social, característico da modemidade tardía: o 
índio sul-americano foi o Selvagem da filosofía dos séculos XVI a XVIII, nao 
o Primitivo da antropología vitoriana (Taylor, 1984 ). Nao cabe aqui analisar as 
causas - algumas óbvias - <leste esquecimento; o importante é observar que 
toda a problemática da disciplina, todos os seus temas e conceitos distintivos, 
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foram forjados no contato com as sociedades africanas, melanésias, asiáticas, 
norte-americanas, e no seu ricochete sobre os estudos da antiguidade européia: 
a reciprocidade, o totemismo, as linhagens, a exogamia, o mana, o tabu ... No 
diálogo entre as categorias da razao sociológica ocidental e os conceitos nativos 
contrabandeados para dentro da antropologia e ali transformados em normas 
teóricas, as sociedades sul-americanas sempre foram ignoradas ou passivas. 
Quando alguém de raro em raro se voltava para e las, com um interesse maior que 
o da coleta de itens da cultura material ou de exotismos morais, nao fazia senao 
recortá-las conforme critérios e guestoes impostos de fora, a partir des ta mistura , 
de Antiguidade clássica, Africa e Austrália que está por trás da imagem genérica 
de "sociedade primitiva" mantida pela antropología. As sociedades das terras 
baixas da América do Sul até bem pouco estiolavam-se no limbo antropológico: 
mal estudadas e piorentendidas, eram o terreno baldio onde vicejavam as formas 
de transiyao, os desenvolvimentos abortados, os percursos involutivos, as 
"estruturas frouxas". Como os conceitos da antropologia nao se aplicavam bem 
a elas, resolvia-se o problema nao se as aplicando aos conceitos. 

Assim, o americanismo deixou poucas marcas no acervo da disciplina. Os 
naturalistas e etnólogos alemaes que andaram por aqui no século XIX e come~o 
do século XX nao-.ehegaram a se impor a tradi~ao academica moderna, embora 
tenham influenciado decisivamente o americanismo: eles constituíram os índios 
como estes Naturvolker de interesse museográfico e psicológico, que viviam 
fora da história.4 Nenhuma monografia fundamental, nenhum ensaio teórico 
seminal se refere privilegiadamente aos índios das terras baixas sul-americanas, 
vítimas de urna espécie de indiferenya antropológica. 5 

Este estado de coisas conheceu urna reviravolta bem antes da data em que 
aparece u a coletanea acima evocada, mas os ef eitos de tal mudan ya só vieram 
a atingir urna massa crítica de dez anos para cá. A reviravolta foi a obra de Lévi-
Strauss, oprimeiro grande teórico a trazeracenaas sociedades sul-americanas;6 

e a massa cótica sao os numerosos estudos monográficos de qualidade que 
proliferaram na última década. Hoje, as lacunas do mapa etnográfico sul
americano comeyam a ficar menores que as áreas conhecidas, das quais diversas 
(os Je-Bororo, os Yanomami, os povos do Río Negro, os Caribe da Guiana, os 
Tupi-Guaraní, os Pano) já estao maduras para a empresa que se impoe: urna 
classifica~ao tipológica mais sofisticada que as dÍsponíveis, Úma síntesé com
parativa global, um esforyo de generalizayao teórica que redefina nossos 
instrumentos conceituais. 

Os trabalhos aqui reunidos dao urna boa idéia do que vem realizando este ( ~ 
___ n_~v~ a~caniSl_!lO ~e ganho~ ímpeto n? fim dos anos setenta. Sem perder de \ ~ • 

vista o horizonte teórico da disciplina, os etnólogos da Amazonia e do Brasil ~ 
Central comeyam a elaborar urna problemática própria, guiados pelas socie-

--~~~--~-- ~ 
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'~ 
/~ dades que estudam; e, em muito casos, esta problemática será capaz de retroagir 
vl criticamente sobre o capital conceitual da antropologia. 

\ 
f 

*** 

Embora relativamente arbitrária, a ordem de apresenta9ao dos artigos segundo 
grandes unidades temáticas segue as diferentes questoes que ocupamos autores. 
Há, em primeiro lugar, o tema da história e da etno-história amerindias (esta 
última entendida no seu sentido próprio de auto-concep~oes da história forja das 
pelas diferentes sociedades indígenas) em seu confronto comas estruturas sócio
políticas de origem européia. Estes domínios mereceram pouca aten9ao da 
antropología das décadas passadas, por motivos que eram de ordem teórica tanto 
quanto de ordem prática: as sociedades amazónicas figuravam, com efeito, entre 
aquelas que se prestavam particularmente bem a urna analise sincrónica, cujo 
alto rendimento constrastava coma pobreza da documenta~ao histórica e de seu 
aproveitamento. Se se percebe a ressurgencia em vários artigos de problemas 
clássicos da antropología americanista - dantes tratados sob termos como 
mudan~a social, acultura9ao, contato interétnico -, a perspectiva tomou-se ,, 
outra. E sintomático, neste sentido, o abandono dos termos acima, descritivos e 
que apontam para urna ausencia de estrutura nos processos de intera~ao de 
sociedades, termos amorfos para processos amorfos e regidos apenas por urna 
situa~ao de poder. O que se sublinha agora sao a lógica interna e o papel 
essencialmente ativo e cri~QT .. da.s...s.Q~dades amerindias na §.ll~f..0Úfronta9ao ___ .. _. .. _._......~...-- ~-... - .. .,...._"~~-...or....>ik~-~--~ ...... __ """" ..... .,_"'..._~_ ... ,.. .... 11o1, 

~.?.1!1 ~ .. ~rµjµras..s,ó.~LQ::llO.litic.ª~-d~-<m~~ ~l!!.~ (poderes coloniais, so
ciedades nacionais): seja mostrando a <!!_alética tradi9ao/i~y~..n\~_2-9.!!._e¿~gy_nta 
~ reprodu~.lQ..f..Ultural des tas so~_ie~~s - ver os trabalhos de T. Turner sobre 
os Kayapó e o de F. Santos Granero sobre os Amuesha - , seja analisando seus 
m~~_g~Q§.~.sj1nbQliQQ.S-~~1ªh9!~~.2S!.ª-Jli~9M~ade-veros trabalhos 
de B. Franchetto e R.J. de Menezes Bastos, o primeiro procurando captar a 

percep9íío kuikúro da. ~. · a;lidade histo.' rica e do acontetimento, o seg. undo 
explorando o ~~et(€n.~~_m~~-1!1JÍM~.1:.ª!!©~r~ ]~~~a.-~!2 .. ~.origem e 
desenvolvimentoao reaf.-Jts~iste-se também a urna ampla revisao histórica das 
foríñas"'ae~·orgañízm;ao socf~l dos povos amazónicos: a representa9ao da 
sociedade ameríndia típica comp urna mónada local, demograficamente restrita 
e geograficamente isolada (ima~m que corresponde a situa9ao _atual de muitos 
povos ameríndios ), vem dando ~ar a urna paisagem complexa, de sistemas 
regionais articulados por comérci<\ intercasamento e guerra, característica da 
Amazonia pré-colonial e, em alguns ~sos, persistindo até hoje. Os artigos de S. 
Dreyfus e de C. Howard (este na unidatle temática seguinte) sao exemplos des ta 

revisao. · '\ -------------_.....--
O

t ..... -,--~,.,..,.,. 
. _,.,.,... 
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Os trabalhos colocados na rubrica Organiza~ao social, parentesco anali
sam aspectos da sociabilidade amerindia do ponto de vista de suas classificac;oes 
étnicas, sócio-políticas, institucionais e pessoais . O de Viveiros de Castro é um 
balanc;o teórico da questao do parentesco e da sociabilidade na Amazonia; o de 
Márcio Silva descreve pela primeira vez a terminología de parentesco dos 
Waimiri-Atroari, célebre povo caribe do río Branco, mostrando suas diferenc;as 
frente ao paradigma dra vidiano guianense; o de C . Howard analisa um ritual dos 
W aiwai que poe em cena toda urna filosofia da alteridade e da identidade; o de 
V. Lea examina a morfo logia social kayapó a luz do conceito lévi-straussiano de 
"casa", s~siru;l~.E_~~=~visa?_~.P..la_da ~tnog!.~~a je. Todos estes trabalhos 
mostram a necessidade de urna retomada em profunoidade dos aspectos propri
amente sociológicos das formac;oes amerindias, e de urna crítica teórica aos 
modelos analíticos disponíveis. Eles manifestam também a volta do interesse 
pelos estudos de parentesco, um domínio em que a America do Sul esteve 
singularmente ausente, e que na própria antropologia como um todo passou por 
um período recente de letargia, que esforc;os intermitentes nao conseguiram de 
fato sacudir. A mais clássica e antigamente a mais central das sub-disciplinas da 
antropología, foi, na realidade, relegada a urna conversa de especialistas. Com 
isso, perdeu-se de vista o alcance do debate, que tema ver coma própria natureza 
da sociedade humana. 

A unidade Cosmologías, guerras, nomes reúne contribuic;ües sobre temas 
muito em evidencia na etnología amazónica: as ideologías funerárias e guer
reiras, sustentadas por urna teoría 4ª predac;ao ontológica que confere a 
alteridade um papel central nos processos de subjetivac;ao coletiva; os elabo
rados sistemas onomástico§,~ncionam como veículos de princípios socio
lógicos e cosmológicos · stituinte~; estruturas globais que articulam espac;o e 
tempo, naturezaesociedade. ssim, o artigo de A. Vilac;adescreve umcomplexo 
endocanibal, mostraqdo a articulac;ao entre códigos sociológicos e culinários. O 
de P. Menget ~ um ré:exame da etnografia mundurucu que conduz a urna análise 
do lugar da cac;a-de cabec;as na economía cosmológica desta sociedade. O de P. 
Erikson, sobre um pouco conhecido grupo de língua Pano, analisa a relac;ao entre 
onomásti~~ e terminologia de parentesco, bem como a func;ao dos nomes 
pessoais,. tía constituic;ao das identidades. O de M.A. Gonc;alv~s nos introduz, 
pela via dos nomes, a urna a5quitet~a cósmico-escatológica de grande 
c~plplexidade. E o de N. Petesch é a ~fiÉ1fd[~esc~9aQ..g!o~~a es~~ra social 

/J<ar_~~que p~ocede a u~a ~~mi:arac;ao do ~~elo karaj~ E~m as est~turas je 

/' e ~~~~a;~- . 
/ 

FinaTinente, o trabalh9 sob a rubrica A cultura da natureza traz-nos urna 
análise da relac;ao de grupos ameríndios com seu ambiente. W. Balée faz urna 
considerac;ao das modificac;oes indígenas da floresta na Amazonia oriental 
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(Guajá e Ka'apor) e seus efeitos sobre a biodiversidade; o autor tira dali lic;oes 
muito sérias para as ideologias ecologistas contemporaneas. 

*** 

O simpósio de Belém foi concebido por Manuela Carneiro da Cunha, entao 
presidente da Associac;ao Brasileira de Antropología, e por Eduardo Viveiros de 
Castro, entao membro da Comissao de Assuntos Indígenas da ABA, que redigiu 
a circular-convite. Sérgio Miceli, entao secretário da ANPOCS, apoiou a 
iniciativa e o tema escolhido. Manuela Carneiro da Cunha teve a tarefa de 
conseguir a publicac;ao. O manuscrito foi encaminhado em 1989 a Editora da 
Universidade de Campinas, tendo sua publicac;ao aprovada pelo conselho 
editorial desta instituic;ao em fins de 1990. Infelizmente, após longo tempo sem 
notícias do livro, conseguimos obter da Edunicamp (em novembro de 1992) a 
informac;ao de que a presente obra nao esta va mais em seus planos. Decidimos, 
assim, publicá-la pelo Núcleo de História Indígena da Universidade de Sao 
Paulo, a quem dirigimos nossos mais sinceros agradecimentos, pela presteza 
com que acolheu um projeto subitamente desamparado. 

Viveiros de Castro traduziu as comunicac;oes escritas em ingles, reviu as 
traduc;oes do espanhol e do frances, editou estas e os demais textos escritos 
diretamente em portugues (as notas ocasionais marcadas "N. do R." sao de sua 
responsabilidade). Alguns dos trabalhos aqui publicados diferem das versoes 
lidas em Belém, tendo sido remanejados ou expandidos: é o caso dos de Howard, 
Viveiros de Castro, Balée; em menor grau, dos de Turner, Lea, Vilac;a e 
Franchetto. A comissao organizadora do simpósio contou ainda coma partici
pac;ao valiosa de Lúcia Hussak Van Velthen e Antonio Maria de Souza Santos, 
do Museu Goeldi. Bruce Albert aconselhou-nos na deliberac;ao de publicar estes 
trabalhos. N ádia Fara ge prestou um apoio amigo e incansável, em tudo o que foi 
preciso (e foi muito). Agradecemos ainda a Roque Laraia, presidente da ABA 
na gestao 1990-1992, pelo apoio financeiro adicional. A Fundac;ao Ford, a ABA 
e a ANPOCS tomaram a reuniao materialmente possível, e o Museu Paraense 
Enu1io Goeldi (CNPq) entrou comas instalac;oes e a hospitalidade. 

Notas 

1 As comunica~oes restantes lamentavelmente nao puderam ser incluídas nesta 
coletanea, por limita~oes editoriais ou a pedido dos autores. 

2 Ver: Gallois, 1988; Gon9alves, 1988; Vila9a, 1992 [1989]; Pinto, 1989; Bastos, 
1990; Erikson, 1990; Silva, 1993. Outras comunica9oes sintetizaram pontos de 
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teses entao há pouco defendidas: Lea, 1986; Franchetto, 1986; Müller, 1990 
[1987]. 

3 A circular-convite foi enviada a cento e vinte antropólogos. Em termos de 
representa~ao nacional, note-se que nao foi possível a participa~ao de nenhum dos 
americanistas da Inglaterra. 

4 Ver Taylor, 1984, que chama a aten9ao para o papel de transi~ao que ocupa esta 
vi sao oitocentista alema dos "povos da natureza", dentro das imagens naturalistas 
do índio, entre o Bom Selvagemfrances do século XVIII e o "Adaptativo universal" 
da ecologia cultural americana do século XX. 

5 Houve, é claro, algumas apari~oes amerindias na cena antropológica que tiveram 
razoável sucesso. Assim por exemplo os Bororo, a quem K. von den Steinen 
atribuiu ·a frase "Nós somos araras vermelhas", logo tornada um clássico do 
pensamento pré-lógico, comentada que foi por Durkheim & Mauss, Lévy-Brühl, 
Lowie, Vigotsky, Gee~rt, erber ... Ou - outro exemplo - os Apinayé e sua 
descendencia paralela, hap sociológico que frequentou numerosos manuais e 
tratados de parentesco. orno nao podía deixar de ser, as coisas se 'revelaram um 
tanto diferentes: os etnógrafos contemporaneos dos Bororo e Apinayé, J.C. 
Crocker e R. DaMatta respectivamente, mostraram que estas sociedades sao 
fascinantes, mas nao pelas razoes acima. A frase bororo é urna metáfora complexa, 
nao um caso agudo de pré-logismo, e a descendencia paralela apinayé parece ser 
urna~ ( embora trabalhos recentes sobre as sociedades do altiplano 
andino estejam tentando recuperar a n09ao, com resultados ainda incertos). 

6 Mas, se a obra de Lévi-Strauss marcou decisivamente o americanismo, nao se pode 
dizer que o antropólogo frances tenha marcado como americanista a antropología 
em geral( Ver, mais urna vez, Taylor, 1984 . 
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OS EMPREENDIMENTOS COLONIAIS E OS , , 
ESPA<;OS POLITICOS INDIGENAS NO INTERIOR 
DA GUIANA OCIDENTAL 
(ENTRE O ORENOCO E O CORENTINO) 
DE 1613 A 1796 

SIMONE DREYFUS 

A caracteriza~ao do estado sócio-cultural das sociedades indígenas sul-ameri
canas no momento da conquista européia é um esforyo que data dos trabalhos df 
Alfred Métraux, que a partir de 1928 comeyou o exame dos escritos dos 

" primeiros cronistas. Nos anos recentes, intensificaram-se as pesquisas deste tipo 
entre os especialistas das terras baixas da América do Sul, e seus objetivos se 
ampliaram. Hoje em dia, nao se trata mais apenas de "reconstituir" urna cultura 
material ou um sistema mágico-religioso anterior. Ao considerar a distancia que 
separa as sociedades do passado daquelas do presente, trata-se boje de compre
ender por que mecanismos, externos e internos, o trabalho da história se exerceu 

_, sobre sistemas sociais tidos por frios ou insensíveis a seus efeitos. Permito-me 
chamar de antropologia histórica, e nao de etno-história (termo que ganhou urna 
conotayao muito restritiva), o domínio destas pesquisas que, se sao integralmen
. te históricas - pois visam restituir' o passado para compreender o presente - , 
e sao muito atentas aos documentos de arquivo baseiam-se em fontes externas 
as sociedades estudadas, e cujas informayües sao, por assim dizer, de segundo 
grau, só ganhando sentido quando referidas aos conhecimentos e conceitos da 
antropologia social. 

Estas pesquisas estao modificando a visao tradicional das sociedades ama
zónicas como sendo sociedades pequenas, atomizadas, autónomas ("self
contained", como dizem os anglo-saxoes) ou mesmo isoladas urnas das outras, 1 

que dominou a antropologia americanista desde o século XIX até bem recente
mente. Os aglomerados restritos de grupos locais ligados pelo parentesco, 2 

característicos da situayao contemporanea, só servem boje como exemplares de 
si mesmos. Longe de atestar a fixidez de um eterno amerindio (como se diz ,em 
frances, o "eterno feminino" ... ) imóvel em sua recusa da história, e um 
primitivismo supostamente homogeneo, o socius amazónico atual é o produto de 
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. . 
transforma95es radicais das rela95es sociais e simbólicas, resultado da recom-
posi9ao de sistemas políticos que, em muitos casos, nao ignoravam nem a 
hierarquianemopoder.NaGuianaocidental,ondejánoséculoXVIrepercutiam 
as lutas das potencias européias, é possível estudarmos os efeitos dos empreen
dimentos coloniais sobre redes políticas indígenas estruturadas "horizontalmen
te" pelo entretecimento de grupos locais, pela circula9ao de pessoas, de bens e 
de valores através de guerras ritualizadas, e em fun9ao da extensao flutuante das 
parentelas e clientelas de "homens eminentes", big men amerindios. 

Tentaremos motrar aq ui, em particular, que a demanda de escravos e o tráfico 
de mercadorias, ao utilizarem estas redes políticas tradicionais, transformaram
nas profundamente em sua extensao espacial e, sobretudo, em sua natureza, no 
decorrer dos séculos XVII e XVIII; isto, associado a queda demográfica, fará 
com que no come90 do século XIX nao se encentre mais que um sistema residual 
de alian9as matrimoniais e de circula9ao de mercadorias ( algumas indígenas, 
outras européias ), sistema que só vai ser "descoberto" pelos viajantes e 
observadores no final do mesmo século. 

O quadro geográfico 

A regiao estudada é o interior da Guiana Ocidental, por muito tempo desconhe
cida das explora<;oes científicas mas desde cedo cobi9ada pelos pesquisadores 
do El Dorado. As vicissitudes da história indígena, associadas as implanta95es 
coloniais na "costa selvagem" das Guianas, sao bastante conhecidas, assim 
como as localiza95es e o declínio, a partir do século XVI, dos estabelecimentos 
costeiros caribes (na verdade, karinya ou kalinya), arawak (na verdade, lokono) 
e warao. Em contrapartida, a situa9ao global no interior das terras, desde o curso 
médio dos ríos que se lan9am no Atlantico até aqueles que se integram a hacia 
amazónica, foi objeto de bem poucos trabalhos antropológicos, que trataram 
apenas de casos precisos, relativos a popula95es específicas. A pesar das !acunas 
em minhas informa95es e nos documentos, cujo conteúdo é fun9ao dos acasos 
da penetra9ao européia, desejo esbo9ar um panorama geral das rela95es 
interétnicas e das flutua95es políticas na parte ocidental desta grande " ilha 
continental", circunscrita a norte e a leste pelo Atlantico, a oeste pelos ríos 
Orenoco e Negro, ao sul pelo Amazonas. A fronteira oriental que tra90 neste meu 
estudo, no eixo Corentino-Alto Trombetas, nao tem significa9ao do ponto de 
vista indígena; corresponde, entretanto, a urna densidade maior das fontes 
utilizadas até agora, em razao dos conflitos, dos choques das zonas de influencia 
das diversas na95es européias e do papel desempenhado pelos holandeses nas 
rela95es interétnicas indígenas. Esta fronteira oriental, de pura comodidade, 



EsPAc;os PoLíTicos INDfGENAS NA GrnANA 21 

evidentemente nao corresponde a urna ruptura da povoa9ao autóctone, nem de 
su as vi as de comunica9ao. As fronte iras naturais das Guianas e sua densa malha 
hidrográfica jamais constituíram barreiras culturais. 3 

O quadro cronológico (1613-1796) 

Sabe-se que, na esteira de algumas incursoes espanholas, W alter Raleigh foi, em 
1595, o primeiro ingles a subir o Or:enoco até a sua confluencia como Caroni, 
e que seu tenente Laurent Keymis fez em 1596 um reconhecimento da costa até 
o delta do Orenoco, tendo realizado o primeiro levantamento dos rios e das 
popula96es costeiras. Nao houve, antes das viagens elizabetanas, nenhuma 
penetrac;ao das terras da margem direita do Orenoco e do sertao oriental. Os 
espanhóis de Trinidad empreenderam, em 1612 e 1613, expedi9oes a emboca
dura do Corentino, de onde foram expulsos pelos holandeses, que já se haviam 
instalado ali gra9as a ajuda dos índios "Carib" (Karinya). Para consolidar sua 
presen9a, os colonos holandeses, soba lideran9a de Groenewagen, 4 desertor dos 
estabelecimentos espanhóis que se colocou a servi90 de seus compatriotas, 
edificaram em 1613 o primeiro f orte europeu da costa guianesa, no estuário do 
Essequibo. Este forte de Kijkoveral foi o ponto de partida de sua coloniza9ao, 
implantada de forma durável a partir de 1616 no Essequibo e depois, pouco a 
pouco, em todos os outros cursos inferiores e médios dos rios da Guiana 
Ocidental, onde a funda9ao da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 
1621, oficializou o comércio de escravos africanos e indígenas. 

No decorrer do século XVII, os espanhóis se estabeleceram apenas espora
dicamente no Médio Orenoco, devido as incursoes batavo-karinya (refor9adas 
pelos Kalinago/Kaliponam5 vindos das Pequenas Antilhas) e a hostilidade da 
maioria dos grupos índios (que, por sinal, nem sempre eram aliados dos 
Karinya). O curso superior do río permaneceu por muito tempo inacessível. 
Entre o Amacuro e o Maroni, a costa foi objeto de várias tentativas de 
implantac;ao por parte dos europeus, efemeras para todos exceto os holandeses, 
que em 1637 ocuparam o delta do Orenoco (Amacuro) e o baixo curso do 
Essequibo e do Berbice, onde tinham assegurada a alian9a dos Karinya e dos 
Lokono locais. Lan9avam expedi96es para o interior a partir de seus postos no 
médio curso do Cuyuni, do Mazaruni e do Essequíbo, que, sem lhes dar o 
controle do território, pennitiam a seus mercadores ambulantes (ancestrais dos 
"regatoes"), aventureiros solitários mas familiarizados comos indígenas, per
correr a Alta Guiana, da costa Atlantica talvez até o rio Branco, desde os 
primeiros anos do século XVII. 6 Se exploradores ainda buscavam o El Dorado 
nessa época (que alguns tentavam atingir pelo lado contrário, pelo Oiapoque ou 
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pelo Amazonas, onde houve numerosas expedi9oes inglesas entre 1604 e 1633) 7, 

os comerciantes, habituados as dificuldades das viagens em canoa e das 
portages8, sabiam que as únicas riquezas do sertao eram as das florestas -
tinturas como o urucum, resinas, madeiras preciosas - e a mercadoria humana, 
que se torno u pouco a pouco, soba pres sao da demanda, um objetivo das guerras 
indígenas. 

Concluída, em princípio, pela Paz de Breda (1688), a partilha colonial foi 
muitas vezes posta em questao, ao sabor dos acontecimentos passados no 
território e da evolu9ao da política européia. Poi somente quase um século mais 
tarde, após a viagem a foz do Guaviare empreendida pela Comissao das 
Fronteiras, dirigida pelo espanhol Solano em 1758-1760, que os ribeirinhos do 
Médio Orenoco, em particular os Puinave e seus aliados ou dependentes, 
aceitaram a tutela espai:ihola (a fim de se proteger contra os Manao ), e que foi 
assinado um tratado comos portugueses, dividindo as duas potencias coloniais 
na regiao do Cassiquiare: em dire9ao ao Orenoco, para os espanhóis; e em 
dire9ao ao Rio Negro, para os portugueses. Antes disto o território interior, 
visado a partir dos afluentes da margem direita do Orenoco pelos capuchinhos 
catalaes, havia sido deixado para os holandeses pelo Tratado de Utrecht ( 1713 ), 
até o divisor de águas Orenoco-Amazonas no Maci90 das Guianas. Aos 
portugueses se reconhecia o direito sobre a zona que ia desta linha até o 
Amazonas, como atestam seus fortes de Sao José dos Marabitanas, no Rio 
Negro, e de Sao Joaquim, no Rio Branco. Nos séculas XVII e XVIII a Guiana 
Ocidental é, portanto, um trunfo em disputa permanente entre as potencias: 
Portugal, Espanha, Províncias Unidas (Países Baixos), Fran9a e Inglaterra 
(tendo esta, em Utrecht, apoiado as reivindica9oes portuguesas como objetivo 
de contera expansao dos franceses de Caiena), que lutavam pelo controle dos . . . . 
nos pnnc1pa1s. 

Apesar das repercussoes em território americano dos incessantes conflitos 
entre as potencias européias, os holandeses permaneceram dominantes na 
Guiana Ocidental até as guerras da Revolu9ao Francesa e do período 
napoleónico. Em 1796, sua colonia foi atribuí da por tratado aos ingleses, que ali 
se instalaram de forma a princípio esporádica, mas depois ininterruptamente a 
partir de 1814 até a independencia no século XX. A possessao inglesa mudou 
radicalmente a situa9ao coma aboli9ao da escravatura em 1838 e, para os índios 
do interior, como rompimento das rela95es estabelecidas havia do is séculos com 
a administra9ao colonial e os comerciantes itinerantes - rela~oes cuja 
compreensao é necessária para a análise dos espa9os políticos indígenas, como 
veremos. 

Os anos de 1613 e 1796, portanto, marcam os limites do período em que se 
instala, funciona e desaparece um sistema complexo de alian9as, fundado na 
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guerra e no comércio entre os diferentes grupos indígenas, e entre alguns deles 
e cada urna das potencias européias, tendo a presen~a holandesa, nesse teatro de 
opera~oes, urna importancia preponderante e singular. 

Importancia preponderante porque os holandeses mantinham solidamente a 
costa desde o Waini até o Maroni e controla va as únicas vias, que eram fluviais, 
de comunica~ao com o interior, com exce9ao do Orenoco e de seu afluente 
Caroni, onde os capuchinhos catalaes, após os fracassos anteriores, consegui
ram se man ter de 1725 ao fim do século XVIII. 9 Assim como as o u tras potencias, 
entretanto, os holandeses nao puderam delimitar as fronteiras sul e sudeste de sua 
colonia (Alto Corentino e Alto Trombetas), como prova a incapacidade de sua 

· Companhia de responder a pergunta sobre seu tra~ado exato, feita pelo gover--
nador Graves ande em 17 4 7. 10 Trinta e cinco anos após sua assinatura, o Tratado 
de Utrecht nao era muito respeitado na regiao. 

E importancia singular porque, contrariamente aos portugueses e sobretudo 
aos espanhóis, os holandeses jamais pretenderam impor sua soberania aos 
índios,nem "civilizá-los" ecristianizá-los. Os missionáriosdaordemdos Irmaos 
Morávios tentaram, a partir de 1738, fixar-se na costa, 11 onde obtiveram algum 
sucesso junto aos Lokono, na foz dos rios Berbice, Corentino, Saramaca e 
Suriname. Suas missoes desapareceram urna após a outra, entre 1761e1779, 
devastadas pelas epidemias e pelos ataques dos Noirs marrons. 12 Apenas urna 
delas sobreviveu até 1806 no Corentino, mas foi finalmente abandonada, após 
ter sofrido as mesmas calamidades que as outras. Nao se registra nenhuma 
implanta~ao missionária na colonia holandesa. Nos anos cinquenta do século 
XVIII, os capuchinhos catalaes tentaram avan~ar em dire9ao leste e penetrar na 
bacia do Essequibo, utilizando os, Akawaio (Kapon) contra os Karinya, que se 
opunham a eles. Foram expulsos, e os holandeses recusaram-lhes até mesmo a 
possibilidade de comerciar no Cuyuni. 13 

O objetivo perseguido pela Companhia e pelos colonos holandeses foi ,pura 
e tao completamente quanto possível, mercantil. Para extrair o máximo das 
riquezas de um sertao difícil de ser conquistado e mais ainda de ser povoado, eles 
precisavam de intermediários indígenas, fortes o bastante para efetuarem 
ataques a longa distancia, numerosos e espalhados o bastante para estarem em 
contato com a maior parte dos autóctones, do litoral até a Alta Guiana, e 
suficientemente integrados no antigo sistema de rela96es interétnicas para, ao 
mesmo tempo, utilizá-lo e desviá-lo em dire~ao ao comércio europeu. Para 
manter a prosperidade de suas planta96es amea~adas pelos estrangeiros e 
sobretudo pela fuga e revolta de seus escravos negros, eles se serviram de 
verdadeiras milícias indígenas. Os Karinya sobretudo, mas também os Akawaio 
e outros povos, desempenharam um papel importante neste jogo colonial. 
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As rela~oes interétnicas indígenas 

Em trabalho anterior (Dreyfus, 1983-84 ), insisti na extensao, observável desde 
o século XVI, da complexa e diversa rede que liga va, diretamente ou através de 
intermediários, as popula9oes indígenas das Pequenas Antilhas ao Amazonas, 
rede que constitui um espafo político de comunica9ao social e ideológica, 14 um 
espa90 de circula9ao de bens, de pessoas e de valores. Espa~o evidentemente 
descontínuo, de fronteiras fluidas e morfologia flutuante; espa~o ao qual nenhum 
sistema político unitário (nem afortiori centralizado) dava coesao, constituído 
pelas rela9oes instáveis de guerra e paz, de trocas rituais e, poder-se-ia dizer, 
existenciais (penso no canibalismo). Espa90 de "guerra e (de) comércio" que nao 
eram, como escreveu Lévi-Strauss em um célebre artigo, atividades antinómicas, 
sucedendo a primeira ao fracasso da segunda. Guerra e troca aparecem aquí 
como aspectos, facetas, as vezes momentos diferentes do mesmo processo de 
constitui9ao e de reprodu9ao das identidades sociais, numa dialética identidade
alteridade que é atualmente objeto de nu.merosas pesquisas. 

O grande circuito de trocas que percorre a Alta Guiana e a Grande Savana, 
revelado por Im Thurn em 1883, ativo até boje e objeto de numerosos estudos, 15 

é urna institui9ao muito antiga, certamente pré-colombiana. Até o século XVII, 
ela repousava na captura recíproca, entre inimigos nao ocasionais, de prisionei
ros de guerra para a realiza~ao de rituais antropofágicos; no rapto, igualmente 
recíproco, de esposas; e nas trocas de bens regulamentadas por urna parceria 
comercial gra9as a qual dois indivíduos se davam salvaguardas mútuas e 
obtinham reciprocamente bens preciosos de suas respectivas aldeias, mesmo em 
tempo de guerra. Pode-se seguir, através dos séculos e em todos os territórios 
indígenas a leste do Orenoco, a persistencia da institui~ao gra9as a palavra 
pawana, que designa o parceiro, registrada entre os Kalinago/Kaliponam das 
Pequenas Antilhas pelo Padre Breton em 166516 e considerada em nossos dias 
por Thomas como um "conceito fundamental" dos Pemon e dos Y ekuana. 17 De 
fato, tanto a palavra quanto a coisa designada sao pan-guianenses. 

Sabe-se que a cada ano, na esta9ao seca (por volta de mar90 ), formavam-se 
as "armadas" de várias centenas de homens cada, que subiam ou desciam os rios 
levando guerra e mercadorias a seus inimigos. 18 Estamos evidentem~nte melhor 
documentados, para o século XVI, sobre os empreendimentos das popula9oes 
insulares e coste iras do que sobre as do sertao, em sua maior parte desconhecidas 
dos europeus. De norte a sul (de Guadalupe ao Médio Orenoco, de Caiena - e 
mais além? - ao Amazonas), de leste a oeste e vice-versa, todos os grupos 
participavam, de bom grado ou nao, <lestes grandes movimentos periódicos, 
dirigidos por homens eminentes, fazedores de guerra e nao (como os big men 
melanésios) de paz, de que conhecemos, para os Karinya e os Kaliponam, as 
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condic;oes de ascensao a chefia e os rituais de entroniza~ao, bem como os 
privilégios sócio-políticos.19 Namedidadaamplitude dos parentescos e cliente
las que seus chefes de guerra eram capazes de reunir, certos grupos ocupavam 
posi~oes nodais nas redes de relac;oes multicentradas que cobriam as Guianas. 
Sem dúvida, entre estes estavam os grupos ou conjuntos de grupos locais 
karinya, em razao de seu número, da extensao de seus estabelecimentos, de sua 
belicosidade e de sua habilidade em ter sabido desde muito cedo tirar proveito das 
rivalidades entre os europeus (<liante das quais tantas etnias amerindias sucum
biram) e da política colonial holandesa.Navegando freqüentemente em compa
nhia dos ilhéus seus aliados, subindo os rios até seiscentas léguas da costa, os 
Karinya parecem ter tido o raio de ac;ao mais amplo. Sabe-se que seus 
estabelecimentos mais orientais se encontravam no rio Ua~á (no território do 
atual Amapá), e que suas expedic;oes, que incluíam a captura de prisioneiros de 
gueqa, foram registradas até o sudoeste do Orenoco por Francis Sparrey em 
1602.20 De leste a oeste, ademais, sua língua era lingua franca, lingua de 
escambo e de troca compreendida tanto pelos Tupi do Oiapoque quanto pelos 
Aruaque (entre eles os Kaliponam/Kalinago, cf. supra nota 6) e pelos outros 
Caribe (com exce~ao da família Cumanagoto, a noroeste do OrenÓco).21 Eles 
tinham um papel no mínimo importante na difusao das famosas "pedras verdes" 
(lapis nephreticus, conforme Humboldt e Richard Schomburgk), procuradas 
por suas virtudes protetoras e curativas, das quais os europeus se tomaram tao 
ávidos ( atribuindo-lhes o poder de curar o "grande mal" [epilepsia] e as mordidas 
de serpente ), que sua demanda termino u por esgotar os filoes. Humboldt dirá que 
os espanhóis as compravam a pre~os consideráveis. Seus soldados as obtinham 
em Esmeralda, no Orenoco, perto dos "Guaicás e Guaharibos [Yanomami] que 
traficavam comos bandos bem mais orientais". 22 Apanhadas provavelmente nas 
margens do Amazonas pelos índios Tapajós, elas chegavam até o Orenoco, onde 
f oram vistas por W alter Raleigh em 1595, e até o Atlantico. Cinq uenta anos mais 
tarde, em 1644, os Karinya de Caiena cessaram sua guerra contra os Palikur e 
seus aliados, "para poder, sem obstáculos em seu caminho, continuar o comércio 
das pedras verdes que sao sua maior paixao" .23 Des tes "Caribes que cornero 
carne humana"24 conhecem-se mais inimigos do que aliados, embora se saiba 
que, no Alto Orenoco, eles dispunham de urna rede de fomecedores de prisionei
ros de guerra, capturados em outras aldeias, que lhes serviram de moeda de troca 
junto aos holandeses a partir do século XVII, quando a necessidade de merca
dorias européias já era imperiosa em todo o interior da Guiana. 

O major John Scott25 relata que, por vol ta de 1638-1639, os Akawaio do Alto 
Essequibo, os "Semicorais" do Baixo Rio Branca e os "Shawhauns" do Baixo 
Río Negro (ver mapa)26 estavam em guerra com as " tribos" das ilhas do 
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Amazonas; os "Carib" aproveitaram-se entao da ausencia dos guerreiros para 
arrasar suas aldeias e, aparentemente, raptar mulheres e crian9as. 

Como já escreveinos, as alian9as e as hostilidades eram em geral mais 
circunstanciais do que duráveis, tanto entre popula9oes litoraneas quanto entre 
as das savanas e florestas; todavia, os rituais antropofágicos exigiam que os 
prisioneiros pertencessem a grupos em situa9ao recíproca de identifica9ao a 
outrem. 27 Se a labilidade da institui9ao do canibalismo é conhecida, a rela9ao 
entre os canibais nao pode entretanto ser ocasional ou aleatória; o discurso da 
vingan9a (de urna impressionante semelhan9a nos Tupinambás da costa Atlan
tica e nos Kalinago/Kaliponam das Antilhas) demonstra bem que o sistema 
repousa numa rela9ao constante, e reversí vel, entre comedores e comidos. Pode
se, portanto, su por que a transforma9ao das vítimas do sacrifício em "mercado
rias" trocadas ou vendidas rompeu a reciprocidade, introduziu urna hierarquia 
entre os grupos (aqueles que tinham um acesso direto aos bens estrangeiros e 
aqueles que precisavam recorrer a intermediários) e multiplicou o número de 
participantes no tráfico. Contrariamente as rela9oes entre inimigos ocasionais, 
que contiuuaram em seu ritmo oscilante até pelo menos o final do século XVIII, 
as rela9oes entre aliados (Karinya/Kalinago) ou inimigos (Karinya/Lokono) 
permanentes viram-se, desde o início do século XVII, imobilizadas por sua 
liga9ao comos partidos europeus. Com algumas exce9oes (ataque ~e todos os 
índios de Trinidad, apesar de seus conflitos tradicionais, contra o forte espanhol; 
alian9a dos Lokono do Berbice comos holandeses, contra os Karinya de Caiena, 
em 1644 - que visava, sem dúvida, por parte dos holandeses, dificultar o 
estabelecimento dos franceses), os Lokono ficaram ao lado dos espanhóis e os 
Karinya ao lado dos holandeses, ou dos ingleses sempre que estes se mostrassem 
inimigos dos espanhóis. 28 

Embora o século XVII fosse o século da consolida9ao colonial, da penetra9ao 
profunda e incessante dos comerciantes ambulantes e da entrada das mercado
rias européias nos circuitos de troca, as guerras indígenas ainda nao eram, no 
início dos anos oitenta, inteiramente e em toda parte motivadas pela necessidade 
de se obterem ferramentas de ferro, armas de fogo e álcool. Urna carta de 1680 
do comandante do Essequibo a Companhia holandesa relata que o comércio 
holandes é dificultado pela guerra entre, de um lado, os índios do Cuyuni, do 
Essequibo e do Mazaruni (Karinya em sua maioria, provavelmente) e, do outro, 
os Akawaio que vivem mais acima. Os holandeses ofereceram mercadorias aos 
beligerantes, em trocada paz; es tes recusaram a proposta e amea~aram, caso nao 
os deixassem prosseguir, descer em grande número ao Barima "e albures", isto 
é, lá onde se encontravam os colonos. Dois anos mais tarde a guerra continua va, 
ou fóra retomada; o mesmo corresponden te se queixava de que, por causa dela, 
o Cuyuni já nao fomecia provisoes.29 A natureza das rela9oes interétnicas 
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Etnias e ríos mencionados no texto 
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• Warao 

O Arawak 

• Karinya 

• Akawayo 

"ILHA" DAS OUIANAS 

Oceano AtUlntico 

<) Makuxi 

1 Manao 

Oceano Atllntico 

W Wapixana 

P Paravilhano 
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indígenas nao foi, é claro, transformada radicalmente de um dia para outro. Sem 
dúvida, a cobi9a pelas mercadorias e a "extraordinária energía" exibida pelos 
mascates ao longo de todos os rios e "até no mais longí~quo interior", 30 

modificaram muito rapidamente a natureza das trocase das rela9oes entre os 
grupos. Mas elas nao puderam, antes do desaparecimento de vários deles por 
causa das epidemias e da ca9a aos escravos, romper equilíbrios sócio-políticos 
cuja flexibilidade tornava pouco vulneráveis, nem desarticular visoes de mundo 
que, salvo nas missoes do Orenoco, a evangeliza9ao nao havia atingido. Ora, 
sabemos quanto as guerras indígenas estavam ligadas a cren9as e concep~oes da 
pessoa que os holandeses nao procuravam abalar. Um decreto da Camara de 
Zeeland, em 1686, acelerou, ao que tudo indica, a transforma9ao das guerras 
indígenas em guerras pelo controle das mercadorias européias, e as tomadas de 
vítimas para os sacrifícios canibais em ca~a a escravos negociáveis. A redu9ao 
de índios a escravidao era ilegal se praticada por cidadaos holandeses, mas estes 
tinham o direito de comprar os cativos presos por outros indígenas fora dos 
territórios sob controle holandes ... Isto significava fazer das zonas espanhola e 
portuguesa verdadeiros territórios de ca9a ao homem e fazer, dos índios aliados, 
fornecedores necessários. Tratava-se igualmente de drenar, das margens do 
Amazonas e do Negro para os estabelecimentos holandeses, o escambo ou 
comércio nao-monetário (a traite, como o chamavam os franceses da época). 

O escambo entre europeos e indígenas 

Sem dúvida porque o estuário comum ao Cuyuni, ao Mazaruni e ao Essequibo 
era um grande centro indígena de escambo, os holandeses ali instalaram seu 
primeiro forte. Pouco depois de sua constru~ao, eles haviam feíto, em 1614, 
alian~a comos Karinya contra os espanhóis, cuja presen9a desafiaram até o 
Orenoco, estabelecendo em 1617 um pos to suficientemente próximo dos índios 
ribeirinhos para traficar com eles. Vinte anos mais tarde, os la~os batavo
indígenas e seu comércio tinham atingido, segundo urna correspondéncia espa
nhola, tamanha amplitude que as mercadorias européias chegavam as "cidades" 
através dos índios, acompanhados as vezes de holandeses.3 1 No Amazonas, Pedro 
Teixeiraouviu falar(em 1625) docomércio comos holandeses; eAcuña(1639) 
pensava existir urna "comunica9ao" entre o Essequibo e o Rio Negro que 
explica va a presen~a entre os índios Caraguana, que viviam na foz do Negro, de 
ferramentas holandesas "compradas aos índios do norte que [ estavam] mais perto 
do mar"; estes, por sua vez, "compravam-nas aos Brancos de cabelos amarelos" 
(parana-kiri, "[pessoas] amarelas do mar", nomekarinya que todos os índios da 
Guiana da vam aos holandeses). Gra9as a extensao de suas redes, os Karinya 
eramos intermediários e "agentes" favoritos dos holandeses; estes, nao obstante, 
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negociavam também com outros grupos, como os Lokono, que nao estavam 
submetidos aos espanhóis32, e, sobretudo, as etnias interiores inimigas dos 
Karinya, freqüentemente jogadas pelos holandeses contra este povo. O major 
Scott cita os Akawaio, Wapixana e Serekong como fornecedores dos holande
ses, no auge de suas guerras comos Karinya. Seu testemunho se baseia no de 
Hendrikson, um suíc;o a servic;o dos holandeses que ele havia capturado, e que 
declarara ter sido contratado, após tentar sua sorte no Oiapoque em 1627, pela 
Cfunara de Zeeland para se estabelecer na costa da Guiana; a partir de 1637-
· 1638, ele comerciava com esses índios no río Parime (río Branco), no Alto 
Essequibo, Alto Mazaruni e Alto Rupununi, até o delta dorio Negro. 33 A famosa 
comunicac;ao entre a costa e o Amazonas, de um lado pelo Orenoco e o Negro, 
de outro pelo Essequibo e a bacia do Branco, era utilizada bem antes da chegada 
dos europeus, pois Keymis ( 1596) tinha sabido do Rupununi e do Parime através 
dos Yao (de Trinidad e da costa) e dos Karinya, e sabia também, grac;as a eles, 
que era preciso exatamente vinte dias de viagem, do estuário do Essequibo até 
o varadouro do Pirara, por onde se passa do Rupununi para a hacia do rio 
Branco.34 Um outro prisioneiro de Scott, Matteson, que partira em 1655 comos 
espanhóis a procura do El Dorado, juntou-se aos holandeses do Essequibo em 
1661. Groenewagen organizou com ele urna expedic;ao de quarenta holandeses 
e quatrocentos índios, para refazer e~sa viagem; atingiram o Takutu, tal vez o rio 
Branco. A morte de Groenewagen ( 1664) pós um fim a estes empr~ndimentos. 

No momento35 em que o comércio dos holandeses se desenvolvía em toda a costa 
grac;as aos índios, a ca~a portuguesa aos escravos se intensifiéava no Amazonas. 
Embora cercados pelo norte e pelo sul, os ribeirinhos dorio Negro nao queriam 
se afastar dos acessos aos instrumentos de ferro, que lhes chegavam do alto dos • 
ríos por intermédio de seus compadres (pawana?), e qu~ nao podiam obter senao 
em troca de preciosos colares de conchas (preferidos as mic;angas) que os 
mascates davam a outras aldeias em pagamento pelos cativos. O Pe. Fritz (1691) 
queixava-se de nao poder, por esta razao, atrair os índios do Solimoes para a sua 
missao yurimagua. 

O período que vai da metade do século XVII a metade do século XVIII foi 
particularmente conturbado no Orenoco: colonos e missionários espanhóis nao 
avanc;avam, mas os holandeses (mercadores, sem dúvida), na maior parte das 
vezes acompanhados pelos Karinya do Barama ou do Essequibo, fizeram 
numerosas tentativas de penetrac;ao, visando o estabelecimento de circuitos de 
escambo. Vindos do Essequibo, do Berbice e do Corentino, tomavam prisionei
ros capturados pelos Karinya (destinados, até entao, aos ritos antropofágicos) 
e ofereciam em troca machados, facoes e facas. Os Karinya utilizavam sua 
própria rede para aumentar as capturas: grac;as as mercadorias européias que 
redistribuíam, obtinham de seus aliados a cessao de cativos. Eles próprios 
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endividados junto aos negociantes holandeses (que lhes adiantavam as mercado
rias ), endividavam seus parceiros aos quais voltavam de ano emano para buscar 
o de vi do pagamento pelos objetos recebidos antes. 36 As revoltas dos Karinya 
locais foram freqüentes, entrecortadas de tréguas negociadas comos espanhóis 
que lhes permitiam participar das "entradas'' em busca de outros grupos, ou 
patrulhar o río em nome do govemador espanhol, ou continuar suas guerras com 
seus inimigos "tradicionais", os Cabre, que recusavam associa~ao com eles no 
circuito do escambo. 37 Com a ajuda dos Kalinago/Kaliponam das ilhas, os 
Karinya levantaram-se em rebeliao geral no Orenoco em 1684 e no Guarapiche 
em 1719. Seja como aliados dos . Karinya, seja porque continuavam suas 
expedi~oes por sua própria con ta, os Kalinago/Kaliponam sao mencionados com 
freqüencia no Guarapiche, no Orenoco e até em Caiena, onde contribuíram para 
ainstala~ao dos franceses em 1643, embora estes, ao mesmo tempo, ca9assem 
seus confrades na Martinica e em Guadalupe. Depois de 1666, em virtude de um 
tratado que os franceses e os ingleses lhes impuseram, eles perderam suas ilhas, 
exceto Dominique e St. Vincent, embora nesta última aexpansao da coloniza9ao 
britanica e o crescimento demográfico dos "Black Caribs"38 os tenha feíto 
desaparecer quase completamente, por extin9ao ou por emigra~ao, ao longo do 
século XVIII. Os sobreviventes, com exce9ao dos que se mantiveram em seu 
"bastiao" da Dominique, se refugiaram no continente, junto aos Karinya do 
Orenoco. Estes, igualmente dizimados e muito enfraquecidos, efetuaram a partir 
de 17 57 um recuo geral para o alto dos rios, em dire~ao ao sul e ao sudeste. 

O recuo de 1757 é contemporaneo a visita de inspe9ao da Comissao de 
Fronteiras, dirigida por Solano. Este obteve a submissao dos Puinave, guerreiros 
e canibais que viviam em aldeias fortificadas de pali9adas, cercadas de fossos 
crivados de estacas envenenadas, e que "dominavam", segundo ele, as etnias 
localizadas no curso inferior dos afluentes do Alto Orenoco: Atabapo, lnirida, 
Guaviare, Sipapu, Ventuari. Seus rituais antropofágicos estavam prestes a ser 
abandonados em favor da venda de seus prisioneiros aos holandeses e portugue
ses. Eles nao tinham conseguido se impor aos grupos do Cassiquiare e do Negro, 
onde estavam em competi~ao com os Manao, apoiados pelos portugueses 
segundo Solano.39 Na chegada de Solano, os Puinave encontravam-se direta
mente amea9ados pelos Manao (liderados por seu chef e Yuao ), presentes no 
território dos Manetivitana (cf. Mapa) seus aliados, preparando-se para atacá
los. Ainda de acordo com Solano, os Puinave esperavam ao mesmo tempo ser 
protegidos pelos espanhóis contra seus inimigos e obter, gra9as a eles, todos os 
objetos qu(;f os portugueses só lhes fomeciam em troca de escravos. 

Coma ~ntrada em cena dos Manao (ou Manoa) passo a tratar (~em poder 
desenyolve-la no ambito deste artigo) da questao das cadeias de guerra e troca 
a longa dist~ncia que se estendiam, desde os tempos pré-colombianos, do Alto 
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Amazonas (Ucayalli) até o Atlantico, via Orenoco, Essequibo, Corentino e 
Trombetas ou Araguari. Sem dúvida, o escambo europeu e a ca9a aos escravos 
nas Guianas· desviaram em seu favor a corrente das trocas, fazendo, a partir do 
século XVII -· mas sobretudo no século XVIII -, urna enorme pun9ao nos 
grupos "clientes" de outros mais poderosos que eles. Alguns, ao contrário, 
encontraram nisto o meio de instituir, ou de refor~ar, seu domínio. Tal foi o caso 
dos Manao, o elo mais importante do Médio Amazonas e do Baixo Negro, cuja 
organiza~ao política hierarquizada permitía a seus chefes desempenhar um 
grande papel nos contatos (ou atritos) comos europeus; eles se bateram pela 
supremacía e pelo acesso privilegiado ao tráfico, chocando-se contra ri vais como 
os Karinya, também em guerra comos Puinave e comos grupos do Alto Ventuari 
e do-Alto Caura, "reservatórios" de cativos.40 

Frente a "alian9a" dos Puinave e dos espanhóis, dos Karinya e dos holande
ses, Yuao, que havia recebido educa9ao crista em um colégio de Lisboa, julgou 
útil colocar-se ao lado dos portugueses. A presen~a de Solano e da Comissao, 
que permitía prever a instala9ao definitiva dos espanhóis no Orenoco, fe-lo 
mudar de tática e buscar um parceiro mais vantajoso, menos afastado de suas 
fontes de abastecimento e menos isolado que os portugueses dorio Negro. Após 
ter incendiado sete aldeias portugu~sas do Negro e tomado todas suas armas e 
muni~oes, fez a paz comos Puinave e el,ll·seguida ( em 1759) comos espanhóis, 
presenteando o próprio Solano com "urna piroga com cabine, capacidade para 
cinquenta homens, a proa armada com um canhao de campanha, quatro 
morteiros [peque nos canhoes montados sobre um eixo] e urna libra de balas". 41 

Esta paz da va aos espanhóis livre passagem para o Brasil, pelas corredeiras dos 
Ature e dos Maipure, controladas pelos índios. Mas ela nao durou muito: ao final 
de 1759, os Manao mais urna vez mudaram sua política e destruíram as aldeias. 
Em toda a regiao, do Orenoco ao Negro, disputada pelos espanhóis e portugue
ses; os indígenas foram utilizados por cada urna das na9oes européias contra a 
outra; a maioria nao sobreviveu a isto. Em 1763, urna nova capital da Guiana 
espanhola foi estabelecida em Angostura - o mais a montante possível para 
impedir as incursoes dos Karinya e dos Manao e seu comércio de escravos 
(destinados, respectivamente, aos holandeses e aos portugueses). Solano afirma 
que, a partir. de 1764, as expedi~oes "carib" no Alto Orenoco cessaram 
definitivamente; com a instala9ao dos Franciscanos junto aos Puinave e a 
"redu~ao" das aldeias do curso inferior, a hegemonía missionária em todo o rio 
foi alcan9ada. Grupos exterminados pela ca~a aos escravos e o agravamento dos 
conflitos devido a intrusao européia; grupos expropriados de suas referencias 
culturais, arrancados de seu modo de vida e de seus territórios; grupos fugitivos, 
escondidos em lugares ainda inacessíveis aos estrangeiros -esta era a situa9ao 
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no Alto Orenoco no final do século XVIII, e assim ela se cristalizará até a época 
contemporanea. 

Desde o início do século XVIII, os Manao também se tinham lan9ado em 
tentativas de estender sua zona de influencia ao norte e a leste, a fim de terem um 
acessodireto aoescambo holandes.42Tiveramexito, em 1714, travandorela96es 
"estreitas" com, provavelmente, mercaderes que lhes compravam, no rio Bran
co, os escravos que capturavam no Negro. O célebre Ajuricaba, chef e manao a 
época, i<;ava a bandeira holandesa em suas canoas, segundo se dizia. Em 1726, 
os portugueses enviaram urna tropa contra ele, pondo fim a influencia holandesa 
no río Branco. 43 Os Manao levaram seus esfor9os até o Essequibo, onde tiveram 
que enfrentar etnias locais, numa época de intensifica~ao de seus conflitos e de 
suas rivalidades, e aquelas que, como os Akawaio e os Karinya, tendo assegu
rado urna posi9ao privilegiada junto aos holandeses, nao pretendiam deixar o 
caminho livre para a concorrencia. Após terem feito duas apari96es no rio em 
1722e 1723, aguerraabertaeclodiuem 1724entreeleseosAkawaio. No mesmo 
ano, os Mana o f oram assinalados no baixo curso dos rios, onde arrasaram 
aldeias karinya e lokono, vendendo os habitantes que haviam poupado (talvez 
aos portugueses; certamente nao aos holandeses, muito conscientes da necessi
dade de nao se indispor com os índios instalados tao perto de suas planta96es, 
"source of great advantage for the colony"44, pelos lucros que proporcionavam 
e as opera96es de policiamento que efetuavam a mando dos colonos, e que serao 
cada vez mais importantes até o final do século). 

As agita96es do Orenoco repercutiram até o Corentino. Os espanhóis n~o só 
obrigaram os Karinya a cessar suas incursoes e a recuar para o sul e o leste, mas, 
buscando estender seus estabelecimentos e suas missoes até o Cuyuni e o 
Mazaruni, provocaram a fuga de grupos ribeirinhos e seu pedido de auxílio aos 
holandeses, por vezes até aos Karinya.45 

O século XVIII, sobretudo em sua segunda metade, surge como um período 
de grandes turbulencias em todos os rios, entre todos os grupos indígenas, nos 
jogos políticos coloniais. As flutua96es das alian9as e a imprecisao dos contor
nos das redes políticas suscitaram reviravoltas permanentes, movimentos apa
rentemente desordenados cuja única lógica parece ser a necessidade exacerbada 
das mercadorias e das armas européias, a elimina9ao dos concorrentes, a 
maximiza9ao das vantagens oferecidas pela alian9a comos holandeses; em 
suma, um fantástico crescimento da dependencia dos indígenas e urna degrada
~ªº da articula~ao entre sua visao do mundo, seu modo de vida e sua rela9ao ao 
Outro. Nao tenho nenhum dado quantitativo que me permita urna estimativa 
demográfica, mas a ca9a aos escravos, a freqüencia e a intensidade das guerras 
com armas de fogo, as devasta96es devid~s as epidemias fazem supor um 
declínio quase tao importante nas etnias do interior quanto nas do litoral. A 
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etnologia contemporanea insistiu muito, tal vez demais, sobre diferen9as ecoló
gicas entre os meios costeiros, as savanas e as florestas das Guianas, estabele
cendo classifica9oes das etnias indígenas - ao mesmo tempo geográficas e 
tipológicas - em fun9ao destas diferen9as e dos modos de vida que elas 
acarretam. A história nos ensina que, se alguns grupos estao ~fetivamente muito 
ligados a habitats específicos (os W arao nos pantanos do litoral e dos deltas, os 
Lokono nos estuários ), outros, mesmo que em nossos dias se tenham fixado na 
Grande Savana ou nas terras altas, deslocaram-se bastante de um rio a outro, dos 
cursos superiores aos inferiores. Se nao eram todos, a exemplo dos Karinya e dos 
Akawaio, ocupantes simultaneos ou sucessivos de habitats bastante diversifica
dos, estavam todos, até a grande ruptura da virada do século XIX, em contato 
mútuo e prolongado, pela guerra e os ataques a longa distancia; estavam 
familiarizados, portanto, com as diferentes zonas do território guianense. 

As desordens, as exacerba9oes das lutas indígenas e a acentua9ao do declínio 
de suas redes políticas (sobretudo na segunda metade do século XVIII) sao 
evidentemente a conseqüencia das políticas coloniais, das rivalidades entre 
potencias e das crescentes pressoes económicas. Até sua derrota na Europa, pela 
Inglaterra, os holandeses preponderaram, pela extensao de seu território e 
sobretudo pelos lucros que extraíam das planta9oes e do comércio, gra9as as 
suas manipula9oes dos grupos indígenas. 

O frances Bellin46
, engenheiro naval, fez em 1763 urna descri9ao narrativa e 

cartográfica das colonias européias nas Guianas. Percebe-se aí (pelos erros 
geográficos) quantas delas tinh&m ainda fronteiras incertas, prin~ipalmente as 
dos espanhóis, que se encontravam ao longo do Orenoco e, na costa, até o 
Poomeron, mas cu jos estabelecimentos no interior eram fracos e dispersos. Por 
outro lado, os holandeses estavam solidamente implantados em toda a costa, do 
Poomeron ao Maroni (limite da possessao francesa), exploravam e extraíam 
lucro das bacias do Essequibo,47 dorio Branco e mesmo do Alto Orenoco e do 
Negro, apesar da presen9a portuguesa, reconhecida por tratado, "em todo o norte 
dorio das Amazonas até a altiJ.ra do Cabo Norte".48 Toda esta regiao, do Alto 
Ventuari e Alto Caura até o Corentino e Trombetas, nao era entao nem terra 
incognita nem colonjzada: era utilizada e penetrada pelas mercadorias européias 
mais preciosas, e expropriada de um grande número de seus habitantes, em 
fun9ao das rela9oes de f or9a entre grupos indíge~as. 

O governo de Laurens Storm van 's Gravesande, 49 diretor geral do Essequibo 
de 1738 a 1772 em nome da Companhia holandesa, marca o apogeu da influencia 
de seu país, gra9as a execu9ao de urna política deliberada que necessitava do 
apoio dos indígenas. Jogando com seus conflitos e suas rivalidades, serviu-se 
deles (principalmente dos Karinya e dos Akawaio ), ora fazendo com que se 
aliassem, ora deixando que entrassem em guerra50 para: ( 1) con ter os espanhóis 

• 
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no Cuyuni, onde os Karinya, tendo sofrido urna importante deporta~ao para a 
Flórida, estavam decididos a se vingar; (2) montar milícias armadas contra os 
escravos revoltosos ou fugitivos51 ; (3) obter, a baixo pre90, redes, produtos 
artesanais e florestais ( urucum, óleo de andiroba e de copaíba, letterwood) e os 
escravos indígenas - sobretudo mullieres e crian9as - que constituíam, nao a 
mao-de-obra (que era negra) das planta~oes, mas a criadagem doméstica dos 
plantadores. A escravidao indígena foi freqüentemente minimizada porque os 
índios nao eram "bons trabalhadores" e porque, diz-se, os colonos logo se 
desinteressaram deles. Na verdade, as crian9as eram procuradas para serem 
"treinadas" para o trabalho desde a mais tenra idade, e as mulheres para servir, 
de várias maneiras ... Nas Guianas, a escravidao dos índios foi muito importante 
durante todo o período colonial, pelo menos. 

Em trocada distribui9ao, freqüentemente importante, de utensilios de ferro, 
armas e muni95es, os índios, lan~ados uns contra os outros, haviam se tomado, 
sob Gravesande, "engrenagens importantes da máquina govemamental"52, cu jo 
govemador escrevia em 1765 "que havia toda vantagem em se fazer deles amigos 
e todo inconveniente em se fazer deles inimigos". Assim, os holandeses deixaram, 
em várias oportunidades, entre 1722 e 1763, os Manao se aproximarem de seus 
postos, na esperan~a de que, através deles, obteriam escravos dos territórios 
portugueses e teriam acesso a fabulosas minas de diamantes, cuja existencia seria 
do conhecimento dos Manao, segundo acreditavam. Diante daoposi9ao feroz dos 
Karinya e dos atritos com os Manao que se seguiram, Gravesande tentou obter 
a "amizade" de ambos os lados, esperando "com sangue frio, que eles se 
matassem uns aós outros''. 53 Os Manao foram eliminados da Guiana holandesa. . . 

·A atividade µos mascates ~ontribuiu igualmente para o enriquecimento da . , 
colonia e para as graves perdas sofridas pelos indígenas. Unicos nao-índios a 
freqüentar de muito longa data todas ·as regioes remotas e todas as baciasfluviais, . 
guiados pelos índios (por exemplo, pelos Macushi, no Alto Essequibo ), 54 falando 
no mínimo urna língua indígena, estes mercadores ambulantes eram em geral 
negros ou mesti9os. Alguns destes homens trabalhavam por conta própria, outros 
eram regularmente empregados pela Companhia55 que, todavia, reconhecia-lhes 
urna posi9ao bastante ambígua. Suas missoes deviam permanecer clandestinas 
e suas rotas secretas, por medo da concorrencia e dos conflitos com as . 
autoridades dos territórios prospectados (os mercadores da época de Gravesande 
iam, pelo Rupununi e pelo Branco, até as nússoes portuguesas).56 Suas rotas 
nunca sao nomeadas na correspondencia da Companhia, que só menciona em 
termos vagos as regioes percorridas.57 

Sua familiaridade com os índios nao impedía que os mercadores lhes 
impusessem violencias tao. grandes que foram levadas ao conhecimento de 
Gravesande. Este, ein um 'relatório de 17 50 sobre ·o estado da colonia, escrevia 
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que os mercadores abusavam das mulheres, raptavam adultos e crian~as, 
atacavam aldeias, sem deixar outras provas que o testemunho dos índios, "que 
moram muito longe para vir até os holandeses e em cujas queixas (de qualquer 
modo) nunca se acredita". Em conseqüencia, o governador naque le ano interdi
tou o Alto Essequibo aos comerciantes itinerantes. Mas a Corte de Justi<;a do 
Essequibo,julgando seus empreendimentos necessários ao comércio, ordenou a 
Gravesande que reabrisse o rio ao tráfico, que continuou a ser acompanhado das 
mais extremas brutalidades.58 O govemador, reportando a descoberta de um 
cadáver indígena com marcas de golpes e de cordas, boiando no Alto Demerara, 
constatava, ainda em 1771, "que nao era surpreendente que os índios tivessem 
fugido e que o Alto Demerara estivesse despovoado" (meu grifo).59 

> 

O tim das redes e a ruptura das comunica~oes 

A queda demográfica sofrida por todos os ameríndios é bastante conhecida. Na 
Guiana Ocidental, até o Amazonas, yla foi certamen te muito amplicada ao longo 
dos¡séculos XVIl e XVIII pelos acontecimentos que acabo de descrever. A pesar 
deste processo bastante acelerado, no decorrer do qual os politicamente mais 
fracos desapareceram primeiro, a guerra entre os grupos dominantes atingiu seu 
ponto mais violento no século XVIII. Na metade do século pode-se, 
esquematicamente, distribuir os conflitos interétnicos da seguinte maneira: 

- No Alto Orenoco e seus afluentes, urna rede centrada nos Puinave se 
choca com os Karinya a leste e com os Manao a sudoeste; 

-Urna outrarede, constituída em tomo dos Paravilhanos (de língua caribe), 
tal vez aliados dos Manao, controla o rio Branco e seus afluentes; os Karinya 
atacarao os aliados no Mahu em 1769, provocando a fuga dos Paravilhanos 
ribeirinhos em dire<;ao aos Wapixana da Grande Savana,60 embora estes 
estejam enfrentando as agressoes manao que os obrigarao, no mesmo ano, a 
abandonar durante a noite suas aldeias da savana para se refugiarem nos 
rochedos e falésias. Pode-se supor que estas agressoes sejam provocadas pelo 
desejo de se apossar das mercadorias européias as quais os Manao nessa 
época nao tem mais acesso no Essequibo, e das quais os W apixana, 
habituados a serem providos, serao por sua vez privados (talvez em conse
qüencia, também, de sua guerra comos Macushi), como atestam suas queixas 
ao govemador.61 

- O médio curso dos rios que correm para o Atlantico (Cuyuni, Mazaruni, 
Essequibo, Demerara, Berbice, isto é, toda a zona entre o litoral e as terras 
altas) sao asperamente disputados entre os Akawaio e os Karinya, que só 
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cessam de se bater para se aliar aos holandeses, sem deixar entretanto de 
ata~ar suas planta~oes, no caso dos Akawaio. 62 A intensidade e a dura~ao das 
guerras entre es tes dois povos (como entre os Karinya e os Manao) deveram
se provavelmente a sua competi~ao pelos favores dos holandeses. 

Vimos que entre 1760 e 1770 a rede dos Puinave foi desmantelada, os Manao 
perderam a maior parte de seus aliados ou subordinados e foram eliminados, 
provavelmente nao sem grandes perdas·, dos territórios controlados pelos 
holandeses. Apesar de sua energia, os Karinya tiveram cada vez mais dificulda
des para atingir o Orenoco e a hacia do Amazonas, restringindo suas atividades 
a parte setentrional e_ baixa da Guiana Ocidental. No momento ( 1796) em que os 
holandeses tiveram que ceder a regiao aos ingleses, as popula~oes indígenas, 
muito diminuídas e enfraquecidas, já nao se lan~avam as expedi~0es de longa 
distancia. Os mascates, súditos do governo holandes, cessaram seus empreen
dimentos longínquos: por nao poderem manter suas atividades junto as novas 
autoridades. O governador ingles recusou-se a reconhecer as "dí vidas" contra
ídas junto aos Karinya (que vieram reclamar o que se lhes devia em troca das 
mercadorias outrora fornecidas aos holandeses); recusou-se igualmente a con
ceder qualquer recompensa aos antigos "amigos" dos holandeses por seus 
servi~os prestados. 63 

Sem dúvida, foi na virada do século XIX que se instalou urna situa~ao que, 
a seguir (como escrevia no início deste artigo), foi considerada como original, 
secular, imóvel. 

Na verdade, as redes políticas do século XVI ( sem dúvida pré-colombianas ), 
constituí das por e para a guerra de capta~ao de identidades, por e para os rituais 
e as trocas, em tomo de homens eminentes capazes de reunir fortes parentelas 
e clientelas, transformaram-se profundamente a partir do século XVII. As 
rela~oes flutuantes que faziam emergir, manter-se e desaparecer os chefes de 
guerra e suas clientelas, foram substituídas por rela~oes de for~a desequilibradas 
entre os grupos indígenas, causadas pela supremacía dos que tinham acesso as 
mercadorias e ao tráfico europeus, e que criaram redes totalmente diferentes em 
sua natureza e sua forma. Estas desapareceram, por sua vez, com o desapare
cimento dos grupos, ou de sua diminui~ao, ou ainda, em fun~ao das mudan~as 
da política colonial, com o fracionamento e o . isolamento crescentes das 
sociedades indígenas. Elas deixaram, todavia, urna marca até riosso dias, no 
notável circuito de troca de bens que se manteve no interior da Guiana Ocidental. 
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Notas 

1 P .. Clastres ( 1980: 17 5) pode assim escrever: "Seu isolamento secular permití u aos 
Yanomami, sem dúvida a última grande sociedade primitiva do mundo, viver até 
hoje como se a América nao houvesse sido descoberta" (eu grifo). Veremos 
adiante que já no come~o do século XIX os Y anomami eram conhecidos por seu 
"tráfico" com os sold~dos espanbóis do Orenoco e por sua participa~ao nos 

. circuitos indígenas de troca a oriente deste rio. 

2 "lndépendance et exogamie", in Clastres, 1974: 43-68. Recordemos que P. 
Clastres considerava que os Tupi-Guarani do século XVI, de densidade popula
cional relativamente elevada, estariam assistindo a emergencia de um poder 
político "separado", constituindo assim urna exce~ao. Isto é desmentido pelos 
trabalhos atuais sobre os sistemas políticos da bacía amazónica e do piemonte 
andino. 

3 Ver Riviere, 1984. 

4 Já casado com urna índia karinya, com a qual tinha um filho, o qual será 
encarregado do posto holandes no Demerara. Diferentemente das concubinas, 
mais ou menos temporárias, as quais os outros europeus-só atribuíam um status 
inferior, as mullieres índias eram freqüentemente consideradas (mesmo se nao o 
fossem legítimamente) como .as esposas dos holandeses, para grande escand.alo. dos 
espanhóis, que se queixavam a Corte da Espanha (Reclama~oes de 1637) das 
rela~oes privilegiadas com afins indígenas que estas unioes permitiam. 

5 Ver Dreyfus, 1983-84. Os ilhéus das Pequenas Antilhas, de língua aruaque, se 
autodenominavam Kaliponam em sua língua materna. Mas na língua de comércio, 

• espécie de pidgin que utilizavam entre si e no continente em suas rela~oes com as 
etnias locais, os homens se identificavam como Kalinago, aproximando-se assim 
de seus aliados tradicion~s de língua caribe, os Kalinya ou Karinya - conhecidos 
na Guiana Francesa sob o nome de Galibi -, com os quais os autores antigos os 
confundiam. Apenas muito recentemente a antropología restituiu aos Karinya sua 
auto-denomina~ao, reservando a palavra "karib" ( ou "caribe") para a designa~ao 
de urna famI1~a lingüística e de seus membros. Na grande maioria dos casos, os 
"Caribe" guiarieses (do continente) que surgem literatura sao mais propriamente . 
os Karinya. 

6 Edmunson, 1901: 669. 

7 Williamson (1923: 53, 60) assinala, entre outros empreendimentos, o de Thomas 
Roe ( 1609-1610), que subiu o Amazonas de sua embocadura até a confluencia com 
o Tapajós. Retrocedendo e se guindo ao longo da costa até o Orenoco, ele encontrou 
em sua chegada a Trinidad, ero 1611, quinze barcos ingleses, holandeses e 
franceses carregados de tabaco, a principal mercadoria de exporta~ao para a 
Europa, na época. 
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8 Na Guiana, dá-se o nome de "portage" [no portugues da Amazonia," varadouro" 
- N. do R.] a urna passagem entre dois rios ou duas bacias fluviais suficientemente 
estreita e curta para que se possa atravessá-la a pé, carregando canoas e bagagens. 
Essas "portages" sao conhecidas e frequentadas há tempos imemoriais pelos 
índios, facilitando a comunica~ao entre os rios que se lanyam no Atlantico ao norte 
e no Amazonas ao sul (por todos os seus afluentes e sub-afluentes da margem 
direita, do Río Negro ao Jari). 

9 Baralt, 1939: 295. 

1 O Desde a independencia dos Estados íbero-americanos no século XIX, as fronteiras 
das Guianas foram objeto de litígio entre.(para a parte ocidental) a Venezuela, o 
Brasil e a Gra-Bretanha. Os numerosos volumes publicaaos enttre 1898 e 1903, 
que apresentam os argumentos das partes opostas, fornecem muitas informayoes 
sobre as localizayoes indígenas, as relay5es coloniais e interétnicas. Os 
documentos britanicos citados abaixo sao indicados abreviadamente: Questao 
de fronteiras ... A comissao de arbitragem norte-americana que se constituiu para 
o exame deste litígio deixou publica~oes que mencionaremos como: U.S. 
Commission ... A referencia pertinente aquí é: U.S. Commission ... , 11: 308-09. 

11 Brett, 1868: 50-52. 

12 Os "Noirs marrons" ou "Maroons" sao descendentes de escravos africanos que se 
rebelaram contra seus senhores holandeses nos séculos XVIII e XIX, 
estabelecendo urna vida social autónoma nas florestas do Suriname (ver o trabalho 
de Howard, neste volume, nota 7). [N. do R.] 

13 U. S. Commission ... , Vol. V, Apendice 1: 11. 

14 Ideológica, ou referente a ideología, entendida aqui no sentido de "sistema de 
idéias e de valores" que lhe dá L. Dumont (1978: 83). 

15 Ver, entre outros, Im Thurn (1883), Thomas (1972) e Butt Colson (1973). 

16 Traduzido por "marchand"; "compere", "ami" pelo Pe. Breton (1665: 7374) . 
. 

17 "A basic concept is the word paw.ana meaning 'in a trading relationship' .... 
pawanaton [meaning] trading people" (Thomas, 1982: 124). 

18 Navarrete, 1964 [1570-75]: 223. Tratando-se de prisioneiros capturados pelos 
Aruaque, Navarrete escreve: "Los contratan con otras naciones que ellos tienen por 
amigos, ou entao, Los casan con sus hijas e hijos e les vuelven aruacos". 

19 Pelleprat, 1655; Rochefort; 1658; Dreyfus, 1983-84. 

20 Sparrey in Purchas, 1905-07 [1625]: 306. 

21 Pelleprat, 1655: 154; "Lettres des PP. Grillet et Bechamel "(1674), in Montezon, 
1857: 224; Lombard; 1928: 49. 
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22 Humboldt & Bonpland, 1814-25, II: 481-82. Comparar este papel comprovado de 
grupos Y anomami nos circuitos de troca no início do século XIX com a cita9áo de 
Clastres, supra nota 1. 

23 Sieur de Gomberville, citado in Boomert, 1983: nota 63. 

24 O que, de acordo com os termos da Cédula do Rei de Espanha de 1511, tornava 
lícita sua redu9áo a escravidáo, e a de todos os canibais, a eles assimilados. 

25 Mercenário ingles recrutado por Lord Willoughby, govemador de Barbados, para 
defender a colonia que este último estabeleceu na embocadura do Suriname em 
1651. A Paz de Breda (1668) marcou o fim desta tentativa e atribuiu o Suriname 
aos holandeses. O major Scott deixou relatório bem documentados sobre o estado 
das ilhas de Tobago, Trinidad e sobre a Guiana, entre 1651 e 1665. 

26 Os Semicorais foram identificados como Serekong, pertencentes, como os 
Akawaio, ao conjunto de língua caribe (Gravesande, 1911: 609; Butt Colson, 
1983-1984b: 92. Harris & De Villiers ("lntrodu9áo" in Gravesande, 1911: 176 n.2) 
identificamos Shawhauns aos Wapixana, cu jo nome significarla "pessoas [shana, 
tyan, tana, nas línguas Aruaque da Guiana] do Guaypes ou Vaupés". Ver ainda 
Harlow, 1924: 133 n.1 (Sloane M s., J. Scotts Account ): "Os Shahones [i.e. 
Sahaune ou Swanis] eram urna tribo situada na reigáo entre o Amazonas e o 
Negro". Humboldt & Bonpland (1814-25, Il: 697) escrevem: "os Guaypes [ou 
Vaupés] viviam nas planícies do norte do Amazonas na metade do século XVI". 

27 Lévi-Strauss, 1984: 143. 

28 Em 1613-1614, os "Carib" de Trinidad se aliam tanto aos ingleses, como aos 
holandeses (AGI, Audiencia de Santo Domingo, leg. 179, ram.l , nº 19). Neste 
mesmo período, no delta do Orenoco, os Karinya e os Aruaque se batiam em 
partidos europeus opostos (AGI, Indiferente general, Consultas de Consejo y 
Cámara, caj. 2, leg.l, fol. 216); Boyer du Petit Puy, 1654: 246. 

29 U.S. Commission ... , II: 149. 

30 Edmunson, 1904: 8-10. 

31 Edmundson, 1901: 662; Harlow, 1924: 140 (Ashmolean Ms.). 

32 Harlow, 1924: 139 n.2 (Sloane Ms., J. Scotts Account), e ibid.: 203 (Ashmolean 
Ms.). 

33 Questii.o de fronteiras .. . , n°2, vol. 11: 19-20. 

34 Citado in Edmundson, 1904: 8. 

35 Por volta de 1673; Gravesande, 1911, "Introdu9áo": 19. 

36 Gumilla, 1745, 11: 73. 
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37 Os acontecimento havidos no Orenoco nos séculos XVII e XVID entre Karinya e 
europeus foram relatados por Civrieux e Whitehead, de quem muito tomei 
emprestado, notadarnente: Civrieux, 1976: 894-907; Whitehead, 1988: caps. II e 
III. Cf. tambérn Baralt, 1939: 295 ( em 1720 os Karinya sao vencidos pelos Cabre, 
no Caura). 

38 Mesti~os de Kaliponam e de Noir marrons [ver nota 12, supra], os Black Caribs 
foram deportados pelos ingleses em 1797, da ilha de St. Vincent para Honduras 
Britanica (boje Belize), onde se estabeleceram definitivamente. Eles conservaram 
até os dias atuais a língua aruaque (despojada dos empréstimos lexicais karinya) 
dos Kaliponam, cuja autodenomina~ao guardaram igualmente: Garifuna 
( =Kaliponam), coletivo plural, e, no singular, Garinago ( = Kalinago ou 
Karinago ). Sobre· a presen~a dos Kaliponam no Orenoco na primeira metade do 
século XVII, ver especialmente AGI, Indiferente general, Est. 54, caj. 4, leg. 1, fol. 
267-ss. 

39 Solano, [1758], 1843: 12-16, 23. 

40 lbid.: 24-25. 

41 lbid.: 25, 32-35. 

42 Gravesande, 1911, "Introdu~ao": 70-80, 176, 187. 

43 Questoes de fronte ira ... nº 2, vol. ~I: 26. 

44 lbid., nºl, Apendice ao vol. II: 2. 

45 Cf. U.S. Commission .. ., II: 454ss, sobre a fuga para o Essequibo dos Karinya do 
Mazaruni, em 1769, e Gravesande (1911: 312), que relata que, ern 1755, os 
Panacay do Cuyuni se aliaram aos Karinya e que seu chefe veio, em 1755, lhe 
propor sua ajuda contra os espanhóis. 

46 Bellin, 1763. 

4 7 Estabelecidos "de maneira permanente" no Essequibo até as corredeiras do Antaka 
e, no Cuyuni, até sua confluencia como Curuma (U.S.Commission .. ., 1: 201-02, 
e V,_Apendice 1: 11). 

48 Bellin, 1763: 244. 

49 As correspondencias, relatórios e textos oficiais da época do governo de Laurens 
Storm van's Gravesande foram publicados sob o título The Rise of British Guiana 
(1911), com urna volumosa introdu~ao dos compiladores C.A. Harris e J.A.J. de 
Villiers. 

50 Questáo de fronteiras .. . , nº 1, Apendice ao vol. II: 104-05. 

51 Gravesande (1911: 207) escreve em 1744: "the chief of the Indians of the Barima 
River ( ... )has offered to become responsible to me for all the runaway slaves of the 
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Colony". Em 1755, os plantadores do Essequibo, do Demerara e do Mazaruni 
apelaram aos Karinya para repelir os ataques dos Akawaio, mas em 1763 a grande 
revolta dos escravos negros do Berbice foi reprimida por urna tropa mista akawaio/ 
karinya, armada e dirigida pelos holandeses, cf. ibid., Introdu9áo: 85-89. 

52 lbid.: 83. 

53 lbid.: 85. 

54 Questao de fronteiras ... , nº 1, Apendice ao vol. 11: 89. 

55 Private trader was subject of the Dutch Government, in ibid., nº 2, Anexo a contra
memória: 112. 

56 Gravesande, 1911, lntrodu~ao: 76. . 
57 Questao de fronte iras ... , ·nº 2, Anexo a contra-memória: 112; U.S. Commission ... , 

1: 204. 

5 8 Gravesande, 1911 : 250. 

59 Ibid.: 641. 

60 Ibdid.: 473; Questao de fronteiras ... , nº 2, vol. 11: 38. 

61 Questao de fronte iras ... , nº 1, Apendice ao vol. 11: 89; nº 2, vol. 11: 38; Gravesande, 
1911 : 180, 618. 

62 Questao de fronteiras .. . , nº 1, Apendice ao vol. 11: 104-05. 

63 lbid.: nº 2, vol. 11: 44, e U.S. Commissi'?n .. . , V, Apendice 2: 157. 





, 
DE COSMOLOGIA A HISTORIA: 
·resistencia, adapta~ao e consciencia social entre 

· os Kayapó 

TERENCE TURNER 

A característica principal do trabalho antropológico na Amazonia nos últimos 
vinte e cinco anos tem sido a divisao entre, de um lado, atividades de pesquisa 
e apoio voltadas para as relayOeS dos povos ilativos coma sociedade nacional e 
o capital internacional, e, de outro, aquilo que se poderla chamar de investigayao 
antropológica ''pura'' ou ''tradicional'' de sociedades e culturas indígenas, 
tomadas como isoladas em um ''presente etnográfico abstrato' ', fora da 
realidade histórica e político-económica. Distintas mas paralelas, ambas estas 
correntes produziram resultados importantes, mas mostraram, em larga medida, 
urna tendencia a se excluir mutuamente. Isto pode ser visto até mesmo quando 
um só autor produziu trabalhos nos dois generos. Escrever sobre as lutas dos 
povos indígenas coma sociedade nacional ou como capitalismo internacional 
tem implicado, via de regra, recusar urna atenyao séria as formas culturais e 
sociais nativas; e a concentra~ao nestas últimas tem freqüentemente parecido 
possível apenas se as realidades políticas, económicas e culturais do contato 
interétnico sao excluídas do horizonte teórico. 

Nos últimos cinco anos mais ou menos, contudo, esta situayao comeyou a 
mudar. A razao fundamental para tal mudanya tem sido o exito, contra todas as 
expectativas, de muitos povos tribais da Amazonia em manter sua identidade 
social, cultural e étnica. Muitas comunidades nativas tem oferecido urna 
resistencia eficaz contra as agressoes provenientes da sociedade nacional, 
aumentando sua popula~ao e demostrando urna surpreendente capacidade de 
incorporar e dominar aspectos da cultura nacional, que vao da língua portuguesa 
a medicina e as telecomunica~oes, sem que com isso estejam ''perdendo sua 
cultura''. Este fenómeno histórico come~ou realmente, em muitos grupos, no fim 
dos anos sessenta, no auge do desalen to geral e particularmente do desalen to dos 
antropólogos quanto as perspectivas de sobrevivencia dos povos e culturas 
amazónicos, mas seus efeitos cumulativos com~aram a 'se manifestar apenas na 
presente década. ,, 
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Um aspecto importante deste processo tem sido o desenvolvimento de urna 
autoconsciencia étnica e cultural. Cada vez mais os povos indígenas veem a 
afinna~ao de suas culturas e a manuten~ao de ritos e institui~oos soéiais 
tradicionais como parte integral de sua resistencia política a perda de terras, 
recursos econdi~oos de autodetermina~ao. A partir do momento em que os povos 
nativos assumem urna nova importancia política e teórica ao falar em seu próprio 
nome, como pessoas e agentes mais que como vítimas, é fundamental compre
ender seus padroes ideológicos e suas formas de a~ao coletiva. As sociedades e 
culturas indígenas come~aram a surgir, finalmente, como fatores significativos 

' em situa~oes interétnicas. A medida que estas situa~oes vieram mais e mais a se 
consolidar, tornou-se progressivamente mais claro que os estudos antropológi
cos de fric~ao interétnica teriam de dar urna aten~ao maior as formas culturais 
e sociais a partir das quais os povos nativos articulam suas a~oos e atitudes diante 
da sociedade nacional. Reciprocamente, a óbvia pertinencia dos sistemas sócio
culturais nativos para as formas e circunstancias de sua luta histórica por 
condi~oes viáveis de convivencia com a sociedade nacional, tornou. cada vez 
mais difícil aquel es pesquisadores ''culturalmente'' orientados ignorarem a 
centralidade da situa~ao de fric~ao interétnica para seu trabalho. Ao obrigar 
pesquisadores de orienta~ao etnográfica mais convencional a considerarem inais 
seriamente os fatores históricos, situacionais e pragmáticos, tal estado de coisas 
come~a a ter efeitos teóricos salutares. Os estudos estruturalistas e semióticos 
descontextualizados, típicos do fim dos anos sessenta e dos anos setenta, 
come~am a dar lugar a formas de análise cultural com maior fundamenta~ao 
sociológica, histórica e material. 

Um dos modos em que a relevancia das formas sociais e culturais indígenas 
na situa~ao de fric~ao interétnica se manifesta, é no sucesso de certos tipos de 
sociedade, e no relativo fracasso de outros, em perseverar na sua existencia 
cultural gra~as a urna resistencia eficaz. Tais diferen~as, é claro, nao sao 
nenhuma novidade. Já em 1962 Darcy Ribeiro notava que as sociedades com 
grandes aldeias e institui~oes comunais fortemente desenvolvidas, como os Je e 
Bororo, tendiam a se man ter íntegras com muito maior sucesso que grupos como 
os Tupi e os Caribe, carentes em geral de institui~oes sociais coletivas e vi vendo 
em pequenqs grupos locais dispersos. Darcy, política e teoricamente um homem 
de seu tempo, deu conta deste fato em termos externos: os Tupi e Caribe eram 
mais facilmente assimilados devido a sua organiza~ao social e a seu padrao 
familiar disperso, mais semelhantes aqueles prevalecentes nas fronteiras da 
sociedade nacional que as grandes aldeias je, com seus exóticos sistemas de 
metades e suas institui~oes cerimoniais. Esta análise contrasta nítidamente com 
refonnula~oes antropológicas contemporaneas do mesmo fenomeno, que se 
baseiam em urna caracteriza~ao interna dos sistemas sócio-culturais em causa, 
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como por exemplo o modelo de Viveiros de Castro ( 1986) para a sociedade e a 
pessoa tupi, que as ve como "a-corporadas" e em processo continuo de 
''incorpora~ao'' do Outro exterior, e assim ''centrípetas", em contraste comos 
"corporados" e agressivamente "centrífugos" Je. A comunica~ao que ora 
apresentamos propoe urna análise igualmente" interna" do processo pelo qual 
urna sociedade je - os Kayapó - conseguiu garantir urna excepci~nal 
solidariedade política e social, e urna notável continuidade cultural, frente aos 

• 
severos desafios que lhe tem sido lan~ados por elementos poderosos da sociedade 
nacional. 

Parece-me entao que, na presente conjuntura da pesquisa antropológica na 
Amazonia, os desenvolvimentos históricos estao obrigando a urna convergencia 
inédita entre orienta~oes teóricas até agora mutuamente exclusivas, em favor de 
urna abordagem mais sintética das sociedades e culturas nativas na situa~ao 
interétnica. Aqui, vários desafios teóricos e etnográficos aguardam resposta. 
Qual é, por exemplo, o perfil cultural da "situa~ao de fric~ao interétnica" do 
ponto de vista das sociedades nativas, e como os termos em que elas a veem se 

1 

ligam as suas estruturas sociais e cosmológicas gerais? Que transforma~0es 
ocorrem na consciencia social nativa, quando é a situa~ao total de coexistencia 
interétnica, mais que a sociedade nativa tomada em si mesma, que passa a ser 
definida como a categoria relevante de "sociedade"? Tais questoes, parece-me, 
tomaram-se prioritárias na agenda contemporanea da pesquisa antropológica na 
Amazonia, e é sobretodo para elas que esta comunica~ao se volta. 

O re~urgimento dos Kayapó, 1970-1987 

Elementos etnográficos e históricos 

Os Kayapó sao um povo de língua je do sul do Pará, contando boje com quase 
duas mil e quinhentas pessoas divididas em dois grupos principais. O grupo 
Xikrin, mais setentrional, habita duas aldeias, urna no rio Bacajá, perto de 
Altamira, a outra no rio Cateté (Vidal, 1977). O grupo meridional, derivado do 
grupo ancestral comum Gorotire, compreende quatorze aldeias, cuja popula~ao 
total é de pouco mais de duas mil pessoas. A presente comunica~ao trata 
especificame~te deste grupo meridional, em particular de suas duas comunida
des maiores: Gorotire, no rio Fresco, e os chamados "Txukarramae" do Xingu, 
agora situados na nova aldeia de Kapot, imediatamente ao norte do Parque 
Nacional do Xingu, perto da Cachoeira Von Martius. Meu trabalho de campo 
entre estes dois grupos já perfaz respectivamente vinte e cinco e vinte anos. 
Embora os dados e acontecimentos que aqui relato derivem específicamente 
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destas duas comunidades, creio que eles sao representativos, em grau variável, 
do que se passa nos demais grupos kayapó. 

Os Gorotire foram pacificados em 1947, e os Kayapó do Xingu entre 1952 
e 1958. Ambos os grupos viveram em relativo isolamento das fronteiras de 
coloniza~ao ou da empresa extrativista até muito recentemente, quando se 
abriram garimpos de ouro a quinze quilómetros de Gorotire. As circunstancias 
da pacifica~ao, o contato subseqüente com agencias govemamentais e missoes 
religiosas, o envolvimento na extra~ao de produtos comerciais como a castanha
do-Pará, todo isto foi muito diferente para os dois grupos, como logo se verá. 
Tais diferen~as se refletem em divergencias significativas quanto as políticas e 
atitudes atuais das duas comunidades para coma sociedade nacional. Importan
tes como sao, contudo, tais diferen~as só fazem mais mareante a convergencia 
essencial dos dois grupos quanto as suas idéias, atitudes e ideologia básicas. 

As comunidades kayapó tendem a ser grandes, para os padroes contempora
neos da Amazonia. Em fevereiro de 1987, o Gorotire tinha urna popula~ao de 
693; o Kapot tinha 349 Kayapó e um grupo agregado de vinte e quatro Suyá, 
totalizando 373 pessoas. Mas historicamente, as aldeias chegaram a ter urna 
popula~ao de bem mais de mil pessoas. A residenciaé matri-uxorilocal. A forma 
tradicional da aldeia, ainda vista no Kapot, é a de um círculo de casas (abrigando· 
fanu1ias extensas) em volta de urna grande pra~a central, em cujo meio se ergue 
urna casa dos homens. A casa dos homens é tradicionalmente a residencia das 
classes de idade dos jovens nao-iniciados e dos solteiros, e o ponto de encobtro 
das associa~oes dos borneos maduros. Tais associa~oes, lideradas por chefes 
chamados "cantadores", sao os principais grupos políticos . dos Kayapó. As 
sociedades de homens maduros e os solteiros organizam-se ainda em unidades 
militares e cerimoniais, sob a dire~ao dos cantadores. As mulheres também se 
dividem em associa~oes etárias comunais, com fun~oes cerimoniais importan
tes, mas sem fun~oes políticas. As cerimonias realizadas por estes grupos sao 
principalmente ritos de passagem, dos quais os mais importantes sao a inicia~ao 
e a nomina~ao. Ambos estes rituais sublinham a importancia das rela~ües 
familiares extra-nucleares (respectivamente, as rela~oes de afinidade e as 
categorias de onde saem os nomin.~dores: avós, tíos matemos, tias paternas). 
Eles marcam assim a incompletude e a dependencia da família nuclear e seus 
membros frente as rela~oes coma família extensa e coma comunidade em seu 
todo. As permuta~oes da estrutura familiar produzidas pelas cerimonias 
comunais definem a estrutura da fanu1ia extensa e servem como critérios de 
recrutamento para as institui~oes coletivas da comunidade, as quais realizam as 
cerimonias. As institui~oes comunais, assim, ao mesmo tempo incorporam a 
estrutura doméstica da família extensa e servem para reproduzi-la. A sociedade 
como um todo é organizada segundo um princípio de "hierarquía recursiva", no 
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qual cada nível repete [replicates] o mesmo padrao estrutural. Este princípio se 
aplica nao apenas nos planos das institui~oes comunais e da unidade doméstica, 
mas igualmente a construyao social da pessoa. 

O estabelecimento de relayoes pacíficas entre os Gorotire e a sociedade 
nacional deu-se em condiyoes traumáticas. O grupo boje chamado "Gorotire" 
era urna fac~ao da comunidade ancestral de mesmo nome, que em 1936 se di vi di u 
em facyoes mutuamente hostis. A fac~ao que veio a dar os modernos Gorotire, 
entao com eerca de oitocentas pessoas, refugiou-se da perseguiyao movida por 
urna das outras facyoes junto a populayao neo-brasileira de Nova Olinda, em 
1937. Nova O linda nao dispunha dos recursos médicos e alimentares para 
abrigar um 1al número de refugiados, e o Serviyo de Proteyao aos Indios nao 
esta va apto a dar urna assistencia efetiva. O grupo foi relocalizado. repetidas 
vezes, mas as epidemias, novas divisoes faccionais e condiyoes de vida miserá
veis dizimaram-no de tal forma que, dez anos depois do contato inicial em Nova 
Olinda, ele se viu reduzido a apenas cem pessoas. Urna missao protestante, 
est~belecida em 1938, conseguiu prestar assistencia médica e ganhar a confian~a 
dos membros eminentes da comunidade com mais exito que o SPI, o que levou 
a urna aguda rivalidade entre o encarregado do SPI e a missao. Tanto a missao 
como o SPI instalaram seus postos dentro da comunidade nativa, criando um 
padrao que persiste ainda boje. O desespero produzido pela doenya e pelas 
severas perdas demográficas, e a conseqüente dependencia do SPI e da missao, 
foi a realidade dominante nos primeiros trinta anos da existencia do Gorotire. Em 
1947, logo que a comunidade foi transferida para seu sí ti o atual, ela foi 
reconstruída por ordem do novo encarregado do SPI na forma de um "arruado" 
( duas fileiras paralelas de casas), abandonando a planta circular tradicional da 
aldeia. Esta reconstruyao era sintomática das pressoes assimiladoras exercidas 
sobre os Gorotire durante todo este período, e de sua relativa impotencia em 
resistir a elas. 

A experiencia de contato e coexistencia coma sociedade nacional que te ve o 
grupo meridional (xinguano) dos Kayapó, que vive boje na aldeia do Kapot, 
difícilmente poderia ter sido mais diferente. Eles f oram pacíficamente 
contatados pelos irmaos Villas Boas em 1952 e 1953, e induzidos por eles a 
aceitar assistencia médica e dádivas periódicas de mercadorias em troca de urna 
associayao frouxa com a administra~ao do Alto Xingu pela Fundayao Brasil . 
Central (administrayao que mais tarde se tornou o Parque Nacional do Xingu). 
Nunca tiveram missionários evangélicos ou funcionários da FBC ou do PNX 
morando na aldeia até meados dos anos setenta, quando funcionários adminis
trativos e enfermeiros passaram a ocupar esporadicamente um conjunto de 
cabanas erguido a várias centenas de metros da aldeia. Nunca passaram por 
epidemias graves, que resultassem em perdas populacionais importantes, nem 
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sofreram nenhuma perda.séria de território ou de autonomia interna até a crise 
de 1971, quando urna nova estrada do sistema da Transamazonica, a BR-080, 
foi deliberadamente desviada para o PNX, de modo a amputar do Parque o 
território kayapó. Este evento - e a subseqüente apropriayao ilegal de suas 
terras pelo gov~rno brasileiro- foryou a comunidade a se mudar para um novo 
sítio, fora da área roubada. Um(! discussao a respeito do destino da comunidade 
levou-a a se cindir em duas facyües, que fundaram as aldeias de Kretire e Jarina. 

Esta breve exposiyao de alguns fa tos etnográficos e históricos basta como 
pano de fundo para a análise dos sucessos dos últimos quinze anos nos dois 
grupos. Passemos a eles. 

Colonizar os colonizadores: assumindo o comando da estrutura 
institucional de dependencia. 

Gorotire. Hoje em dia, o Posto da Funai no Gorotire é dirigido pelos próprios 
índios. O funcionário responsável pelo Posto e o operador do rádio de ondas 
curtas, pelo qual o Pos to se comunica ( em nome da comunidade) como escritório 
da Funai em Redenyao e comas demais comunidades kayapó, sao ambos nativos 
do Gorotire. O escritório da Funai em Redenyao ocupa va, até recentemente, urna 
casa que os Gorotire alugaram ao órgao tutelar. Esta, bem como urna grande 
casa de fazenda nos arredores da cidade, foi comprada pelos índios para alojar 
membros da comunidade, em transito na cidade para fazercompras ou a negócio 
(neste último caso, tratam-se principalmente de operayoes bancárias coma conta 
comunitária do ouro ou as contas pessoais dos chefes, referentes a royalties de 
atividades madeireiras, ou entao de reunioes comos funcionários da Funai). 

O aviao da aldeia-ou, se ele nao está disponível, táxis-aéreos alugados por 
con ta da comunidade- faz vüigens frequentes as cidades de Redenyao e Belém, 
para compras, negócios, ou urgencias. médicas. Mercadorias sao compradas 
como dinheiro das contas da comunidade ou dos chefes (abastecidas respecti
vamente pelos royalties do ouro e da madeira), e embarcadas para a aldeia por 
via aérea ou, na estayao seca, por caminhao, usando urna nova estrada que a 
comunidade encomendou a madeireira concessionária, e que vai do Gorotire ao 
garimpo de Cumaruzinho, onde entronca coma estrada que leva dalia Redenyao. 

O aviao de Gorotire é pilotado por um brasileiro; trabalhador as salariado fixo 
da comunidade. Os dois caminhües, o carro e os vários barcos a motor da aldeia 
sao dirigidos por índios formalmente habilitados. A manutenyao dos motores dos 
veículos é feita em parte por mecanicos nativos e em parte por um empregado 
brasileiro do Posto. Este mesmo empregado faz a manutenyao do gerador a 
gasolina que aciona o rádio-transmissor e a iluminayao noturna da praya e da 
maioria das casas. 
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Enfermeiros índios dirigem o dispensário e a enfermaria, auxiliados por 
enfermeiros brasileiros, empregados diretamente pela comunidade, e por urna 
enfermeira da Funai. A enfermaría, com oito leitos para internos, urna grande e 
bem suprida farmácia e um dispensário para atendimento externo, foi construída 
e é em grande parte abastecida de remédios e equipamento através dos fundos 
comunitários (provenientes dos royalties da madeira). Urna nova escola, com 
duas grandes salas de aula e várias dependencias auxiliares, foi construída com 
o dinheiro da comunidade, vindo da mesma fonte. Urna professora da Funai dá 
aulas de portugues e de aritmética, e um dos missionários ensina a escrever em 
kayapó. 

Umíndio convertido dirige os serviyos religiosos dominicais da missao, mas 
afora isto nao faz nenhum proselitismo; os dez por cento de membros da aldeia 
que assistem aos servi~os continuam a participar integralmente da vida cerimo
nial, distinguindo-se de seus concidadaos principalmente por se absterem de 
tabaco e de relayoes sexuais extraconjugais. Os missionários estrangeiros nao 
mais realizam qualquer trabalho religioso explícito ( embora um deles faya 
alfabetizayao em kayapó). Aoque parece, a parcela da comunidade ativamente 
vinculada a missao diminuiu em mais de cinquenta por cento ao longo dos 
últimos vinte e cinco anos; os Gorotire parecem estar mais longe do que nµnca 
de urna conversao ao cristianismo. 

Os Gorotire instalaram cinco postos de vigilancia nos limites de sua recém
demarcada reserva; eles consistem em casas para as patrulhas de fronteira 
( compostas de jovens solteiros, e trocadas mensalmente) e os trabalhadores 
brayais brasileiros, em pistas de pouso, e em ro~as para o provimento da 
guarniyaO. Os trabalhadores brasileiros ( dois por posto) sao pagos diretamente 
pela comunidade. O aviao do Gorotire sobrevoa bimestralmente as fronteiras da 
reserva, pousando nos postos para receber os relatórios das patrulhas e trazer 
suprimentos. A funyao das patrulhas é impedir invasoes da reserva por possei
ros, garimpeiros ou quaisquer nao-Kayapó sem autoriza~ao. Logo depois que as 
patrulhas com apoio aéreo se iniciaram, em 1985, várias incursoes ilegais f oram 
desmontadas (os garimpeiros e posseiros, detectados pelo aviao e interpelados 
pelas patrulhas, deixaram a área sem resistencia). Desde entao, incursoes 
ocasionais por madeireiros e garimpeiros tem sido enfrentadas da mesma . 
manerra. 

Os Gorotire também administram e policiam os garimpos de ouro de Maria 
Bonita e Cumaruzinho. Neste último, eles mantero urna forya policial de quatro 
"guerreiros" (como sao chamados· pelos garimpeiros ), que trazem apenas 
bordunas. Em Maria Bonita, o garimpo maior, eles dispoem de urna for~a 
policial identica e mais um administrador-chefe, que é também o contador da 
tribo (ele aprendeu aritmética nas aulas ministradas por dois anos pelo missio-
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nário e professoras da Funai ). A Caixa Económica Federal mantém um escritório 
em Maria Bonita que compra o o uro extraído dali e de Cumaruzinho (a legisla9ao 
brasileira exige que todo o ouro extraído no país seja vendido ao Tesouro 
Nacional, a pre9os legalmente fixados). Conforme o acordo entre o govemo 
brasileiro e os Gorotire, lavrado após a tomada do garimpo pelos índios em 1985, 
cada garimpeiro deve pesar seu ouro no escritório da Caixa Económica, que lhe 
dá um recibo do valor encontrado; ele leva entao este recibo ao escritório dos 
Kayapó, ao lado; o contador do Gorotire registra em um livro contábil o valor 
constante no recibo, que é carimbado. O garimpeiro leva o papel carimbado de 
volta ao escritório da Caixa Económica, onde finalmente é pago. No fim de cada 
mes, os Gorotire recebem um depósito da Caixa correspondente a treze por cento 
do válor mensal bruto do ouro produzido nos dois garimpos, depósito que os 
índios conferem com seus próprios registros. 

O administrador-contador também supervisiona as muitas concessoes exis
tentes no garimpo (lojas de suprimentos básicos, vendas de refei9oes e refrige
rantes), verificando se elas estao de acordo comos pre9os fixados pela tribo para 
todos os bens e servi9os vendidos. Os Kayapó proíbem a seus concessionários 
qualquer concorrencia de pre9os e aumentos nao autorizados, e recolhem 
mensalmente urna renda. Proíbem ainda bebidas alcoólicas, armas de fogo e 
mullieres; is to explica a variedade relativamente limitada de concessoes comer
ciais nesta comunidade de tres mil garimpeiros, e explica sobretudo a ausencia 
cíe problemas a serem enfrentados pela minúscula for9a policial kayapó na 
manuten9ao da ordem nos dois garimpos. A presen~a da Polícia Federal em 
Maria Bonita nos dias de pagamento também é, sem dúvida, um fator que 
contribui para a ausencia de incidentes violentos. 

Mas há um terceiro fator, contudo, sobre o qual recai muito do mérito por esta 
tranqüilidade: é o uso deliberado que fazem os Kayapó de sua reputa~ao, junto 
aos garimpeiros e a popula~ao regional, de selvagens sanguinários, que adora
riam o pretexto da indisciplina de um garimpeiro para poder lhe espatifar o 
cranio a bordunadas. Os duzentos guerreiros kayapó que tomaram a pista de 
pouso em Maria Bonita, em 1985, estavam em sua maioria armados comas 
bordunas tradicionais, nao com armas de fogo (que todos possuem, mas que 
haviam deixado em casa); estavam também pintados e paramentados com 
cocares de pena, num estilo que continua allás a ser usado pela polícia kayapó 
nos garimpos. Os Gorotire estao perfeitamente conscientes das associa9oes que 
seus adornos e armas tradicionais despertam nos brasileiros da regiao -
acrescentando-se que todo mundo no garimpó sabe que a aldeia do Gorotire está 
a apenas dez quilómetros de distancia, podendo rapidamente enviar urna for9a 
de 200 homens armados em socorro da polícia do garimpo- , e consideram que 
estes estereótipos étnicos sao mais eficazes na manuten9ao da ordem que vários 
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pelotoes de tropas com armamentos convencionais; assume.m, assim, a imagem. 
que se lhes atribui. 

Perdendo em prestígio apenas para o aviao, como objeto prototipicamente 
associado a hegemonia da tecnologia ocidental, está o equi pamento de vídeo. Os 
Gorotire tinham muita experiencia com fotógráfos, mais ocasionalmente com 
visitantes que fizeram filmes, e muitos tinham visto televisores em suas visitas 
as cidades brasileiras. Por volta de 1985, eles adquiriram sua própria filmadora ,, 
e monitor de vídeo. E interessante que a pessoa que aprendeu a usar o .. 
equipamento tenha sido urna menina da classe de idade das jovens solteiras. A 
convoca~ao dos chef es e outros membros da comunidade, ela o usa para filmar ... 
cerimonias realizadas no Gorotire e em outras aldeias kayapó, registrando a 
cultura tradicional "para que nossas crian~as vejam e nao esque~am", como me 
disse,um dos chefes. Um uso ainda mais interessante dado ao equipamento de 
vrcteo é a grava9ao das reunioes com representantes do governo brasileiro, de 
m,odo a fornecer aos Kayapó umregistro preciso e irrefutável do que lhes foi di to 
e prometido. Em um plano mais prosaico, vale notar que os gravadores de som 
sao inuito populares, sendo rotineiramente usados por seus donos para gravar 
cerimonias e can9oes tradicionais, ou para tocar fitas comerciais de música 
popular brasileira. . . 

Em suma: os Gorotire, ao longo da década passada, trouxeram sistematica
mente para dentro de sua comunidade e reserva todo foco importante de 
dependencia institucional e tecnológica para com a sociedade brasileira. Em 
lugar de destruir a "arquitetura de dependencia" que estas institui~oes e objetos 
constituem, eles fizeram-nos seus, convertendo-os no fundamento da autonomia 
local da comunidade. 

Kapot. O mesmo processo ocorreu no Kapot, embora sob formas diferentes, 
pois as manifesta9oes locais da hegemonia brasileira sao diferentes. Lá também 
um kayapó da comunidade assumiu o papel de chef e do Posto da Funai, instalado 
no come~o dos anos setenta em Kretire mas apenas esporadicamente ocupado 
por funcionários brasileiros. O chef e do Posto e seus auxiliares kayapó mantem 
contato diário com outros postos e com o escritório da Funai através do rádio
transmissor, fazendo também a manuten9ao do gerador que o aciona. Tres 
pilotos habilitados dirigem e fazem a manuten9ao das tres lanchas da aldeia . 

. Como ainda nao há pista de pouso no Kapot, e nenhuma estrada, isto é tudo que 
existe em termos de transporte motorizado. Um enfermeiro do Kapot administra 
os remédios da farmácia da comunidade, embora um casal de enfermeiros da 
Funai resida atualmente na aldeia e tenha oficialmente esta incumbencia. Urna . 
professora da Funai também veio vi ver na aldeia, mas nao há escola e ela ainda , 
nao deu nenhuma aula. Todos os tres trabalhadores brasileiros da Funai estao 
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subordinados ao chef e kayapó do Posto, que! por sua vez, recebe suas ordens dos 
chef es das aldeias, e sobretodo de Ropni [Ropni é mais conhecido dos brasileiros 
como Raoni - N. do T.] 

Os Kayapó do Kapot, entret<µtto, nao se contentaram em afrrmar sua 
autoridade e controle sobre os layos institucionais e tecnológicos entre sua 
comunidade e a sociedade brasileira. Um nativo desta comunidade alcanyou a 
chefia administrativa geral do Parque Nacional do Xingu. Este homem, 
Mekaron, foi levado ainda menino como aprendiz para o Posto Leonardo, sede 
do Parque, pelos irmaos Villas Boas. Como Ropni antes dele, aprendeu 
portugués e os métodos da administrayao brasileira; mas comeyou mais cedo, 
ficou mais tempo, e aprendeu muito mais. Ele se tomou boje um funcionário 
importante na estrutura nacional da Funai, sendo a autoridade máxima na área 
do Parque. · 

Outro nativo da comunidade do Kapot que se tomou um importante funcio
nário do Parque é Bedjai, que nos últimos seis anos tem sido o encarregado da 
balsa da BR-080 no Xingu. Mecamco excelente (aprendeu o ofício depois que 
os Kayapó expropriaram urna lancha dos trabalhadores brasileiros chegados ao 
Xingu para abrir a BR-080, em 1971), Bedjai nao apenas opera e faz a 
manuten\ao da balsa motorizada, como conserta as lanchas do Kapot. Urna 
destas lanchas fica normalmente no porto da balsa, sendo usada pela adminis
trayao do Parque em miss5es junto a outros postos. Bedjai faz ainda um bocado 
de serviyo por conta própria nos caminhoes e onibus que atravessam o Xingu. 
Ele firmo u sua reputayao entre os brasil e iros da estrada como o melhor mecanico 
daregiao. 

O ponto onde a BR-080 cruza o Xingu (cerca de dez horas rio acima, em 
lancha a motor, da aldeia do Kapot) é o lugar mais sensível das fronteiras do 
Parque. Por ali passava a fronteira norte do Parque de 1971a1983, e ali ainda 
é o único acesso por terra a ele. U m pos to de vigilancia foi instalado no local, para 
impedir a entrada no Parque, pela rodovia, de pessoas nao-autorizadas. Há 
também urna pista de pouso no posto, e um transmissor de ondas curtas que 
informa o Kapot e o escritório do Parque da chegada de viajantes ( em geral índios 
que retomam de Brasília ou outras cidades ), que necessitam de transporte de 
lancha a partir dali. Bedjai é a figura-chave neste entroncamento de transporte 
e de comunicayao entre o Parque e o mundo exterior. 

Os Kayapó do Kapot, tanto quanto os do Gorotire, tem assim conseguido 
adquirir o controle de todos os pontos locais importantes de conexao e de 
dependencia entre eles e os brasil~iros. Em ambas as comunidades, o padrao de 
dependencia que se estabeleceu no con tato f oi "recolonizado" por dentro pelos 
Kayapó, deixando-os no comando do dispositivo originalmente montado pelos 
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brasileiros para controlá-los. O resultado é que ambos os grupos se tomaram 
essencialmente independentes e autogovemados dentro de seu próprio território. 

Da hierarquia rotativa ~ hierarquia de classe? A bem-sucedida 
"recoloniza~ao" da estrutura institucional de dependencia criou tanto novas 
oportunidades como novos problemas, no Gorotire e no Kapot. O equilibrio 
político de for9as dentro da comunidade parece ter sido afetado, empelo menos 
dois sentidos opostos. Em primeiro lugar, areafirma~ao do controle comunitário 
sobre o dispositivo institucional de intera~ao coma sociedade nacional deslocou 
a importancia relativa das bases de apoio para a autoridade dos chef es: em lugar 
da dependencia das rela~OeS exteriores com OS brasileiros, através destes canais 
institucionais, passaram a ter maior peso as f ontes de sustenta~ao dentro da 
comunidade. 

Em segundo lugar, os chef es, em sua condi9ao de diplomatas e de negocia
dores junto aos representantes da sociedade nacional, mais os jovens instruídos 
que assumiram as várias institui~oos e opera90es através das quais a comunidade 
se relaciona comos brasileiros, vieram a formar urna nova elite. Este pequeno 
grupo de tecnocratas e diplomatas está muito mais desenvolvido no Gorotire que 
no Kapot, colocando claramente um tipo de problema, naquela aldeia, que a 
sociedade Kayapó nunca tinha precisado enfrentar. A resistencia geral a se 
estabelecerem transa~oes monetárias dentro da comunidade, e o compromisso 
das lideran9as com os padroes tradicionais de reciprocidade, tem até agora 
resultado em urna diferencia~ao relativamente pequena entre esta elite e o resto 
da popula~ao da aldeia, em termos de propriedade ou de estilo de vida. Os chef es 
de Gorotire, contudo, já constituem urna exc~ao parcial a istO. Cada um deles 
possui urna empregada doméstica - brasileira - residente ( elas vem de 
Reden~ao, a cidade mais próxima), e eles (ou suas esposas) come~am a pagar 
outros Kayapó para fazerem pequenos servi~os, como cortar lenha. Eles tem 
ainda contas bancárias pessoais, separadas da conta comunitária que guarda os 
rendimentos do ouro. 

Estas contas pessoais sao usadas para compras comunais gerais, mas a 
questao é que apenas os chef es as movimentam. Os chef es e os jovens tecnocratas 
controlam o acesso a conta comunitária, e viajam no aviao, nos barcos a motor 
e nos demais veículos até as cidades brasileiras (esta é urna das principais 
prerrogativas da elite administrativa). Sao eles também quem negocia com a ,. 
Funai os carregamentos de bens e de suprimentos médicos. E muito difícil para 
os membros comuns da comunidade participar <lestes assuntos ou exercer 
qualquer controle sobre estas decisoes, em parte porque eles carecem do 
conhecimento necessário, em parte porque existe um sen ti mento generalizado de 
"vergonha" (pia 'am) quanto a usar o foro público da casa dos home ns para falar 
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em dinheiro ou em controle de bens, de um modo que sugerisse urna crítica aos 
chefes ou um advogar em causa própria. 

O resultado é que as institui~oes comunais kayapó ficam sem meios de lidar , 
com os problemas potenciais colocados pelo crescimento da nova elite. E o 
controle, mais que a acumula~ao de propriedade privada, que se torna assim o 
maior foco de desigualdade entre a nova "elite" e o resto da comunidade. Tal 
desigualdade ainda nao gerou tens5es sérias dentro do grupo, mas ela cria o 
potencial para isto, e até agora nao há nenhuma solu~ao a vista. 

Os brasileiros de estima~io do Gorotire. Urna conexao peculiar de eventos 
no Gorotire tornou-se o drama simbólico definitivo da "coloniza~ao dos coloni
zadores". Por vol ta de 1982, um grupo de aproximadamente sessenta romeiros, 
seguidores do movimento messiaruco do Padre Cícero no Ceará, foi descoberto 
pelos Gorotire abrindo r~as em um local entre os rios Murure e Fresco. Eles 
explicaram que estavam vagando pela Amazonia há muitos anos, em busca de 
urna imagem sagrada que Padre Cícero havia deixado em urna caverna em algum 
lugar. Os Kayapó haviam-nos tomado, a princípio, por posseiros que tenciona
vam se estabelecer permanentemente em suas terras, e estavam prontos a 
expulsá-los pela for~a. Os romeiros, entretanto, solicitaram apenas o direito de 
permanecer na área o tempo necessário para refazer seos suprimentos de comida. 
Os Kayapó, percebendo que eles eram nao só muito pobres, mas também 
humildes e pacíficos, acederam. 

Permitiu-se aos romeiros plantaremro~as em um local a um dia de caminhada 
do Gorotire. Eles trazem periodicamente os frutos da ro9a para a aldeia, e 
recebem em troca facas, fac5es, machados, anzol e linha, panelas e outros 
objetos. Os índios os requisitam para fazer trabalhos manuais tediosos, como 
tirar mato e lixo da pra~a da aldeia. Nos dias em que eles estao fazendo este 
servi~o, podem-se ver alguns Kayapó sentados em cadeiras de alumínio na 
varanda de suas casas novas, de estilo brasileiro,~ogando displicentemente 
cascas de banana no pátio e estalando os dedos a cliamar um humilde romeiro 
com seu carrinho de mao para catá-las. 

O renascimento do xamanismo .. 

U m dos sinais mais eloquentes do renascimento da autoconfian~a e da afirma~ao 
cultural dos Kayapó é a retomada da cura xamanística. O xamanismo é parte da 
cultura kayapó tradicional, embora sempre tenha desempenhado um papel 
menor, se comparado a enfase no cerimonialismo coletivo. 

Os xamas kayapó realizavam curas por diversos meios, como a administra
~ªº de ervas medicinais ou a suc~ao de objetos patogenicos do corpo dos doentes. 



O s KAYAPÓ, D A C osMOLOGIA A H1sTóRIA 55 

Alucinógenos e tabaco nao eram usados para induzir o transe, embora a fumaya 
de tabaco f osse comumente soprada sobre os pacientes, para af astar os espíritos 
que rondam urna pessoa doente a espera de urna oportunidade para furtar sua 
alma. Os xamas também realizavam magia agrícola e de caya, e feitiyaria ( 'udju) 
ou magia negra contra indivíduos ou grupos. Eles localizavam a ca9a no mato 
por meio de sonhos e visoes, e recebiam canyoes e saber cerimonial de animais 
ou espíritos, cuja linguagem eram capazes de ent~nder. Os xamas tinham ainda 
funyoes importantes nas i,icursoes guerreiras: eles podiam detectar os inimigos 
e antecipar seus movimentos, interpretar os presságios de sucesso ou de fracasso 
na guerra, e, por meio da feiti9aria, fazer doen9as se abaterem sobre aldeias 
inteiras, como auxílio a a9ao militar. 

O conhecimento de ervas medicinais e de encanta9oes mágicas nao se limi
ta va, entretanto, aos xamas, mas era e continua a ser difundido entre a popula9ao 
kayapó. Qualquerum pode "conhecer urna cura", e muitos específicos e técnicas 
mágicas sao de domínio público, ou sao transmitidos entre parentes. O "conhe
cedor de urna cura" (me be kane mari) nao é por isso, entretanto, um xama 
( wayanga): este último adquire sua condi9ao por um processo de excorpora9ao 
da alma, alcan9ado por transe, estado comatoso ou sonho, e seguido de um longo 
aprendizado junto a um xama praticante. 

A presen9a de vias alternativas de acesso a maior parte do conhecimento 
xamanístico parece ser consistente com urna falta geral de enfase no papel de 
xama dentro da' cultura kayapó tradicional. O xamanismo, atividade individua
lista fundada na aquisi9ao direta de poderes provenientes de seres ou substancias 
"naturais", extra-sociais,'é a antítese do cerimonialismo socialmente orientado 
dos Kayapó e outros grupos je. Mas ele tinha assim mesmo um papel importante, 
ainda que relativamente marginal, na sociedade kayapó tradicional, satisfazendo 
necessidades que nao podiam ser satisfeitas pelo sistema ritual comunal, das 
quais as mais importantes eram a doen9a, no plano individual, e o perigo da 
guerra, no plano coletivo. 

Nos anos sessenta e setenta o xainanismo parecía ter caducado, ou simples
mente desaparecido enquanto parte ativa da cultura kayapó . . Nao pude achar 
·nenhum xama praticante em quaisquer das comunidades em que trabalhei neste 
período (Gorotire, Kubenkranken, Porori, Kretire). Estaaindaera umaépocade 
epidemias devidas ao contato, na qual a dependencia da medicina ocidental era 
tao fo~e que inibia o interesse nos métodos nativos de cura. Tal depende.ncia e 
o fim da incursoes guerreiras pareciam nao ter deixado nenhum espa90 cultural 
para a prática xamanística. 

' A medida que a situa9ao médica se estabilizou, e a popula9ao come9ou a se 
recuperar da devasta9ao causada pelas epidemias, renasceu o interesse pela 
medicina nativa. Tal renascimento, entretanto, deve-se a considera9oes tanto 
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políticas quanto médicas. Os Mekranoti meridionais (Metukti) de Kretire tinham 
maior contato que os demais Kayapó com os grupos do Médio e Alto Xingu, 
como os Kayabí, Juruna e Kamayurá, que possuíam urna forte tradi~ao 
xamanística. U ma característica mareante do xamanismo praticado no Alto 
Xingu é a visita intertribal: as pessoas vao aos xamas de outras comunidades 
tribais para serem curadas. 

O xamanismo, assim, é um dos sustentáculos da rede intertribal do Alto 
Xingu, e os xamas poderosos (que sao freqüentemente os chef es <lestes grupos) 
desempenham um papel de destaque na política intertribal. Este era um papel que 
se ajusta va perfeitamente as necessidades de um aspirante a líder da resistencia 
pan-indígena contra a sociedade nacional-papel que Ropni, o líder do Kretire, 
ansiava po,r desempenhar. O xamailismo nao apenas podía fazer do líder de urna 
comunidade um ponto central na.rede de movimentos e rela~oes intertribais; seu 
encanto, do ponto de vista do nacionalismo cultural, é que se tratava de urna 
forma exclusivamente indígena de conhecimento, independente da medicina e da 
cultura ocidentais. Em 1981, Ropni declarou ser um wayanga; seu pai tinha sido 
um xama praticante, e ele alegava que este lhe ensinara o ofício. Mas Ropni 
também tomou emprestado muita coisa das práticas kayabí e kamayurá; ·os 
chef es des tes grupos eram frequentemente convidados ao Kretire, e Ropni e 
outros os visitavam em suas próprias comunidades. Mais tres kayapó do Kretire 
logo se declararam xamas, e agora os quatro praticam xamanismo no Kapot. 

Membros de outros grupos passaram a ir ao Kapot para se tratar. Em 
dezembro de 1986, um casal veio do Gorotire para ser tratado por urna junta 
xamanística que incluiu Ropni e os chefes-xamas dos Kayabí e Kamayurá 
(trazidos ao Kapot para a ocasiao ). A novidade espalhou-se até o Gorotire, onde 
consta que vários xamas, um deles urna mulher, estao agora em atividade; já 
pude saber de xamas em outras aldeias. Entrementes, no come~o de 1986, Ropni 

. foi manchete na imprensa nacional e internacional ao ser convidado por Augusto 
Ruschi, um famoso naturalista brasileiro que sofria de urna doen~a mortal do 
fígado, a realizar urna cura xamanística. Isto exigiu a interven~ao do presidente 
da República, que d~u sua permissao para que Ropni procedesse a cura. Ruschi 
morreu logo depois. · · 

O ressurgimento do xamanismo kayapó nos anos oitenta parece ser assim um 
fenómeno geral. Ele deve ser entendido como expressao de um complexo de 
fatores, alguns médicos (como o melhoramento da situa~ao médica e 
demográfica), alguns políticos (a percep~ao das vantagens do papel de xama nas 

. r~la~0es intertribais e intercomunitárias, e sua consonancia comas ambi~oes de · 
.lí~eres como Ropni), e alguns culturais (a reafirma~ao da confian~a no 
xamanismo como urna prática" indígena", que deve ser motivo qe orgulho ). 
Estes aspectos políticos e culturais encontraram seu exemplo paradigmático no 
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papel desempenhado pelos xamas na tomada da pista de pouso do garimpo de 
Maria Bonita, em 1985. Numa r.eativa9ao da tradi9ao autenticamente kayapó da 
importancia do xama na guerra, a expedi9ao guerreira que tomou a pista (ez-se 
acompanhar por cinco xamas, trazendo drogas de feith;aria embrulhadas em 
paco tes de f olhas prontos a serem disparados de suas espingardas na dire9ao de 
Sao Paulo, Río e Brasilia, caso os Kayapó encontrassem muita resistencia ou 
fossem rechayados. "Sabíamos que poderíamos ser mortos, mas se is to aconte
cesse, tomamos providencias para que milhares de brasileiros morressem 
também", como me explicou o líder da opera9ao. 

De cosmologia a história: transforma~oes.culturais 

Na cosmología kayapó tradicional, a unidade aldea autónoma é o centro do 
espa90 social, com urna zona "natural" a sua volta habitada por animais e povos 
nao-Kayapó inferiores. Esta dimensao concentrica do espa90 se articula em 
tennos de um processo cíclico e reversível: transfonna9ao de matérias primas e 
energías naturais em formas sociais - cu jo epítome é o processo de socializa~ao 
- , e desorganiza9ao das formas sociais pela energ_ia natural cu jo epítome é a 
morte, designada ritualmente pelos Kayapó como "transforma9ao em uro 
animal". O plano horizontal ero que esta relayao cíclica e concentrica se define 
é cortado por urna polaridade vertical, associada aos pontos cardeais Leste e 
Oeste. O Leste é a" raiz" do céu, o comeyo da jornada solar e, metaforicamente, 
do ciclo de vida. O Oeste é a "ponta" do céu, o fim da jornada do sol e, 
metaforicamente, do ciclo de crescimento dos vegetais e da vida humana. O 
espa~o" vertical" é assim definido por um processo temporal visto como linear 
e irreversível, mas que se repete indefinidamente. Esta estrutura cosmológica 
organizada por complementariedades de espayo-tempo e de processos sociais 
está encamada na planta da aldeia ideal, que também.se organiza segundo duas 
dimensoes complementares. O círculo de casas ocupadas por fan1ílias extensas 
circunda a praya central, lugar das cerimonias e outras atividades sociais 
comunais; ele é por sua vez circundado por urna zona "negra" ou "morta", que 
faz a transi9ao entre a aldeia e o cerrado ou mata, e na qual se localizam o 
cemitério e os locais de reclusao ritual. A pra9a central está dividida, segundo 
a dimensao vertical do espa90, entre as casas dos homens oriental e ocidental, que 
representam respectivamente as metades referidas como "raíz" ou "mais baixa" 
e "ponta" ou "mais alta". o modelo de espa90-tempo cósmico materializado no 
plano ideal da aldeia é, assim, um modelo do processo de produ9ao e reproduyao 
social, no qual o ciclo de vida, definido como urna alternancia reversível de 
socializa~ao e entropía ( ou retomo a um estado de natureza relativamente 
desorganizado), está subsumid ) por um processo linear que é em última 
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instancia irreversível, mas que se repete indefinidamente. Todos os nív~is des te 
modelo sócio-cósmico, da totalidade social a pessoa individual, passarido pelo 
grupo doméstico, sao concebidos como reproduzindo a mesma es1!1Jtura biaxial. 
A estrutura do processo (re-)produtivo se materializa em seus produtos, e todos 
os ní veis da totalidade social sao igualmente concebidos como os produtos de um 
mesmo e único processo, cíclico e infinitamente repetível [replicated], de 
produ9ao social, que esta totalidade manifesta. 

De acordo com tal visao tradicional, a sociedade kayapó é concebida como 
mais ou menps coincid~nte com acategoria do plenamente humano ( outros povos 

·-
je sao normalmente incluídos nesta categoria de povo "belo" ou plenamente. 
humano, junto comos Kayapó). Reconhece-se que os índios nao-je (me. kakrit, 
"gente imprestável") e os brasileiros sao povos de culturas diferentes (isto é, coro 
línguas, can96es, artefatos e cerimonias diferentes), mas eles nao sao concebidos 
como estando no mesmo nível de humanidade que os Kayapó. Em contrapartida, 
os Kayapó nao se pensam como possuindo urna "cultura" nos mesmos termos 
que estes povos inferiores, de quem, aliás, eles tomaram liberalmente artefatos, 
can96es e as vezes cerimonias inteiras como "bens de valor" (nekretch). Os 
Kayapó concebiam suas próprias cren9as e institui~oes sociais como continua
~oes diretas do que foi estabelecido nos tempos míticos pelos heróis culturais que 
criaram o padrao da humanidade e da sociedade humana, diferenciando_-as da 
natureza. A sociedade e cultura kayapó, em suma, nao eram vistas como 
produtos históricos de urna atividade social coletiva a se desenrolar em um tempo 
social normal, mas como produtos f etichizados de seres sobre-humanos, quase
naturais, habitantes de um tempo qualitativamente diferente daquele da existen
cia social atual. 

Como desenvolvimento das rela96es coro a sociedade brasileira, urna nova 
"visao de mundo" parece estar se constituindo. Esta nova formula~ao, como a 
antiga, exprime a rela~ao entre a sociedade kayapó e aquetas nao-kayapó em 
termos que sao análogos a estrutura interna da sociedade kayapó. Houve, 
entretanto, urna mudan9a fundamental na conce~ao de "sociedade". A aldeia 
kayapó isolada, enquanto domínio exclusivo da sociedade integralmente huma
na, deu lugar a situa9ao de contato, onde a sociedade brasileira~ de um lado, e 
as sociedades indígenas, de outro, confrontam-se em urna relayao de inter
dependencia ambivalente. Nao apenas os brasileiros foram admitidos neste no
vo esquema conceitual enquanto seres plenamente humanos e sociais, como os 
Kayapó deixaram de se ver como o paradigma exclusivo da humanidade: pas
saram a ser mais um tipo étnico da humanidade, partilhando em cérta medida sua 
etnicidade com outros povos indígenas, em urna comum oposi9ao a sociedade 
nacional. Passaram. também a reconhécer as implica~oes desta auto-defini~ao 
como. mais um povo" índio" entre outros, com urna "cultura" se-melhante e 
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problemas semelhantes, como por exemplo o de que a preservayao ou a perda d~ 
sua cultura e identidade étnica é urna questao que exige reflexao consciente e cuja 
soluyao depende de urna ayao política organizada. Em outras palavras: se 
originalmente eles viam sua sociedade como urna criayao do tempo mitólógico, 
os Kayapó es tao aprendendo a se conceber como agentes de sua própria história. 

Esta nova vi sao nao substituiu a antiga, mas passou a coexistir com ela, como 
se em um ní vel distinto, estando específicamente focalizada sobre a interface da 
sociedade kayapó coma sociedade brasileira, ao passo que a visao antiga se vol ta 
essencialmente para processos e relayoes internos a sociedade kayapó. A nova 
visao, ademais, nao está formulada na mesma linguagem mítico-ritual da 
cosmología tradicional, nem está, como esta, tao claramente articulada a 
estrutura espacial da aldeia; ela é antes algo implícito nas novas formas, atitudes 
e retórica sociais que se referem a interayao coma sociedade envolvente, em 
particular ao uso das mercadorias brasileiras. Os princípios estruturais básicos 
da nova visao sao essencialmente os mesmos da antiga; as rela9oes cruciais que 
determinara a estrutura interna do domínio social continuam a ser vistas como 
r~produyoes [replications] das que se estabelecem entre o domínio social e o 
domínio natural circundante. Dentro da esfera social, esta mesma estrutura é 
vist'\ ~orno se repetindo em níveis sucessivos: a sociedade como um todo, a 
µnidade doméstica segmentar, a construyao da pessoa individual. As relayoes e 
estruturas enquanto tais, contudo, mudaram. dramaticamente em sua forma e em 
seu centeúdo. 

O universo ainda é visto como urna série de zonas concentricas, mas em lugar . . 
da antiga concepyao - onde a sociedade kayapó ocupava o centro, zona 
ple11amente humana, os demais povos indígenas e os brasileiros ocupando 
posi~oes mais periféricas, e implic.itamente "animais" - , a nova retóricjt p6~ · 
urna totalidade social dividida diametralmente entre os "índios" (os Kayapó ~ 
outros povos indígenas), de um lado, e a sociedade brasileira, do outro. Enquanto . . 

navisao antiga as rela9oes entre a&eategorias e grupos constitutivos do'domínio . . 

social eram concebidas ~orno articuladas por dimensoes complementares de 
transformay~o identificadas a aspectos da produ9ao social, na nova vtsao a· 
relayao entre a ~sociedade indígena e a sociedade brasileira é vi~t~ .como 
articulada por processos instantaneos (mas nao transformadores) de c!rcula~ao: 
Estes process~s de circ,pl~yao ou troca estao, como os prime~ros, divididos em 
dimenso~s oµ aspectos cop:iplementares mas· neste cas9 como fornías positivas 
e negativas <:}e reciprocida.de. Tais fo.rmas podem ser resumidas, respectivamen
te, como troca merca,ntil, "pres~ntes", e assistencia médica da Funai -
retribuídos peia anrlzadé e coopera9ao por parte dos índios - ' e como falta de 
palavra, trapaya e roubo de recursos indígenas pelos brasileiros - retribuídos 
com hostilidade e resistencia por parte do povo nativo. 
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Cada lado deste campo social dividido se relaciona a seu próprio modo com 
a zona "natural" circundante. Estas rela~ocs sao o oposto urna da outra, e 
tomadas em bloco repetem o padrao de transa~oes contraditórias, positivas e 
negativas, que articulam a estrutura interna do domínio social. Do lado dos 
índios, as rela~oes sao construtivas, consistindo nos processos tradicionais de 
transforma~ao das energías e materiais naturais em poderes e formas sociais, de 
urna forma que permite a renova~ao contínlia da natureza e de suas for~as. Do 
lado dos brasileiros, as rela~oes sao destrutivas: a derrubada das florestas e suas 
conversao em pastagens, a polui~ao dos rios, a minera~ao da terra, o 
represamento dos ríos e a inunda~ao da terra em volta - tudo isto urna 
espolia~ao definitiva da natureza, que a torna imprópria para a habita~ao, o 
cultivo, a ca~a e a pesca. 

A rela~ao entre as sociedades nativa e brasileira que constituí a estrutura . 
desta nova totalidade social se reproduz nos níveis inferiores da organiza~ao 
social, específicamente naque les da unidade doméstica segmentar e da constru
~ao da pessoa individual. Assim como a totalidade social é vista agora como 
constituída de um lado nativo e um lado brasileiro - coma fronteira entre eles 
definida pelo movimento de mercadorias e pela luta por urna autonomía <liante 
da fonte destas mercadorias - , assim também o grupo doméstico e o membro 
individual da sociedade ·nativa se tornaram seres duplos, divididos 
diametralmente entre urna parte interna, kayapó, e urna parte externa, fe ita de 
mercadorias brasileiras. As mercadorias prototípicas sao aqui as roupas, no caso 
das pessoas, e a propriedade privada - de que a casa em estilo brasileiro é a 
forma mais importante e visível - , no caso do grupo doméstico. 

Esta divisao no interior das unidades estruturais da sociedade kayapó entre 
um componente indígena e um brasileiro é, como aquela entre. a sociedade 
kayapó em seu todo e a sociedade brasileira, um foco tanto de dependencia como 
de luta. A entidade social indígena depende das mercadorias e form~s de 
propriedade brasileiras, nao apenas por seus usos práticos, mas para lhes 
conferir o necessário selo de viabilidade e de aceitabilidade dentro da nova e 
compósita totalidade social indígeno-brasileira. Ao mesmo tempo, o componen
te indígena desta entidade social compósita luta para afirmar sua validarle .e 
autonomía permanentes contra o aspecto alienígena. 

Em todos os níveis da totalidade social, em suma - o indivíduo as rela~ao 
entre as sociedades kayapó e ·brasileira como totalidades - , há urna parte ou 
aspecto kayapó se definindo de modo ambivalente por contraste com um aspecto 
"brasileiro''., lutando para afirmar a distintividade e autonomía de seu aspecto 
indígena, ao mesmo tempo que se reveste de um vemiz de bens de origem 
brasileira, sem o qual nao pode mais passar. Assim, vemos a pintura corporal 
cobrindo áreas da pele ocultas sob roupas brasileiras; vemos os donos das novas 
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casas em estilo brasileiro referirem-se a elas em termos condescendentes como 
"irreais" ou "pseudo-" (kaygo ), isto é, irrelevantes para a continuidade "real" 
das rela~oes sociais e cerimoniais básicas; vemos mesmo, no Gorotire, urna 
aldeia "dupla", com urna "autentica" aldeia circular tradicional para os Kayapó 
"reais" (mais velhos, mais tradicionais) construída ao lado do arruado aldeao em 
estilo brasileiro. 

Este processo pode ser acompanhado nas mudan~as dos padrües de uso das 
mercadorias principais. O vestuário é um bom exemplo. O cal~ao usado pelos 
borneos, substituindo o estojo peniano, foi a primeira forma de traje bra~i.léiro¡: 
a se universalizar em comunidades como o Gorotire e mesmo no Kapot. Os 
Kayapó também adotaram camisas de mangas curtas e compridas, cal~as e 
jaquetas; muitos deles possuem boje tais itens. Nos anos sesseilta, os chefes do 
Gorotire costumavam por cal~a e camisa de mangas compridas para receber 
visitas oficiais; os demais Kayapó costumavam por esta roupa "civilizada" para 
serem fotografados. O cabelo cortado curto no estilo brasileiro tomou-se a 
norma, e o uso de batoques labiais foi abandonado. 

Hoje em dia, aqueles mesmos chef es, bem como outros borneos, voltaram a 
usar os cabelos compridos. Os batoques labiais nao reapareceram no Gorotire, 
mas tanto ali quanto entre os Mekranoti, quando os chefes vao a urna cidade , 
brasileira, usam calc;oes ou cal~as compridas e sapatos, mas fazem questao de 
trazer o peito nu; pintam o rosto, bra~os e torso, e usam os colares de concha e 
os brincos de mi~anga tradicionais, tudo isto coroado freqüentemente por um 
cocar de pena~. O abandono do vestuário brasileiro completo, nas ocasioes 
oficiais ou formais, em favor de um compromisso entre a aparencia brasileira e 
indígena, revela melhor que qualquer outra coisa a recente mudan~a no equih'brio 
local de poder social, político e cultural entre os brasileiros e os Kayapó, e o 
desenvolvimento concotÍlitante de urna no V-a seguran~a e orgulho da identidade 
indígena entre estes últimos. 

O desejo kayapó por mercadorias brasileiras s~ deve apenas em parte a sua 
maior eficiencia e utilidade frente aos produtos nativos, e muito pouco a urna 
competi~ao por prestigio fundada no "consumo conspícuo". O valor primordial 
da posse de mercadorias, para os Kayapó, - especialmente objetos próprios 
para ser exibidos, como roupas, casas e gravadores - reside na neutraliza~ao 
simbólica da desigualdade entre eles e os brasileiros, na medida em que esta é 
definidaem termos da posse dos produtos mais complexos e eficazes da indústria 
ocidental, e da capacidade de controlar a tecnologia a eles associada. O valor das 
roupas, rádios e avioes para os Kayapó, em outras palavras, reside acima de tudo 
na negac;ao do contraste humilhante entre eles como seres "selvagens" e os 
brasileiros como "civilizados", contraste que os Kayapó experimentam como se 
definindo, da maneira mais simples e óbvia, em termos da posse e uso de tais 

,· 



62 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

bens. lsto é verdadejxo, acima de tudo, para as roupas, visto ser a nudez o signo 
fundamental da selvageria aos olbos dos brasileiros. 

A atribuivao de poderes sociais a mercadoria (neste caso, específicamente, o 
poder de intermediar a integravao dos componentes indígenas e brasileiros da 
nova totalidade social constituída pela situa~ao de contato) surge, de um certo 
ponto de vista, como urna transf ormayao direta do fetichismo da mercadoria 
interno a própria sociedade capitalista brasileira. Do ponto de vista da 
cosmología kayapó tradicional, entretanto, as mercadorias brasileiras desempe
nham um papel semelhante ao dos bens rituais tradicionais, os nekretch, também 
eles dotados de um poder social. Recorde-se que estes nekretch sao normalmente 
itens (objetos, canyoes, nomes) tomados de povos estrangeiros, ou ( supostamen
te) de seres naturais como peixes e pássaros. Tais bens funcionam, dentro do 
sistema cerimonial tradicional, como repositóJ,"ios dos poderes de integrayao e 
renovayao associados ao valor "beleza", mas sua capacidade para tanto depende 
justamente, aos olhos kayapó, de sua origem no exterior, de onde provem os 
poderes e valores que eles encarnam. O significado e a valora~ao das mercado
rias brasileiras, igualmente chamadas de nekretch, continua este padrao de 
alienayao de poderes sociais em objetos que circulam entre as categorías 
constitutivas da estrutura comunal, padrao que já era bastante desenvolvido no 
sistema kayapó tradicional. 

U m corolário da assimila~ao das mercadorias aos nekretch tradicionais é que 
elas sao tratadas da mesma forma que estes, por ocasiao da "morte"· de seus 
proprietários. Os nekretch tradicionais (adornos cerimoniais, armas, ferramen
tas) sao assimilados a identidade de seus possuidores: quando estes morrem, sao 
enterrados com seus pertences, que muitas vezes tem de ser previamente mortos 
(p.ex., cabayas e panelas sao furadas ou quebradas). Os bens brasileiros sao 
tratados da mesma forma, ou, no caso de objetos muito caros, como gravadores 
e espingardas, sao dados aos jovens solteiros nao-aparentados que· eavam o 
túmulo. O resultado é que nao há heranya de propriedade privada. O dinheiro 
ainda nao é um· problema aí, visto que em geral nao é individualmente apropriado 
e guardado dentro da comunidade. As casas sao a única excec;ao significativa 
(e las sao, atualmente, tratadas com desodorantes em aerossol para af astar o 
espectro de seus finados proprietários ). 

Os Kayapó, em suma, passaram a perceber a "cultura kayapó" como algo 
essencial para sua existencia como urna sociedade, como algo que eles devem 
lutar para defender contra as pressoes assimiladoras da cultura brasileira. Eles 
estao discutindo como isto pode ser melhor levado a cabo, e que nível de 
penetrayao económica brasileira, que nível geral de acomodayao política, social 
e cultural sao compatíveis com este objetivo. A comunidade do Kapot adotou 
urna linha de rejei~ao relativamente intransigente; o Gorotire tem se mostrado 
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mais conciliador, mas o debate é intenso ali (e nas outras comunidades). Nao 
pretendo aqui prever seu desenlace, mas simplesmente observar que a existencia 
de um debate nestes termos, e o grau de consciencia social, histórica e política 
que ele pressupoe, sao em si mesmos desenvolvimentos históricos da maior 
importancia para os Kayapó. 

Para concluir, a nova visao de mundo kayapó pode ser considerada como urna 
transforma~ao da antiga; mas is to nao quer dizer que ela de va ser entendida como 
um produto cultural inteiramente endógeno. Ela é, em larga medida, urna 
adapta~ao kayapó de idéias presentes em ideologias pan-indígenas e em grupos 
de direitos indígenas existentes no Brasil e albures, fenómenos a que os Kayapó 
tem estado cada vez mais expostos nos últimos vinte anos. Falar das profundas 
mudan~as na consciencia social kayapó como simples "transforma~oes" da 
cosmología tradicional pode ser um eng~no sério, sob um outro aspecto: pois is to 
tende a obscurecer as mudan~as ocorridas n~f natureza des ta consciencia social, 
e em particular a transforma~ao do nível de pe.rc~ép~ao histórica e política que 
acompanhou as mudan~as estruturais. Tais mudan~as nao sao meramente um 
fenómeno de reestrutura~ao semiótica desencadeado pelo con tato com urna outra 
cultura; elas trazem em si a estrutura do processo histórico cujos resultados 

'· tematizam. Este processo nao foi umjogo elegante de permuta~oes estruturais, 
ma1> urna luta prolongada, gradual e acidentada, e em última análise relativamen
te bem-sucedida, entre o~,I~ayapó e a.socieda~~ nacional invasora. Foi tal luta, 
e a rela~ao de dependenci~.~~sj.s~~l!C.:Í~··entrea~ .. s?ciedades indígena e brasileira 
dela resultante, que se tomop o foco da nova consciencia social. Do ponto de vista 
desta situa~ao de contato, a soéiedade <leve ser v~sta como um produto histórico, 
constituída por grupos distintos e desiguais; e portanto instrinsecamente 
marcada pelo conflito e pela contradi~ao. Os Kayapó reformularam, assim, sua 
concep~ao de sociedade em termos essencialmente históricos e políticos, mesmo 
se sua nova consciencia social permanece apoiada nos mesmos princípios 
estruturais básicos que operam na visao cosmológica tradicional. 

Conclusao 

A considera~ao do caso kayapó coloca várias questoes como tendo urna 
relevancia potencialmente geral para a pesquisa antropológica sobre os povos 
amazónicos nos anos vindouros. .., 

1. A análise das formas sociais e culturais nativas tomou-se inseparável da 
análise das situa~oes de dependencia e conflito i nterétnico, e a recíproca rambém 
é verdadeira. A forma9ao da consciencia social e da ideíltidade étnica entre os 
povos nativos está assumindo urna importancia cada vez maior nas situa~oes 
concretas de fric9ao interétnica, como ressurgimento demográfico e político de 
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muitos povos amazonicos. Se o exemplo dos Kayapó tem realmente um valor 
geral, entao este processo se realiza em larga medida pela assimilac;ao da nova 
situac;ao em tennos das estruturas culturais tradicionais; mas ele também 
acarreta modificac;oos importantes destas estruturas. 

2. As diferenc;as entre tipos de sociedades nativas e entre tipos de situac;ao de 
contato assumiram urna importancia maior, a medida que muitas sociedades 
nativas vem experimentando um ressurgimento sob condic;oos em que outras 
sociedades fracassam. As comparac;oes entre os Je e os Tupi e Caribe sao apenas 
um comec;o. Sao nece~sários estudos comparativos m:ais precisos e sofisticados, 
e nao faltam oportunidades para isto. 

3. As sociedades indígenas aplicam seus próprios princípios estruturais 
( sociais e culturais) na construc;ao da situac;ao de contato com a sociedade 
nacional de modos diversos, e isto constituí um campo fascinante de investiga
c;ao, onde muito resta a fazer. A adaptac;ao que os Kayapó fizeram de seu sistema 
cerimonial para socializar a mercadoria, a transformac;ao de sua cosmología 
tradicional, a aplicac;ao do princípio de "hierarquía recursiva" para reconstruir 
seus conceitos da sociedade e da pessoa no interior da nova totalidade social 
constituída pela situac;ao de con tato interétnico-estes sao exemplos que podem 
ou nao encontrar paralelos em outras sociedades, mas que ilustram algumas das 
muitas possibilidades de transfonnac;ao social, cultural e ideológica que estao 
acontecendo agora entre outros povos amazonicos. 

4. Os processos políticos e economicos concretos de· que lanc;am mao as 
comunidades indígenas para resistir a dominac;ao da sociedade nacional, ou para 
controlá-la, estao se tomando um tema importante, tanto para estudos de caso 
individuais como para estudos comparativos. No caso kayapó, tais processos 
vao das táticas de luta armada ou da diplomacia, passando pela manipulac;ao dos 
estereótipos de si mesmos presentes nos setores local e oficial da sociedade 
nacional, até a Juta para dominar todos os aspectos institucionais e tecnológicos 
da dependencia ao nível da comunidade (a "arquitetura da dependencia" ao nível 
local). Um aspecto importante para a compreensao <lestes processos é o grau em 
que táticas como as acima mencionadas se fundam em concepc;oes mítico
ideológicas nativas. 

5. A transfonnac;ao e manipulac;ao da auto-consciencia cultural, enquanto 
corolário da f ormac;ao de urna consciencia tnais sofisticada da natureza da 
sociedade nacional e dos modos pelos quais a identidade étnica nativa se define 
no contexto da interac;ao étnica, constituí-se em importante campo de investiga
c;ao. O uso cada vez mais intenso de tecnologías ocidentais auto-objetivantes, 
como gravadores de som e equipamentos de vídeo, sao apenas as formas mais 
visíveis de urna revoluc;ao quantitativa e qualitativa da auto-consciencia das 
comunidades indígenas, no que diz respeito a sua identidade étnica e cultural. 
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Um exemplo disto é a brilhante e sutil "administra9ao de imagem" levada a 
cabo pelos Kayapó do Gorotire na sua tomada do garimpo de Maria Bonita. 
Nesta a9ao, eles encenaram simultanea e conscientemente quatro papéis: 
primeiro, o de selvagens ferozes, conforme os estereótipos da popula9ao local; 
segundo, o de "bons selvagens" a enfrentar o exército brasileiro com armas 
primitivas, conforme os estereótipos da opiniao pública esclarecida, nacional e 
internacional; terceiro, um papel que encenaram para si mesmos, de urna cultura 
nativa revivificada, com poderes sui generis, em pé de igualdade com a 
tecnologia bélica da sociedade nacional os xamas que secundaram a expedi9ao 
de guerra com sua magia; e finalmente, o papel de agentes de sua própria história 
no contexto político nacional e internacional, papel que encenaram ao filmar a 
a9ao com seu próprio aparelho de vídeo, e ao enviar seu próprio press release 
aos escritórios da Funai em Brasília, depois que capturaram a pista de pouso do . 
ganmpo .. 

Como mostra este exemplo, o desenvol vimento da autoconsciencia étnica dos 
povos nativos - e com ele a capacidade de se objetivarem para os diferentes 
elementos da opiniao mundial e nacional, manipulando tais imagens objetivadas 
segundo seus próprios fins - nao é apenas um problema interessante par~ a 
análise cultural, mas um fator político poderoso, que <leve ser cada vez maís 
levado em conta nas análises políticas e económicas do conflito e da acomoda9ao 
interétnicos. 

6. Intimamente relacionado ao anterior, há o problema do desenvolvimento 
de formas mais sofisticadas de consciencia histórica pelos povos nativos. Estou
me referindo, com isto, a urna percep9ao da própria sociedade como um produto 
da a9ao humana no tempo histórico, isto é, em um tempo de mesma natureza que 
o tempo presente, e também a urna consciencia de que muitos aspectos da 
sociedade nacional podem igualmente ser modificados pela a9ao presente ou 
futura <lestes povos. A consciencia histórica, neste sentido, jamais chega a 
substituir completamente a concep9ao mítica da origem das formas sociais, mas 
passa a existir em interdependencia com esta, cada modalidade prevalecendo em 
certos contextos, e em outros se relacionando ambiguamente, ao longo de urna 
fronteira instável e em mudan9a constante. Minha impressao é que os exitos 
políticos dos Kayapó em seus confrontos recentes com a sociedade nacional 
estimularam o desenvolvimento da consciencia histórica neste sentido: os 
Kayapó estao mais conscientes de que sua sociedade e cultura sao um produto 
de sua própria a9ao social e política, e de que temo poder de transformá-las, bem 
como de for9ar mudan9as nos termos de relacionamento com a sociedade 
nacional. 

Assim, a complexa interrela9ao entre os modos mitológico e histórico de 
consciencia, e de ambos com a a9ao social, é um outro problema para a análise 
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cultural que se mostra inseparável das dimensoes sociais e políticas da a9ao no 
contexto da situa9ao contemporanea de rela9oes com a sociedade nacional. 

7. Reconhece-se em sua generalidade, mas se conhece mal em sua 
especificidade, o papel de agencias externas na cataliza~ao destas transforma-
9oes da consciencia social indígena. Os grupos indigenistas de apoio e as 
organiza~5es indígenas internacionais tem funcionado como importantes canais 
de difusao para as idéias e a retórica do "Quarto Mundo"; alguns antropólogos, 
e, em certos casos, alguns funcionários da Funai, tem encorajado a 
conscientiza~ao e a auto-afmna9ao étnicas; os missionários tem desempenhado 
papéis variados oeste processo; e o desenvolvimento de urna opiniao pública 
nacional e internacional favorável tem tido um efeito importante na consolida9ao 

· da autoconfian~a e da resistencia de líderes e comunidades nativas. Entretanto, 
ainda nao se conhecem bem as inflexoes particulares que as idéias provenientes 
de tais f ontes recebem ao serem incorporadas por líderes e comunidades 
específicas. O estudo de Alcida Ramos (1988) sobre a retórica política dos 
líderes sanumá é urna exce~ao importante a esta generaliza~ao, servindo aliás 
para mostrar que, embora este conjunto de problemas tenha suas dimensoes 
culturais, ele é intrinsecamente político, e desempenha um papel concreto na luta 
que os povos indígenas es tao empreendendo para se definir, afirmar e defender, 
a si e a seus interesses, frente a sociedade nacional. 

Tradu9ao: Eduardo Viveiros de Castro 



TEMPLOS E FERRARIAS: 
utopia e re-inven~ao cultural no oriente peruano* 

FERNANDO SANTOS GRANERO 

A história do Peru depois da conquista se caracteriza por urna tensao permanente 
entre os setores indígenas e os grupos dominantes espanhóis e mesti9os. A 
conquista jamais foi um fato total. Desde as lutas dos Incas rebeldes até a 

1 

insurrei9ao senderista, passando por Tupac Amaru, Atusparia e as tomadas de 
terras dos anos sessenta e setenta, os indígenas peruanos tero procurado se 
libertar da domina9ao estrangeira, inicialmente colonial, depois republicana. 
Ainda que este enfrentamento tenha se dado dentro do marco geral da luta de 
classes, ele tero características de Juta interétnica, onde os elementos subjetivos 
(identidade, etnia e mesmo nacionalismo indígena) predominam muitas vezes 
sobre os elementos objetivos (explora9ao económica) enquanto fatores de 
mobiliza9ao política. . 

É urna verdade óbvia que, no Peru, as divisoes de classe se exprimiram desde 
a época colonial através da linguagem da discrimina9ao étnica ou racial. Mas tal 
verdade foi freqüentemente esquecida por aqueles que em sua ati vidade política 
ou intelectual tentaram questionar o status quo. A primazia do fator étnico sobre 
a posi9ao de classe teve como conseqüencia o fato de que os enfrentamentos 
políticos de maior envergadura na história do Peru tenham surgido como um 
confronto entre um projeto de raízes indígenas, que tenta subverter as estruturas 
de domina9ao, e uro projeto mesti90 criollo1 que busca perpetuá-las em seu 
próp~io benefício. Um~ segunda conseqüencia da primazia do étnico é que es tes 
movimentos de corte revolucionário tiveram, em sua maioria, um caráter 
pluriclassista. O que unia na Juta os caciques nobres e os parceiros índios, a 

* A pesquisa de fontes para este trabalho nao teria sido possível sem o apoio do 
Central Research Fund da Universidade de Londres, que em duas oportunidades 
( 1982 e 1986) financio u minha estada em Sevilha para trabalhar no Arqui vo Geral ' 
das Indias. Registro aqui meu agradecimento. 
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peque na burguesia provinciana e os camponeses comuneiros, era o denominador 
comum de sua opressao ou marginaliza9ao devido a afilia9ao étnica ou racial. 
N esta dial ética particular do poder, ainda sem desenlace depois de quatro séculos 
e meio de opressao, o movimento messianico e anti-colonialista de Juan Santos 
Atahualpa surge como o único projeto indígena que logrou alcan9ar, mesmo que 
parcialmente, seus objetivos utópicos. 

Muito já se escreveu sobre a subleva9ao de Juan Santos, iniciada em 1742 
entre os indígenas da Selva Central (Loayza, 1942; Valcárcel, 1946; Varese, 
1968; Lehnertz, 1972; Castro Arenas, 1973; Santos Granero, 1980). Nestes 
estudos, deu-se em geraJ enfase a caracteriza<;ao do movimento e a análise dos 
aspectos ideológicos ( messianismo) ou políticos (anti-colonialismo) do discurso 
indígena. No pre_sente trabalho, ao contrário, vamos nos concentrar no que 
aconteceu depois da vitória das for9as indígenas rebeldes. Após dez anos de luta 
intermitente,asetniasdaSelvaCentralconseguiramexpulsardefinitivamenteos 
espanhóis da regiao. Somente cero anos mais tarde as portas da Selva Central 
seriam reabertas a coloniza9ao. Os processos que se deram neste período sao 
fundamentais, a nosso ver, para entendermos, com todas as diferen9as que 
podem existir dados os dois séculos de distancia, as formas que um projeto 
utópico·nitidamente indígena pode assumir. A análise <lestes processos, como 
veremos, desmente tanto os preconceitos da direita, que pensa que sem sua 
dire<;ao política os setores indígenas permaneceriam mergulhados na mais crassa 
ignorancia e atraso, como os preconceitos da esquerda tradicional, que ve algo 
de reacionário nos movimentos camponeses indígenas, por nao compreender o 
sentido do "retomo ao passado" presente no discurso indígena. 

Como veremos, longe de repudiar tudo o que fosse espanhol, as etnias da 
Selva Central, e especialmente os Amuesha (Y anesha) e Campa (Asháninka), 
incorporaram e desenvol veram urna série de elementos tecnológicos, produti vos 
e ideológicos tomados da cultura ocidental. Entre estes, os mais importantes 
foram as técnicas de fundi9ao e forja do ferro. Quando a zona foi reconquistada 
pela for9a em 184 7, os militares, exploradores e missionários encontraram, para 
sua surpresa, urna florescente indústria metalúrgica indígena. O presente 
trabalho constitui urna tentativa de descobrir as origens desta indústria, o modo 
como ela se articula va comas estruturas sociais e ideológicas tradicionais, e as 
transforma96es políticas e económicas que sua ado9ao acarretou. 

Mas, além do interresse histórico que possa ter, a análise <leste caso deveria 
nos levar a refletir sobre a validarle e viabilidade dos projetos utópicos indígenas 
enquanto alternativas a outros projetos políticos de alcance nacional. No que diz 
respeito a Amazonia peruana, a discussao sobre a "problemática indígena" gira 
atualmente em torno de duas posi96es inconciliáveis. De um lado, urna posi<;ao 
"indigenista" que propoe que os indígenas deixem de ser indígenas e se 
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incorporem plenamente a um modelo preconcebido de sociedade nacional; de 
outro, urna posi<;ao que poderíamos chamar "indianista", que advoga a 
autogestao indígena. A posü;ao "indigenista" nao é patrimonio exclusivo dos 
setores conservadores e, com matizes, é compatilhada por certos segmentos da 
esquerda. A coincidencia de posi9oes entre corren tes que di ver'gem em tudo mais 
é conseqüencia do ideal de "progresso histórico unilinear", que é a base 
paradigmática da id~ologia política de ambas. Con~ra esta posi9ao, que aposta 
na unifica9ao nacional e na homogeneidade sóciqcultural, ergue-se a posi9ao 
"indianista", que enfatiza o direito a diferen9a, baseado no conceito de "desen
volvimento integral autogerido". Este tem sido defendido, por exemplo, pela 
Federación Indígena del Territorio Federal Amazonas (Venezuela): 

' 

( ... ) nós, representantes dos grupos indígenas venezuelanos, estamos dispostos 
e capacita9os a receber influencias e idéias estrangeiras; a autogestao.significa 
que obtenhamos e utilizemos a liberdade para decidir internamente o caminho 
e os métodos que empregaremos para realizar nossa mudan~a. Isto é o que 
chamamos de desenvolvimento integral autogerido (Documentos, 1979: 71). 

Tal como está colocada, esta utopía indígena tem um alto valor transforma
dor, nao só frente a· atual estrutura das sociedades latino-americanas, como 
frente a alguns dos modelos propostos como alternativa aelas. Urna utopiadeste 
tipo nao é indígena apenas porque reinvindica "o indígena", mas porque é 
colocada por índios, de urna perspectivasócio~emocional indígena. O movimen
to de Juan Santos inscreve-se dentro des ta linha "autonomista", sem por isto 
rejeitar tudo que é nao-indígena, e muito menos sem advogar um retorno (sem 
mai s qualifica<;ao) ao passado. Se o discurso indígena propoe urna volta ao 
passado, isto nao significa senao a esperan<;a de recuperar a liberdade perdida 
1as n1aos dos conquistadores, e a determina<;ao d.e aderir aos valores morais do 
passado, que, por serem urna antítese da ética ocidental, ganham uro caráter 
subversivo. No caso que nos ocupa, o desenvolvimento de urna indústria 
metalúrgica indígena, a associa<;ao que se estabeleceu entre templos e ferrarías, 
ferreiros e sace1 dotes, tecnologia e religiao, sao alguns dos elementos que 
.r· r 10n stram o &1 to grau de itnagina9ao e criati vidade indígenas na elabora<;ao e 

realiza9ao de un1 projeto utópico pr6prio e alternativo. 

A domina~ao colonial e a introdu~ao das ferramentas 

As tentativas franciscanas de reduzir os índios da Selva Central remontam a 
1635. A partir desta data, e durante todo o século XVII, os franciscanos se 
1;stabeleceram diversas vezes na regiao, e foram outras tantas ex pulsos devido 
a rebelioes loca1 s. Poi semente no corne~o do século XVIII que os missionários 
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conseguiram consolidar sua presenya na Selva Central. ·sob a direyao de Freí 
Francisco de San Joseph, os franciscanos fundaram em poucos anos cinco 
povoados missionários nas imediayoes do Cerro de la Sal: Nuestra Señora del 
Patrocínio de Quimirí ( 1709), Cristo Crucificado del Cerro da la Sal ( 1709) San 
Antonio de Enemo (1710), San Joaquim de Nijardaris (1715) e Purísima 
Concepción de Metraro ( 1715). A zona escolhida pelos franciscanos para iniciar 
sua conversao era de grande valor estratégico, já que todas as etnias da Selva 
Central acorriam ao Cerro de la Sal para se abastecer do di to produto. Por isto, 
embora o Cerro se encontrasse em pleno território amuesha, de ve ser considerado 
como urna área de explorayao interétnica. A zona do Alto Perené (ver Mapa) era 
a fronteira entre os territórios tradicionais da etnias Amuesha e Campa. Assim, 
embora o posterior desenvolvimento da indústria metalúgica tenha sido um 
fenomeno eminentemente amuesha, os Campa vizinhos também participaram do 
mesmo. 

" E difícil elucidar as razoes pelas quais os missionários acabaram sendo 
aceitos pelos índios, depois de um século de tentativas fracassadas. As ferramen
tas, porém, parecem ter tido um papel importante nesta aceita~ao. Através da 
presenya intermitente de soldados e missionários ao longo do século XVII, os 
índios tiveram acesso aos instrumentos de ferro dos europeus, que superavam em 
eficácia os inst~mentos autóctones de pedra, osso e madeira. Existem indícios 
de quejá no século XVII os Campa e Amuesha realizavam expedi~oes comer
ciais a ceja de selva2 onde trocavam coca e outros produtos tropicais por 
ferramentas fomecidas pelos indígenas andinos. Este comércio em pequena 
escala deve ter aumentado a demanda por utensílios de ferro. O certo é que n~ 
século XVID os índios da Selva Central aceitavam a presenya dos ~ssionários 
desde que estes últimos os abastecessem regularmente de ferramentas. Os 
franciscanos estavam conscientes deste fato, e assim o expressam em seus 
documentos: "a maioria destes índios só eram cristaos de nome, e somente se 
sujeitavam pela ganancia das ferramentas que os padres lhes davam" (Amich, 
1975: 155). 

O transporte de f erramentas em grande escala, a partir das cidades andinas 
de Tarma, Huánuco e Jauja, logo provou ser demasiadamente costoso para os 
missionários, devido aos caminhos ruins e as longas distancias. Isto fez com que 
desde muito cedo os franciscanos se preocupassem em estabelecer ferrarias em 
suas missoes mais importantes. Em um inventário dos equipamentos pertencen
tes a missao de Quimirí, realizado em 1718, já se registra: "De ferraría, urna 
bigoma, toma, safras, martelos, tenaz" (Rodriguez Tena, 1780: 832-42). Nes.te 
mesmo ano menciona-se que a missao de Cristo Crucificado "tem forja com o 
necessário para trabalhar machados, facoes, e facas de que necessitam para 
trabalhar, e há dois anos ternos um rapaz espanhol aprendiz de ferreiro" 
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Os templo-ferrarías indígenas na selva central do Pero 

• ferraria Amuesha 
• f erraria Campa 
• ferraria Amuesha-Campa 

.. f erraria sem filia~ao étnica conhecida 
Ea mina de ferro 
e povoado de colonos 

7 1 
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(Francisco de San Joseph, 1718). O estabelecimento de ferrarías nos povoados 
de missao foi sem dúvida um poderoso elemento aglutinador da populayao 
indígena local. Assim dao a entender as palavras do padre catequista da missao 
campa de Sonomoro, que embora nao estivesse localizada na área que nos 
interressa, formava parte da empresa de conversao da Selva Central. O padre 
informava ao seu superior: 

La fragua y el cepo los trae muy vigilantes, y obedientes a estos hijos, y les ha 
hecho producir dos afectos muy contrarios, pero muy convenientes a su genio, 
de miedo, y codizia, o interés (Fernando de San Joseph, 1725). 

No comeyo, a produyao de ferramentas nas forjas missionárias deve ter sido 
pequena, emrelayao a demanda indígena. Assim o atesta um documento de 1716, 
ao se referir ao movimento comercial gerado em torno do Cerro de la Sal: 

Todas estas naziones [Amuesha, Campa e Simirinches - N. do A.] y otras, 
que no·menciono, como los piros, cunibos, etc. se proveen de sal deeste zerro, 
ado ocurren todos los años numerosas tropas de barbaros y se proveen tambien 
de erramientas para sus hembran~as que estos salinistas se las tienen compra
das desde el año antecedente de los christianos fronteri~os, a quienes por sus 
generals la compran para este efecto (Fernando de San Joseph, 1716). 

Os "Salinistas", do document.o nao sao outros que os Amuesha, que viviam 
nas imediay5es do Cerro de la Sal, e que há muito tempo tinham relayoes de 
intercambio comos aldeoes andinos. · 

Ao Cerro de la Sal acudiam em "copiosas tropas, e em várias frotas de balsas" 
membros de etnias da Selva Central em cujos territórios os missionários ainda 
nao haviam penetrado. Podemos concluir, entao, que a difusao de ferramentas 
européias precedeu em muitos casos a presen~a missionária. Por esta razao, no 
come~o do século XVIII a demanda de ferramentas supera va largamente tanto 
a produ~ao das missoes como o número de ferramentas importadas da serra. Esta 
demanda seria satisfeita posteriormente pelas ferrarias amuesha e campa. 

Com o crescente consumo de ferramentas, as ferrarías missionárias foram 
adquirindo maior importártcia. Em · 1721 ainda se continuavam importando 
ferramentas da serra; mas junto com elas come~ou-se a introduzir a~o bruto, 
para fabricar ferramentas no local. Assim consta de um informe de Frei 
Francisco de San Joseph: 

Por lo que toca a las conversiones de Tarma, están muy adelantadas en ganados, 
plantaciones, sementeras con buena porción de herramientas, pues en este año 
hemos metido 83 hachas, tres gruesas y tres docenas de cuchillos, mas de 4000 
agujas, 150 macbetillos y cincuenta machetes y una carga de hierro con diez 
arrobas (em Ortiz, 1969: t. 1, 96). 
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As ferrarias das missoes, que no comeyo se dedicavam ao conserto e 
manuten9ao das ferramentas e das armas de fogo com que os escravos negros das 
missoes mantinham os neófitos sob controle, transformaram-se coma importa
~ªº de a~o em produtoras de ferramentas. Esta mudan~a é perceptível, por 
exemplo, nos equipamentos da ferraria de Quimirí, que em 1724 contava com 
"safra, bigoma, tomo, macho, martelos, tenazes, lima, cinzéis, ferro, a~o e 
chumbeira" (Ortiz, 1969: t. 1, 94 - meu grifo). 

Como vimos, os missionários trouxeram especialistas para o trabalho da 
forja. Em 1716, a ferraria de Cristo Crucificado já contava com um aprendiz 
espanhol que deveria se encarregar dela. Em 1725, havia entre os habitantes de 
Quimirí "quarenta e dois mesti9os serranos, que acorrem pontualmente quando 
seus ofícios sao necessários nos outros povoados" (Rodriguez Tena, 1780: 762-
66). Entre estes havia ferreiros, car¡)inteiros e arrieiros. De acordo com o 
historiador franciscano Pe. Dionisio Ortiz, as fundi9oes e fráguas das missoes 
estavam "a cargo de ferreiros especialistas trazidos pelos missionários, que as 
vezes eram alguns dos irmaos leigos e donatos que trabalhavam na conversao, 
servindo ao mesmo tempo de mestres aos próprios índios nesta classe de ,, 
trabalhos" (1969: t. I, 95). E difícil saber se o ensino das técnicas metalúrgicas 
aos catecúmenos indígenas foi urna política das missoes, ou se is to foi conseqü
encia do aumento da demanda de ferramentas, que exigiu um maior número de 
pessoas dedicadas a sua manufatura. Se ja como for, o fato é que em 1725 muitos 
Amuesha e Campa já estavam recebendo treinamento como ferreiros. Eles iriam 
constituir o núcleo de especialistas que responderia pela indústria metalúrgica 
indígena, quando do levante de Juan Santos. 

Juan Santos e a origem das ferrarias indígenas 

A presen9a missionária foi quase desde o início urna fonte inesgotável de 
conflitos coma popula~ao indígena. Apenas tres anos depois de estabelecida na 
regiao, e dois anos depois de sua funda9ao, os habitantes da missao de Enemo 
sublevaram-se e tiveram que ser duramente reprimidos. Em 1716, os 
mi~sonários se queixavam de que ao tentarem internar-se na selva para 
evangelizar as etnias do Ucayali e do Urubamba "interceptou-nos a comum 
coliga~ao de seos caciques, os quais coro infernal malicia mandaram seus 
vassalos negarem-nos passagem" (Femando de San Joseph, 1716). As epidemi
as de sarampo e varíolaque se sucederamnos anos de 1709-1715, 1718, 1721-
1724 e 1736-1737, causando estragos na popula~ao amuesha e campa, geraram 
um grande ressentimento <liante dos missionários (Santos Granero, 1987). Isto 
se percebe no discurso dos líderes político-religiosos indígenas, como registra-

,, . 
ramos nuss1onanos: 



74 AMAZONIA : ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDfGENA 

( ... )lo que más nos lastima es, el ver el fiero orgullo con que algunos protervos 
paganos, y diabolicos encantadores, ó brujos pervierter esta ignorante plebe, 
para que no atiendan, ni dén assenso a los sagrados mysterios, que les 
predicamos, sugeriendoles con infernal malicia pemiciossisimas sectas. Y 
para mas irritar a la vulgaridad contra nosotros los religiosos, les intiman, que 
todos sus azares les acaecen porque nos permiten em sus Tierras, y les 
predicamos que no adoren al Sol. Y que por esta causa las frequentes epidemias 
los consumen; el ayre les remonta la caza; el agua les oculta la pesca; la tierra 
les escasea el fruto; el monte les oculta los animales; y por fin, que nosotros los 
introducimos las mortales pestes ... (San Antonio 1750: 15v.). 

Embora as epidemias possam ser contadas entre os fatos mais relevantes para 
explicar as numerosas rebelioes campa e amuesha que se sucedem na primeira 
metade do século XVIII, nao se deve por isto desprezar o fator da opressao 
colonial . Este elemento, subestimado ou simplesmente descartado por autores 
como Varese (1968: 180) e Lehnertz (1969: 152), é fundamental para entender 
a eficácia do discurso anti-colonialista do líder da subleva~ao de 1742. De fato, 
como demonstrei em outro lugar (Santos Granero, 1980: cap. 11), os indígenas 
das missoes foram obrigados a trabalhar nas empresas da serra e nas f azendas 
locais. Mais ainda, apesar da expressa proibi~ao real de se fazerem distribui9oes 
entre os indígenas recém-convertidos, e dos protestos dos missionários, os 
corregedores de Tarma e Jauja introduziam nas missües do Cerro da la Sal todo 
tipo de mercadoria, de pouco ou nenhum valor de uso para os indígenas.1\ toda 
esta pressao económica, somava-se o trabalho nas terras e nas oficinas texteis 
das missoes, imposto aos homens e mullieres. Finalmente, cabe destacar a 
opressao cultural a que eram submetidos os catecúmenos. Práticas tradicionais, 
como a poligamia, f oram duramente castigadas, e os missionários tentaram por 
todos os meios erradicar as cerimónias indígenas consideradas pagas. 

Nesta con juntura de domina9ao política, explora9ao económica e opressao, 
a prega9ao messianica e anti-colonialista de Juan Santos Atahualpa teve um 
efeito fulminante, como testemunham os próprios missionários: 

Con la entrada de este embustero a la montaña hubo tal conmoción em los 
ánimos de aquellos barbaros, que todos los del Pajonal fueron a darle 
obediencia, dejando desiertos sus pueblos. Lo mismo ejecutaron todos los 
indios de las margenes del rio Perene, Eneno, Metraro, San Tadeo, Pichana, 
Nijandaris y Cerro de la Sal (Amich 1975: 156). 

Aos Amuesha e Campa da missao do Cerro de la Sal ~omaram-se os Piro, 
Conibo e Shipibo, que prestaram obediencia a Juan Santos "por meio de seus 
caciques, ou curacas principais" (San Antonio, 17 50: 8). A pesar das numerosas 
expedi9oes organizadas para sufocar o levante, a última das quais realizada em 
1750, as autoridades vice-reais jamais puderam recuperar o terreno perdido. 
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Entre 1742, quando come~ou a subleva~ao, e 1752, quando os seguidores de 
Juan Santos realizaram sua última opera~ao militar, os índios deram mostras de 
grande versatilidade, ao tomar e utilizar armas espanholas. Mal iniciado o 
movimento, Juan Santos expropriou as escopetas dos escravos que serviam de 
capatazes das missoes (San Antonio, 1750: 58-59). Mas depois <leste momento 
inicial de desconfian~a e rejeiyao frente aos escravos e mestiyos serranos, estes 
foram incorporados ao movimento. Mais tarde também haveriam de incorporar
se alguns espanhóis pobres e soldados desertores. O conhecimento das 
tecnologias e estratégias militares espanholas possuído pelos participantes nao
indígenas do movimento foi urna contribuiyao inestimável para o exito da 
subleva~ao. Assim, por exemplo, depois de se apoderarem dos canhoes e 
morteiros do f orte de Quimirí, as f oryas indígenas sobo comando de Juan Santos 
e do ex-escravo Antonio Gatica enfrentaram e rechayaram as tropas espanholas 
(Amich, 1975: 164). A necessidade de pólvora e muniyoes para as armas assim 
obtidas fez com que Juan Santos destacas se agentes secretos para as comprar na 
serra: "este espiao dizque esta cushma3 deu-lhe o índio Rebelde, e urucum, para 
que lhe comprasse pólvora e balas" (Loayza, 1942: 28). 

Mas o acesso aos bens manufaturados espanhóis foi-se fazendo cada vez 
mais difícil, a medida em que as autoridades vice-reais foram reforyando seu 
poder nas zonas andinas fronteiriyas. 

Ao se darem contada dependencia indígena das ferramentas e manufaturas 
espanholas, as autoridades dispuseram: 

Que se publicasse bando en las provincias fronteras a ella, para que ninguno 
de sus indios y habitadores comuniquen con los infieles y rebeldes que 
estuviessen en el partido del levantado [Juan Santos-N. do A.], ni comercien 
con ellos cuchillos, hachas ni otras algunas especies, pena de vida ... (Loa y za 
1942: 64). 

Deste modo se busca va isolar a regiao, cortar o fomecimento de ferramentas, 
e foryar com isto os rebeldes a rendi~ao. A necessidade de ferramentas por parte 
do líder rebelde era duplamente aguda, pois desde o come~o da sublevayao "a 
todos prometia Juan Santos coisas grandes, muita ferramenta e todos os teso uros 
dos espanhóis" (Amich, 1975: 156). Mais ainda, aestratégiadeJuan Santos para 
assegurar a lealdade das etnias envolvidas na subleva~ao incluía a entrega 
periódica de ferramentas aos líderes principais, que os repartiam entre seus , 
seguidores. E dentro desta estratégia que Juan Santos se dispoe em 1752 a 
"convocartodas as nayoes, contentando seus caciques com facas, para fazer urna 
sortida as fronteiras", e atacar o povoado de Andamarca (Loayza, 1942: 207). 

Para satisfazer sua necessidade de ferramentas, Juan Santos desenvolveu 
urna tática militar baseada em expediyoes fulminantes que atacavam diversos 
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povoados da regiao serrana circunvizinha. Nas palavras de testemunhas da 
época, Juan Santos 

se reduce a espiar los lugares donde no puede ser sentido, y en furtivas salidas 
tomar la gente que no es capaz de defensa, llevándose los ganados y las 
herramientas que buscan los indios com mayor codicia, y a retirarse con 
velocidad ... (Fuentes, 1869: 104). 

/ 

E assim que ataca o povoado de Paucartambo, incendeia a comunidade de 
San Juan de Colpas, invade a fazenda dos Condes de las Lagunas, os povdados 
de Acobamba, Monobamba e Andamarca, e destrói os fortes de Eneno, Quimirí 
e Sonomoro (Santos Granero, 1980): Mas em 17 52, depois de dez anos de luta, 
chega-se a um ponto morto. Juan Santos, que esperava que os indígenas· andinos 
se juntassem maci9amente a seu movimento, descobre que toda resistencia nos 
Andes fora sufocada pelas for~as espanholas. O ataque de Andamarca em 1752 
é sua última a9ao militar de envergadura. Por sua vez, os espanhóis, resignados 
a nao vencer os sublevados, desistem de realizar novas expedi~oes militares a 
selva, e optam por isolar esta regiao construindo pequenos fortes nos povoados 
fronteiri9os de Monobamba, Utcubamba, Tulumayo, Ocsabamba, Quiparacra, 
Palea, Huasi-huasi e Andamarca. 

Os seguidores de Juan Santos continuaram atacando os povoados fronteiri-
9os intermitentemente, mas cada vez com menor exito. Sabemos, por um 
documento de 17 66, que até poucos anos antes Juan Santos continua va enviando 
como presentes ferramentas espanholas aos Conibo do Alto Ucayali. Frei 
Bernardo de Peón y Valdez, recém-estabelecido nesta zona, roga ao seu superior: 

que haga que las herramientas que han de venir especialmente para esta 
nasción sean hachas españolas; lo uno porque tiene mas qüenta a la 
combercion, porque una hacha vizcayna les dura cinco o seis años y las 
hachetas como les hemos dado ahora las que mas les dura un año y otras nada 
porque a los primeros golpes se les quiebran; lo otro porque el rebelde tenia esta 
gente socorrida de buena herramienta de España y les tenia dicho que nosotros 
los veníamos a engañar com herramienta pequeña y podrida ... (Maúrtua, 1907: 
t. VI, 116). 

No entanto, um ano antes o mesmo missionário relata, enquanto trabalhava 
entre os Shipibo do médio Ucayali, que "na nova povoa~ao há cinco índios que 
estiveram com o rebelde Juan Santos. Estes índios diziam que vinham 
desgostosos com ele porque nao quis lhes dar ferramentas" (Péon y Valdez, 
1765). Isto parece sugerir que em 1765 os sublevados já nao tinham acesso as 
fon tes andinas de ferramentas, e que de vemos fixar nesta data o desenvolvimento 
em grande escala da indústria metalúrgica do Cerro de la Sal. 
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Nesse momento, Juan Santos_tinha seu quartel-general na regiao de Metraro, 
que na cosmologia amuesha constitui o centro da terra. No Metraro de Juan 
Santos já é possível ver a fusao de elementos amazónicos e europeus, como 
conseqüencia de um processo de re-inven9ao cultural. Seus seguidores adotaram 
certas práticas produtivas, como a cria9ao de gado e aves domésticas, mantidas, 
como veremos, até o século XIX (lzaguirre, 1923: t. 11, 329). Ao gado que já 
existia nas missoes se acrescentou aquele roubado em Andamarca e outros 
povoados andinos (Amich, 1975: 173). Em Metraro, onde Juan Santos morreu 
e foi enterrado, também existiu urna ferraria cujas ruínas foram registradas por 
Remy em 1898: "o lugar de Metraro [é] verdadeiramente histórico por se 
encontrar ali urna ferraria que data da época colonial, notando-se restos do 
túmulo de Santos Atahualpa" (Ortiz, 1969: t. 1, 429). Ele encontrou ainda um 
canhao de bronze espanhol, o que faz pensar que Juan Santos fortificou Metraro 
(Ortiz, 1969: t. 1, 425). O canhao bem poderla ter sido capturado da missao 
vizinha de Eneno, onde, segundo um inventário de 1730, existiam "dois canhoes 
para muros gran~es" (Rodriguez Tena, 1780: 832-42). 

Deduz-se do que precede que Metraro foi urna espécie de centro experimen
tal, onde se incorjloraram e desenvolveram grande parte dos "avan9os" carac
terísticos das missoes. Mas a cria9ao de gado, a produ9ao de ferramentas e o uso 
de armas de fogo foram adaptados a realidade amazónica. De acordo com as 
fontes documentais, o Metraro dos sublevados, diferentemente das missoes 
franciscanas, nao reunia urna grande popula9ao. Juan Santos vivía cercado por 
sua guarda pessoal, composta aparentemente de guerreiros Piro, e só convoca va 
seus seguidores para a realizac;ao de expedic;oes militares ou cerimónia religio
sas. Como os líderes tradicionais Amuesha, Juan Santos recebia presentes de 
seus seguidores em forma de coca e outros produtos (San Antonio, 1750: 58). 
Ainda como eles, organiza va as tarefas produtivas de caráter coleti vo, como por 
exemplo a abertura e cultivo de ro9as (Loayza, 1942: 34). Os guerreiros de Juan 
Santos jamais se constituíram em exército no sentido es tri to da pala vra. Quando 
decidía organizar um expedi9ao militar, Juan Santos mandava mensagem aos 
líderes locais, que podiam ou nao atender seu chamado. Por is to as crónicas tanto 
mencionam expedi96es de seiscentos e mais frecheiros, como pequenas tropas de 
quarenta guerreiros. O poder de convocayao e mobilizayao de Juan Santos nao 
se baseava na coac;ao, mas em seus dons carismáticos, o que concorda com tudo 
o que sabemos sobre as características do poder e da autoridade na regiao 
amazónica (Clastres, 1974; Overing Kaplan, 1975; Santos Granero, 1986b). 
Como veremos adiante, no Metraro de Juan Santos já podemos encontrar em 
forma embrionária alguns dos elementos que iriam caracterizar os templos
ferrarias amuesha. 
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Técnicas mineiras e metalúrgicas indígena dos séculos XVIII-XIX 

Depois da independencia e durante o governo do Marechal Castilla, empreendeu
se novamente a conquista da Selva Central. Em 1847, tropas do governo 
desalojaram os indígenas que habitavam na confluencia dos rios Ocsabamba, 
Palea e Tulumayo, erguendo ali o forte de San Ramón. Este viria a ser o posto 
avan~ado a partir do qual, durante a segunda metade do século XIX, os vales de 
Chanchamayo, Paucartambo, Choro bamba e Perené iriam ser progressivamente 
ocupados. Os numerososos militares, cientistas e missionários que percorreram 
a regia o nesta época deixaram urna abundante documenta~ao sobre as f errarias 
indígenas. Pelo menos doze ferrarías, a maioria em funcionamento e algumas em 
ruínas, sao mencionadas pelas fontes. A localiza~ao de várias delas foi confir
mada por fontes orais (ver Quadro 1). 

As prime iras f errarias f oram assinaladas em 1868, nas imedia~oes de 
Nijandaris. Nesta época, os expedicionários peruanos desconheciam o nível de 
desenvol vimento das ferrarías indígenas: "No reino mineral, tem ferro, que é de 
presumir que fundem, pela escória que se encontrou nas fráguas" (Barriga, 
1868: 446). Um ano mais tarde fundou-se o povoado e forte de La Merced, no 
antigo lugar de Quimirí. Seu fundador, o coronel Pereira, informa sobre a 
existencia de várias fráguas indígenas, mas exprime suas dúvidas quanto ao 
desenvolvimento alcan~ado por elas: "nao há indício algum que leve a crer que 
fundam ferro, pois nem encontramos pe~as fundidas, nem moldes, e além do mais 
seus fornos nao sao apropriados para fundir" (1869: 457). Alguns anos mais 
tarde, em 187 5, o engenheiro italiano Giordano oferece-nos urna descri~ao mais 
detalhada das técnicas metalúgicas indígenas. Referindo-se a urna ferraría 
campa localizada defronte a La Merced, sobre o rio Quimirí, ele informa: 

extraem o ferro diretamente do mineral que se encontra nas montanhas 
vizinhas ... O procedimento que empregam é o antigo, denominado catalao. O 
vento é soprado por dois lados, usando fo les de couro cilíndrico, movidos muito 
engenhosamente a mao. Os tubos que conduzem o vento sao feítos de troncos 
escavados de paxiúba ... Trabalham machados, martelos etc. (Ortiz, 1969: t.I, 
323). 

Em 1870, o coronel Cárdenas assinalou outras duas ferrarias: urna na 
margem direita do Paucartambo, quase em sua confluencia com o 
Chanchamayo; e a outra na atual Pampa Whakey, na margem esquerda do 
Perené, perto de sua cabeceira. A prime ira tinha "um comprimen to ... de 25 
varas, sua largura 20, e sua altura 15" (Cárdenas, 1870: 23; urna vara= 0,83m). 
A segunda, maior, contava com 
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Localiza~ao Ano Filia?o Líder Fonte documental Tradi~ao 

étnica ferreiro oral 

Nijandaris; 1868 Amuesha Larrabure, 1905: T. 
e.f. Il, 446 

Quimirí; e.f 1869 Campa Larrabure, 1905: T. 
1875 Il, 454 

Ortiz, 1969: T. 1, 
323 

Paucartambo 1870 Amuesha Larrabure, 1905: T. 
em sua foz; III, 23 
e.f. 

Pampa 1870 Campa Larrabure, 1905: T. mencionada 
Whaley; e.f. m,23 

Chanchamay 1876 Campa Larrabure, 1905: T. 
em sua foz; III, 176 
e.f. 

Paucartambo 1876 Amuesha Raimondi, 1879: T. 
antes da foz; m , 559 
e.f. 

Cerro de la 1876 Amuesha Raimondi, J 879: T. 
Sal: planície; III, 560 
e.f. 

Cerro de la 1886 Amuesha Huancho Ortiz, 1967: T. I, 
Sal: cume; 394 
e.f. 

Yapaz; e.f. 1889 Amuesha Larrabure, 1905: T. mencionada 
III, 230 

Yurinaqui: 1891 Campa Larrabure, 1905: T. 
em sua foz; III, 291. 
e.f. Ibidem: T. VII, 508 

San Luis de 1896 Amuesha Amich, 1975: 449 
Shuaro; e.r. 

Metraro; 1898 Campa/ Ortiz, 1969: T. 1, mencionada 
túmulo de Amuesha 429 
Juan Santos; 
e.r. 

Quadro 1: Templos-ferrarias mencionadas nas fontes documentais 
Abreviaturas: e.f. = em funcionamento; e.r. = em ruínas. 

79 
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um forno de fundi9ao de metal de ferro, de forma quadrada, que tem duas varas 
de altura, urna vara e tres quartos de largura em cada frente, construído 
recentemente de tijolos refratários de meia vara de comprimento, e coberto por 
urna dupla camada de tijolos comuns. Acionam a fundi9ao dois jogos duplos 
de foles, misturando o carvao vegetal como metal moído e lavado; dos dois 
lados do forno veem-se duas fráguas correntes ... Grande quantidade de carvao 
que elaborarn de urna maneira económica e desconhecida para nós. De vinte 
a trinta quintais de metal de ferro em volumes de urna a quatro arrobas [urna 
arroba= 11,5 kg - N. do A.]; dois couros de vaca perfeitamente curtidos; 
depósitos de água, conduzida por eleva9ao em canais de casca de árvore; e por 
fim, a variett~de de utensílios encontrados demonstram a indústria desses que 
chamamos bárbaros (Cárdenas, 1870: 27). 

O tamanho da ferraria e a sofisticavao de sua infra-estrutura assombraram 
os expedicionários. Entre estes se achava um fundidor de Lima, que ficou 
admirado "de encontrar nas desconhecidas matas do Peru urna indústria que nós 
nao conseguimos atingir depois de 330 anos de civilizavao". Expressoes 
semelhantes de admira9ao foram várias vezes registradas na documenta9ao da 
época. 

Nos anos seguintes, as tropas do forte de San Ramón continuaram atacando 
os assentamentos indígenas, avan9ando sempre em dire9ao ao Cerro de la Sal. 
Adotando a antiga estratégia elaborada pelos missionários do século XVIII, as 
autoridades republicanas tinham fixado como objetivo primordial a ocupa~ao do 
Cerro de la Sal: "A aquisi~ao das salinas nos dará o predomínio necessário para 
reduzir a civiliza~ao as na~oes bárbaras que habitam esse mundo desconheci
do ... " (Pereira, 1869: 462) Em 1876 chegou pela primeira vez urna expedi9ao 
republicana ao Cerro de la Sal. Neste ano, tres novas ferrarias foram descober
tas. A primeira era urna grande ferraria campa localizada na margem direita do 
rio Chanchamayo, na altura de sua foz (Wertheman, 1876: 176). As outras duas 
eram ferrarías amuesha: urna na margem esquerda do Paucartambo, a duas 
léguas de sua foz; e a outra em urna planície ao pé do Cerro de la Sal. 

O geógrafo Antonio Raimondi nos deixou urna breve descri9ao de urna 
f erraria amuesha: 

A ferraría era formada por um edificio de 15 metros de comprimento por 12 
de largura, e de 6 a 7 metros de altura, coberto por um teto primorosamente feíto 
com folhas de humiro ... muito bem tran9adas. No seu interior viarn-se urn forno 
de tijolos, para a fundi9ao do ferro, quatro foles e vários utensilios (1879: t. III, 
560-61). 

Dez anos mais tarde, assinalou-se urna nova ferraria nesta zona, desta vez no 
cume mesmo do Cerro de la Sal. Esta era menor que a anterior: "10 metros de 



Forno de fundiriio de ferro dos Campa (baseado em A. Raimondi, El Perú, 111: 437) . . 
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largura e 12 de comprimento por outro tanto de altura"; e o Pe. Sala acrescenta: 
"além do forno recém-renovado de lindíssimos tijolos, encontra-se urna frágua, 
um safra, quatro foles grandes, martelos, tenazes, machados, facoes e outras 
curiosidades" (Ortiz, 1967: t. I. 394). Nesta última década do século XIX, / A. 

quando se assinalam as últimas ferrarias, a maior parte do território amu~, / ~ 
tinha sido explorado, e come9ava a ser ocupado por colonos. Já existiam entao 
tres povoados de colonos (San Ramón, La Merced e Oxapampa), e tres missoes 
franciscanas (Quillazú, San Luis de Shuaro e Sogormo). Nesta época, os 
engenheiros Pérez e Wolff (1889: 230) descobrem urna "fundi9ao de ferro que 
é ao mesmo tempo ferraria" em território amuesha nas alturas de Y apaz. Em 
1891, dois exploradores se referem em ocasioes distintas a urna ferraría campa 
em ummorro situado entre Metraro e o rio Yurinaqui (Capelo, 1891: 291; La 
Combe, 1891: 508). Ela se parecía em tudo comas ferrarias amuesha, mas tinha 
a particularidade de contar com um engenhoso sistema para forjar o ferro. Diz 
La Combe: 

Quando chegamos havia desaparecido a safra, sobre a qual os Campa malha
vam com urna espécie de martelo-pitao da seguinte forma: na viga principal do 
teto, urna viga de madeira de 10a15 metros de comprimento fica suspensa por 
correias de couro; e na ter9a parte de seu comprimento, formando assim urna 
alavanca, está ligada a extremidade de um imenso peda90 de madeira dura que 
deixavam cair sobre a safra (1891: 508). 

Nos últimos anos do século encontraram-se as ruínas de outras duas ferrarías: 
urna em 1896, em San Luis de Shuaro, onde se observaram "os alicerces de 
grandes tijolos de urna fundi9ao de ferro, commuitos peda~os de escória e outras 
curiosidades" (Amich, 1975: 449); e outra, em 1898, em Metraro, perto do 
túmulo de Juan Santos (Ortiz, 1969: t.I, 429). Além das doze ferrarias 
registradas em fontes documentais, pudemos rastrear outras nove na tradi~ao 
oral dos Amuesha e Campa (Ver Quadro 2). Em alguns casos, como no da 
ferraria de Azupizú, a tradi~ao oral parece ser corrobada pelas fontes escritas. 
Com efeito, os informantes afirmam que nesta zona amuesha/campa existía urna 
ferraria que estava a cargo do líder José Huancho. O Pe. Sala, que passou pela 
regiao em 1896, nao fala da ferraría, mas menciona o "capitao José" cuja 
autoridade se estendia sobre um numeroso grupo de fanu1ias amuesha e campa 
que vi viam de forma dispersa na margem esquerda do rio Azupizú (lzaguirre, 
1922: t. X, 426-28). Em outros casos, como no das quatro ferrarias assinaladas 
na zona de Metraro, é difícil elucidar se os informantes se referem a urna mesma 
ferraria com diferentes nomes, ou se de fato estas eram ferrarías diferentes. 

Como vimos, na época colonial as ferrarias missionárias trabalhavam com 
a~o trazido da serra. Nao existe nenhuma evidencia de que nessa época se 
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Localiza~o Ano Filia~o Líder Fon te Tradi~ao oral 
a pro étnica ferreiro documental (informante) 

Cedropampa 1915 Amuesha Azuliz 
(Villa Rica) 

Azupizu 1896 Campa/ José Izaguirre, 1922: Ca caz u 
Amuesha Huancho T. X, 426 

Y onunañaño: Amuesha Achalloñ Cacazu 
rio Cacazú 

Patorechmaño 1880 Amuesha San tome Cacazu 
.. 

Eneño: alto 1910 Amuesha Azuliz e 
Yurinaqui Yurinaqui 

Queropno: ? Tsachopen 
Metraro 

-

Copllaño: ? Cacazú 
Metraro 

San Juan: 1895 Campa/ Charesha Tsachopen 
Me traro Amuesha 

. 

Me traro Campa Jeñari Santa Rosa de 
Palcazu 

Quadro 2 - Templos-ferrarías mencionados na tradi9ao oral Amuesha 

extraísse ferro da mesma regiao, embora caiba su por que os missionários tenham 
procurado descobrir jazidas locais do minério. Como levante de Juan Santos e 
o fechamento das fronteiras, os indígenas viram interrompidas suas possibilida
des de se abastecer de minério na serra. A descoberta e a explora9ao de jazidas 
locais de ferro devem ser contadas portan to, como um dos mais importantes 
e xi tos dos ferre iros indígenas. 

Os exploradores do século XIXmencionam tres áreas de onde os índios extraíam 
ferro. A primeira foi assinalada em 1885 pelo Pe. Sala: "perto de San Luis há urna 
mina de a90 muito bom, da quaJ tiramos chunchos [termo que designa os 
habitantes da selva peruana, em oposi9ao aos habitantes das montanhas; o 
sentido geral é o de "caboclo" -N. do R.] material para suas fundi96es que sao 
muitas" (Izaguirre, 1922: t. XII, 32). Estami~aeraconhecidadosAmuesha pelo 
nome de Malalina. Urna segundajazida foi assinalada perto da anterior pelo Pe. 
González: "Temo ferro num cerro situado na confluencia dorio Chanchamayo 
como Paucartambo, ao pé da fazenda do Buen Pastor, onde toma o nome de 
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Perené" (Izaguirre, 1922: t. X, 398). A localiza~ao destas duas minas coincide 
com a tradi~ao oral amuesha, que registra que as jazidas mais importantes se 
encontra~am nas margens do Paucartambo, que era conhecido pelo nome de 
Asreso. Este último nome deriva da palavra castelhana "acero" e pode ser 
traduzido como "rio de a~o". 

Raimondi faz referencia a urna terceirajazida no vale de Chanchamayo: 
:.. 

O minério de ferro é muito abundante nos cerros das imedifü;oes de La Merced, 
e perto do rio Paucartambo. Este minério é formado de ferro oligisto e 
magnético, e é bastante ñco neste metal. Este minério é o que fundemos infléis 
campas, reduzindo-o em seguida a ferro doce, com o qual fabricam seus 
instrumentos (Ortiz, 1969: t. I, 314). 

Os Amuesha mencionam outros quatro lugares de onde seus antepassados 
extraíam ferro: urna lagoa na zona de Metraro, urna colina perto da foz do rio 
Tulumayo, várias colinas nas alturas de Y apaz, e um boqueirao perto da atual 
comunidadede Yurinaqui. 

Embora no início os exploradores peruanos duvidassem que os indígenas 
soubessem fundir o fi;rro, logo ficou claro que estes haviam desenvolvido 
técnica~ para separar o minério do cascalbo. O engenheiro Wertheman é o único 
que deixou urna descri~ao do procedimento empregado: 

tem grandes ferrarías onde elaboram o ferro que extraem da terra. A primeira 
fu sao é f eita em um forno vertical, alimentado por seis fo les de couro de vaca; 
depois refinam o metal em fráguas alimentadas por dois foles (1876: 202). 

Esta técnica deve ter sido desenvolvida depois do levante de Juan Santos,já 
que nos documentos da época missionária nao se faz nenhuma referencia a 
"fomos de fundi~ao", e só se mencionam as fráguas onde se trabalhava o a~o já ,, 
elaborado que era trazido da serra. E difícil determinar se esta técnica foi um 
desenvolvimento propriamente indígena, ou se lhes foi ensinada por alguns 
ferreiros mesti~os ou espanhóis que se uniram aos rebeldes de Juan Santos e 
ficaram morando na regiao. Seja como for, o certo é que a indústria metalúrgica 
indígena alcan~ou depois de 1742 um nível de desenvolvimento que superou o 
da época missionária. 

A organiza~ao dos templos-f errarias amuesha4 

Os exploradores do século XIX nao fomecem, de modo geral, nenhum tipo de 
informa~ao a respeito da estrutura e organiza~ao das ferrarías indígenas. No 
entanto, algumas referencias isoladas parecem confirmar, como veremos,. a 
tradi~ao oral amuesha que associa as ferrarías a seu sistema de autoridade 
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político-religiosa. Até a metade do presente século, este sistema esta va baseado 
na existencia de centros cerimoniais organizados em tomo de um templo (prabua 
ou puerahua) e dirigidos por líderes que tinham simultaneamente fun96es 
políticas e religiosas (comesha') (Santos Granero, 1980; 1986a, b). A associa
~ao entre templos e ferrarias aparece já no próprio nome dos templos amuesha. 
De fato, no Diccionario castellano, inga, amueixa y campa do Pe. Sala (1905) 
encontramos que prabua é o termo com que os amuesha designavam a frágua ou 
ferraria (p. 318). A transforma9ao da palavra castelhana "frágua" emprabua se 
explica pela inexistencia do som "f' no alfabeto amuesha, que, segundo os 
estudiosos, muda-se em "p" (Rey Riveros, 1956: 230). Na atualidade, os 
Amuesha nao fazem urna associa~ao direta entre o termo puerahua (forma 
ortográfica correta) e as fráguas do passado; e ele é utilizado somente em 
referencia aos templos onde oficiavam os cornesha'. Entretanto, a tradi~ao oral 
estabelece que muitos do líderes político-religiosos do passado eram ferreiros, e 
que em muitos centros cerimoniais existiam ferrarias. Outros líderes, que nao 
eram ferreiros, estavam associados ·a grupos de ferreiros trabalhando em seus 
centros cerimoniais como "discípulos" ou "seguidores" (pueyochresha ').Final
mente, alguns líderes nem eram ferreiros, nem estavam associados a ferreiros. 
No entanto, em todos estes casos utiliza-se o termo puerahua para designar o 
templo ou centro cerimonial em que oficiavam. ,, 

E quase impossível determinar com certeza se o sistema de autoridade 
político-religiosa amuesha é resultado da influencia missionária colonial, ou se, 
pelo contrário, já existia comas características mencionadas pelos informantes 
em épocas anteriores a sujei~ao dos Amuesha. As crónicas franciscanas do 
século XVIII sao pobres em informa96es etnográficas. Para a zona amuesha que 
nos ocupa, nao se faz nenhuma referencia a centros cerimoniais ou a líderes 
religiosos. lsto nao deveria nos surpreender, já que as fontes do século XIX 
tampouco o fazem, e no entanto sabemos, comprovadamente, que na segunda 
metade <leste século o sistema político tradicional amuesha estava em pleno 
funcionamento. Há apenas urna referencia que parece indicar que o sistema de 
templos/sacerdotes existia em épocas anteriores a domina9ao colonial. Ela data 
de 1732, e corresponde a zona da Pampa del Sacramento, no extremo norte do 
território tradicional amuesha. De acordo comos neófitos amuesha da missao de 
Pozuzo, em 1730 a Pampa del Sacramento era habitada por "Carapachos e 
alguns Amuesha" (lzaguirre, 1922: t. 11, 67). Em 1732, os missionários fizeram 
urna entrada aquela zona, encontrando: 

un caseron que tendría 80 varas de largo todo lleno por las paredes de hazes de 
flechas y rodeado de bancos donde se sentaba de dos en dos y en la textera dos 
sillas muy labradas y en ellas dos Coronas de plumas, y dos broqueles congos 
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Macanas que son mas angostas que palas de pelota (Francisco de San Joseph, 
1732). .. . 

Os missionários encontraram o edifício deserto e sinais de que os índios 
haviam fugido recen temen te. Por isso nao lhes foi possível determinar a afilia9ao 
étnica de seus ocupantes. No entanto, a descri9ao nao só coincide com as 
características dos templos amuesha, tais como descritos pelos informantes mais 
idosos, .mas também coma de um edifício encontrado por Belisario Barriga em 
1868 na zona amuesha de Nijandaris: 

Este 'povoado compoe-se de onze casas que rodeiam urna pracinha; no seu 
centro encontra-se urna ramada grande e elevada, e nela um sofá de paus tirados 
de paxiúbas compridas, urna lan~a inacabada de paxiúba e um bastao compri
do; por tudo isto ere-se que tenha sido a casa do cacique (1868: 448) 

Esta coincidencia sugere que o edifício encontrado na Pampa del Sacramento 
era um templo amuesha e nao carapacho, e que os centros cerimoniais amuesha 
existiam antes da chegada dos espanhóis. 

Nos parágrafos seguintes resumiremos algumas das características das 
puerahua amuesha. A tradi9ao oral estabelece que os centros cerimoniais se 
localizavam nos interstícios do espa90 sócio-geográfico amuesha, longe dos 
assentamentos locais. Junto ao cornesha' oficiante somente viviam, de forma 
permanente, sua farru1ia e seus discípulos mais próximos. Os seguidores de um 
sacerdote amuesha podiam provir de diferentes grupos locais. O que os marca va 
como seguidores de um determinado cornesha' era sua assistencia regular as 
cerimonias que este celebrava periodicamente em seu templo. Por isto, as 
puerahua amuesha devem ser considerados com verdadeiros centros cerimoni
ais, a partir de onde os cornesha' irradiavam sua influencia política, moral e 
religiosa sobre os membros de diferentes grupos locais. 

Os centros cerimoniais se estruturavam em torno de um grande edifício ou 
templo com características arquitetonicas diferentes das casas de moradia: 
planta circu!ar ou quadrada, teto cónico ou elíptico, paredes em toda a volta, e 
dois ou tres andares. Ninguém habitava o templo, para nao profaná-lo. No 
primeiro andar ficavam um ou mais assentos ou "tronos" feitos de paus, que os 
Amuesha denominam conañ. No mais elevado sentava-se o comesha 'oficiante; 
nos outros, seus segundos (pobnahuor), ou os cornesha' visitantes. O primeiro 
andar era o espa90 público do templo. Dali os comes ha' dirigiam os sermoes
discursos a seus seguidores, e ali se cantava e dan9ava ao compasso da música 
sagrada coshamñats. Aos andares superiores somente tinham acesso o 
cornesha ', seus discípulos mais próximo, e crian9as impúberes que o ajudavam 
na oferenda de masato [cerveja de mandioca - N. do R.] as divindades. As 
mulheres nao podiam entrar nesta área. 
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A puerahua era cer~~da por urna pracinha (pampo), ao redor da qual se 
encontravam urna série de casas onde residiam o cornesha ', seus familiares e 
discípulos, e onde se alojavam os celebrantes que chegavam em peregrina~ao ao 
centro cerimonial. Muitos centros cerimoniais também contavam com ferrarías; 
e em alguns casos o templo parece ter sido ao mesmo tempo oficina de ferreiro. 
Esta associa~ao entre templos e ferrarías nos centros cerimoniais amuesh~ tem 
muitos registros nas fontes do século XIX. Referindo-se aos Campa, rótulo geral 
como qual nessa época sedesignavam os indígenas Amuesha e Campa, o coronel 
Pereira diz: 

nao vivem em povoados organizados como geralmente se ere; seus casarlos 
estao distantes uns dos outros, cada grupo de casas é de seis a oito mais ou 
menos, e em cada um se encontra quase sempre urna grande ramada e urna 
oficina de ferraría com sua frágua, fomos e foles, um depósito de carvao 
vegetal e o necessário para seus trabalhos (1869: 457 eu grifo). 

A "grande ramada" mencionada pelo explorador nao é senao apuerahua em 
torno da qual se articulava o centro cerimonial. 

O padrao de assentamento amuesha se baseava na existencia simultanea de 
centros cerimoniais nao-residenciais e de pequenos conjuntos residenciais 
locais, identificados a um determinado comes ha'. lsto é confirmado pelo que 
observa Barriga sobre o centro cerimonial de Nijandaris: "Ao redor da popula-
9ao, a di v~rsas distancias, encontram-se casas formando grupos de tres, de cinco 
e de sete;' (1868: 448). Nestes pequenos assentamentos locais residiam duas ou 
tres fanu1ias extensas. Um padrao similar é referido pelo coronel La Rosa, que 
no Cerro de la Sal encontrou um centro cerimonial composto por "urna bonita 
ferraría e quatro casas", e, nos arredores, ao longo do vale na base do Cerro, 
"numerosas casas de infiéis, entre as verdes ro9as" (Raimondi, 1879: 560). O 
mesmo explorador atesta que a ferraría encontrada por La Rosa formava parte 
de um centro cerimonial. Junto a ferraría, em urna casa que parece um templo 
amuesha, "encontraram grandes jarras de chicha [ cervej a de milho - N. do R.], 
milho, mandioca, banana etc., e urnas máscaras de madeira pintadas de azul e 
vermelho; tuda parecía estar preparado para celebrar urna grande festa'' 
(Raimondi, 1879: 560). 

As fontes documentais estabelecem ainda urna rela9ao entre os templos
ferrarías e urna categoria de especialistas que os tinham a seu cargo, e que 
atuavam como líderes políticos de sua gente. A ferraria amuesha de Y apaz se 
encontrava junto a "casa do chef e dos índios que habitam esse lado" (Pérez e 
Wolff, 1889: 230); enquanto a ferraría encontrada no Cerro de la Sal, em 1886, 
estava a cargo do líder amuesha Huancho: 
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Fomos duas vezes a casa do Sr. capitao Huanchú, que vive no alto do Cerro de 
la Sal, no meio de urna grande pra~a. Sua casa consta de dois aposentos 
divididos por esteiras de palma; a uns 20 passos encontra-se outra casa que 
serve de hospedaria aós chunchos índios que diariamente chegam de todas as 
partes, e na frente dessas duas casas, a urna distancia de 30 passos, está a 
fundi~ao de ferro (Ortiz, 1967: t. 1, 394). 

Deduz-se claramente do que precede que os centros cerimoniais amuesha 
eram fundamentalmente lugares de peregrina9ao e sedes de autoridades políticas 
supra-locais, atraindo um contingente variável da popula9ao dos arredores. Esta 
atra9ao tinha um duplo caráter: por um lado, em sua qualidade de sacerdotes, os 
cornesha' convocavam seus seguidores periodicamente para a celebrac;ao de 
grandes festas vinculadas a fertilidade e fecundidade da terra, das colheitas, dos 
animais e dos seres humanos (Santos Granero, 1986a, b ); por outro, em sua 
qualidade de ferreiros, os cornesha' devem ter aumentado sua capacidade de 
convocac;ao, frente a que tinham antes de 1742-1766. 

Dado que as fontes documentais nao trazem nenhuma indicac;ao sobre o 
sistema de relac;oes sociais que se tecia ao redor da produc;ao metalúrgica, 
usaremos a tradic;ao oral para divisá-lo. Como dissemos, nem todos os cornesha' 
eram ferreiros, particularmente aqueles cujos centros estavam distantes das 
jazidas de ferro . Por esta razao, no Mapa observa-se que as ferrarías se 
concentram em maior número nos arredores dorio Paucartambo. Pode-se supor 
que nesta área todos os centros cerimoniais estavam a cargo de sa~erdotes
ferreiros ou de sacerdotes associados a ferreiros. Estes últimos eram conhecidos 
sobo nome de atorraña, enquanto seus aprendizes ou ajudantes eramchamados 
yatarosaner. Um informante de 75-80 anos dizque, quando crianc;a, acompa
nhava seu pai de Azuliz até o rio Paucartambo, de onde extraíam minério 
suficiente para o número e tipo de ferramentas que desejavam. Daí se dirigiam 
a umapuerahua situada em Cedropampa (vale de Villa Rica). A mesma estava 
a cargo de um cornesha' associado a um ferreiro. Seu pai entrega va o minério 
ao ferreiro, especificando o tipo de ferramenta de que precisa va. O ferreiro e seus 
ajudantes velavam noite e dia até o forno adquirir a temperatura necessária. 
Outro informante narra que as ferrarias eram assistidas por grupos de vinte 
homens, que se revezavam para manteros fornos acesos dia e noite. 

Em troca de seus sevic;os, os ferre iros recebiam presentes de pescado ou carne 
defumada, coca, chamairo, enfeites e tecidos. Em outros casos, os querequeriam 
seus servic;os trabalhavam para eles cultivando as roc;as do centro cerimonial 
durante o tempo que os ferreiros levavam para manufaturar as ferramentas 
encomendadas. As pessoas acorriam de localidades longínquas para encomen
dar suas ferramentas. Assim, por exemplo, um informantes afirma que a 
puerahua de San Juan em Metraro chegava gente Amuesha dos vales de 
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Oxapampa e Tulumayo, mas também índios dos rios Pachitea (Calnpa) e 
Ucayali (Shipibo ). Outro informante afirma que a ferraría do líder campaJeñari 
acudiam os Shipibo do Ucayali para que lhes consertassem suas ferramentas ou 
lhes fizessem novas. Esta informa~ao coincide com o que sabemos sobre a 
rela~ao entre os indígenas do alto Perené e os do Ucayali, durante a segunda 
metade do século XVIII. 

Nas ferrarias afastadas das fontes do minério, novas formas para obte-lo 
foram arquitetadas. Achalloñ, líder do centro cerimonial de Cacazú, controla va 
toda a pesca realizada em sua zona. O rio Cacazú era en tao abundante em peixe, 
um fato bastante excepcional nesta área montanhosa do território amuesha. Os 
que queriam pescar na zona dorio controlada por Achalloñ, em vez de se dirigir 
ao rio Palcazu que ficava a mais de um dia de distancia, deviam lhe trazer 
presentes de sal e ferro, que obtinham na zona dorio Paucartambo. Gra~as a este 
sistema, Achalloñ foi um dos poucos comesha'-ferreiros da zona de Cacazú. A 
concentra~ao das jazidas de sal e ferro nas imedia~6es dorio Paucartambo teve 
como conseqüencia o estabelecimento de urna rede comercial que unía os 
Amuesha da parte· alta (Paucartambo-Villa Rica-Metraro) aos da parte baixa 
(Cacazú-Azuliz-Palcazu). Os primeiros fomeciam sal, ferro e ferramentas, 
recebendo dos segundos carne, chamairos e tecidos. 

O ferro na cosmovisao indígena e o desaparecimento das f errarias 

O trabalho de forjadura entre os Amuesha parece ter sido cercado de restric;oes ,. 
rituais, de modo análogo aoque ocorre entre os ferreiros da Africa Oriental e da 
Sibéria. De acordo com a tradi~ao amuesha, os ferreiros se preparavam 
ritualmente fazendo dietas e vigílias antes de empreenderem suas atividades. 
Durante estas, crian~as e jovens nao podiam estar presentes. Urna proibic;ao 
similar impedia as meninas e moc;as de presenciarem o trabalho das oleiras. A 
atribuic;ao de qualidades místicas aos ferreiros é um fenomeno muito difundido 
no mundo. No entanto, sao poucas as sociedades onde o papel de ferreiro seja 
identico ou es teja associado aos papéis de líder religioso (sacerdote ou xama) e/ 
ou líder político. Urna das áreas culturais onde se dá situac;ao semelhant,e a 
amuesha é a do ex-Congo. Citando Cline, Mircea Eliade afirma que 

A identidade das fun~oes de ferreiro e chefe se manifesta em muitos outros 
grupos da regiao do Congo, em primeiro no Ogowe superior, onde os forjadores 
sao sempre feiticeiros e freqüentemente chef es; no Loango, onde o fogo sagrado . 
nacional se encontra a cargo de um sacerdote-ferreiro; entre os Ba-Songes, 
onde os ferreiros figuram imediatamente depois dos chefes; entre os 
Baholoholo, onde figurai u depoi::> dos e dos ca~adores, e antes dos sub-chefes 
e dos xamas (1959: 90-0 ! ). 
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A fusao ( ou associa~ao) dos papéis de líder político-religioso e de ferreiro que 
ocorre entre os Amuesha sugere que estes nao só adaptaram as técnicas 
metalúrgicas européias as suas necessidades produtivas, como as incorporaram 
a seu sistema político e ideológico, dando-lhes urna forma e um conteúdo 
nítidamente amazónicos. 

O mito amuesha da origem do ferro é urna prova disto. Ele liga a apari9ao do 
ferro a Yompor Santo, urna divindade messianica com características de herói 
cultural baseada na figura histórica de Juan Santos Atahualpa. Segundo este 
mito, foi Yompor Santo quem, movido por seu amor e compaixao para com os 
Amuesha, fez aparecer o ferro no rio Paucartambo, e lhes ensinou as técnicas de 
fundi9ao e forjadura. Desde entao os Amuesha tiveram ferramentas. Um dia, 
entretanto, um comesha' fez cantar o ferro, e este em seu canto disse aos 
Amuesha: 

O día em que vierem os brancos, nao me deixarei extrair por eles; porque eu 
nao fui criado para os brancos, mas para voces Amuesha. Mas se voces nao se 
comportarem valentemente um día me perderao (Pedro Ortiz). 

Na cosmologia amuesha, o conhecimento do ferro e das técnicas para 
trabalhá-lo provem de su as di vindades. Margarita Benayides ( 1986: 3 5) formu
lou a hipótese de que mitos similares se desenvolveram entre os Campa, antes 

, mesmo de serem incorporados as missoes, como ~onseqüencia das rela~oes de 
intercambio comercial que mantinham comos indígenas andinos. Nas versoes 
atuais <lestes mitos, o "dono" das ferramentas aparece como um "deus 
tecnológico" (Pachakamaite ou o Inca) que os brancos teriam capturado paia 
assegurar o monopólio ~os bens que ele produz. No caso dos Campa, a culpa da 
perda do deus tecnológico é atribuída aos brancos. No caso amuesha, ao 
contrário, a culpa é atribuída aos próprios Amuesha, que devido a sua falta de 
religiosidade e moralidade perderam o deus tecnológico, Yompor Yompuer, para 
os brancos. O importante, contudo, é que ambos os casos mostram que na 
cosmología amazónica, o conhecimento das técnicas metalúrgicas é assumido 
como um desenvolvimento próprio usurpado, direta ou indiretamente, pelos 
brancos. 

Esta versao nao é completamente incompatível com os fatos históricos, 
mesmo que represente urna inversao da seqüencia cronológica tal como a 
concebemos. O certo é que, com a paulatina conquista dos territórios amuesha 
e campa a partir de 184 7, os templos-ferrarias come~aram a desaparecer. Diante 
da violencia criolla, os indígenas adotaram como estratégia destruir ou desarmar 
su as ferradas, para impedir que estas pudessem ser utilizadas pelos invasores. 
As referencias sao numerosas. Na ferraria encontrada em Pampa Whaker 
faltavam as safras, que sem dúvida [os indígenas] levaram em sua fuga .. -
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(Cárdenas, 1870: 27). Os índios também levaram as safras da ferraría de 
Yurinaqui, diante do avan~o das equipes de trabalho que construíram a Vi~ 
Central del Pichis (La Combe, 1891: 508). Em 1876, frente ao avan~o da 
expedi~ao do engenheiro Wertheman, os Campa queimaram a "grande ferraría" 
situada na foz do rio Chanchamayo, atacando em seguida os expedicionários 
(Wertheman, 1876: 176). Neste mesmo ano, as tropas do coronel La Rosa 
ocuparam a ferraría localizada a duas léguas da foz do Paucartambo. Diante 
disto, os Amuesha tentaram queimá-la atirando flechas incendiárias (Raimondi, 
1879: t. 111, 560). Já alguns anos antes, os Amuesha haviam manifestado sua 
inten~ao de nao deixar que as ferrarías caíssem nas maos de seus inimigos, ao 
destruírem o fo~o da ferraría situada na foz do Paucartambo (Cárdenas, 1870: 
23). 

• 
Mas a destrui~ac>.das ferrarías deveu-se principalmente a estratégia militar 

das tropas aquartelad~s no forte de San Rámon. Assim, por exemplo, o 
engenheiro Nystron rélata ·que, em 1868, os militares devastaram a ferraría 
camp3; .de Quimirí, levando como troféu os fo les, safras e ferramentas que 
encontratam nela (Varese, 1968: 232). A estratégia de destruir as ferrarías se 
baseava na idéia de que, enquanto os indígenas produzissem suas próprié;ls 
ferramentas, seriam auto-suficientes e nao aceitariam a presen~a branca. O 
historiador franciscano Izaguirre ecoa a posteriori esta preocupa~ao, ao se 
referir a indústria metalúrgica indígena: "Por esta razao [a produ~ao de 
ferramentas - N. do A.] estes Campas, bem instalados naquele território onde 
nao lhes falta va nada, opunham séria resistencia a coloniza9ao des ta comarca ... " 
(1922: t. IX, 253). 

A resistencia indígena nao se manifestou só nas tentativas de impedir que os 
militares pudessem utilizar suas ferrarías . Desde sua funda9ao, em 1847, até 
1851, os índios atacaram constantemente o forte de San Ramón. Em 1862, 1864 
e 1869, os Campa fustigaram intermitentemente as fazendas recentemente 
fundadas no vale de Chanchamayo, e atacaram os pequenos contingentes que as 
protegiam. Mas, em 1873, o govemo organizou urna expedi9ao sobo comando 
do coronel Ayarza, que "subjugou completamente as tribos Campas da várzea 
do Perené até o Paucartambo, conquistando definitivamente para a coloniza~ao 
a regiao que está entre a confluencia do Oxabamba e do Tulumayo, até perto de 
San Luis de Shuaro" (La Combe, 1891: 496). Os Campa e Amuesha de Metraro 
e do Gran Pajonal voltaram a levantar-se em 1897, mas a rebeliao foi logo 
sufocada (lzaguirre, 1922: t. X). Um ano mais tarde, os Amuesha dos vales de 
Oxapampa e Palcazu também se confederaram para atacar os colonos, mas 
igualmente sem exito (Santos Granero, 1980). 

' A destrui9ao das ferrarías e a .derrota militar, haveria que acrescentar os 
desastrosos efeitos das epidemias. Entre 1879 e 1880, os Amuesha experimen-
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taram surtos de sarampo, varíola e febre amarela que os dizimaram (Smith, 
1974: 55; Amich, 1975: 442). Durante o frustrado levante de 1898, voltaram a 
repetir-se surtos de varíola (Izaguirre, 1922: t. XIT, 21). Os efeitos desta 
epidemia fizeram com que um dos líderes políticos-religiosos amuesha declaras
se que as enfermidades tinham sido enviadas pelos colonos como vingan9a pela 
resistencia n!lti va, e induzisse seus seguidores a deporem as armas (Smith? 197_6: 
28). O mito amuesha de origem do ferro reza que as últimas ferrarías deixaran1 
de funcionar quando urna grande epidemia ocasionou a morte dos últimos 
ferreiros da regiao do alto Perené. Isto dever ter ocorrido entre 1906.e 1910, 
quando sucessivos surtos de malária assolaram a regiao, atacando indígenas e 
colonos (Ortiz, 1967: t. I, 416; Izaguirre, 1922: t. XII, 268-69). 

A afluencia de colonos e pe6es, que comevou em 1891 coma constru9ao da 
Vía Central, deu o golpe final naindústria metalúrgica indígena. Os trabalhado
res da estrada trouxeram ferramentas européias de maior qualidade que as 
produzidas localmente. Elas foram comercializadas comos índios, em troca de 
sua mao-de-obra ou de produtos locais, e foram lentamente substituindo as 
ferramentas indígenas. Em 1898, o Pe. Sala informava que, embora ainda 
existissem muitas ferrarías, "no dia de hoje pouco as usam, em virtude dos 
muitos presentes que recebem das pessoas civilizadas em machados, 
machadinhas, facas e espingardas" (lzaguirre, 1922: t. XII, 32). 

Conclusao 

A destruivao premeditada das ferrarias, a morte dos últimos ferreiros devido as 
epidemias, e a aparivao de ferramentas de melhor qualidade puseram fim ao 
processo de desenvolvimento autónomo das etnias da Selva Central. Nos tempos 
míticos, segundo reza a tradi9ao, o ferro "disse" aos Amuesha que, se nao se 
portassem com valentía, iriam perde-lo para os brancos. Os Amuesha se 
portaram bravamente, e os colonos nunca chegaram a explorar as jazidas da 
Sel va Central. Os índios, porém, perderam sua indústria metalúrgica, e com isto 

/ 

se viram novamente mergulhados em urna situavao de dependencia. E apenas 
com o desaparecimento das ferrarías que se pode dar por defmitivamente 
liquidado o projeto utópico que sustentou o desenvolvimento aut6n0TT"' i~s1: ,~ 

sociedades por cento e cinqüenta anos. 
A derrota militar, o desaparecimento das ferrarías e a situa~ao atual de 

dependencia per~nte a sociedade nacional nao significam, entretanto, a total 
aniquilavao da resistencia indígena. Como diz Benavides, a presente diferen~a 
tecnológica, que coloca os criollos e mesti9os em urna posi9ao de superioridade, 
é concebida na mitologia amuesha e campa "como urna situa9ao temporária e 
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anomaJa, fruto da captura do genio tecnológico, situa9ao portanto reversível" 
(1986: 34). Estes mesmos mitos afirmam que as divindades que detem os 
conhecimentos tecnológicos voltarao um dia para ajudar suas criaturas. Neste 
dia, os índios voltarao a possuir tudo o que perderam, e a situa9ao de dependencia 
se in verterá. Este discurso de corte messianico e milenarista, unido a um discurso 
mais "moderno", que luta por urna mudan9a no teor das rela96es entre as etnias 
amazonicas e o Estado, é que funda o atual projeto utópico das sociedades 
amuesha e campa. 

Notas 

Tradu9ao: Maria lnes Heredia 
Revisao técnica: Eduardo B. Vi veiros de Castro 

1 Criollo significa aquí a popula9ao peruana de origem e identifica9ao européias -
N. do R. 

2 Zona intermediária entre a floresta tropical e as terras altas andinas - N. do R. 

3 Veste tradicional dos índios do piemonte andino, especialmente dos povos aruaque 
-N.doR. 

4 O conhecimento da fundi9ao e forjadura do ferro parece ter sido possuído 
unicamente pelos Amuesha e Campa do alto Perené. Wertheman afirma que entre 
os Campa do baixo Perené estas técnicas eram desconhecidas (I 875: 199). Das 21 
ferrarias conhecidas, onze eram amuesha, tres amuesha/campa, cinco campa e 
duas nao-identificadas. Isto sugere que a indústria metalúrgica foi mais arraigada 
entre os Amuesha do que entre os Campa, e que as·ferrarias campa se estruturaram 
segundo o modelo amuesha. De fato, as poucas referencias que ternos sobre os 
líderes-ferreiros campa sugerem que eles adotaram algumas das características 
dos lídees amuesha, características que nao se encontram entre os líderes 
tradicionais campa de outras zonas. No entanto, líderes-ferreiros como Charesha' 
ou Jeñari mantem tra9os típicamente campa, como o prestigio guerreiro -que nao 
se encontram entre os cornesha ', cuja filosofia do poder esta va baseada em 
conceitos tais como o amor, a moral e a generosidade (Santos Granero, 1986b ). Por 
todas estas razoes, entendemos que o complexo de templos e ferrarias é um 
fenómeno típicamente amuesha, e nele focalizamos nossa aten9ao. 





A CELEBRA~ÁO DA HISTÓRIA NOS DISCURSOS ,, 
CERIMONIAIS KUIKURO 
(ALTO XINGU) 

BRUNA FRANCHETIO 

Ao considerarmos o panorama da já rica etnologia sobre sociedades indígenas 
das terras baixas da América do Sul tropical, ressalta a incipiencia dos estudos 
da tradi9ao oral e o uso bastante limitado que dela se faz para a obten9ao de 
inf otma~oes e interpreta9oes a respeito da organiza9ao social, cosmologia e 
história indígenas. 1 Tais estudos exigem, evidentemente, urna forma9ao tanto 
antropológica como lingüística, algo ainda raro entre os pesquisadores brasilei
ros. Neste sentido, é desejável, senao urgente, o trabalho de documenta9ao e 
análise das formas de discurso oral, acompanhando investiga~oes etnológicas e 
lingüísticas. A apreensao dessas maneiras de dizer enriquece o conhecimento dos 
povos que as criaram, abrindo muitas vezes caminhos ainda nao percorridos por 
esbarrarem na incomprensao da língua que dá acesso as manif esta9oes da arte 
verbal. 

Este trabalho desenvolve idéias contidas em minha tese de doutorado 
' 

(Franchetto, 1986) e se concentra na descri9ao e interpreta~ao da forma textual 
e do conteúdo do anetá itaríñu, "conversa de chef e", genero de discurso 
cerimonial importante na cultura dos Kuikúro, grupo caribe do Alto Xingu2 e na 
cultura alto-xinguana em geral, pois é executado no rito de abertura das grandes 
"festas" intertribais. Os tra~os formais da estrutura do texto, o registro erudito 
e a linguagem metafórica definem o discurso cerimonial como pe9a de poética 
oral tradi~ional e coletiva. O fato de ser "fala cantada" significa a transfigura~ao 
da lingua prosaica para um plano de pura musicalidade, que, na visao indígena, 
constituí a essencia da linguagem/língua "verdadeira".3 

' 

Desvendado o sentido das imagens codificadas pelos recursos poéticos do 
anetá itaríñu, seu entendimento sornen te será pos sí vel urna vez introduzida a 
exegese produzida pelos seus executores e pelos mestres das "estórias". A 
exegese esclarece a fun9ao e o significado do texto cerimonial, através da 

· . exalta9ao da identidade dos ótomo, unidades sociais em confronto e rela9ao nos 
.. 
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ritos intertribais. Veremos como as identidades dos ótomo se constróem 
sincronicae, sobretudo, diacronicamente, e como a história refletida pelas 

1 

categorias nativas se toma a epopéia cantada, poetizada do anetá itaríñu. 
Mostrar-se-á, também, como é possível utilizar a tradi<;ao oral para a reconstru-
<;ao da história indígena. ' · 

O Discurso do Chefe 

Fala cantada 

Verdadeiro luminous style (Urban, 1987), a fala formal dos discursos cerimo
niais atrai de imediato a aten<;ao de qualquer ouvinte/espectador. É o tipo 
extremo de execu<;ao daquilo que os Kuikúro chamam de "fala cantada", 
reservada ao anétá itaríñu, ao genero verbal da, literalmente, "conversa do 

, . 
chef e". E o tipo extremo de execu9ao formal, pela absoluta fixidez das fórmulas 
e da versifica<;ao de textos orais transmitidos por técnicas de aprendizagem 
mnemónica, de um anétá mestre a um anétá discípulo. 

' 
Na sociedade alto-xinguana, esse estilo de fala é um dos tra<;os mais eviderftes · 

da prática do status da chefia (Basso, 1973: 135), é o discurso "verdadeiro", 
onde ocorre a única elusao integral da individualidade (Viveiros de Castro, 1977: 
218), pois o que está em jogo, na cena da execu<;ao, é o confronto e a intera<;ao 
entre grupos locais, e nao apenas um anéta orador individualizado <liante de seu 

, . 
próprio grupo. E esta urna das diferen<;as fundamentais entre o genero cerimonial 
e a oratória, ambos "f ala cantada" na classifica<;ao nativa. 

Na época em que me encontrava na aldeia kuikúro de lpáce - até o fim de 
1982 só havia um único conhecedor dos discursos cerimonais, um velho anetá 
ekúru, "chefe de verdade", e amá óto, "dono do caminho". E havia um único 
aprendiz, umjovem huroró óto, "dono do meio". Entre as categorias de chefia 
kuikúro, o dono do caminho é quem de fato deseÍnpenha a func;ao de receber os 
mensageiros de outras aldeias, que vem convidar para as grandes "festas" 
intertribais. O amá oto reside na entrada principal da aldeia, o caminho dos etíñe, 
"mensageiros". 

O anétá itaríñu se define por duas categorías metalingüísticas importantes. 
De um lado, é "fala cantada" por excelencia, opondo-se ao mesmo tempo a fala 
cotidiana e ao canto, fundindo-os. Versifica9ao, ritmo, paralelismos -elemen
tos da.estrutura<;ao poética- sao responsáveis por esse híbrido classificatório. 
Por outro lado, "fala cantada" e canto tomam possível a supera<;ao das barreiras, 
sobretudo lingüísticas, entre os grupos locais. No interior da rede de rela<;oes 
intertribais da sociedade abrangente alto-xinguana, falar urna determinada 
língua, ou variante dialetal de urna língua, é emblema diacrítico da identidade de 
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cada grupo local, de cada ótomo (termo caribe; ver nota 2). A cuidadosa 
manutenyao da homogeneidade lingüística interna de cada grupo local e a 
hierarquía dos valores metalingüísticos, que distinguem "nós" e "outros", 
alimentadas na cotidianeidade, sao abaladas nao apenas pelas trocas matrimo
niais - vetores de contato lingüístico e de urna latente mas sempre reprimida 
fusao lingüística-como também representam uma questao a ser resol vida nos 
encontros intertribais periódicos. 4 

Se é condenável falar a língua dos "outros", o estilo oral da "f ala cantada" 
representa a existencia de um canal neutro onde as dif eren9as lingüísticas, 
mantidas no código, diluem-se na comunhao dos trayos formais da execuyao. 
Assim, no confronto entre "chef es" e "mensageiros", no ápice da cerimónia do 
convite para as "festas" intertribais, línguas distintas se fundem num uníssono 
musical. A recria9ao da poética do texto, entao, é manifesta9ao nao de urna 
individualidade emocionada, isolada na sua singularidade - como na visao da 
poética ocidental moderna - , mas a possível conciliayao momentanea de 
individualidades coletivas numa coletividade máxima. A poetizayao, com sua 
musicalidade primeva, permite pairar momentaneamente acima das fronteiras 
lingüísticas, essenciais, hoje em día, a delimita9ao dos parceiros em rela9ao/ 
oposi9ao. Se é proibido falar a língua dos "outros", é possível falar cantando a 
sua própria língua <liante dos "outros", e é possível cantar a língua dos "outros". 
5 Fala cantada e canto se opoem, outrossim, por tra9os distintos de neutraliza9ao 
lingüística. O tom unif órme da fala cantada contrasta com a varia9ao tonal, 
embora contida em padroes, do canto. Os perfis entonacionais - o ritmo dado 
pela intera9ao de altura tonal e intensidade - das variantes dialetais e das 
diferentes línguas se diluem na linha plana da monotonalidade, quebrada apenas 
pela curva descendente que marca a última sílaba de cada verso. No canto, a 
língua e o texto sao submetidos a melodia. 

Na hierarquia da estética verbal kuikúro-e alto-xinguana-o bel o e o bom 
do atata itaríñu, "conversa bonita", sao os da fala que se transfigura em canto/ 
música. Assim, a poética do texto cerimonial é codifica9ao musical na língua/ 

', 
linguagell!. Se a isso acr~scentarmos as categorias do pensamento metalingüís-
tico indígena, que classifica, e re flete sobre, as dif erenyas lingüísticas em termos 

. . 
de padroes rítmicos e de qualidades sonoras segundo os eixos da articula9ao -
como dizem os índios, "as palavras dan9am ao ritmo da fala" - vemos com 

' , 
clareza como a linguagem/fala é subordinada a música. E esta a expressao mais 
sublime e sublimante da linguagem, onde, pelo domínio absoluto da metáfora e 
do ritmo, é vencida a vulgariza9ao da lingua prosaica, incapaz de capturar 
essencias, escrava da denotayao e da comunicayao factual, de urna indi viduali
dade mortal. A filosofía lingüística kuikúro é sugestivamente nietzschiana. O 
bom estilo é aquele que, <liante de um ouvinte do nies!llo gosto, expressaestados 

' 
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internos cuja pré-escritura é a dos instintos (na acep~ao nietzschiana). Na 
condi~ao humana, a língua/linguagem pode, felizmente, musicalizar-se; trata-se 
de urna visao musical da linguagem, complementando a visao musical do 
universo tratada por Basso (1985) para os Kalapálo. 

Há outro aspecto significativo. O discurso cerimonial, que nos pareceria 
forma exemplar de monólogo, é "conversa" - itaríñu. Se "conversa" é, antes 
de tudo, intera~ao pela língua/palavra/fala, no caso do discurso cerimonial os 
parceiros da troca verbal sao universos coletivos - os ótomo, grupos locais -
que" conversam" pelas vozes de seus representantes. Por ser coletiva, essa fala 
é musicalizada pelos graus da poetiza~ao e, assim, distinta e afastada das vozes 
individuais. 

A poética do discurso da recep~ao dos mensageiros 
ou a celebra~ao dos ótomo 

Enfocamos, aqui, um texto cerimonial kuikúro, procurando interrelacionar 
forma e sentido. A interpreta~ao e entendimento deste texto nos levarao as 
estórias e a história contadas pelos próprios Kuikúro. Trata-se do quinto 
discurso de urna sequencia de seis que marca a intera~ao do cerimonial das 
grandes "festas" intertribais do Alto-Xingu (o erícu, ou quarup; o ulukí, 
cerimónia da troca; o javarí; o jamurikumálu). O aneta amá óto, o "chefe dono 
do caminho", executa-o solenemente no meio da aldeia, no espa~o <liante do 
kwakútu ("casa dos homens"), selando o convite e a aceita~ao para o encontro 
intertribal. A sua voz se sobrepoe, num uníssono rítmico de diferen~as, as vozes 
dos mensageiros de outra aldeia, que recitam o mesmo texto, cada um em sua 
própria língua (ou dialeto). A plena luz do meio día ilumina a cena. 

No momento final do ritual da recep~ao dos mensageiros, o discurso é urna 
metáfora poética - se nao épica - da identidade do Lahatuá ótomo, como se 
autodenominamos Kuikúro. O grupo local, o ótomo, projeta-se como unidade 
singular no palco onde estao sendo encenadas as rela~oes intertribais. As 
propriedades formais do texto condensam e ressaltam imagens que concentram 
o pensamento sobre a essencia de categorías pelas quais se constrói a identidade 
do ótomo, na rela~ao contrastiva mas solidária com as outras unidades do 
sistema social abrangente. 

Dispensarei, aqui, um exame detalhado da estrutura formal do texto, objeto 
de trabalho anterior (Franchetto, 1988 ), e dele incluo apenas urna tradu~ao, 

eliminando a versao original em kuikúro. Contudo, algumas observa~oes a 
respeito da forma textual se fazem necessárias, se quisermos apreender o 
sentido; forma e sentido estao inextricavelmente interligados. 
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Enquanto a musicalidade do anetá itaríñu é logo percebida pelo ouvido, a 
estrutura versificada do texto é apreensível somente através de urna cuidadosa 
transcric;ao, que, por sua vez, pressupoe um bom conhecimento da língua. O 
texto aqui reproduzido procura representar graficamente essa estrutura, adotan
do as sugestoes da etnografia da fala, sobretudo com relac;ao a transcric;ao de 
pec;as de poética oral (Hymes, 1977; Bright, 1979; Tedlock, 1971, entreoutros). 
As unidades, versos ou frases melódicas, sao numeradas e ordenadas visualmen
te, ressaltando rimas e paralelismos. Numa traduc;ao, é óbvio que se percam 
rimas e paralelismos da versao original. 
- A poesia é antes de tudo ritmo. O tom uniforme do anétá itaríñu é um grau 
mais alto do que o tom médio da fala ordinária e desee quase que bruscamente 
na última sílaba de cada verso, marcando o que no código musical se chama de 
fermata; é o impulso rítmico dessa forma de estilo. A durac;ao silábica é 
constante, e o número de sílabas de cada verso é em média de quatorze sílabas. 
A repetic;ao periódica <lestes elementos no tempo e no espac;o - dimensoes 
inseparáveis da música- sao indicac;oes do movimento rítmico ( Seeger, 1986). 

Na poesia, o grupo primordial de palavras é o verso. O paralelismo sonoro 
já é um tipo de versificac;ao, um tipo de rima - a eufonia da forma canonizada 
do metro (Tomachevski, 1970) - e a repetic;ao é em si um tipo de paralelismo. 
No texto em exame há tanto micro- como macroparalelismo, o primeiro entre 
versos adjacentes, o segundo entre blocos de versos. A análise do texto deve 
incluir, como já dissemos, a interrelac;ao entre os aspectos f ormais e o sentido das 
imagens por eles veiculadas, imagens que expressam metáforas de difícil 
interpretac;ao. A língua do anétá itaríñu é um código que associa um léxico 
erudito e especializado - as "palavras dos antigos" - a urna linguagem 
figurativa abstrata e densa. Passemos, agora, a urna interpretac;ao do sentido do 
texto, onde, como se verá, cruzam-se metáforas que dizem respeito as relac;ües 
entre os grupos locais alto-xinguanos através de referencias ao mesmo tempo 
históricas e geográficas. 

O primeiro bloco compreende os versos de 1 a 6. Os dois predicados básicos, 
cuja alternancia constrói o primeiro plano da repetic;ao, sao eura, "errar o 
caminho", e acaku, "correr". Tais elementos se repetem em quase todos os 
discursos cerimoniais. As imagens sao as da rápida viagem dos mensageiros que 
percorrem os caminhos que tecem a rede intertribal, junto a toda urna postura 
autoderrogatória típica da interac;ao entre "distantes", "outros", "afins". O chef e 
nega hiperbolicamente que o caminho pelo qual vieram os "mensageiros" seja o 
verdadeiro acesso ao encontro entre os legítimos representantes dos ótomo. Por 
figuras antinómicas e urna negac;ao retórica - estratégia discursiva nos 
encontros entre pessoas sociais distantes, signo de relac;oes assimétricas - o 
chefe afirma sua legitimidade como voz do ótomo e a continuidade vital da 
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tradü;ao das trocas entre os ótomo. A rima final de cada verso refor~a essa 
afirma~ao disfar9ada, sendo marcada por partículas de valor epistemico, cujo 
escopo é a inteira proposi~ao/verso: 

réle-ha ...... gigóku -----. 

gigóku 

atái hale wáke gigóku 

réle-ha iré-i wáke 

wáke 

atái hale wáke 

. 
O jogo entre réle-ha ("ainda-enfatizador") e gigóku ("mensageiros") ou entre 
iré-i wáke ("deítico de distancia-cópula nós sabemos") expressa a continuidade. 
O jogo entre a partícula contrastiva hale e wáke expressa a postura de 
inf erioriza~ao retórica. Wáke, em particular, marca a for~a de um testemunho 
transmitido pela tradi9ao e que avoca a si um consenso coletivo em tomo da 
legitimidade da voz do chef e. 

Os versos 5 e 6 sao a transi~ao entre a abertura e o resto do texto, combinando 
elementos abstratos com outros de precisa referencia espacial e temporal. No 
verso 6 encontramos a expressao locativa "para/em dire9ao de Agahúku"; "os 
mensageiros deveriam correr para Agahúkl'l', diz o chef e. No bloco de 7 a 8, 
aparecemos icéke, "super-seres". lcéke e Agahúku sao os primeiros signos 
históricos do ótomo que se apresenta pelo seu representante, onde Agahúku é o 
nome do local originário dos ótomo caribe (nas cabeceiras dorio Buriti) e icéke 
é a primeira denomina9ao dos brancos, vistos na sua alteridade monstruosa pelos 
olhos dos antepassados. 

A parte central do texto é composto por oito blocos paralelos que apresentam 
em sucessao os "grandes chef es de antigamente", todos eles, como veremos, 
protagonistas do momento crucial das origens dos atuais ótomo caribe e figuras 
de urna ancestralidade contextualizável no tempo da memória histórica. O último 
bloco fala da única figura feminina da série, Tahagakú, "chefe das mullieres" 
(itagkó). Cada bloco inclui nos últimos cinco versos a repeti9ao da se9ao inicial 
do texto e um verso conclusivo que contém outro termo do léxico cerimonial (o 
predicado ecuhehe), cuja tradu~ao é urna interpreta9ao dos comentaristas 
kuikúro. O texto se fecha com dois versos em que as imagens da corrida dos 
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"mensageiros" e da etiqueta da humildade se reapresentam numa construc;ao 
elíptica e complexa. 

A conjunc;ao de parametros espaciais e temporais configura um conteúdo 
histórico que nos surpreende encontrar num texto cerimonial, e que nos abre as 
portas para urna compreensao da func;ao desses discursos. A história irrompe -numa "mitología" muito particular das origens dos ótomo que se defrontam no 
ritual, ao mesmo tempo marcando suas identidades e se abrindo para a troca. O 
jogo dos paralelismos e das repetic;0es serve como índice da relevancia dos signos 
históricos para a celebrac;ao dos ótomo, o que faz com que este texto se ja o clímax 
·da sequencia dos discursos das grandes "festas" intertribais e sua execuc;ao o 
ápice das cerimonias de abertura. 

Ao desenvolver o trabalho de interpretac;ao, foi preciso recorrer a exegese dos 
comentaristas kuikúro - chef es conhecedores dos discursos cerimoniais e 
velhos akiñá óto, "donos das estórias". As exegeses comprendiam narrativas que· 
contavam a história dos ótomo caribe e os primeiros contatos com os brancos, 
fatos cuja interrelac;ao se expressa de modo emblemático no anéta itaríñu. Com 
isto é necessário abordar o significado do termo ótomo, pano de fundo do 
discurso cerimonial, mas explicitamente focalizado nas narrativas e nos comen
tários em tomo do aneta itaríñu. Agora, a história.-incorporac;ao e elahorac;ao 
de eventos da memória oral - é o cerne da reflexao sobre a essencia do ótomo, 
exaltado em pura forma poética no discurso cerimonial. 

A constru~ao histórica da identidade do ótomo 

Consideramos, aqui, duas narrativas que contam a origem dos Kuhikúru ou 
Lahatuá ótomo - os Kuikúro - e as primeiras incursoes dos brancos 
("caraíba") na regiao dos formadores orientais dorio Xingu, território tradici
onal dos grupos Caribe. As narrativas reproduzidas foram traduzidas da 
mane ira mais fiel pos sí vel ao original, eliminadas as repetic;oes que caracterizam 
o estilo da arte de contar. A fim de recuperar mais facilmente as informac;oes 
espaciais e temporais, incluímos um mapa (ver Mapa 1) da regiao em foco, com 
os sítios históricos e atuais caribe e um diagrama (ver Figura 1) que ilustra a 
formac;ao desses grupos a partir de meados do século passado. Em ambas as 
narrativas reencontramos locais e personagens mencionados nas metáforas do 
aneta itaríñu, inseridos, agora, na história dos ótomo caribe, dos quais Kuikúro, 
Matipú e Nahuquá sao os descendentes de hoje. Se tomarmos como referencia 
as datas das viagens de Karl von den Steinen (1884 e 1887) e os cálculos feítos 
por Cameiro (1957) relativos a aldeia de Kuhikúru, abandonada quarenta anos 
antes da década de 50, depois de urna ocupac;ao de vinte ou trinta anos, as 
narrativas em questao tratam de acontecimentos da primeira metade do século 
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Sítios históricos e atuais karibe 

A Aldeias atuais -----Limites do Parque Indígena do Xingu (1972) 

X "Fazendas" kuikúro Territórios originais karibe 

• Aldeias antigas 

KK Kuikúro KKz Kuhikúru (1880) KP2 (1940) 
KP Kalapálo KKJ Ataka - Lahatuá (1930) NR (Naravúte - Agarahata) 
NH Nahuquá KK• Lamakúka (1950) TV (Tsuva) 
MT Matipú KKs Ahagitahára ( 1970) AP (Aipáce) 
BK Bakairí KP1 Kalapálo - K wapiri (1880) MJ' (Marijapéi) 
KK1 Óti (1850) KR Kugurijahati AR (Arawine, Tupi) 
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XIX e culminam por volta de sua metade, com o estabelecimento da "origem" 
do átomo kuikúro propriamente dito. 

Vejamos, antes de tudo, o que significa átomo, categoría central na classifi
cac;ao hierarquizada em níveis inclusivos do universo social caribe e, generali
zando, alto-xinguano. A expressao X átomo é traduzível por "o pessoal de X'', 
sendo X um topónimo, e define arelac;ao entre urna localidade determinada e urna 
coletividade que se distingue dos outros átomo. No nível classificatório mais 
alto, o átomo inclui o centro englobante da aldeia e seus satélites, as casas de roc;a 
da época da seca, sendo urna unidade lingüisticamente diferenciada. 

~ 

O termo átomo é urna forma composta por áto, "dono", e pelo sufixo -mo, 
um pluralizador de clara origem caribe mas nao mais produtivo na língua 
kuikúro. A categoria "dono", como já mostrou a etnografía alto-xinguana, é 
crucial na identificac;ao relacional de elementos, classes de seres e de pessoas e 
da própria pessoa social. Expressa urna dupla relac;ao de substancia e de 
representac;ao (Viveiros de Castro, 1978: 38). Ótomo é um operador básico da 
configurac;ao de urna pessoa coletiva. Neste sentido, para urna adequada 
caracterizac;ao do território de ocupac;ao indígena, inclusive do ponto de vista 
histórico, é imprescindível identificar as relac;oes entre os átomo e seus respec
tivos territórios. Ótomo é também um rótulo do campo semantico do parentesco. 
Em cada plano do sistema classificatório, a dualidade átcmoltélo reproduz a 
dialética entre um "nós" e um "outro". Télo é o "diferente": 

l. kúre/ télo (nós alto xinguanos/"índios e caraíba") 

~ 
2. ótomo/télo (grupo local versus outros grupos locais) 

~ 
3. ótomo/ télo (paren tes/ nao-par entes) 

~ 
4. ótomo/ télo (nao-afins/ afins) 

¡1¡ 
5. ekúru/ otohógo ("verdadeiro" /"outro igual" ou 

1 
consangüíneos/ classificatórios) 

6. Ego 
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" E a semantica básica des te idioma que of erece os recursos para a identifica-
~ªº reflexiva do ótomo. Este se apresenta, perante os demais ótomo, como um 
grupo de parentes extenso, dada urna descendencia comum, por ter urna mesma 
origem e um mesmo conjunto de grandes chef es fundadores. Consangüinidade 

" e afinidade significam identidade e alteridade, respectivamente. E como afins que 
os ótomo se comportam um diante do outro nos encontros ritualizados: etiqueta 
extremada, evita9ao, auto-inferioriza9ao retórica, como vimos nas expressoes 
do anéta itaríñu. 

Voltando as narrativas kuikúro produzidas a guisa de comentário do texto 
cerimonial, notamos que a identidade do ótomo se constrói ao mesmo tempo 
numa classifica9ao sincrónica e por urna processualidade histórica, na ativa9ao 
da memória oral das suas origens. Eventos e personagens narrados pelas duas 
akiñá, "estórias", cruzam-se em vários pontos, sobrepondo-se; é tarefa árdua 
ordenar urna sequencia cronológica que fa9a sentido na perspectiva linear e 
cumulati va da nossa interpreta9ao da história. 

A memória oral conserva e altera os eventos transmitidos desde os primeiros 
relatos ou fontes, resultado de testemunhos da época. A memória oral sintetiza 
e elabora, marca referentes cruciais e momentos significativos no interior de um 
pensar a história que absorve e metaboliza os "fatos" do acervo coleti vo segundo 
parametros culturais específicos. Leiam-se as duas akiñá e proceda-se a sua 
sobreposi9ao: anéta, ótomo e lugares ressaltam como marcos do percurso. Há 
urna grande estória/história que se desen':'olve por estes marcos ao longo de 
praticamente um século. " 

" Tudo come9ou em Oti ("campo"), urna gran.de aldeia original e quase mítica 
• •y 

onde os antepassados kuikúro e matipú "vi viam todos juntos, todos misturados". 
O Otí ótomo habitava urna regiao de campos, com vastos buritizais, entre os 
cursos superiores dos rios Buriti e Kuluene, a.regiao deAgahúku mencionada no 
texto cerimonial. A leste situava-se o território do Jarama ótomo, cujos 

" descendentes sao os Nahuquá. Os chef es de Oti - tanto os que se sucederam no 
tempo, como os "donos" de vários grupos locais que gravitavam em tomo da 
aldeia principal- sao os mesmos anéta do discurso cerimonial: Kujaicí, Aráhi, 
Painigkú, Akúsa, Ogosara, Macama, Ihikutáha, Tahanagkú, Tuhái. 

A akiñá sobre a chegada dos brancos fala dos bandeirantes que penetraram 
" . 

na regiao de Oti e de Agahúku, perseguindo e matando, responsáveis pelo 
desaparecimento de vários ótomo e pelo deslocamento das aldeias. A viagem 
sangrenta dos brancos de um ótomo a outro serve para identificar a rede 
populacional da época e os eventos que marcaram mudan9as importantes na 
memória dos Caribe alto-xinguanos. A outra akiñá- "Nosso aparecimento" -
situa a origem do ótomo kuikúro, com o estabelecimento de sua identidade atual, 
num período incluí do entre dois eventos da outra estória: a prisao dos chef es de 



1850 Óti (KK + MT) 

1 

1 
1880 Uarihata (MT) Kuhikúru 

1 

1940 Lahatuá (KK) 

1 
1950 Lamakúka (KK) 

1960 Marijapéi (NH + MT) 

1970 Ahagitahára (KK) 

1 
lpáce (KK) 

1980 Marijapéi (NH + MT) 

Akúku (KP) 

Kalapálo Kwapara 

Kugurijahata 
Agarahata 

Áiha (KP) 

Agahaga (MT + NH) 

? 

Figura 1 - Rela~&s históricas entre os Karibe xinguanos 

Jaram¡\ (NH) 

Marijapéi (MT + NH) 



106 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

Óti e a "pacifica~ao" dos brancos. Assim, a estória do ''aparecimento dos 
caraJba" comprende eventos anteriores, contemporaneos e posteriore·s a funda
~ªº da aldeia de Kuhikúru, tema central da outra estória. 

O fato des ses eventos serem filtrados pela memória das expedü;oes de 
"ca9adores de índios" do século passado é índice de que aqueles primeiros 
contatos coro os brancos (os icéke) significaram modifica95es importantes na 
vida dos ótomo situados na via de acesso a regiao dos formadores do Xingu: os 
Otí ótomo e Járamá ótomo. Estes últimos se juntariam mais tarde aos sobrevi-

; 

ventes matipú (o Uarihátá ótomo de Oti) na aldeia de outro grupo caribe, o 
Marijapéi, mais protegido no curso inferior dorio Kuluene. O resultado disto foi 
urna reestrutura9ao demográfica e territorial, na qual deve ser contextualizada 

; 

a fissao de Oti que deu origem ao Kuhikurú ótomo. Tal fissao teve, também, suas 
motiva95es políticas internas, como conta o início da estória "o nosso apareci
mento". 

O episódio da "Prisao dos chefes "(Ihikutáha, Kujaici, Aráhi e Painigkú) 
; 

pelos brancos, que na persegui~ao tinham percorrido os ótomo de Oti, representa 
um corte na narrativa sobre a chegada dos brancos. A partir desse momento, os 
brancos sao amansados, gra~as ao contato com os chefes levados para "as 
cidades", e voltaram sem mais matar, mas, ao contrário, dando "presentes". Com 
os "presentes" chegaram os metais das facas, machados e tesouras, signos de 
urna revolu~ao tecnológica para quem usa va dentes de piranha e machados de 
pedra. Nas cenas finais, o novo capítulo da história dos ótomo se abre

1

com a 
chegada do protótipo do novo branco, Kálusi, o próprio Karl von den Steinen, 
coro seus "presentes", introdutor das valiosas mi~angas "olho de peixe". Kálusi 
chegou a regiao na época em que já existía a aldeia de Kuhikúru, registrada por 
ele como Puikurú, Guikurú ou Cuicutl. 

Presentes e doen~as/feiti90, bens e epidemias/feiti~o vieram uns ein compa
nhia dos outros; a contamina9ao aumentou comas primeiras viagens as aldeias 
bakairí do Paranatinga. Mudando bruscamente o estilo da execu9ao - do 
tradicional da narrativa ao tradicional da oratória - o contador concluí sua 
akiñá com urna digressao feita de perguntas e apelos incisivos e dramáticos a 
respeito da cobi9a dos brancos invasores dos territórios indígenas. 

Essa visao kuikúro do contato coloca questoes interessantes, que vero-se 
acrescentar a outros aspectos já tratados por Basso (1985) e Ireland (1984). Os 
kúre - a humanidade alto-xinguana - , através dos representantes de suas 
unidades sociais, "pacificaram" os brancos, e nao vice-versa. Esta "pacifica-
9ao" teve poder transformador. O signo de tal passagem foi a transforma9ao de 
urna reciprocidade negativa - a violencia da qual os kúre foram vítimas - a 
reciprocidade positiva da troca de "presentes", modalidade ainda plenamente 
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atual no Alto Xingu. Apesar da submissao pelo medo ter sido substituída pela 
dependencia dos "presentes", os kúre se veem como agentes e nao pacientes desta 
transfonna9ao que, afinal, possibilitou sua sobrevivencia e continuidade. Em 
contraponto a isto está a figura de Kuirálu, herói guerreiro, cujas gestas 
constituem cortes menores da akiñá "O aparecimento dos brancos". Kuirálu 
representa a reciprocidade negativa do lado dos kúre: ataca, mata, rouba os 
brancos e consegue fugir, nao é preso e nao participa da "pacifica9~f'o 
transf onnadora. 

Ihikutáha, um dos anétii "pacificadores", e Macáma, ambos presentes no 
discurso cerimonial, sao os protagonistas da funda9ao da aldeia de Kuihikúru e 
do respectivo átomo, cuja identidade se perpetua nos Lahatuá átomo da atual 
aldeia de lpáce, os Kuikúro de boje. A denomina9ao Lahatuá ótomo vem de um 
local abandonado nos anos cinqüenta, em decorréncia das epidemias de sarampo 
e da política indigenista dos irmaos Villas Boas. Coma akiñá da origem kuikúro 
estamos em meados do século passado. Após a partida de Macama e Ihikutáha, 
o grupo que ficou em Óti "se tornou Uarihata"; Uarihiitii ótomo é até hojea 
denomina9ao dos que conhecemos como Matipú. Na mesma época, havia outros 
dois agrupamentos caribe na regiao dos formadores orientais: os Akúku, 
antepassados dos atuais Kalapálo, e os Jarama, antepassados dos atuais 
NahuqU:á (vide mapa). 

Urna breve conversa, comentário conclusivo da akiñá "Nosso aparecimen
to" , coloca claramente a questao da coincidencia entre o ponto zero do processo 
de defini9ao das identidades contrastivas dos átomo e o surgimento de distin9oes 
lingüísticas, emblemas dessas identidades: 

lhikutáha mudou-se mesmo. Macama mudou-se mesmo. Eles fizeram andar 
reto a nossa língua. O pessoal de Lahatuá fez andar reto suas próprias palavras, 
direto. Outras ficaram nossas palavras, as palavras de Lahatuá. Outra ficou a 
fala dos Uarihata. Caiu. A fala de Uarihata. ficou assim. 

Sao desta maneira caracterizadas as variantes kuikúro e matipú, com seus 
ritmos dados pela intera9ao do perfil entonacional e da dura9ao silábica 
(Franchetto, 1986: cap. 11). A teoria metalingüística nativa pensa o sistema 
multilíngüe alto-xinguano sincronicamente e diacronicamente de maneira inter
ligada. Características inerentes as línguas e dialetos estruturam o jogo das 
distin9oes, a particularidade no interior e face ao sistema em que o grupo está 
inserido. Simultaneamente, esta identidade relacional é vista no tempo; assim se 
deu a distin9ao surgida da separa9ao de Kuikúro e Matipú, como, em época ainda 
anterior, deve ter acontecido entre Kalapálo e Nahuquá. Os tra9os lingüísticos 
da oposi9ao entre os ótomo pertencem, de qualquer maneira, ao falar, seu ritmo, 
sua musicalidade. Novamente, vem a tona o fato de que a essencia da língua/ 
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linguagem se subordina a música, tema que nos introduziu a aprecia~ao dos 
discursos cerimoniais. 

Voltamos, assim, ao aneta itaríñu após as viagens pelas estórias dos 
"antigos", com um entendimento maior de sua poética e da for~a de $Uas 
metáforas, que conseguem celebrar e realimentar na solenidade ritual dos 
encontros intertribais as identidades de povos singulares - os ótomo - no 
interior da identidade dos homens alto-xinguanos. E aprendemos algo mais sobre 
os caribe dessa regiao a p_artir de suas próprias estórias e história. 

,.. ,,. -
ANET A IT ARINU - "Conversa do chef e" 

1. Novamente por nada corr~ mensageiros. 

2. Novamente, nao tendo encontrado o caminho, por nada corram, mensageiros. 

3. Nao é o caminho de chefes, voces errarao, mensageiros. 

4. Novamente, nao é o caminho de chefes, voces errarao, mensageiros. 

5. Nao é aqui agora, nós sabemos, 
que voces deveriam correr agora, nós sabemos, mensageiros. 

6. Para perto de Agahúku, agora, ao contrário, nós sabemos. 

7. Antigamente, ainda, os icéke, nós sabemos, 
levaram para longe nossos antigos, por isso, nós sabemos. 

8. Seguindo o seu próprio caminho, como antigamente, ainda, nós sabemos. 

9. Nao há mais descendentes da nossa gente, mensageiros. 

10. Nao há mais descendentes de Kujaicí, mensageiros. 

11 . Para os descendentes dele, ao contrário, agora, nós sabemos, 
voces deveriam correr, ao contrário, nós sabemos, mensageiros. 

12. Por nada voces errarao de novo, mensageiros. 

13. (2) 

14. (3) 

15. (4) 

16. É_ um equívoco voces virem até aqui, mensageiros. 

17. (9) 

18. Nao há mais descendentes de Amatuara, mensageiros. 

19. Mas havia de verdade, nós sabemos. 

20-26. (11-17) 

27. Nao há mais descendentes de Akusá, mensageiros. 

28-35. (19-26) 
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36. Nao há mais descendentes de Ogosara, mensageiros. 

37-44. (19-26) 

45. Nao há m~s descendentes de Macfuna, mensageiros. 

46-53 . (19-26) 

54. Nao há mais descendentes de Tuhái, mensageiros. 

55-62. (19-26) 

63. Nao há mais descendentes de Ihikutáha, mensageiros. 

64-71. (19-26) 

72. Nao há mais descendentes de chefes das mulheres, mensageiros 

73. Nao há mais descendentes de Tahagakú, mensageiros. 

74. (19) 

75. (20) 

76. Mensageiros, mensageiros. 

77. É a corrida dos mensageiros pelo caminho errado deles, 
pelo caminho errado dos chefes. 

78. Mensageiros, mensageiros. 

AKIÑÁ- "O NOSSO APARECIMENTO" 
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- O pessoal de Óti esta va construíndo a "casa grande". Enquanto isso, eles 
aprumaram os postes da "casa grande". 

- Havia um poste, porém, que faltava. Para resolver isso, o filho de 
Mácámá colocou um poste dos seus que tinha sobrado, enquanto o dono da casa 
estava a procura do poste que faltava. De volta, o dono perguntóu: "Quem 
colocou o poste?" - "Foi nosso filho, Macámá", responderam. Aí ele tirou o 
poste do lugar e o su.bstituiu por outro. Jogou fora o poste e isso enraiveceu 
Macama. 

-. Macama ficou bravo, o chef e. "Crian~as", disse ele para seus filhos, 
"vamos procurar o nosso lugar, abandonemos o pessoal". Quase choro u pelo 
fato de teremjogado fora o seu poste. 

, . 
- Vieram direto de Oti para Kunára. Lá fizeram ro~a. Depois procurou 

mais e encontrou o lugar chamado de Tahuká.ja. Lá fizeram r~a e ficaram muito 
tempo. Para junto com ele veio Migagára, outro chef e. Lá ficaram Macama com 
Migagárá em Tahukája. De lá foram procurar aquela lagoa e encontraram a 
lagoa de Kuhikúru. "Aqui é o nosso lugar". Limparam o mato. Macama foi para 
Kuhikúru. Migagárá ficou em Tahukája, dono de Tahukája: "Aqui mesmo vou 
ficar; trabalhamos muito nas ro~as e para preparar comida". 
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Macama e os seus chegaram para perto da lagoa. Havia muito peixe, 
muitos kúhi. Ele disse: "Este será o nome, Kuhikúru". 

- Ficaram por lá. Junto a ele veio Ihikutáha, ainda menino, outro chefe. 
"Será que voce está pensando em ficar aquí com nossos filhos?" - "Sim". 
Limparam o mato, o lugar da ro9a. 

- Em seguida Ihikutáha foi embora para buscar seu pessoal. Voltou e ficou 
/ 

de vez. Aos poucos mais gente abandonou Oti e se juntou em Kuhikúru. 
- Juntou-se bastante gente, a aldeia ficou grande. 

(Conversa que se seguiu a narra·~ao, entre a pesquisadora [B.] e o contador 
[A.]) 

B. Em Kuhikúru? 
,, 

A. Sim, Macama ficou magoado, o pessoal de Oti tinha magoado ele. Depois que 
Óti se dividiu se tomou Uarihata, somente os que permaneceram em Óti. Estes 

_se tomaram Uarihata. Ihikutáha se mudou de verdade, Macama se mudou de 
verdade, Ihikutáha se mudou de verdade, eles fizeram andar reto nossa língua, 
o pessoal de Lahatuá fez andar reto suas próprias palavras, direto. Outras, 
enfim, ficaram as nossas palavras, as palavras de Lahatuá. Outra ficou a fala dos 
Uarihata, caiu. 

AKIÑÁ- "O APARECIMENTO DOS CARAÍBA" 

- Escutal Os antepassados caraíba chegaram há muito tempo. 
- Os antepassados caraJba vieram para o grande rio [Kuliseu e/ou 

Kuluene], acamparam em Turi, construiram muitas canoas de casca de jatobá, 
muitas enfileiradas, para matar os nossos antepassados. 

- "Vamos", disseram. Estavam em Agahúku (cabeceiras do río Buriti) e 
vieram até o pessoal de Aráha (Arahá ótomo ). Era ainda noite, quase madruga
da, e o pessoal de Aráha esta va dan~ando ntuhé kwéra. Escondidos, os soldados 
fecharam o pessoal dentro das casas. Golpearam os que ainda estavam quase 
dormindo e que tentaram fugir. Morreram. O sangue correu como fio dágua e ~s 
machados se mancharam de sangue. 

- "Vamos!" Foram para aquele outro pessoal [?] e chegaram também de 
madrugada. Tentaram fugir por entre as pernas dos soldados. Pegaram-nos. O 
sangue correu. Juntaram os mortos e perguntaram "Onde está o chefe?" Nao 
haviachefe entre os mortos. Os caraiba continuaram a viagem. "V amos procurar 
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em outra dire~ao". Os que tinham fugido voltaram aos poucos perto da aldeia, 
depois que os caraíba tinham ido embora. 

- "Vamos!" Os caraíba foram até o pessoal de Urihihátá, sempre de noite. 
De novo tentaram fugir por entre as pernas dos soldados. Juntaram os mortos e 
perguntaram: "Onde está o chefe? Onde está Kujaicí?" - Lá nao estavam os 
chef es, nem Kujaicí, nem Aráhi, nem Painigkú. Os caraioa foram procurá-los, 
foram procurar Kujaicí. A aldeia ficou vazia depois que os caraíba passaram 
matando. 

- Depois foram até o pessoal de Aratahátá. Era apenas um pessoal de casa 
de ro~a, eram poucos. Eles também foram agredidos a faca. Diante dos mortos 
enfileirados os caraíba perguntaram: "Onde está o chef e? Procuremos na dire~ao 
de Ajikúru". 

- Ein Ajikúru estava Kuirálu, amarrando folhas de buriti. Um buriti caiu, 
depois de cortado, sobre as canoas dos antepassados caraíba. As canoas 
afundaram. Aquele era Kuirálu. 

- Depois foram-se até o pessoal de Uahátá. Morreram e de novo diante dos 
mortos: "Onde está o chefe? Nao está aquí entre os cadáveres". 

- Foram-se até o pessoal de Uarihátá, na época em que se danr;ava ntuhé 
kwérá. Foram· até Óti. Havia tres das nossas canoas no porto. "Serao jaburus?" 
- "Onde?" - "Devem ser jaburus que se juntaram na beira d'água. Vamos 
ver!" - "Tem algo na caber;a dos jaburus". Era Aráhi (o chef e entre eles naquela 
época)." Será que sao os caraíba que vem nos matar?" Vamos ver. Foram-se para 
a beira d'água, lá em Óti." Sim, sao caraioa, fujamos!" disse Aráhi para sua 
esposa. "Escuta! Vamos fugir! Aqueles sao os que vem nos matar" disse 
Painigkú. Fugiram com suas esposas. Eram Kujaicí e Aráhi, eramos chef es. De 
madrugada os caraíba atacaram. Alguns fugiram com rapidez, mas os que 
tentaram escapar mais devagar foram golpeados. Depois colocaram os mortos 
em fila. Eram muitos, a aldeia era grande. Procuraram entre os mortos: "Onde 
está o chefe?" Nao havia chefes. 

- Os caraioa se foram. Atracaram no porto do pessoal de Sahutáha. 
Atravessaram o rio procurando Kujaicí, o chefe. Chegaram de madrugada. 
Alguns fugiram depressa, outros morreram. Diante dos mortos, os caraíba 
perguntaram de novo: "Onde está o chefe deles?" Nao havia chefes. Tinham 
fugido. Continuaram procurando Kujaicí. 

- Depois foram-se os caraíba, para matar o pessoal de Kunárá. Alguns 
fugiram depressa; os que iam devagar foram golpeados pelo círculo das casas. 
Nao havia chef es entre os cadáveres enfileirados. Era quase impossível para eles 
encontrar Kujaicí. 
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- - Entao se dirigiram na dire9ao do pessoal de Ahakúru, na época da festa 
de rztuhé kwéra. Nao conseguiram achar o caminho. "Onde está o rio deles? 
V amos por este atalho". Só havia urna passagem estreita para as canoas. Nao 

·• 
encontraram o rio de entrada. "Aonde vamos?" Foram-se para o pessoal de 
Isagá, para o porto dos de lsagá. 

- Lá as mulheres se perguntaram: "Quem sao aqueles? V amos olhar!" -
"Sao os carafba!", disserám os que tinham casado na aldeia (os sobrinhos). 
"Icéke [espíritos]!"-"Nao, saocaraíba, vamosfugir!" - "Nao, vamosolhar!" 
Estavam enganados. Apenas um foi ver com a sua esposa. Ihikutáha fugiu. 
"Mae, vamos fugir! Os carafba estao aqui para nos matar". Os antepassados 
caraiba nao conseguiram .matar os chef es. Dizem que es tes fugiram e acabaram 
por amansar os antigos caraíba. "Fuj amos, mae ! " - "Deixa eu ficar por aqui". 
- "Será que os caraíba nao irao te golpear?" Fugiu com a esposa. Os caraiba 
foram matando aqueles que tinham permanecido nas casas. Os carru.ba mataram 
o pessoal de Isagá, enganaram-nos. 

- Foram-se para Intára. Eram estes nossos antepassados, o pessoal que 
morava em Agahúku. Os antigos nao conheciam os caraíba. Novamente estes os 
golpearam, os atacaram. Morreram, enfileiraram os mortos. "Voltemos. Mais 
urna vez virao nos matar". Os que voltaram para olhar a aldeia, mais urna vez, 
iriam ser mortos. Kuirálu estava lá para matar o chef e dos caraíba. Kuirálu tinba 
fugido com seu sobrinho. Cavou um buraco na beira dágua para matar o chefe 
dos caraíba. Estes chegaram, queimando a mata. "V amos," disse o sobrihho. 
Nao, espera!. Ainda noite, os soldados foram banhar-se; no meio deles esta va seu 
chef e, carregado até a água. Enquanto esta va deitado na água: "Certo, tio. Mate
o!" Flecharam. Kuirálu voltou correndo para se esconder no buraco. Os 
companheiros carregaram o chef e até o acampamento. Ficaram esperando que 
Kuirálu e os seus aparecessem. Ficaram esperando que aparecessem os fugiti
vos. Sentiam falta de seu chef e morto por Kuirálu. Lá eles enterraram seu chef e, 
bem fundo, enquanto Kuirálu e o companheiro os observavam. Os camaradas 
atiraram a esmo. Enterraramjunto as flechas dele, as facas, machado, cobertor, 
tesouras, tu do, e f echaram o buraco. Lá permaneceram quatro dias, esperando 
o vingador [Kuirálu]. ·"Vamos, meu tio! Vamos olhar". "Espera! Os caraiba 
ainda es tao por aqui. Nao vamos deixar que eles nos matem". Passou um dia e 
ficaram esperando o vingador. Aos poucos, os que tinham fugido reapareceram 
lá perto da aldeia. "Aquí está aquele que matou nosso chefe", disseram os 
antepassados caraíba. "Deixa chegar mais perto". Ficaram espiando enquanto 
eles vinham. Aí os mataram. Os camaradas (carru.ba) foram-se depois da morte 
de seu chefe; voltaram para o seu lugar. "Certo, vamos! Olha! Mataram-qos 
quando nós quase está vamos indo embora, logo quando voce estavame dizendo: 
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vamos, meu tio". Sobre o túmulo estava urna cruz feita pelos caraíba. "Aqui 
estao as coisas que foram enterradas junto. Vamos cavar!" Desenterraram tudo: 
facas, machado, tesouras. Depois cobriram o buraco. Ficaram comas coisas dos 
caraibas. O chef e deles foi aquele que as tinha trazido e tinha sido morto. Ficaram 
por aqui. Disseram os antepassados caraíba: "Vamos ver aqueles que se 
juntaram". 

- Eles vieram quando a aldeia estava vazia. Vieram para ver o criminoso, 
o vingador. Foram-se. Os outros fugiram no meio do caminho para outras 
aldeias, dizem. Esta foi a última vez. Pegaram Kujaicí. "Nao, nao vamos matá
lo". Deslocaram-se de canoa. Depois pegaram Aráhi. "Nao, nao vamos matá-lo; 
venha conosco!" Assim, os convenceram a ir até onde viviam os antepassados ,. 
caraiba. Depois pegaram Painigkú. Em seguida voltaram de Oti. "Vamos!" 
Aqueles eram Aráhi, Kujaicí, Painigkú, Ihikutáha. Depois que tinham pego os 
chef es, depois de te-los vestidos com camisas, cal~as e sapatos, vieram para cá, 
para o pessoal de Ipáce, para matar outras tribos. "Vamos matá-los?" Aráhi, 
Paiqinkú e Kujaicí estavam com eles. Atiraram um pouco, a toa. De medo os 
nossos fugiram, todos fugiram. 

-Foram-se para o córrego das palmeiras kaá, onde ~uirálu esta va cortando 
urna palmeira bem alta. Quando os caraíba chegaram, Kuirálu derrubou a 
palmeira e golpeou as canoas dos carruba, que afundaram, até a morada dos 
icéke. Aquele era Kuirálu; foi ele quem fez aquilo para matar. 

-Foram-se. Dividiram-se, os caraíba; canoas e coisas estavam no fundo do 
rio. Encontraram genipapo bem preto e si:tbiram na árvore. Muitas carabinas 
foram deixadas encostadas no tronco. Kuirálu disse: "V amos ver as armas 
deles!" Isso quando os caraíba estavam no topo da árvore de genipapo. Logo 
chegou Kuirálu, nosso vingador, para pegar as carabinas. Tentou carregá-las, 
mas nao agüentou. Pegou apenas duas. "Ele nao está nos matando" disseram os 
caraíba antigos. Desceram da árvore de genipapo. "Ele nao está nos matando; 

; 

ele está roubando as carabinas". - "E verdade". Ficaram rindo. Kuirálu já 
estava longe e trouxe as carabinas. Os caraíbas antigos ficaram rindo. "Deixem 
que as leve". E ele levou apenas duas carabinas. 

- Depois eles, os caraiba, vieram. Nao mataram mais; Kujaicí nao deixou 
que isso acontecesse mais. "Será que vamos matá-los ?"-"Nao, deixem disso". 
-"Certo!"Os antepassados caraíba prenderam apenas Kujaicí; voltaram, mas 
nao mataram mais nos sos antigos, pararam de matar. Agora procura&~o o 
pessoal de Kujaicí, acabaram por prender Painigkú, mas pararam de matar. 
Assim, os nossos antigos ficaram muitos. 

-Novamente outra vez vieram. O pessoal de Kujaicí e de Aráhi trouxeram
nos de volta amansados. "Aqueles nao sao mais nossos assassinos". - "As 
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matan~as que voces costumavam fazer nao irao mais nos atingir". - " Sim, 
vamos ver!" Kujaicí, Painigkú, lhikutáha, Aráhi os trouxeram de volta. 

- Os caraíba vieram e deram presentes aos antigos, deram as coisas que 
tinham. Kujaicí, Painigkú, Aráhi, Ihikutáha mandaram os caraíbas dar presen
tes. Mesmo assim alguns fugiram. Aqueles que ficaram na aldeia receberam 
presentes. O mesmo aconteceu em outras aldeias. Kujaicí é quem mandava. 
Voltaram de novo outra vez. Os antigos tinham bem poucas dessas coisas de 
caraíba. Os antigos de outras tribos é que tinham. Chegaram as facas, os 
machados, poucos. Era outro o instrumento usado para cortar, contam, nos 
tempos antigos. Contam que para ' fazer ro~a cortavam primeiro os paus 
pequenos, depois derrubavam as grandes árvores com dentes de piranha 
vermelha. Faziam grandes queimadas em suas ro~as. Odia seguinte continua
vam a derrubada, contam. Era assim antigamente. Apareceram as facas afiadas. 
Apareceram alguns machados com os quais come~aram a abrir as royas. 
Tomaram-se donos dessas coisas. Abriam ro9as com facas e pás. Quem nao 
tinha faca, quem nao era dono, pedia: "Quero sua faca". - "Sim, pode levá-la". 
- "Eu vou ficar com ela tantos días". - "Certo, pode levá-la". Assim, 
acabavam o trabalho das ro9as e depois devolviam os instrumentos. O mesmo 
acontecia com os que nao eram donos das pás. Pediam emprestados os 
instrurr1~ntos para cortar, os machados. Aos poucos os caraíba chegaram, assim 
aos poucos as facas aumentaram, chegaram facas pequenas para todos. 

- Tempo depois, quando havia muitas crian9as, chegou Kálusi. (Onde está 
a aldeia de Kálusi ?). Ele veio até Kuhikúru, isso na época em que os caraíba já 
eram bons. "Aquí estao os caraíba". - "Nao nos matero!" - "Nao, estou aquí 
para dar isso para voces". - "Certo". O chef e esta va na casa. Depois levaram 
as coisas no meio da aldeia para a partilha. O chef e falou: "Venham aqui, venham 
aquí!. Vamos olhar!". Saíram das casas, os antigos. As mulheres fizeram fila. 
"Venham aqui, perto dos chef es!" Os chef es deram colares nas maos das 
mulheres, colares brancos, mi9angas "olho de peixe". Eram lindos. Todos os 
colares foram distribuídos. Depois foram distribuídas as facas para os homens, 
facas pequenas, machados, anzóis. Os antigos nao tinham anzóis. Depois as 
esposas fizeram colares, um colar para este, outro para aquele. Muitos colares 
para as mulheres; eles nao deram mi9angas azuis. Depois ele ficou trocando tudo 
isso por colares de caramujo, numa época em que era difícil encontrá-los. Foi 
Kálusi quem trouxe as mi~angas muito tempo atrás, dizem as mulheres. Foi 
Kálusi o primeiro de verdade. Partilharam as coisas dadas por Kálusi, as facas, 
as pás. 

- Mas depois come9aram as rnortes. Chegaram as doen9as/feiti9os 
(kuríhe). Nós ficamos poucos. Na época em que vieram os canuoa; eles 
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trouxeram as doen9as/feiti90, eles, os antigos, os donos de feiti90. As flechas/ 
f eiti90 voaram. Morreram muitos. Os de Kuhikúru acabaram, acredite, nos 
tempos das viagens dos caraíba. Contam os antigos que os colares de "olho de 
peixe", os colares das mullieres, eram enterrados com os mortos. 

- Kálusi foi embora. Passou um ano e o pessoal de Kuhikúru viajou até os 
caraíba, até a aldeia dos Bakairí (Póto ). De lá, contam, trouxeram a tosse. 
Tinham ido buscar facas. Deram facas, tesouras, machados. Veio a tosse. 

- Os caraíba dizem de nós: "Vamos pegar aterra deles! Deixemos eles sem 
terra! Deixemos o pessoal de Kuhikúru sem terra". Por que isso? Por que isso 
acontece, como eu pos so constatar? Por que nao nos deixam em paz por aqui? 
Eu sei que antigamente seus antepassados sempre nos matavam, vindo das 
aldeias dos caraíba, nos sos antepassados estavam aqui, os carruoa nos persegui
am. Foi por isso, por outro lado, que as crian9as sao poucas, agora. Antigamente, 
contam, os caraíba nos matavam. Fugindo deles, nossa gente mudou de aldeia 
várias vezes. Aquí estao, vejá, os descendentes. Por que voces pegam nossa 
terr(\? Eu sei que voces estao sobre nossas antigas aldeias. Os caraíba dizem de 
nós: "Depressa, peguem as terras· deles!" Eu pergunto por que voces tomam a 
nossa terra, como voces falam a nosso respeito. Escuta! Assim eramos caraíba 
antigamente, eu sei, os que iam matando nossos antigos. Agora nós amansamos 
os caraíba. Escuta! Acabou a estória. Sao estas as últimas palavras. 

Notas 

1 Exemplos do novo interesse pela tradi~ao oral sao os trabalhos de Basso (1973; 
1984a; 1985; 1986a; 1986b) e os reunidos no volume editado por Sherzer & Urban 
(1986). 

2 Cerca de 180 Kuikúro - o Lahatuá ótomo - habitam a aldeia de Ipáce a pouca 
distancia da margem esquerda do médio curso do rio Kuluene, formador oriental 
do Xingu (Mato Grosso, Parque Indígena do Xingu ). Falam urna variante do caribe 
alto-xinguano, língua comum aos Matipú, Nahuquá e Kalapálo. As variantes dessa 
língua se diferenciam por tra~os suprassegmentais ( entona~ao, acento, ápice tonal, 
rimo) e por alguns elementos fonológicos segmentais e lexicais. A sociedade alto
xinguana, que incluí os grupos caribe, é um sistema multilíngue que compreende 
grupos aruaque e tupi. As distin~oes lingüísticas sao os emblemas boje em dia mais 
importantes das identidades dos grupos locais ou aldeias. Minha pesquisa de 
campo foi realizada entre 1976 e 1982, como apoio do CNPq, Funda~ao Ford e 
do Programa de Pós Gradua~ao em Antropologia Social do Museu Nacional. 

3 A "lingua verdadeira" da tradi~ao oral se distingue da língua ordinária, por ser esta 
última sempre sujeita a mentira e a ilusao criadas pela manipula~ao e pela 
criatividade dos sujeitos falantes (Franchetto, 1986; Basso, 1985). 
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4 Em Franchetto, 1986, tratei das regras sociais para a manuten~ao dos valores 
lingüísticos distintivos de cada grupo local. O sistema alto-xinguano representa 
como que o oposto complementar do sistema do Alto Rio Negro, já que no Alto 
Xingu há urna endogamia lingüística do grupo local e do subsistema caribe, pelo 
menos muito enfatizada ideológicamente (já que nao sao infreqüentes casamentos 
entre grupos lingüísticamente diferenciados). 

5 Muitos cantos rituais, como os das "festas" de Yamurikumálu, Ntúhe e Yawarí, 
contem palavras e frases em aruaque e tupi. A maioria das keheré, as fórmulas de 
cura (urna modalidade de "fala cantada"), apresenta urna estrutura em dois blocos, 
um em língua aruaque. Na festa do Kwampii, por outro lado, sao executados cantos 
de proveniencia dos outros grupos caribe da regiao (Franchetto, 1989). 



" 7 
A SAGA DO YAWARI: 
mito, música e bistória no Alto Xingu* 

\ 

RAFAEL JOSÉ DE MENEZES BASTOS 

' Para a história nií.o há passado. Há s6 urna atenuada 
presenfa do presente. 
(Eudoro de Souza) 

A inten~ao do presente texto é ex por, de mane ira extremamente sumária e direta, 
a etnografia de um Yawari xinguano, conforme a versao kamayurá por mim 
colhida na aldeia <lestes índios em 1981. Noto que a festa envolveu, de um lado, 
os Kamayurá- grupo anfitriao - e os associados Y awalapití, tendo, de outro, 
os Matipúhy como convidados. Feita a exposi~ao, pretendo levantar algumas 
reflexoes analíticas, aqui centradas na questao articulatório-processual 
xinguana. Devo dizer que o privilégio nao é casual, no que entendo o Yawari 
como constituindo um discurso que tem nessa ordem de problemas um de seus 
mais centrais objetos. 

Antecedentes do Yawari 

Por vol ta de meados de abril de 1981, e no decorrer de todo esse ano, durante urna 
"roda dos pajés", W ahu 1 consultou Takuma sobre a realiza~ao, ainda naquele 
ano, do Yawari. Takuma opinou positivamente, levando em conta que no ano 

t 

* Este trabalho se relaciona com minha disserta~ao de doutorado e com urna série 
de outras notícias e comunica~oes associadas a mesma: Rafael J. de Menezes 
Bastos, 1978, 1984-85, 1986 a-f, 1987 a-b, entre outros. Eu o dedico a meu avo 

' Eduardo Galvao que (1950: 43) apontou: "As tres horas da madrugada de ontem, 
acordamos com a cantoria do Yawari". De certa maneira, meu trabalho desperta 
nesta madrugada, de 16 de junho de 1947. 
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anterior nao tinha havido Yawari kamayurá. W ahu acedeu, lembrando, porém, 
que ainda nao era época para a festa, devendo-se esperar o tempo de aparic;ao, 
na madrugada, das "Pleiades". W ahu, entao, perguntou a Takuma sobre a 
escolha do "titular do arco" a ser comemorado pelo Yawari em comentário. 
Takuma disse-lhe que esta era urna questao que dizia respeito a ele, Wahu. 

Durante a "roda dos fumantes" de 23-24 de abril,2 Wahu comunicou a 
Takuma que havia escolhido Kakaca como o morto a ter seu arco queimado na 
festa. 3 Takuma concordou. Entre os dias 12-13 de maio, W ahu foi a casa4 de 
Yawa'ikuma, o principal "mestre de música" do Yawari entre os Kamayurá, para 
consultá-lo sobre arealizac;ao do ritual. O "mestre" concordou, dirigindo-se os 
dois, em seguida, a "roda dos fumantes". Entao, Y awa'ikuma consultou Takuma 
sobre o mesmo, tendo este, urna vez mais, acedido, lembrando, porém, que ainda 
as Pleiades nao haviam aparecido na madrugada. Numa madrugada em fins de 
maio, Wahu apreciou o nascimento das "Pleiades". Na "roda dos pajés" 
seguinte, ele comunicou isto a Takuma, bem como aos demais presentes. Entre 
4 e 5 de junho, sempre na "roda dos fumantes", o titular da aldeia dirigiu 
consultas sobre a realiza9ao do Yawari aos "titulares de casa" circunstantes, 
tendo obtido respostas positivas. 

Entre 6 e 7 de junho, W ahu mandou chamar a "roda dos fumantes" o "mestre 
de música" e lhe perguntou: "vamos fazer Yawari?" O "mestre" respondeu: 
"primeiro, voce tem que chamar Kurimata, é ela quem vai nos mandar fazer a 
festa". Kurimata, esposa de Takuma, é a "titular do Yawari, herdeira principal" 
entre os Kamayurá. Em seguida, W ahu convocou a "roda" todos os adultos 
masculinos da aldeia, dando especial enfase, em seus discursos, aos tres 
"enterradores" de Kakaca, a saber: Cikamak, Mawana e Mapi. Chegados todos 
a roda, o titular da aldeia indagou aos "enterradores", agora, "ex-pedidores" : 

· "quem vai chamar Kurimata?" Citamak indicou Yawa'ikuma, devido a sua 
condic;ao de irmao-senior de Kurimata. O "mestre" dirigiu-se, entao, a casa de 
sua júnior, chamando-a ao centro da aldeia. Kurimata e sua filha Mapulu, em 
seguida, aí chegaram. W ahu, entao, disse a Kurimata: "irma de minha mae, nós 
vamos fazer Yawari. Estamos querendo queimar o arco do irmao de seu marido". 
Kurimata: "voce que sabe. Se voce quiser, pode fazer" . Após, o "titular da 
aldeia" fez a mesma pergunta a Mapulu, "titular do Yawari, herdeira secundá
ria". Mapulu replicou positivamente. Logo, Awmari, o pai do defunto, foi 
chamado ao terreiro. Aí chegando Awmari, os tres "ex-pedidores" se dirigiram 
a ele, sucessivamente: "vamos queimar o arco de seu filho" . Logo, foram o 
"mestre" e Wahu quem assim também falaram a Awmari. Awmari disse-lhes, 
a todos: "esperem um pouco". Foi, em seguida, a sua casa. Aí, consultou 
Karyma, sua irma uterina, e Kucarapy, filho desta, sobre se estes estavam 
dispostos a assumir, junto com ele, o patrocínio de comida, enfeites e outros 
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encargos para a festa. Lembrou-lhes que era viúvo e que já estava muito velho 
e cansado. Os dois concordaram, coma condi~ao de que Takuma também viesse 
a se co-obrigar com eles. A wmari, en tao, foi até a casa de Takuma, aí lhe di zendo: 
"meu filho, como é que nós vamos fazer?" Takuma replicou: "nós vamos 
queimar arco de seu filho. Eles vao fazer festa para nós. lsto é muito bom para 
nós". O velho continuou: "eu nao tenho nada. Sou sozinho. Minha esposa 
morreu. Eu estou muito velho e cansado. Nao tenho nada". Takuma, entao lhe 
disse: "~u vou lhe ajudar". Isto posto, Awmari voltou ao terreiro, onde fez o 
seguinte discurso, face a Wahú, ao "mestre" e aos "ex-pedidores", centralizados 
em Cikamak5: "podem fazer yawari de meu filho. Eu agora nao estou mais triste 
com a sua morte. Só um pouquinho. Meu filho nao foi "campeao" de Yawari. 
Quando "campeao" de Yawari morre, é bom fazer Yawari para ele, queimar seu 
arco. Mas meu filho era ainda muito mo90, pequeno ainda para "campeao". Ele 
ainda estava crescendo para "campeao". Mas é bom também, para ele, que se 
fa~a o Yawari ". Depois, Cikamak mandou buscar peixe e fumo em sua casa. Os 
pajés, entao, comeram e fumaram, os demais retornando a suas casas. Era o fim 
da tardinha de 7 de junho de 1981. 

Fase intratribal do Yawari 

Logo após, no come~o da noitinha de 7-8 de junho, deu-se a abertura formal do 
Y awari , com urna instancia da sequencia de cantos da noitinha. Sentados dentro 
da "casa das flautas" e nuclearizados em torno do "mestre", dispuseram-se 
vários velhos.6 Entre estes, Wahu assumiu a posi~ao de "ajudante do mestre". 
Os restantes postaram-se como "coro". Em pé e em torno da forma9ao nuclear, 
colocaram-se alguns "adultos jovens". Note-se que esta configura~ao músico
coreográfica corresponde a estrutura núcleo-periférica, extremamente impor
tante para a vida kamayurá, especialmente a musical (Menezes Bastos, 1978). 
O núcleo aqui é constituído pelo "solo" do "mestre", sua homofoniza9ao pelo 
"ajudante", por sua vez também homofonizada pelo "coro".7 Já a periferia se 
constrói pela "imita9ao" de vozes de animais. Cantou-se, entao, a seguinte 
instancia da noitinha, sem interrup~oes caso nao indicadas:8 

J = ca.48 
J. M 

1 o o , 2 ho o o ho 3 wo o hoy ....... wo 
Yawa'ikuma solo Wahu + coro (continua y) 
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Noto que a letra des ta, diga-se assim, vinheta é, nos do is prime iros segmentos, 
urna onomatopéia da voz do gaviao tanatau (o, ho, wo). O último motivo 
onomatopeíza a jaguatirica (hoy ... wo em descendente difuso). 

Motekey 

Nesta canc;ao, como nas demais que se seguem, observa-se a execuc;ao pelo 
"coro", sob o comando de W ahu - e logo após a entrada do "solo do mestre" 
da vinheta M. Aqui, o sinal indica "extin~ao" de M. Quanto a letra, noto o 
seguinte: 

motekey: segundo os Kamayurá, é urna palavra trumaí para "jacubim";9 

hay: contrac;ao da vocaliza~ao aspirada da palavra kamayurá Yawari, 
"jaguatirica". Noto que esta é urna dedu~ao que somente a aprecia~ao inteira 
da partitura do Yawari torna possível. Como isto será inviável aquí, aponto 
o seguinte: a forma hahahi (as vezes, hahai) - um claro vocalise - parece 
constituir-se na vocaliza~ao primária de Yawari. Em seguida, ela se contrai 
em hahi ( ou hai) e depois na monos sílaba hay. Os exegetas na ti vos traduzem 
esta forma como onomatopéia de "risos", "jocosidades" acerca do" primo 
cruzado"; 

moryry: trocadilho com motekey. Talvez aponte para "exclusivamente 
nosso" (morere; porere) e, através de outro trocadilho, para "água", '"curso 
de" (y). 

yepiramo yepiwa: "eu peixe outro, eu flecho"; 

hotekey, motekey: com aspira~ao inicial(?); 

horyry: outro trocadilho com motekey. Talvez aponte para oryp, "alegre". 

Quanto a música da can~ao, observo o seguinte: o material temático 
';~ constituí-se de dois segmentos iniciais: o primeiro, sobre o "jacubim", o segundo, 
' "jaguatirica". Noto que o "jacubim" (jacu) é alimento prescrito para o tempo do 
Yawari, quando de ve ser comido assado, seco e com bastante pimenta: sua carne 
arde e seca na boca do comedor, queimando-a - a boca do Yawari. O motivo 
sobre esta ave se define pelo alcance do centro tonal a partir de urna pequena 
ascensao da ter~a menor inferior, o que lhe desenha um caráter medianamente 
tenso. Já o segundo motivo - sobre o comedor - é francamente afirmativo
declarati vo, construí do todo em cima qo próprio centro tonal, arquitetando-se a 
partir, pois, do rabo do primeiro motivo, do qual abandona a tensao, a pimenta. 
Noto que o verbo -kay, "queimar", é urna metáfora kamayurá para "ciúme" 
(wyyro), sentimento que, entre os Kamayurá, caracteriza rela~5es de disputa, 
rivalidade perante bens a acumular, inclusive mulheres - na realidade, bens 
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~ = 176-184 

2. Motekey 

t ~ l #d~~~I 
~ 7 1 2 3 4 5 

mo teke y hay 

Yawa'i kuma solo 

ha 'i mote ke y 

M (Wahu + coro) 
(continua y) 

hay ha t. 
1 mote ke y 

_M'(idem) 

8 9 10 11 12 13 14 
mo te key mo·ry rY ye pi ra mo ye pi wa mote ke y hay ha 'i 

rJ~ a ~ ~I tJ 1 ~ a. 111d atu1# a ~ J ~is ª~ dihª ~ D~I 
15 16 17 18 19 20 21 

mo te ke y hay ha 'i mo te ke y ho te ke y ho ry ry ye pi ramo 

~~e a ~I q ~ ~ ~ ~- 1 ~-ª ~ ~ I ~ ~ ~ ~., ~- ~- 1 ~ ~ 
11 

22 >23 24 25 26 27 28 
ye pi wa ho te key hay ha '. mote ke y hay ha ,. 

1 1 
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enquanto objetos de desejo. Este material temático logo é repetido, com tenues 
modifica<;oes rítmico-durativas, memorizac;ao na qual a redundancia sofre 
controle. Este, o primeiro período da can<;ao. No segundo, que cobre os tres 
motivos seguintes, o "jacubim" é, por assim dizer, "pré-parado" em cima do 
quarto grau do centro tonal, o que, entretanto, se elabora com espantosa 
radicalidade: o quarto grau é bordado pelo dó sustenido, o que lan<;a a gravidade 
do sistema para bem longe. Tudo aquí flutua tensamente: terror! Logo isto se 
repete, impiedosamente (o quarto motivo é umarepeti<;ao rítmico-durati vamente 
modificada). Mas nao é só: este "jacubim", queimado, ardente, seco é espelhado, 
invertido no terceiro motivo de período, aquele que está sobre, domina, avalia a 
declarac;ao: "da exclusivamente nossa água, eu - outro peixe - o flecho, ó 
jacubim" (?).As coisas se aliviamem seguida, como retorno ao centro tonal
proveniente da batalha anterior- onde os "outros" ficam planos, sem inflexao 
alguma. Depois, tu do comec;a de novo, remeten do-se o ou vinte-lem~rando-lhe 
-dos inícios da pec;a. Nestarecapitula<;ao, ouc;o algo de absolutamente notável: 
onde estava moryry, "exclusivamente nossa água" (?), coloca-se - com o 
mesmo páthos, pois - horyry, aoque parece a palavra kamayurá oryp, com 
aspira9ao inicial, reitera9ao da segunda sílaba e caída do p final. Obsevo que 
tudo indica que esta "alegria", tradu9ao kamayurá de oryp na língua de contato 
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alto-xinguana, se compoe de -yp, "pau", "eixo", e de or-, o pronome da primeira 
pessoa do plural, exclusivo. 

Resumidamente, entendo que esta can9ao aponta para as rela96es entre 
"outros", aqui vistas sobo prisma do par "jacubim" -"jaguatirica", o que parece 
privilegiar o aspecto fágico dessas rela96es. O "jacubim" é comida que imada que 
arde. O yawari, comedor que a es fria: metamorf ose e continuidade. Noto que as 
rela96es em epígrafe, no momento da flechada, sao vistas sob a moldura da 
inversao especular, o que parece indicar urna identifica9ao também entre a9ao 
e paixao, entre os "outros". 

Henuyawari 

Nesta can9ao, por motivos de grava9ao defeituosa, perdi o caput (sinal ( ... )na 
transcri9ao). A letra de he nu yawari é: 

( ... )wari, "jaguatirica"; 

he, segunda pessoa do singular, "voce" (hene, do qual caiu o sufixo -ne); 

amo, "outro". Alguns cantores cantam amo (ver abaixo); 

nu, parece ser urna forma contraída de 'iyup, "amarelo". A forma nuyawari 
aponta para um felino (que nao identifiquei) amarelo e comprido; 

hay hi, hay, vocaliza96es contraídas de yawari; 

iraity, "cera de abelha "(presente nas pontas dos dardos do jogo do Yawari); 

amo, "falta", "saudade", "sentimento de perda". Noto que, no coro, alguns 
cantores dizem amo, "outro", outros dizendo amo. Observo que, falando, os 
Kamayurá sempre dizemamot, como tfinal nao oclusivo:..linguodental, o que 
quase sempre é impossível de se realizar cantando, sobretudo em notas 
longas. 

O centro tonal desta terceira pe9a desloca-se um semitom para cima com 
rela9ao ao da imediatamente anterior. Alcan9a-se, pois, dó sustep.ido. Conside
rando o caráter interativo vigente entre os dois grandes macro-segmentos da 
can9ao e, também, o fato de que devido a problemas de grava9ao perdi a parte 
inicial do primeiro <lestes dois macro-segmentos, trabalharei aqui apenas o 
segundo deles, aquele cujos motivos estao numerados na partitura. A can9ao 
come9a sobre a "cera de abelha" no segundo grau de dó sustenido, subitamente 
com rela9ao a pe9a anterior apresentando um outro sistema de gravidade. Note
se que este come90 em suspensao logo relaxa, ao direcionar-se a melodia para 
o dó sustenido, ele mesmo. Tudo isto se passa nos tres segmentos iniciais da 
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música, sendo logo memorizado nos tres seguintes. O segmento 7, porém, traz 
sorpresas: o he, "voce" duplicado na letra é cantado em cima doré natural, urna 
sensível superior do centro tonal, extremamente tensa. Esta ten sao, logo logo, diz 
a que vem: ao nuyawari, "jaguatirica amarela", outro outro do yawari 
referencial. Tal patologia é memorizada no segmento seguinte, de número oito; , 

os segmentos 9-11 tem nos motivos 9 e 1 O urna mediatiza~ao medianamente 
tensa, através de urna bordadura a terya menor inferior, centralizada no centro 
tonal. lsto se resol ve em 11, a "jaguatirica amarela", o "voce" dando lugar ao 
yawari ele mesmo. Em seguida, de 12 a 16, a peya se fecha em cima des te último, 
invertendo, entretanto, a bordadura exposta em 9-1 O: espelho de um espelho. 

d 3. He nu yawari 
~ = 200-208 > 

1')=1 11~~11iJ?:)JJ1J.-~J ?J .. ~ 1JJf:il1Jl) 1@ 1 
(1, 2 ... ) 3 4 6 

wa ri he ya wa ri a mo he nu ya wa ri he he nu ya wa ri nu ya wa ri 
(Yawa'ikuma + w + coro) (4') (5') 

> 

l'J=--J J JJ.f¡i) 11 J tiW J J t· JI 1JJi~ JI 1J J J 1 
7 f > 8 . > 9 # 10 # 11 ~ 

he ya wa ri hay hi ha i hay hi hay hi hi hay hi hay hi hi hay hi hi 
> > > 

w1JaJa iVJ!; J' 1 J +. -.~ 1J J t J . • ~1Ji J ~a;~ 1 

heyawari ramo i ra i ty he ya wa ri he ya wa ri ra mO 

l'J=~ ¡¡~~¡¿. 1J a ~J 11; a J1! l#J ~ i i.h. 1111;J1;J1,P. 1 
20 21 22 23 > 24 > 

hehenuyawari he nu yawari nu ya wa ri he ya wa ri hay hi ha 'i 
(21 ') " 
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A pesar da relativa diversidade do material temático des ta can~ao com rela~ao 
a da anterior, algumas rela~oes tonais importantes se repetem aqui: centro/3ª 
inferior (menor); centro/sensível superior; e centro-centro. A rela9ao de 
alteridade agora, nao mais fágica, se concretiza em termos eminentemente 
categoriais. 

Horowy 

Nesta quarta can~ao, note-se a apari~ao primeira de manifesta~oes na periferia, 
anotadas entre parenteses abaixo do pentagrama. Tratam-se das seguintes 
onomatopéias: py, "corujao"; tuk, " pica-pau"; yy, wy e y, "capivara". 

~ = 200-208 
4. Horowy 

1 2 3 > -4 ~· 6 > 
ho ro wy ho ro wy wa ty wa hay hay hay ho ro wy 
y solo M (w + coro) 

7 8 9 10 11 12 
ho ro wy wa tY wa hay hay hay o yY ka ye kama yYwa 

.M'(idem) 
(Yr) (wy) (Y) 

+ 

13 -14 15 16 17 18 -
nereheywahay hay hay o yY ka ye ka ma yY wa nereheywahay 

(py) (tuk) (wy)~ 

19 > 20 21 22 23 . - 24 
hay hay ho ro wy ho ro wy wa ty wa hay hay 

(y) 

11 

hay 
26 27 28 -29 30 

o yY ka ye ka ma yYwanereheywahay hay hay 
25 
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A letra de Horowy é: 

horo, "exclusivamente nosso" (com aspira9ao inicial); 

wy, urna onomatopéia da capivara e "sangue genealógico" (substancia); 

-wa, genitivo; 

125 

-ty, "elabora~ao genealógica" (cria~ao, reprodu~ao). Trocadilho com a 
onomatopéia da voz do pica-pau (?); 

hay, trocadilho com -hap (de hawa), nominalizador; 

watywahay,pelosomatóriodewa+ty+wa+hay,pode-sedivisarumtrocadi
lho que ecoa a forma yatywahap, "gente que (me) elabora (a substancia)", 
"primos cruzados (de primeiro e segundo grau)"; 

oyyka: o-, ele (prefixo verbal)+ -yyka, vocaliza~ao de -yuka, "matar" (?);10 

ye, "meu" (eu); 

kamayywa, kamayy, tipo de dardo usado no jogo de Yawari, feíto de 
kamayyp, "macaúba" + -wa, genitivo; 

nerehe, "de voce"; 

ywahay, tal vez urna contra9ao de watywahay (yatywahap); talv.ez y, "água" 
(coma caída do acento inicial)+ genitivo (alternativa na qual hay nao teria 
pertinencia). 

Vol ta-se aqui ao centro tonal de dó natural e a urna tematiza9ao extremamente 
similar a da can9ao de número 2 (Motekey), ritmicamente, entretanto, mais 
figurada. Esta figura~ao, que na can9ao 2 se aplicava somente ao "jacubim" -
a comida que queima - aqui se generaliza ña unicidade genealógica e na 
di versidade reproduti va, o que é permeado por trocadilhos. Noto que os "primos 
cruzados" entre os Kamayurá, no nível vocativo da nomenclatura sao 
equalizados - sao irmaos. Referencialmente, porém, sao separados, separa~ao 
esta que se radicaliza mais ainda na ordem reprodutiva: "primos cruzados" do 
mesmo sexo - raramente de primeiro grau mas comumente de segundo -
trocam "irmas", sendo, pois, "cunhados" em potencial, separados pela etiqueta 
do respeito (evita~ao). Ainda de mesmo sexo mas em grau genealógico mais 
distante, es tes "cruzados", no entanto, se aproximam pois podem partilhar as 
mesmas mulheres: deve-se namorar a mulher <leste "cruzado", que é quase, ele 
mesmo, um "jacubim": "ciúmes". "Primos cruzados" de sexo diferente, 'caso 
entre si nao partilhem de urna rela~ao de "reprodu9ao", de respeito, "brincam", 
quase como que "brigam", "namoram". Voltarei adiante, mais sistematicamen
te, a essa temática. Pois bem, de 1 a 6, este "sociomorfismo" é patologicamente 
considerado, sendo de notar que a figura9ao rítmica e a tensao tonal - numa 
ampla bordadura - terminalizam ( em 3 e em 6) com amplas dura96es em cima 



126 AMAzó NIA: ETNOLOGIA EHISTÓRIA lNDíGENA 

do centro tonal. De 7 a 10, as coisas mudam radicalmente. Noto que tenho 
dúvidas aquí quanto a tradu~ao da letra - e eu quase nada entendo de língua 
como lingüística - mas optando por trabalhar a versao registrada, observe-se 
como de 7 a 14 ( em dois períodos "repetidos"), a can~ao se pontualiza. No plano 
'tonal, isto se manifesta pela flutua~ao - um trocadilho demolidor - entre dó 
e dó sustenido. Demolidor porque dissolve - quase dissolve, diga-se - as 
fronteiras entre estes dois graus tonais, tao próximos mas, ao mesmo tempo, tao 
distanciados entre si. Interessante observar - numa audi~ao etnocentrica que , 
nao poderei me privar de fazer-como o "tom menor" aqui sensibiliza o "maior" 
- desmodalizando a tonalidade: onde estamos, afinal, num tom menor, "triste", 
"fechado", ou, maior, "alegre" e "aberto"? Esta flutua~ao tonal, por outro lado, 
se efetiva na pe~a, numa rítmica figurada que salienta que o tempo agora está 
prenhe de acontecimentos que, opostos mas também semelhantes, confundem
se mas também se cortam afiadamente. Em 1 O, isto é espantosamente realizado: 
o yawari (contraído em hay) é dó sustenido, repetido numa microtonaliza~ao (). 
Em 14, porém, o "outro" - mas que, diabos!, é também, como "nós", urna 
"jaguatirica" - cede lugar a seu "outro" (ao ego da pe~a), o centro tonal, 
longamente figurado, retomando a dó natural. De 16 até o fim, o que se passa 
é como se o primeiro macro-segmento (1-14) fosse, ao mesmo tempo, repetido 
e tran~formado, opera~oes, porém, realizadas sob contra~ao: este segundo 
macro-segmento por assim dizer, resume o primeiro, apontando, salientemente 
também para o páthos e o éthos das can~oes anteriores: ouve-se ali oré natural. 

Oquedacapivara,corujaoepica-pau?Quecantam-dizemestesbichosaqui? 
Quase nada sei sobre isto e o pouquinho que consigo agora registrar - por urna 
questao tanto de ignorancia quanto de tempo e espa~o- é que parece haver um 
trocadilho entre a capi vara e a genealogía; entre a rela~ao de reprodu~ao - um 
"trabalho" , para os Kamayurá - e o pica-pau. Cortarei desta comunica~ao a 
questao da onomatopéia - a qual só me referirei aquí, muito rapidamente -
remetendo o leitor para outros trabalhos meus. 11 

Kamiwaye · 

A letra de Kamiwaye é: 

Kamiwa, árvore de cujo pau foram feitos os homens originais, usada na 
constru~ao das efígies do Kwaryp e como pilar das casas kamayurá; 12 

ye, "meu" (eu); 

-wa, genitivo; 

-ry, "água", onde ' > r; 
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-hy, vocalise em cima do y de 'y, água; 

ha, ptefixo verbal, primeira pessoa do singular, com aspira~ao inicial(?); 

ya, ídem, primeira pessoa do plural inclusivo (?); 

haya,(?); Observa~ao: a alternativa de vigencia do morfema haya(?) elimina 
a da sua decomposi~ao em ha e ya. 

lwtu, "bom", no sentido de "modelar", "direito". 

~ = 200-208 ,. 
5. Kamiwaye 

1 9=¡¡~ ~ a ~ 1 ¡¡a d a#J 1 ¡¡J.a1d ·a J.¡ ¡¡S J .. 
l ' 2 > 3 > ;> > 4 > 

ka mi wa ye ka mi wa ye hay ha i ha i ha 'i 
y (solo) M (w + coro) 

·5 > 6 > 1 > s 
ka mi wa ye ka mi wa ye hay ha i ha i ha i 

7' M (idem) 

ifl=•~ 9 ~ 9 S { #~·is~ S ~ S e .#dj~ 1~ a d a ~.¡¡;a¡~ ad a !·¡¡d.I 
9 10 11 12 

kamiwayewary hy kamiwayewaey hy ka mi wa yewary hayakatuwary hy 

lfllSE a d e /d.l¡¡J. a 1~ a ~.¡,e d e ! ¡¡J 11s d a ! d.I 
13 14 > 15 16 

ka mi wa ye wa rY by hay hay hi ha i hay hi hay hi hi hay hi hay hi hi 
14' . 

19= 1 a i ¡¡d. 1 ¡¡S d q d. I ¡¡ a ¡¡d a ~ · I •~ a s a ~ f@l 
17 18 > 19 20 

hay hi hi hay hi hi hay hi ha i kamiwayewaryhy 

11•s a ~ a ~e 1d ¡.~1d a1d a ~ .. wa·~ a~ a~#~·~ª~ a d a ~d.I 
21 22 23 24 

ka miwayewary hy ka mi wa yewary ha yakatuwaryhy kamiwayewa eyhy 

1fl=¡¡J. a 1 ~ a ia1a ~ a ! ¡¡~ .í ª ~ a ~ ¡¡~.1 11 a i ¡¡d. 
25 > 26 27 28 

hay hay hi ha i hay hi hay hi hi hay hi hay hi hi hay hi hi 
25' 

29 > 30 > 
hay hi hi · hay hi ·ha i 
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O centro tonal volta aquí a dó sustenido, pulsando, pois, com o da pe~a 
,; 

imediatamente anterior. E de notar que esta eleva~ao de semitomjá se deu antes, 
da can~ao de número 2 a seguinte. Sistematicamente também, o material 
temático é urna varia~ao rítmico-durativa daqueles já apresentados nas canyoes 
antecedentes: o primeiro tema (motivos 12) se faz pelo salto ao centro tonal a 
partir da terya menor inferior, urna quase sinonímia, isto numa bordadura. Esta 
pequena tensao se resol ve ainda como mesmo salto mas sem bordadura - no 
motivo 3, o do yawari soba forma contrata hay (ha'i). lsto se repete, quase sem 
desvio, de 4-6. Os de 7-9 constituem o período seguinte, caracterizado pela 
suspensao, no segundo grau (7-8), feita em cima de "eu madeira (do Kwaryp) da 
água", relaxada só no final, embora com grande eficácia devido a itera~ao do 
centro tonal em 9. Noto que se os paus do Kwaryp vao para a água-fertiliza~ao, 
continuidade -. , os do Yawari (dardos, arco e "imita~ao" do defunto) sao 
virtualmente queimados pelo fogo, quer dizer: metamorfoseados. De 10-11, 
onde (específicamente em 1 O) a "água" dos paus do K waryp sao enfaticamente 
definidas como modelares e atinentes a um."nós" todo inclusivo, a gravita~ao da 
melodía vai ao satélite lá sustenido, pobre sinonímia de dó sustenido. Isto se 
resolveem 12, onde voltaaimperarocentrotonal. De 13-17 oqueseouveéuma 
memorizayao da canyao de número 3 (motivos 12-16), aquela que constrói a 
alteridade-identidade do yawari como nuyawari. De 18 até o fim, a can~ao só 
memoriza o que antes foi cantado. Acho notável nesta can~ao o trabalho de 
postula~ao do yawari em termos da inclusividade total do Kwaryp ser; logo 
relativizado pelo apontamento - qual nota de rodapé - da exclusividade do 
Yawari. 

Nuterihiyu 

A letra de Nuterihiyu é: 

he, "voce", com aspira~ao inicial e caída do -ne final de ene; 

nuterihiyu, nuteri, segundo os Kamayurá, outra palavra trumaí para 
"jacubim"13 +..,hiyu, amarelo (onde, de 'iyup, amarelo:' 7 h e-p 7 0). Trata
se aqui de \1m "jacubim amarelo", ao que me parece, um magistral invento 
poético, pois todo jacubim nao é preto e, no Yawari, todo "amarelo" nao é 
"jaguatirica"? A verossimilhanya e necessidade deste pássaro de "mentira" 

. estaria na junc;ao que, com sua inven~ao, se faz do caráter fágico da rela~ao 
yawari/motekey (can~ao. 2) com o perfil libidinoso da rela~ao yawaril 
nuyawarz; 

wicu, logo depois, hicu (com aspirac;ao inicial): ·-i, "dele"+ tup, "pai" (?); 
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weru, logo depois, eru (coma caída do w-): "partilhar" (?) ; 

nawi, talvez, -awi, "proveniente de", com nasaliza<;ao inicial; 

nuteriiyu, varia<;ao de nuterihiyu (também, abaixo: nutehihiyu); 

ku-e-u-e, varia<;ao de weru weru (?); 

-a, nominativo; 

tyra, tyt, "afun" + -a, "ver". Na jun~ao: t 7 r. 

6. Nuterihiyu 
) = 176-184 

@= ).jJ. [j¡p)}} J)d ). 1J. 
> 4 > 5 > 

he he he nu te ri hi yu he he he nu te ri hi yu wi cu we ru weru 

~1J#j1~i11) Ji ?J Jil g g ~ · g ~ ~- 11)j)j)ijifiBJJ Ji JI j J.I 
6 7 > 8 > 9 10 > > 

1 ya· wa ri na wi nu te ri i yu wicuweruweru ya wa ri na wi nu te ri hi yu 
..M-(idem) 

~ l~ l l ~ ~ ~ ~ ~~ l l 19: ~ ~ g ~·iªiJ'Ja1111 1J .P ~;;1 ~ a a· l1JJ1 ef'#J~I 
11 > 12 13 > 14 > 15 

ku e u e ya wa ri na wi nu te ri hi yu a ty ra ya wa ri na wi 

16 >17 
nu te hi hi yu he he 

18 > .>19 20 > 
he nu te ri hi yu he he he nu te ri hi yu 

~g ~ ~ g H·iJ,J\~)~i 11Jit Ji JIJ~ ~ g ~ ~-11J)J t ~J.¡ 
21 > 22 '? 23 > > 25 

hi cu e ru e ru ya wa ri na wi nu te ri hi yu hi cu e ru e ru ya wa ri na wi 

26 >27 > 
11J))(~JaiJit t) ).1 1l @il1~ 

28 29 > 30 
nu te ri hi yu a ty ra yawa ri na wi nu te ri hi yu he he he 

nu te ri hi yu he he he nu te ri hi yu 

129 
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E.m 12 (o que se repete em 3-4) é apresentado o primeiro tema des ta can<;ao. 
Is to se evidencia através de um desenho arcado-urna bordadura-tonalmente 
ambíguo, o que mais ainda toma corpo caso se leve em contaos ecos tonais das 
can<;oes anteriores, especialmente da última. Anteriormente, tinha-se urna 
pulsa9ao entre dó e dó sustenido, provisoriamente estacionada neste ultimo 
centro ( can9ao 5). Subitamente- e usando, exatamente, este dó sustenido como 
urna ponte- a pulsa9ao migra para lá sustenido/lá natural: desenho em "vocé" 
parece apontar para urna rnigra<;ao para lá sustenido - urna sinonírn.ia 
enfraquecida do dó sustenido-urn centro, entretando, "modalmente" flutuante, 
pois no final do motivo eis que se ouve um ré natural. O ouvinte, assim, fica 
convenc~do de que nao se trata, agora, de um salto, de ter9a, resolutivo. Mas nao 
é só: postulada esta ambigüidade do "outro" - do ne-, o desenho quase 
especular do motivo seguinte radicaliza mais ainda a flutua<;ao, agora nao mais 
tao somente "modal" mas também tonal: dirige-se - voando em cima de um 
"jacubim amarelo", poético, mas nao histórico - para lá natural, urna sensível 
inferior de lá sustenido: Esta can<;ao, até aqui-com arepeti9ao (memoriza<;ao) 
em3-4-,écomoseforaumresumocrítico-interpretativodasquatroanteriores. 
De 5-7 ( com intera9ao em 8-1 O) a melodia indica maior estabilidade: desponta 
logo no início urna providencial seqüencia de mi naturais - em cima de wicu (?) 
weru (?)-que, com pujan9a insuspeita, dirige o ouvir para a gravidade do lá 
natural, o que, porém, se concretiza via urna suspensa.o relativamente forte, 
como se o lá sustenido apenas se colocasse entre parenteses. A evidencia disto 
está naquele ré sustenido - em lá natural, um terror dia-bólico (e nao sornen te 
paraospadres medievais)-queseouveemcimadoyawarinawi.Estapatologia 
é recapitulada de 11 a 13, onde o canto, por assim dizer, procura dissolver a 
limpidez verbal da letra: ouve-se, no caput, ku-e-u-e - urna fonetiza9ao 
meramente musical de wicu weru weru (?).De 14 a 16, nova recapitula9ao, agora 
aoque tudo indica, entretanto, substituindo-se, na letra, wicu weru weru (ku-e
u-e) por urna expressa referencia (atyra) a questao das rela96es de afinidade. 
Observe-se que a forma tyt, que traduzi por "afim", parece ser urna 
nominaliza9ao de ty (elabora<;ao), isto nurna teoría da concep<;ao que, aoque 
tudo indica, aponta no hornero, a capacidade de transmitir subtancia e, na 
mulher, a de "trabalhá-la" diferente, isto é, "elaborá-la" (wykytyte ). As rela96es 
entre homens e mulheres, assim, entre os Kamayurá, constituiriam o próprio 
modelo de urna afinidade radical - da ordern da "natureza" - culturalmente 
canalizada sob os constrangimentos da proibi9ao do incesto e da exogamia de 
parentela pela afinidade socialmente efeti va. Desta, os "primos cruzados" sao o 

~ 

objeto - tanto os .de primeiro como de segundo graus. E importante lembrar, 
entre :anto, que aquela afinidade radical acirna ventilada sempre está presente no 
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horizonte de reflexao kamayurá, urna sociedade onde há ritos sexualmente 
estritos (o yakui, "dos homens" e o amurikumá, "das mulheres") e de severa 
oposi9ao sexual, como este, o do Yawari. Registro que, no Yawari, o ta 'angap, 
"imita9ao", do defunto é, no decorrer dos" treinos" de pontaria, severamente 
admoestado pelos participantes. Esta "imita~ao" - urna mímese aristotélica, 
um elemento de extrema novidade: o centro tonal de urna pe~a optando 
(modalizando-se) pela ter~a (maior) de sua série harmónica natural o tonalismo 
desmodalizado kamayurá como que, aqui, acena a Bach e a Rameau. 

Yahaha 

yahaha, ya-, "nós inclusivo" + (duplicado), verbo "ir". A forma é um 
trocadilho com mi-a-haha, por sua vez também um trocadilho (feito a base 
de aspira9oes e palatiza9oes) de miyat. Esta última forma indica os felinos e 
a ca~a e a pesca ainda nao ca~ada e pescada. Y ahaha varia eom hiahaha; 

heruata, (ou heruwata) faz trocadilho com weruriicii, "alguns" e com a 
forma verbal eruiicii, "de-me um pouco" (partilhe comigo ). 

1 >z > 3 > 4 > 5 > 6 >: 
y a haba ha y hi a ha ha hi a ha ha ha y hi a ha ha 

y solo M (W ahu + coro) 

ri: ~- ~ f I•~ ! I~ a. 1 1~ ~- ~ a.,~ !-@~ ª·11~#~· ~- ª. I d. ~ 
7 > 8 9 > 10 11 12 > 

ha y he ru a ta mi a ha ha he ru wa ta mi a ha ha ha y 
M'(idem) 

13 > 14 > > 15 > 16 >17 > 18 > 
he ru wa ta mi a ha ha ha y hi a ha ha ha y hi a ha ha 

& d. ~ •~! 1~ a.11 ~1~ ~ a.i~ !1~~- 11~1~- ~a .1 d. a 1 
19 > . 20 21 22 23 > 24 > 

ha y he ru wa ta mi a ha ha he ru wa ta mi a ha ha ha y 

rlD~i~~I d.l l1jJidl d. j ijJ )~I l} 11 
25 > 26 >27 > 28 >29 > 30 >31 > 

heru wa ta mi a ha ha ha y hi a ha ha ha y hi a ha ha ha y 
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Note-se, logo de início, como o centro tonal lá natural aquí se fixa definiti
vamente, sob amodaliza~ao da ter~amaiorsuperior (dó sustenido). Isto,jánuma 
audi9ao psico-acústica, "naturaliza" o tecido melo-harmonico da p~a. 

Yahahao, "transformemo-nos todos em miyat" , "naturalizemo-nos !", é a exor
ta9ao que parece estar sendo feíta na letra, exorta~ao esta reiterada de 1 a 7, onde 
o hay (yawari) ocorre alternadamente - num vocativo - com rela~ao ao 
Yahaha. Em 8-9(reiteradoem10-11) instala-seumaflutua~aoentreré sustenido 
e ré natural, flutua~ao esta que parece memorizar o lá sustenido da can~ao 
anterior, e assirn "mais passado ainda" os antigos centros tonais de dó sustenido 
e dó natural. Nisto tudo, um grande esfor~o de trazer, ao tempo do presente, 
tempo já cantados e, agora, de atenuada presen~a. De 15 em <liante a can~ao vol ta 
sobre si mesma rememorando a exorta~ao ao naturalismo e o convite a partilha. 

Logo depois desta can~ao, cantou-se: 

8. M 
j = .ca .48 

> 
¡9: r ~ ~· 
1 o o 2 ho ·o o ho 3 wo o hoy ....... wo 

Yawa'ikuma solo Wahu + coro (continua y) 

Houve, entao, urna pequena interrup~ao nos canticos. Poucos momentos 
depois, cantou-se T: 
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Esta vinheta, executada ern dueto, caracteriza-se pela nao-obrigatoriedade da 
isocronia entre as duas "vozes". lsocronia aquí sornente até 3 ( 1 º tawato, 
"tanatau") e 3' (2º). Daí ern <liante, os motivos das duas vozes interpenetrarn-se, 
deixando de haver urna mera alterna9ao do tipo hocket technique (Menezes 
Bastos, 1978). Até o motivo 4 do 1ºtawatoe5' do 2º, esta vinheta se explicita 
como urna onomatopéia da voz desse "gaviao" (tanatau). Em seguida, na 
prirneira voz, instala-se o "coro", que canta o final de M, o que faz com varia9oes. 
Lembre-se que este segm.ento de M - o de número 3 - onomatopeíza a voz da 
"jaguatirica". Enquanto isto se passa na primeira voz, o que se vai ouvir na 
segunda é, pela primeira vez, a onomatopéia da voz do yawat, "on9a", cantada 
por, exatamente, Takuma, o "mandatário" dos kamayurá: hy, hy, hy ... Nesta 
vinheta ~T - na realidade, urn concerto de vinhetas - o que percebo é, 
inicialmente, a postula9ao de urna alteridade entre dois úidenticos": doi.s 
"tanataus" que, separados de início, se interpenetram adiante. Noto que o 
"tanatau" - um miyat - é como se fc:>sse urna "jaguatirica" dos céus, de vóo 
medianamente alto: ele é um devorador de almas, no caminho des tas para a aldeia 
celeste. Na segunda parte da vinheta o que parece denotaré urna oposi9ao entre 
o yawat- espécie de emblema da "chefia" entre os Kamayurá, urn tio materno 
preferencial, na mitología - e os yawari. Aquí o sociomorfismo do Yawari é 
eminentemente político. 

Finalmente, e após indica~oes de A waikuma e Wahu sobre quern deveria 
cantar qual parte, ouviu-se o seguinte: 

10. T' 

o 1 - ky ky ky ky ky 2 ky ky ky ky ky y 
C!S 
~ ..... 
C!S~ .... o .... 

o 
M ky ky ky ky 

> 

1?~~~~~~~~ 
ky y , hoy ... wo 

(non div.) w + coro 

3' ky y 
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Esta é a vinheta, sendo suas duas partes isócronas, conforme se ouve, do 
tawato'i, o gaviao tem-tenzinho ou cauré. Note-se que este gaviao-cuja voz 
é mimetizada por ky-é o emblema dos jovens reclusos kamayurá,jovens estes, 
que no jogo do Yawari, "vao na frente" no lan9amento de dardos. No Yawari e· 
no seu tempo, os tawato 'i sinonimizam estes reclusos, daí serem, os gavioes, 
chamados de tenotat, "os que (vao) por primeiro (na frente)". No final da 
vinheta, que até entao, em hocket technique, altemava isocronomamente dois 
"reclusos", ouve-se mais urna vez o segmento 3 da vinheta M, o da voz da 
"jaguatirica". 

Logo ao final desta música, Takuma fez a seguinte admoesta9ao aos 
participantes da sessao: "voces parecem Suyá! Nao houve on9a!" Com isto, 
reclama va ele do fato de nao se terem ouvido, na seqüencia, imita9oes de vozes 
de on9a, hy, que ocorreram apenas em T, por interven~ao, exatamente, de 
Takuma. Observe-se que a on9a, no universo kamayurá, sinaliza a lideran9a 
político-ritual, Takuma sendo o "mandatário" <lestes índios. Por outro lado, 
observa-se como aqui comparecem os Suyá, grupo nao-modelar quanto a 
xinguanidade. Finalmente, verifique-sequeadmoesta9oes, indica9oes, etc., tem 
presen9a muito comum nas execu95es músico-rituais kamayurá. No presente 
caso, W ahu e Yawa'ikuma, outros, como Takuma, Kanutari etc., se revezavam 
nas reclama9oes, sendo de notar aquelas que Y awa'ikuma, em muchochos, 
dirigia a interpreta9ao de seu "ajudante" W ahu, acusado de pouca fidedignidade 
repetitiva. Após as admoesta9oes, os presentes cantaram urna seqüencia de hy 
( on9a), dando-se, assim, por encerrada a sessao de abertura formal do Yawari. 
Eram 20:06 horas de 7 de junho de 1981. 

Encerrarei por aqui minha exposi9ao etnográfica do Yawari, dando-me por 
satisfeito - para os efeitos desta pequena comunica~ao - com o registro de 
seus antecedentes e, apenas - quanto a sua fase intertribal - de sua magnífica 
Abertura. Noto que esta Abertura será complementada na tarde do dia seguinte 
- ainda, por urna instancia da seqüencia da tarde-tardinha, logo após seguindo
se a sessao de "ati9amento a imita9ao" ( cf. nota 17), que se dá no anoitecer do 
fim do dia, come~o do "día" seguinte. O somatório de urna Abertura, urna Tarde
Tardinha e um Ati~amento constitui, por assim querer matematizar, o módulo 
do Yawari. Este módulo, aumentado ou diminuído, será, nos "dias" subseqüen
tes, reiterado; no caso do presente Yawari, durante mais dez "dias", até, portanto, 
o dia 16-17 de junho de 1981, instalar-se-a a fase intertribal. 

Dentro ainda da fase intertribal <leste Yawari, nao posso deixar de, mesmo 
que rapidamente, referir-me aos seguintes feitos: a investidura dos "ex
pedidores" - antigos enterradores - em pariat; 14 e, a partir daí, a escolha dos 
convidados, no caso, os índios Matipúhy. Quanto a esta escolha, registro que os 
índios Caribe xinguanos sao categorizados, pelos Kamayurá, como amonap, 
designa9ao que parece ter sua composi~ao feita a partir do somatório de amon, 
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"outro", como nominalizador-ap: "gente outra" e "outrificadora", estes Caribe, 
para os Kamayurá: "ciumentos" e "feiticeiros", os amonap Matipúhy .15 

Fase intertribal do Y awari 

Entre os dias 17 e 18, a partir de 18:50, acampados já, os Matipúhy, no caminho 
que conduz a aldeia kamayurá, distante cerca decento e cinquenta metros de sua 
entrada, os Kamayurá realizaram diversos "ati9amentos a imita9ao''. 16 Por volta 
de 19:30, adentraram no terreiro kamayurá os chefes matipúhy, com suas 
esposas e filhos crian9as. Os tres pariat - sob o comando de Cikamak -
formalmente os conduziram até um local previamente preparado, com bancos, 
mingaus e batatas. O quadro da aldeia, neste momento, pode ser assim 
representado: 

\ 1 / 

~o~ 
/ ........ 

/¡\ 

"imitacao" 

•••• • ••• 

• •••• 

• • • 

• • •• 

• • • • 

e 
A o s 

dignitários a A 

MTI 1 CJ s 
"aticamento" 

KM entrada 

dignitários 
KM - YL 

1 
''acampamento" 

MT 
"casa das flautas" 

Esquema 1 - Disposi9ao da aldeia 

Observo que entre os dignitários kamayurá, localizados em frente a "casa das 
flautas" estavam Takuma, Wahu, Yawa'ikuma e A wmari. Associados aos 
Kamayurá, estavam os Yawalapití Kanátu, Aritana e Pirakuma.17 Observe-se 
que os Kamayurá residentes entre os Yawalapití, os irmaos de Takuma: Sapai, 
Kunu'e eAyupu, postavam-se entre os Kamayurá. Porvoltadas 20:20 houve um 
último "ati9amento", quando entraram, afinal, no pátio kamayurá, os jogadores
cantores-dan9adores matipúhy, em evolu9ao músico-coreográfica que os condu
ziu a estacionar em frente a seus dignitários. Fizeram, os Matipúhy, logo logo, 
um "atii;amento a imita9ao" de Kakaca. Cerca das 21 :00 horas, todos os 
Matipúhy retiraram-se da aldeia, indo para seu acampamento. Durante o 
restante da noite, separados os dois grupos, cantou-se desbragadamente. Quan
do aos Kamayurá, instancias da noitinha, noite, noite funda, mutum e clausura 
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da madrugada. Conforme registrado anteriormente, tratam-se, estes cantos, de 
aumenta96es e diminui96es do módulo do Yawari- aqui apresentado reduzida
mente. É importante notar que tais transforma96es do módulo levam prudente
mente em conta a questao da anterioridade-posteridade de can9ao e seqüencia, 
definindo-se, o conjunto, como urna suite. 18 Quanto aos Matipúhy, nada foi 
gravado. 

Por voltadas 8:40, deu-se o primeiro "ati\:amento" do "dia" 18 (ainda dia 17-
18 kamayurá). Pouco depois disto, Cikamak foi formalmente ao acampamento 
matípúhy, buscar seus dignitários, que sé instalaram no local já registrado. 
Algum tempo depois, entrou, no terreiro, cantando-dan9ando, o grupo matipúhy. 
Logo fizeram os Matipúhy alguns "ati~amentos" . Houve cantoria durante todo 
este tempo, aquí impossível de registrar. 

Cerca das 1 O horas da manha, come~ou o jogo do Y awari, conforme o 
seguinte quadro: 

\ 1 / 

'O~ 
/ ........ 

/ 1 \ 

tenotat • 
MT 

"imitac;ao" • 

CJ 

dignitários MT 

D 
•••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••• 

equipe e dignitários 
KM-YL 

equipe MT 

"casa das flautas" 

Esquema 2 - Jogo do yawarí 

• tenotat 
KM 

Inicialmente e de forma sucessi va, enfrentaram-se os tenotat dos do is grupos. 
Durante a primeira carga - na qual os Kamayurá tiveram primazia de dar o 
primeiro tiro - ninguém foi atingido. Na segunda, inicia~a pelos Matipúhy, o 
tenotat kamayurá nada sofreu, tendo, porém, em sua resposta, atingido o 
tornozelo esquerdo de seu opositor. Os Kamayurá, entao, cantaram, dando urna 
volta no terreiro. Depois disto, nenhum outro tenotat foi atingido. Esgotada a 
fase das partidas entre os "reclusos", os grupos se aproximaram, formando um 
corredor com cerca de um metro e meio de largura. Pouco a pouco, foram-se 



Esquema 3 - Rela9(}es de parentesco entre as pessoas investidas nas principais identidades no yawari de Kakaca 

----------------------------------- ----- ---------- ---- ------------------------r-------~ 

~ ·--~ ~ - -~ ::s 
~ e: ..... 
u ~ 

~ 

12 10 
Wakukuma 

1 1 13 
Mawana 

8' 
Mele Y anumakayana 

(ou Yaoi) 

O - "titular do arco!'. 
1 - "titular do yawari" (principal, sazonal) . 
2 - ídem (secundária , sazona!). 
3 - ídem (ídem). 
4 - "titular da aldeia". 
5 - "titular do yawari" (principal, hereditária). 
6 - ídem (secundária, hereditária). 

IC'd 
E 
::s 
~ ·-~ ~ 
~ 
~ 

>-
9 

7 - " mandatário"; também " titular do yawari" (secundário, sazona!). 
8 - " enterrador" e "ex-pedidor" (secundários); substituido por 

8' como "convidador" (secundário) . 
8'- substituto de 8 como " convidador" (secundário). 

IC'd -~ 
E ·--::s 
~ 

5 

6 
Mapulu 

4 
Wahu 

9 - "mestre de música de yawari" . 
10 - " titular de casa" (n? 4). 
11 - ídem (n? 9). 

2 
Karyma 

3 

1 
Awmari 

o 
Kucarapy Kakaca 

12 - " enterrador", "ex-pedidor" e "convidador" (principais); também 
"titular de casa" (n? 1). 

13 - ídem (secundários). 
14 - "titular de casa,, (n? 2). 
15 - "mandatário feminino" (nuytu). 

/ - f alecimento ou divórcio; 
-- - estimativa de fraternidade 
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dando partidas entre pares de adversários, o que sempre come9ava pelo convite 
de alguém a um seu "primo cruzado" .19 Noto que durante as partidas Kanátu 
pontificava como moderador dos animes, exortandos os "outros" a observancia 
das regras do jogo: os tiros nao poderiam ser dado acima das coxas; os dardos 
nao poderiam ter, embutidos na cera de abelha, ferroes e pregos; desencadeado 
o momento do tiro, seu receptor nao mais poderia mover-se nema seu feixe de 
varas defensor; o atirador nao deveria fingir que iria atirar e, nao atirando, só 
atira logo em seguida. W ahu, kamayurá, de um lado, e Alapiá, matipúhy, de 
outro, reclamavam de irregularidades nas partidas. Era urna algazarra incrível 
e o pátio era só poeira. Noto que os Kamayurá derarn rnais urna vol ta no terreiro, 
sinal de que foram atingidos. Erarn cerca de 11 :00, quando o jogo terminou, 
cantando, em seguida, tanto os Kamayurá quanto os Matipúhy. 

\ 1 / 

_ _ (nascente) 'O/ 
/ ........ 

/ 1 \ 

,-.. ,,. \ 

l1 / , __ ,~ 

~ (água) 

"imita~ao" 

• 

"casa das flautas" 

, --, 
1 ,,.. 11 ) , __ ... .... 

(Posto Leonardo) .,. 

-"acampamento" 
dos matipúhy 

l - Cikamak (" titular" se refere as casas de residencia) e Mawilnil. 
2 - Wakukuma (idem). 
3 - Takumil (idem), Kurimata e Mapulu. 
4 - Kanutari (ídem). 
S - Yawa'ikuma. 
8 - Awmari, Karyma e Kucarapy (" titular" ); antiga residencia de Kakaca. 
9 - Yawapa e Yací ("titular"). 

10 - Wahu ("titular") . 
12 - Mapi (" titular")' e Mete. 

e~:_.; -(casa em constrw;ilo). 

Esquema 4 - A aldeia quanto ao yawari de Kakaca (e pessoas-chave por casa) 
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Concluído o jogo e encerrados os cantos de clausura, Takuma e Awmari 
postaram-se no espa~o mais ou menos intennediário entre a embaixada 

' matipúhy e a "imita9ao" de Kakaca. A frente deles -Takuma em pé e Awmari 
~entado - estavam os dardos, arco e propulsor que haviam sido de Kakaca. 20 

Awmari come9ou a chorar, no mesmo tempo em que quebrava as armas de seu 
filho. Enquanto Takuma discursava: "Eu tenho saudades de meu innao júnior. 
Ele morreu ainda muito mo90, mas era grande campeao na luta e no jogo. Ele era 
um grande pescador. Voces, Matipúhy, vem nos ajudar a fazer a festa dele. Vem 
·chorar conosco, chef es matipúhy". Ao final deste discurso, do local de onde 
estava a embaixada dos Matipúhy, saíram tres destes índios e se dirigiram para 
Takuma e Awmari. A estes chegando, come9aram os tres a entoar um canto que 
nao gravei, terminado o qual sentaram-se ao chao. Neste instante, Takuma fez 
entrega a cada um dos dignitários matipúhy de urna b~cia de mingau, o que fez 
preceder por um kewere, "reza", para cada urna. lsto posto, os tres Matipúhy 
foram ao local onde estava afixado ao terreno o ta 'angap, de lá extraindo-o e 
trazendo-o para onde estavam os apetrechos de Kakaca. Aí, juntaram tudo: 
imita9ao, arco, dardos e propulsor do defunto. Takuma e A wmari se afastaram 
em dire9ao a "casa das flautas", permanecendo onde estavam, os Matipúhy. Em 
seguida, os Matipúhy "ati9aram" fogo as relíquias de Kakaca, chorando 
tristemente. Depois disso houve cantoria matipúhy e kamayurá, ao final do que, 
conduzidos porCikamak, os Matipúhy foram tomar banho. Pouco depois, foram 
embora. 

Considera~oes analíticas 

O Yawari nao é "modelar". No tempo do Yawari, dirige-se a palavra ao 
"primo cruzado". Na festa de verdade,' no Kwaryp, nao se pode fazer isto. O 
Kwaryp está no "principio". O Yawari, só no "meio". Yawari é "comédia". 

(Awmari) 

O Kwaryp é diferente. No Kwaryp, a "imita~ao" vai para a água, porque 
"Mawucini" come~ou assim. Kwaryp, água. Yawari, queima. O Yawari, nao 
foi Mawucini quem come~ou, nao. Quem come~ou Yawari ? - Payeta. 
Mawucini é outra coisa. 

(Takuma) 

Na aldeia Trumaí de Wawaniwani, seu chefe surpreende-ao mesmo tempo 
em que propicia - suas duas esposas mantendo rela~oes sexuais com seu 
"primo cruzado", Mytyakang, "cabe~a-de-mutum". O chefe fica tomado de 
profundo ciúme e tenta flechar o primo. Este foge, escondendo-se nos matos 
próximos a aldeia. Seu primo, entretanto, logo o descobre, ati~ando f ogo ao 
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matagal. "Cabecra-de-Mutum" tem, entao, o cabelo queimado, o queé testemu
nhado por todos, envergonhando-o. Decide, entao, "Cabecra-de-Mutum", ir 
embora da aldeia, na direcrao do norte extremo, regiao de povos selvagens. 
Segue viagem com seos irmaos mais mocros, a viagem sendo extremamente 
longa e perigosa. Passam fome os viajantes. Ao final de muitos e muitos días 
de penúria e embates fabuloso;·os irmaos chegam perto da aldeia dos índios 
Payetá; há urna rocra nas cercanías da mesma. Lá encontram urna mulher velha, 
cozinhando batatas. A velha diz aos "Cabecra-de-Mutum" que na aldeia estao 
fazendo a festa do Yawari. Diz e os conyida a ir até lá para presenciarem o rito. 
Os irmaos foram, sendo muito bem recebidos pelos Payetá. A festa tinha estes 
índios selvagens como anfitrioes, e aos também selvagens Anumaniá como 
convidados. Os "Cabecra-de-Mutum" testemunharam toda a festa, tudo dela 
aprendendo: músicas, <laneras, jogos e tudo o mais. Terminado o Yawari, os 
irmaos permaneceram na aldeia payetá por vários e vários anos, até que sua 
vergonha acabasse e, lá longe, o ciúme do primo. Depois <leste período, os 
irmaos retornam a Wawaniwani, noma viagem retrógrada, longa, perigosa e 
cheia de penúria. Foram, em seu retomo a aldeia dos Trumaí, muito bem 
recebidos: o respeito havia já sido recomposto. Os "Cabecra de Mutum" 
introduziram, entao, a festa do Y awari entre os Trumaí. Esta festa é dos índios 
Payetá, que a ensinaram aos Anumaniá. A língl;la dos Payetá era semelhante 
a dos Kamayurá. Foram os Trumaí que ensinaram aos Kamayurá o Yawari. 

(Awmari). 

N urna tarde, durante o tempo da fase ainda intratribal do Yawari, presenciei 
algo de absolutamente espantoso na aldeia kamayurá. Tendo um grupo de 
adultos jovens saído, pela manha para cayar, em direyao a floresta, retornaram 
por volta da 15:00 com urna vara de caititus abatidos, que formalmente 
depositaram no centro da aldeia. Eram cerca de doze a quinze caititus, recém
ca~ados. Houve um grande alarido na aldeia, mulheres e crianyas, que eventu
almente estavam no terreiro, tendo rapidamente entrado para casa. No pátio, em 
tomo da caya, reuniram-se os homens kamayurá, discutindo algo que eu ainda 
nao entendia. Em casa, crianyas e mulheres, aterrorizadas, dirigiam seu ouvir 
para o centro, tentando de lá captar o que se dizia com extrema excita~ao. 
Diversos dos homens discursaram amplamente: falava-se dos porcos - dos 
caititus-e de come-los ou nao. Kurimata, dentro de casa, recontava mitos de 
transforma~ao dos homens emanimais de pelo: de homens que, tendo ido pescar, 
por demais permaneceram no mato - abandonando as mulheres a penúria -
lá tendo se metamorfoseado em porcos, antas e outros seres que andam com 
quatro pés. 21 Em determinado momento da cena, Kanutari, tido entre os 
Kamayurá como Apyap, Kamayurá de verdade22, tomou a palavra e discursou: 
"Voces nos trouxeram caititus. Eles es tao quentes ainda. Eles cheiram forte. Eu 
ontem disse a voces (aos adultos jovens), que apesar de durante odia voces 
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dizerem que sao fortes e duros, de noite só fazem dormir. Ficam moles como água 
e nao vem tomar parte nos cantos do Yawari. De dia gritam hoe, hoe, hoe. 23 De 
noite, amolecem dormindo. Agora voces trouxeram para nós estes caititus. 
Nossos ancestrais, Apyap de verdade, comiam porco, caititus, antas; comiam 
veado. Agora, nao. Aquí, nós nao podemos comer caititus. Nos dá nojo24 e medo 
de transformarmo-nos em mama' e. 25 Nós ficamos com vergonha das outras 
tribos xinguanas. Amonap nao gosta. W aurá nao gosta. Outro nao gosta. 
Antigamente, entretanto, nossos ancestrais comiam. Quando nós chegamos 
aqui, nós aprendemos a nao mais comer. Pronto." 

Ao final <leste discurso, as discussoes foram pouco a pouco serenando. 
Dentro de pouco tempo, os jovens cac;adores removeram sua cac;ada do pátio da 
aldeia e a levaram para os matos de onde tinham vindo. Um deles me disse: "é 
para urubu comer". 

O processo de inclusao dos índios Kamayurá na trama xinguana parece ter, 
nos hábitos alimentares, sexuais e matrimoniais alguns de seus domínios mais 
importantes, desembocando no grande relógio que é o ritual intratribal. Em outro 
trabalho (Menezes Bastos, 1984-85), tentei mostrar como isto se comporta para 
o caso do payemeramaraka, onde visoes-e, sem dúvida, audic;oes-do mundo 
kamayurá, kuikúro e yawalapití se organizam em diferenc;as. Agora, trato do 
Yawari rapidamente. 

Apesar de tanto os xinguanistas quanto os xinguanos reconhecerem, no 
Yawari, urna xinguanizac;ao através de um vetor trumaí, desde Steinen (1940: 
140, 148-50) e Schmidt (1942: 365-66) este rito é identificado como distinc;ao 
dos grupos tupi-xinguanos, quer dizer, dos Kamayurá e Awetí, sornados aos 
mesmos Trumaí. Galvao (1950) já oferece um quadro muito mais amplo desta 
xinguanizac;ao, amplitude diretamente proporcional aos cinqüenta anos que 
separam suas pesquisas das de Steinen e Schmidt, realizadas nos fins do século 

' passado e inícios <leste. A época do trabalho de Gal vao, o Yawari só continuava, 
ainda, desaprendido pelos Mehináku, o que infelizmente Gregor ( 1977) nao 
trabalha. Note-se que o ritual em epígrafe extravasa as fronteiras xinguanas, 

. entre os Suyá, pelo menos, sendo ele conhecido (Seeger, 1981). Generalizado 
pan-xinguanamente, o certo é que o ritual continua a ser visto como tupi-trumaí, 
indicador, tal vez - inclusive - de urna associac;ao pré-xinguanizac;ao dos 
Trumaí comos Tupi (Monod-Becquelin, 1975).26 

Os trechos de depoimentos de A wmari e Takuma anteriormente registrados, 
parecem estar montados numa vi sao alienada caribe-aruaque do Alto Xingu. Ali, 
o princípio é o Kwaryp, rito de origem aruaque, cujas canc;oes estao, aoque tudo 
faz parecer, numa das línguas <leste tronco.27 "Os primos cruzados" - quais 
deles? - devem ser evitados. Complementarmente, o Yawari está no "meio", 
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abordagem, de A wmari, extremamente acomodada a questao da xinguaniza~ao 
dos Kamayurá, aquí centrada no "modelo" caribe-aruaque. Os "primos cruza
dos" , agora, sao vítimas de injúrias, assim como o próprio espectro do morto. 
Que "primos cruzados", entretanto, sao estes, os dos Kamayurá? Aoque eu 
entendo, ainda sobo signo da provisoriedade, a categoría kamayurá yatywahap 
abarca tres subcategorias de pessoas: 

l. os "primos cruzados" de primeiro grau, bilaterais; 

2. os de segundo grau, bilaterais e 

3. aquel es que eu chamaría de "residuais", caracterizados pela maior distan
cia genealógica, contando geralmente com ascendentes, de um lado ou de 
outro, de outras etnias, xinguanas ou nao. 

Aoque parece, atualmente inexiste casamento com pessoas da subcategoria 
1, para ego masculino ou feminino. Impera aquí a rela~ao de respeito mas -
quanto a evita9ao - esta é apenas moderada. Pessoas do mesmo sexo nesta 
classe tratam-se com brandura. De sexo diferente, respeitam-se mas "brincam" 
moderadamente. Para o caso da subcategoria 2, as coisas mudam: concretizan
do-se urna rela9ao de casamento entre pessoas com este tipo de rela9ao, efetiva
se entre os paralelos do casal urna profunda liga~ao de respeito e evita9ao, 
estendida a "sogros" e "sogras". Se os primeiros "primos cruzados" fossem 
"solidários", estes seriam "aliados", e, por isso mesmo, "sócios" e "rivais" : é 
nesse cruzamento que se canalizam as rela9oes extraconjugais entre os 
Kamayurá. "Primos", aqui, de sexo diferente, "brincam" publicamente e "namo
ram" em local privado. A última subcategoria radicaliza a "jocosidade" da 
segunda: deve-se injuriar este "cruzado" e deve-se "namorar" sua esposa. 
Quanto ao "ciúme", noto que nas tres subcategorias ele deve ser controlado, para 
que nao resulte em violencia. 

Penso que os "primos cruzados" de que fala Awmarí em sua interpretacao 
sobre o Yawari sao os da subcategoria 2; ao que ele explica, tratados, no ritual, 
como se fossem os "residuais". Complemento: "primos cruzados" da sub
categoria 2, do mesmo sexo, relacionados através de la90 matrimonial gene
alogicamente intermediário entre as classes 1 e 3. A "residualiza9ao" <lestes 
"cruzados" no Yawari parece estender-se as máxima fronteiras: as mulheres, em 
geral, e aos "civilizados". O Yawari parece arriscar um jogar-se fora a genea
logía, decretando-se, por outro lado, urna alteridade extremada, onde a recipro
cidade se tomaría negativa: dirige-se, no Yawari , a palavra ao "primo cruzado" 
que, tendo morrido, é vítima de injúrias e violencias, consumindo-se no ciúme. 

Se no discurso sobre a alteridade extremizada, A wmarí parece tomar como 
"modelo" o equilíbrio desta, sob o signo do sistema dravidiano, que parecé 
prevalecer na forma9ao "prototípica" caribe-aruaque, 28 Kanutari, embora no 
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mesmo eixo- o de urna socio logia nativa das xinguaniza~ao dos Kamayurá
busca o pólo oposto de reflexao. Se o primeiro se acomoda, o segundo - díga
se assim - se engaja quase num protesto contra a "repressao" xinguana. Entre 
esses dois pontos é que tal vez esteja Takuma, diplomático: Payetá e Mawucini 
sao "coisas" diferentes - "história" e "mito" .29 

O que este trabalho pretendeu mostraré como a "metafísica" dos índios das 
terras baixas da América do sul pode ser urna "sociomorfia", metafísica aqui 
sen do, tao sornen te, como a de Aristóles aquele, li vro escrito depois do da Física: 
"A metafísica é a física do futuro" (Fernando Pessoa). Além disso, procurei 
evidenciar também como um estudo antropológico sobre a música, feito a 
distancia da moldura etnomusicológica e, tal vez até corajosamente, próximo a 
crónica e crítica musicais, tema potenciaJidade de congenitamente "entender" a 
música. Nao há "música" - um particular, um cabo - e "cultura", um 
"general" - em portugues, um "geral". "Música" aquí nao é um exemplo que 
executa ordens apenas arbitrariamente estratégicas: a da república da expulsao 
dos poetas. 

Notas 

1 Conforme o esquema 3, sobre as rela~oes de parentesco entre as principais pessoas 
en vol vidas neste Yawari . Noto que Whu é o tawayat, "titular da aldeia" kamayurá 
e Takuma seu morerekwat, "exclusivamente nosso princípio" (?). Traduzo esta 
última forma por "mandatário". 

2 O "día" dos Kamayurá parece ter seu princípio (e fim) no Grepúsculo, como parece 
também entre babilonios e egípcios. A "roda dos pajés" aquí é um tempo 
intermediário, entre um "día" e outro. Seu lusco-fusco de certa maneira reproduz 
aqui, agora, a luminosidade dos primórdios: a cargo somente de cupins e 
vagalumes até que Sol ( Kwat) e Lua (Y ay) instalem-se em seus "huracos" nos céus. 

3 Kakaca morreo em 1977, com cerca de 23 anos, de malária, em Brasília (ali onde 
os melhores médicos seriamos avioes, diriam os Kamayurá, que, do ponto de vista 
médico, "civilizado", preferem Sao Paulo). Ele foi transportado para Brasília 
depois de esgotadas as possibilidades de tratamento no Parque Indígena do Xingu 
(Pqxin). Moto, voltou aos Kamayurá, onde foi enterrado, cf. Olympio Serra. 

4 Vide esquema 4, a aldeia kamayurá nos tempos deste Yawari . 

5 Os "enterradores" de Kakaca (Cikamak, Mawana e Mapi) sao investidos como 
"ex-pedidores" (yeengyaret) de seu Yawari nesta seqüencia de episódios. Depois, 
eles serao nomeados pariat, "convidadores" (cf. nota 15). 

6 Na realidade, a categoria etária aquí envolvida é a dos myra 'i, "pouco velhos", 
aqueles que já tem pelo menos um neto e que ainda "trabalham", nao sofrendo, por 
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outro lado, de incontinencia urinária, o que parece ser urna característica dos myra, 
"velhos". Preferi esta última traduc;ao para evitar a piedade de "velhinhos". 

7 ConformeJohn Owen Ward (1975: 74)-quedeve serconsultado, emgeral, para 
os conceitos "musicológicos" -homofonía seria urna parte nao-independente que 
se faz ao tempo de outra, central. O conceito é polemico mas aquí me resigno. 

8 Para a grafia das palavras e motivos (musicais) indígenas, conforme Menezes 
Bastos (1990) e a bibliografia lingüística ali empregada. Quanto as músicas 
grafadas, registro aquí urna grande preocupa~ao dos Kamayurá: para que nao se 
as roubem e, assim, os seus copyrights. 

9 Aurore Monod-Becquelin (1975, I: 224) registra a palavra mote como "jacubim" 
na língua "atual" dos Trumaí. 

10 O conceito de vocaliza~iio - que parte do de vocalize (vocalise, em italiano) -
supóe a trasfigurac;ao musical da fonética lingüística, feita sob o império da 
aspira9ao. Aqui es ten do a noc;ao, que passa a abranger, também, palatalizac;óes (y), 
bilabializa~oes, semivocálicas ou nao (-w, p/m), e nasaliza~óes, consonantais ou 
nao ( - -, nlm-, etc.). 

11 No tocante a questao da onomatopéia kamayurá, cf. Rafael J. de Menezes Bastos 
(1990, 1987b e Ms). Parece que para os Kamayurá a onomatopéia é lógica e 
cronologicamente anterior a "música" (maraka) e a "língua" (ye'eng). 

12 Vide Pedro Agostinho ( 197 4a) para um excelente es tu do de um K waryp kamayurá. 

13 Aurore Monod-Becquelin (I: 224), registra a palavra noterese como "jacubim" na 
língua "arcaica" dos Trumaí. 

14 Eduardo Galvao (1950: 359-60) registra o uso, pelo pariat- que escreve pareat 
- central, de um fio de embira com tantos nós quanto serao os días de espera dos 
invitados, procedimento atualmente ineficaz entre os Kamayurá. Suponho, assim, 
que ao pé da letra, pariat pode ser: -papat, "contar" (quantificar) + -yat, "titular" 
- titular da contagem. Adoto a traduc;ao de "convidador", embora nao deixe de 
fazer essa conten9ao etimológica. 

15 Na época <leste Yawari os Matipúhy estava, aoque parece, separados por facc;óes 
em duas aldeias, segundo Kanátu: "Matipúhy da Funai" e "Matipúhy da F AB" . 
Noto que os Kuikúro sao, para os Kamayurá, os mais amonap dos caribe 
xinguanos. Estes índios sao tidos como especialmente "ciumentos" com rela9ao 
aos Kamayurá, o que se evidencia em narrativas que reportam os tempos já da 
chegada de Karl von den Steinen ao Alto Xingu, da chegada de Kaluci, que os ' 
Kuikúro queriam só para si (cf. Rafael José de Menezes Bastos, Ms). 

16 Suponho vigente a seguinte etimología para ta 'angap, aquí traduzido por 
"inúta9ao": t, generalizador, despronornizador de po$se + -a' ang, imitar + -ap, 
nominalizador. Conforme Menezes. Bastos (1984-85) para a abordagem de um 
outro ta' angap kamayurá, aquele a·e ritual de cura, do payemeramaraka. 
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17 Os Yawalapití sao intermediadores especiais entre os xinguanos (Viveiros de 
Castro, 1977). Ern rituais intratribais eles se aliarn a urn ou outro grupo, ao que 
parece havendo urna certa preferencialidade de urna associa9ao cornos Karnayurá, 
é claro, da "banda" yawalapití-kamayurá dos Yawalapití (Menezes Bastos, 1987-
88-89). Noto, entretanto, em Kanátu o desernpenho supratribal, quase como o de 
um juiz, nessas ocasioes. 

18 Esta caracteriza9ao de suíte das can9oes do Y awari nao deixa de existir mesmo no 
caso de inversoes e retrograda9oes, qe devem ser entendidas como transf orma9oes 
da ordem modular primária (Menezes Bastos, 1990). 

19 A maioria desses pares de adversários, segundo verifica9oes precárias, caberiam 
nas subcategorias 2 e 3. Ver, no final do trabalho, as tres subcategorias de pessoas 
dentro da categoría "Kamayurá". 

20 Noto que estes implementos, diga-se de passagem, "foram" construídos por 
A wmari ad hoc o Yawari em curso. Mas sao considerados como se fossem aqueles 
que foram de Kakaca. 

21 Kurimata aqui, apavorada, narrava o mito de "Amurikuma", que, parece, tem 
também urna ancestralidade aruaque, a depender das letras de suas can9oes. Ver 
Orlando e Cláudio Villas Boas (1970) para alguns mitos de "Amurikuma", e meus 
inéditos sobre o tema. 

22 Observe que Kanutari , no "aldeiamento" kamayurá, é reconhecido como um 
autentico Apyap, Kamayurá de verdade. Nto que os Kamayurá se reconhecem, 
atualmente, como um grupo local composto por descendentes de origens diversas: 
Karayaya, Arupaci, Apyap, Anumania e, mais recentemente, Aweti, Auyá, etc. 
Trato disto em Menezes Bastos, 1990. 

23 A palavra hoe, com muitas reitera9oes, é o grito de bravura dos jovens adultos 
kamayurá, dos tempos do Yawari. Parece onomatopeizar a voz de um gaviao que 
nao conseguí identificar. 

24 A palavra ipo 'yy, que traduzi por "no jo'', implica em máxima evita9ao, sendo 
aplicável a rela9oes incestuosas, alimentares e comos mama'e (ver nota 26). 

25 Observo que estes animais de pelo sao, eles mesmos, miima 'e. Nao haveria aqui, 
desta maneira, um "natural" por oposi9ao ao "sobrenatural". Os Kamayurá, pois, 
parecem ser dionisíacos: para eles nao há nada "lá fora". Tudo pode. 

26 Noto que, para os Kamayurá, esses tupi nórdicos sao classificados - tanto quanto 
quaisquer outros nao-xinguanos - como kawa'ip, que, assim, nao é, na ótica 
kamayurá, urna designa9ao monoétnica mas categorial (ver Menezes Bastos, 
1990). 

27 Conforme trabalhos meus, inéditos, para dados sobre as can9oes do Kwaryp. 

28 Cf. Thomas Gregor (1977) e Ellen B. Basso (1973) para a identifica9ao desse 
dravidiano (conforme, originalmente, Dumont, 1953) caribe-aruaque. 
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29 Para referencias aos Payetá, ver "mitos" em Pedro Agostinho (1974b), Aurore 
Monod-Becquelin (1975) e OrlandoeCláudio Villas Boas (1970). VertambémR. 
J. ~e Menezes Bastos (1990). Noto que os Payetá, para os Kamayurá, nao estao no 
princ.ípio da xinguanidade, da mesma maneira que o Yawari. Aí, eles estao no 
meio. Pertencem, desta maneira, os Payetá e o Yawari a "história" xinguana, mas 
nao a sua "mitia". O oposto ocorreria numa modela~ao tupi: agora, o que seria 
"mitia", seria "história" e vice-versa. Brinquedos aristotélicos, sem pólis (sem 

"l. ?) po lS .• 
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ALGUNS ASPECTOS DA AFINIDADE NO 
DRAVIDIANATO AMAZÓNICO* 

EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO 

As chamadas terras baixas da América do Sul, hoje reduzidas (de um ponto de 
vista etnográfico) praticamente a Amazonia e ao Brasil Central, exibem urna 
graqde variedade de sistemas de parentesco, em consonancia coma diversidade 
linguística e cultural ali prevalecente. Entretanto, já há bastante tempo se 
constata que estas regioes apresentam duas configura<;oes básicas: a Amazonia 
parece gravitar em torno de urna estrutura "dravidiana"-terminologia de duas 
se~oes, alian<;a simétrica - ; o Brasil Central se distingue por sistemas 
terminológicos sem correlatos matrimoniais claros, com equa~oes oblíquas que 
evocam o tipo "Crow-Omaha". Há porém grupos com urna cultura de floresta 
tropical que mostram sistemas semelhantes aos centro-brasileiros (Sirionó, 
Pakaa-Nova, Tupari), e sociedades centro-brasileiras com terminologías simé
tricas (Xavante, Kaingang). As rela<;oes entre os sistemas amazónicos e os 

* Esta é urna versa.o ampliada~· . omunicac;ao que apresentei em Belém. Acrescentei 
aqui algumas referencias € ta izadas, e coloquei ~otas obserya~oes a serem 
desenvolvidas. O que se ler procede de urna reflexao sobre a etnología ameríndia 
a luz da teoría do parentesco (e vice-versa) que venho empreendendo desde 1985, 

· junto com um grupo de estudantes do PPGAS do Museu Nacional. Os temas aquí 
tratados foram desenvolvidos em trabalhos <leste grupo (ver Vilac;a, 1992 [1989], 
e neste volume; Pinto, 1989; Silva, neste volume; Gonc;al ves, 1988, e oeste volume; 
Fausto, 1991), e expostos por mim em seminários em Nanterre (1986-87, 1989), 
na London School ofEconomics (1987), na Unicamp (1988) e em Oxford (1989). 
Por fim, o presente texto é provisório, hesitando entre urna semi-revisao bibliográ
fica e um esboc;o de argumento teórico; ele é parte de urna monografia que espero 
um dia completar. Agradec;o a Bruce Albert, Manuela Carneiro da Cunha, Nádia 
Farage, Carlos Fausto, Michael Houseman, Patrick Menget, Peter Riviere, Márcio 
Silva, Anne-Christine Taylor e Aparecida Vilac;a, pela atenc;ao crítica que deram 
a versoes anteriores <leste trabalho. 
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centro-brasileiros ainda nao foram determinadas de modo preciso; a intui\:ao e 
o bom-senso sugerem que deve ser possível encontrar urna ponte entre estas 
regioes, mas as ten ta ti vas até agora tem sido de tipo histórico-evolutivo, quando 
o que é necessário é urna considera\:ªº sociológica e estrutural. Aqui, entretanto, 
vamos nos concentrar na Amazonia "dravidiana", que já é suficientemente 
complicada. 

*** 

"La plus a-sociologique des éthnologies régionales" (Taylor, 1984: 231), o 
americanismo tropical sempre teve um lugar menor na reflexao sobre o paren
tesco. Ausentes da síntese fundadora de Morgan, as sociedades das terras baixas 
da América do Sul franqueiam o limiar teórico com dois artigos seminais de 
Kirchoff (1932; 1933), que as tomam como ponto de partida para a constru\:ao 
de urna tipologia análoga a classifica\:ªº terminológica de Lowie ("geracional", 
"fusao bifurcada" etc.). Elas serao a seguir incorporadas aos arquivos de 
Murdock (1949), onde exemplificam, junto a inúmeras outras, os tipos básicos 
de terminologia: "havaiano", "iroques", "Crow" etc. Servindo para evocar os 
tra\:OS formais mais gerais dos vocabulários de parentesco, tais rótulos exóticos 
continuam empregados para a América tropical, onde mais atrapalham que 
esclarecem, pois, ou eles supoem correlatos institucionais inexistentes, ou se 
limitam a designar o que nao sao capazes de explicar, remetendo a urna álgebra 
semantica sociologicamente vazia. 

"Dravidiano" é um rótulo que nao pertence a tradi\:ao tipológica americana, 
mas a teoria de Louis Dumont ([1953] 1975) da alian\:a de casamento, onde 
possui um conteúdo sociológico preciso: os sistemas terminológicos da India do 
Sul, expressao mais pura e simples da troc~ restrita, sao os sistemas elementares 
por excelencia. 1 A caracteriza\:ªº de terminologias sul-americanas como 
"dravidianas" come\:a, salvo engano, com Maybury-Lewis ( 1967), depois com 
Basso(1970, 1975)efinalmentecom0veringKaplan(1972, 1973, 1975).Mas 
é Riviere (1969) quem aproxima efetivamente os contextos sul-americano e 
indiano, e quem mais tarde (1973) vai sugerir que a alian~a simétrica expressa 
nas terminologias dravidianas é um invariante amazónico. Riviere, entretanto, 
guarda o vocabulário de Needham,. falando ero sistemas de "duas se~oes" ou 
"duas linhas", expressoes que designam grosso modo o mesmo sistema 
terminológico-matrimonial chamado "dravidiano". · 

Estas questoes vocabulares nao sao triviais; cada op~ao tero seus riscos e 
envolve matizes teóricos. Sistemas de "duas se~oes" ou "duas linhas" é urna 
caracteriza\:ªº que, embora associada ao reconhecimento de um correlato 
matrimonial (a "alian\:a simétrica"), nao destaca este, referindo-se eminente-
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mente a um tipo terminológico. E ela pode induzir a erro, pelas conota96es dos 
termos escolhidos: "se~oes" evoca os sistemas australianos, e "linhas" a no9ao 
de unilinearidade, correlatos quase nunca apropriados no caso sul-americano (e 
de certa forma também no indiano). Esta caracteriza9ao está ainda vinculada a 
concep9ao de "sociedade prescritiva" presente nos primeiros trabalhos de 
Needham (1958a: 75 , 89; 1958b: 202; 1962: 95-97), istoé, aidéiade "estruturas 
totais" organizadas por urna regra prescritiva de alian9a - e isto nos parece 
ainda mais inapropriado para o caso sul-americano. 

"Dravidiano", por seu lado, acena para a teoría de Louis Dumont, pondo em 
primeiro plano a dimensao matrimonial (a "regra positiva de casamento") dos 
sistemas assim rotulados, e filia os fatos sul-americanos ao paradigma 
interpretativo da matriz indiana. Isto, naturalmente, tem os seus problemas, que 
poderíamos resumir parafraseando Needham (1971: 15): nao há sistemas 
dravidianos, a nao ser os dos povos dravidianos. Pois há sempre o risco de 
manejarmos este rótulo daquela forma insatisfatória apontada para os "Crow" 
e "havaianos" de Murdock, is toé, ou dizendo demais (pro jetando particularida
des do modelo sobre o modelado), ou de menos (limitando-nos a urna aproxima-
9ao no plano da semantica terminológica). Isto é tanto mais sério quanto vemos 
os indologistas adotarem urna postura cautelosamente "historicista", sublinhan
do antes as especificidades dos sistemas dravidianos que seus paralelos albures. 
Dumont ((1970] 1975), como se sabe, deu-se a um grande trabalho para tentar 
distinguir os sistemas indianos e os australianos, amalgamados por Radcliffe
Brown e outros. O balan90 de Trautmann radicaliza este historicismo, repudi
ando caracteriza96es meramente formais (1981 : 72, 83, 89, 237). Via de regra, 
os indologistas nao saem de seus domínios; ao contrário, como no caso de 
Trautmann, procuram purificar urna essencia dravidiana dentro da paisagem 
complexa da India. Os que generalizam morfologicamente o tipo dravidiano, 
fazem-no contra Dumont, recusando em particular a correla9ao intrínseca entre 
terminologías de duas se\:6es e a norma de casamento bilateral - é o caso de 
Scheffler (1971), que tem contudo recebido urna quantidade de desmentidos 
importantes, para a India (Good, 1980; Trautmann, 1981: 61) e para a América 
do Sul (Overing Kaplan, 1984). 

Tais cautelas, entretanto, nao impedem os americanistas de perceber as 
analogías evidentes entre os fatos que estudam e aqueles da India do Sul. Nao se 
trata apenas da correla9ao global entre um paradigma terminológico e urna 
norma de casamento análogos; as varia\:6es na nomenclatura e nas normas 
matrimoniais, as peculiaridades no ajuste entre os níveis categorial, normativo 
e empírico, tudo isto apresenta semelhan9as tao notáveis, que nosso problema 
passa a ser o de determinar as dif eren9as quanto a es tes aspectos, e de as referir 
as propriedades específicas da paisagem amerindia. Há boas razoes, portanto, 
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para operarmos com urna no9ao forte de "dravidiano" no caso amazónico, seja 
para determinar onde cessam as analogias, seja para ver até que ponto as li96es 
sul-americanas podem ser úteis para o modelo teórico. 

*** 

Para se avaliar a pertinencia da "questao dravidiana" no contexto americanista, 
é preciso recuar até os fundamentos da teoría da alian9a em Les Structures 
élémentaires de la parenté (Lévi-Strauss, [1949] 1967; doravante referida 
como SEP). Os materiais sul-americanos tem urna presen9a ao mesmo tempo 
discreta e fundamental ali. A experiencia de Lévi-Strauss entre os Nambikwara 
é decisiva para o desenvolvimento da primeira parte do livro, que estabelece o 
princípio de reciprocidade e a ele remete o casamento bilateral. Os N ambikwara 
e os Tupi-Guaranijá estavam na origem das primeiras reflexoes do autor sobre 

' o valor sociológico da afinidade (Lévi-Strauss, 1943), e nas SEP aparecem 
exemplificando a forma mínima de troca matrimonial, o casamento avuncular. 

Ora, depois de terem servido para estabelecer a fórmula verdadeiramente 
elementar de alian9a-o casamento de primos cruzados (SEP: 151, 166-67)-, 
os fatos sul-americanos sao abandonados em favor de urna análise intensiva dos 
sistemas australianos, cujas se96es matrimoniais se prestavam melhor a deter
mina9ao conceitual da troca restrita, apenas esbo9ada na América do Sul. O 
"método das rela96es" que subjaz ao casamento de primos cede o lugar ao 
procedimento global do "método das classes" empregado na Austrália. As 
sociedades australianas aparecem entao como exemplificando a forma pura da 
troca restrita (SEP: 531), pois exibem urna fórmula global de casamento que é 
ao mesmo tempo um algoritmo da morfología social. Lévi-Strauss parece ter 
sucumbido aoque ele mesmo chamo u de "aristotelismo australiano" (SEP: 4 7 5) 
- o pri vilégio das classes sobres as rela96es -, o que gerou contradi96es 
internas as SEP: as organiza96es dualistas foram reentronizadas, apesar da 
crítica do autor a sua reifica9ao pelos evolucionistas; e formas implícitas de 
descendencia foram postuladas, após se ter denunciado exatamente tal procedi
mento (SEP: 124-31; ver Dumont [1966] 1975: 121). 

O abandono dos fatos sul-americanos se explicaria apenas pela pobreza da 
etnografia regional a época da reda9ao das SEP, ou pelo durkheimianismo que 

, marca um livro que já foi chamado de "pré-estruturalista", por sua preocupa9ao 
coma integra9ao morfológica da sociedade (Dumont, 1971: 132; Schneider, 
1972: 62 n.11 )? Com efeito, Lévi-Strauss visa ali a determina9ao de estruturas 
de troca matrimonial capazes de funcionarem como dispositivos de totaliza9ao 
dedutiva do socius, e o livro é comandado por urna concep9ao morfologista da 
"estrutura social" ( expressao que se tomará cada vez mais rara ao longo da obra 
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deste antropólogo). Tanto as sec;oes australianas ligadas pela troca restrita 
quanto as linhagens aliadas matrilateralmente nos sistemas de troca generalizada 
sao grupos sociologicamente integrados por fórmulas globais que totalizam 

" logicamente sociedades. E esta concepc;ao morfológico-dedutiva que levará o 
autor a sua célebre definic;ao do casamento patrilateral como "primitivo", 
incapaz como seria de gerar urna rede diacronicamente estável de relac;oes entre 
grupos, exibindo ao contrário urna fórmula descontínua e local. 

Finalmente, o privilégio analítico do "método das classes" em detrimento do 
"método das relac;oes" é acompanhado de urna enfase ambígua e proble1nática 
na unifiliac;ao (descendencia unilinear) como condic;ao formal das estruturas 
elementares. Se a fórmula elementar do casamento de primos era dita in depender 
de qualquer "regra particular de filiac;ao" (SEP: 154, 506), os sistemas de classes 
(sec;oes ou linhagens) sao sistemas de alianc;a entre grupos sociocentricos, para 
cuja definic;ao unívoca urna regra de unifiliac;ao é postulada (e mesmo outra, 
unilocal, concebida como segunda linha de filiac;ao - cf. as noc;oes de "harmo
nía" e "desarmonía"). Em trecho acrescentado na segunda edic;ao das SEP (: 
121-24), Lévi-Strauss matizará sua hipótese de 1949 sobre a unilinearidade 
geral das sociedades primitivas, reconhecendo a grande frequencia de sistemas 
cognáticos. Mas descarta-se <lestes afirmando nao possuírem estruturas elemen
tares de parentesco, que se veem assim restritas a sociedades unilineares. 

Tudo isto coloca grandes problemas para a aplicac;ao da teoria das SEP aos 
materiais sul-americanos. Como o autor adverte, 

Nous ne songeons pasa mettre en doute l'existence de structures de parenté 
élémentaires dans les autres parties du monde, surtout en Afrique et en 
Amérique ... [Mais] ni l'Afrique ni l'Amérique ne nous offrent ríen de 
comparable, en précision et en netteté, a ce qu'apporte l'étude des sociétés 
australiennes (SEP: 527-28). 

Esta falta de "precisao e nitidez" sul-americana deriva da dificuldade de se 
analisarem as sociedades dali em termos de fórmulas globais de troca matrimo
nial entre grupos unilinearmente constituídos.2 De outro lado, as indicac;oes de 
Lévi-Strauss sobre os sistemas cognáticos tampouco parecem autorizar urna 
incorporac;ao simples dos materiais sul-americanos, como atesta sua ausencia na 
sec;ao sobre as "sociétés amaisons" das Paroles données (Lévi-Strauss, 1984) 
As sociedades cognáticas ali visadas - as mesmas que tinha em mente nas SEP 
- estao além das estruturas elementares. Sao sociedades de descendencia 
cognática (Goodenough, 1970), dotadas de rico aparato institucional, que 
exibem um cognatismo sociocentrico, produtor de "pessoas morais" (as "Ca
sas") de um tipo mais complexo que as sec;oes ou linhagens dos sistemas com 
estrutura elementar. Nestes últimos, termos e relac;oes es tao claramente separa-
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dos: regra de filia9ao e regra de alian<;a sao distintas e complementares. Nos 
sistemas cognáticos, em contrapartida, eles se confundem e permutara seus 
valores. ·· ~ 

Já as sociedades simples da Amazonia - os típicos Nambikwara, e tantas 
outras -estariam por assim dizer aquém das estruturas elementares. Reduzidas 
a incoatividade do método das rela96es e do casamento de primos, indiferentes 
a qualquer forma de descendencia, com morfologías nao-segmentares, elas 
praticariam um cognatismo de carencia. O parentesco aqui nao iria além do 
esquematismo sumário da parentela egocentrica, mero dispositivo operatório 
incapaz de se constituir em termo de urna estrutura de troca. De resto, muitas 
destas sociedades .incidemnaquelas formas degeneradas (no sentido matemático, 
mas nao só nele) de reciprocidade, como os casamentos avuncular e patrilateral, 
que inibem a voca9ao sócio-genética da alianc;a matrimonial. Na Amazonia, 
parafraseando urna expressao das SEP, encontraríamos os limites internos da 
troca restrita. 3 

"Pré-estruturalista"-juízo muito arriscado-, este livro o seria menos por 
sociológico que pela socio logia ali praticada. Pois a questao nao é propriamente 
a de favorecimento do método das classes contra o método das rela96es ( classes, 
afinal, sao um tipo particular de rela<;ao, como se sabe desde De Morgan e 
Peirce), mas a adesao a urna lógica de termos em detrimento da considera9ao 
pura das rela96es. O fantasma da "sociedade segmentar" talvez responda por 
esta concep9ao demasiado morfológica de estrutura social. A categoría da 
totalidade comanda a dedu9ao: inseparáveis de seus termos, as relac;6es servem 
a produ<;ao de um todo que é o termo final. De certa forma, as SEP trazem apenas 
urna teoría restrita das estruturas elementares; urna verdadeira teoría generali
zada destas estruturas ainda está por fazer. 4 

Os trabalhos de Louis Dumont, e o debate subsequente sobre os sistemas 
dravidianos, introduziram modifica96es importantes no modelo das SEP. 
Dumont mostrou em detalhe o funcionamento de um sistema terminológico que 
expritnia a regra posifiva de alianc;a bilateral, sem implicar estruturalmente 
regras de descendencia e troca entre grupos exogamicos. A partir de idéias 
inicialmente formuladas por Leach ([ 1951] 1971 ), elé elaborou teoricamente a 
diferenc;a entre os sistemas de fórmula global, sociocentricos, e aqueles de 
fórmula local, egocentricos (para os sistemas de alian<;a simétrica, esta seria a 
diferen<;a entre as se~6es australianas e as categorías dravidianas). Adaptando, 
finalmente, a "questao inglesa" da distin<;ao prescric;ao/preferencia, Dumont 
examinou a articula9ao entre a terminología simétrica e as preferencias matri
moniais assilnétricas encontradas no país tamil. A releituradas SEP por Dumont 
prop6s vários deslocamentos, seja radicalizando a perspectiva estruturalista, 
se ja tomando rumos idiossincráticos: crítica da no<;ao de unifilia<;ao (o "fetiche 
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da filia~ao subjacente"); enfase na idéia de transmissao da afinidade (a "alian9a 
diacrónica"); crítica da reifica9ao do conceito de grupo e do problema da 
integra~ao social; abandono da "no~ao semi-empírica de troca" em favor de urna 
teoría da integra9ao mental de oposi9oes conceituais primárias ( cosangüinidade/ 
afinidade). Entretanto, é o mesmo Dumont, crítico da passagem irrefletida do 
local ao global, quem irá mais tarde hipostasiar a no~ao durkheimiana de 
totalidade, evoluindo em dire~ao oposta a de Lévi-Strauss. 

*** 

O período moderno da reflexao sobre o parentesco na América do Sul tropical 
inicia-se em duas frentes, abertas no fim dos anos 60: os estudos sobre os Je e 
Bororo do Brasil Central, e aqueles sobre os Caribe e demais povos da Guiana. 
Os primeiros, por envolverem problemas específicos, na margem do 
dravidianato amazónico, nao serao tratados neste artigo, bastando aqui urna 
rápida evoca~ao. 

Um dos resultados obtidos pelo grupo do Harvard/Central Brazil Project (ver 
Maybury-Lewis, org., 1979) foi a dissolu~ao que poderíamos chamar "cultu
ralista'' do domínio do parentesco entre os Jé e Bororo. Depois de terem sido 
apresentados como portadores de variadas formas de descendencia e de terem 
suas terminologias identificadas como "Crow-Omaha", os povos do Brasil 
Central foram analisados pelo grupo de modo novo, e sua estrutura social foi 
recodificada a partir de princípios outros que a descendencia ou a alian~a de 
casamento. A residencia uxorilocal substituiu a unifilia~ao como dispositivo de 
base; as terminologias de parentesco (aqui especialmente entre os Je do Norte) 
com suas equa~oes oblíquas foram descritas em correla~ao com outras dimen
soes, notadamente a onomástica e as rela~oes cerímoniais. , 

E preciso ver os resultados do HCBP a luz da época: travava-se entao um 
combate contra a teoría genealógico-extensionista de Scheffler e Lounsbury, 
outro contra o juralismo de Radcliffe-Brown e seu fetichismo do parentesco, e 
ainda outro, mais discreto, contra os malabarismos feitos por Lévi-Strauss para 
reduzir os dados je a teoria da alian~a. Assim, a positividade da "versao HCBP" 
dos Je teve como correlato algumas ausencias: os regimes matrímoniais perma
neceram indeterminados; a enfase na especificidade dos princípios estruturais 
daquelas sociedades isolou-as na paisagem sul-americana, dificultando a com
para~ao e a generalizayao; a redu~ao analítica do parentesco nao se acompanhou 
de urna reflexao propríamente sociológica (coma exce~ao de Terence Tumer). 
Urna nova gera~ao de je-ólogos vem tentando cobrir tais !acunas (Ladeira, 1982; 
Lea, 1986, e neste volume ). Mas estas observayües nao devem obscurecer o fato 
de que a crítica je/HCBP da teoría da alian9a e sua desmontagem do parentesco 
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como domínio totalizador a priori sao doravante essenciais para qualquer 
análise <lestes mesmos temas no continente - desde que tomadas a contrapelo, 
o que se impoe no caso daquelas sociedades que apresentam sinais evidentes de 
estruturas de alianya simétrica, isto é, a maioria dos grupos da Amazonia. 

A monografía de Peter Ri viere ( 1969) sobre o casamento entre os Trio, povo . 
caribe da Guiana, é o primeiro trabalho extenso e rigoroso dedicado a um sistema 
de parentesco amazónico. Ele está na origem de várias outras etnografias 
regionais (o parentesco é o tema guianense por excelencia), e dispos a maioria 
das balizas boje utilizadas. Riviere define ali urna paisagem social típica: 
sociedades simples, sem segmenta9oes sociocentricas, onde o grupo local 
concebido como unidade endogamica é politicamente autónomo; termino logias 
que tecem varia9oes sobre um paradigma de "duas se9oes", e que podem 
exprimir diferentes ideais matrimoniais; superposi9ao ideológica da endogamia 
local e da endogamia de parentela, acompanhada da presen9a mascarada mas 
essencial de casamentos extra-locais; presen9a de classifica96es sociais por 
gradiente de distancia genealógico-residencial, exprimindo um dualismo con
centrico interior/exterior; valor político crucial e ambíguo das rela9oes de 
afinidade, ao mesmo tempo cimento do grupo local e sua linha de fratura. Mais 
tarde, Riviere (1973) vai propor que a terminología de alian9a simétrica é urna 
estrutura comum a todas as sociedades da floresta tropical, definindo mesmo 
urna "área cultural" das terras baixas sul-americanas. Em 1984, ele publica urna 
síntese bibliográfica sobre as estruturas sociais guianenses onde reitera e 
desenvolve estas idéias a partir de uro modelo de economía política do casamento 
- onde a variável crítica é o controle masculino sobre a produ9ao e reproduyao 
femininas, realizado na Guiana pela endogamia, a tendencia uxorilocal e o 
avunculato que-articula comparativamente a Guiana, os grupos do Rio Negro 
e o Brasil Central (ver os comentários de Viveiros de Castro, 1987). 

Em 1975, J. Overing Kaplan publica The Piaroa, livro que segue a trilha 
aberta por Riviere, e que será contribui9ao decisiva para.o estudo do parentesco 
no continente. A autora estabelece a fei9ao dravidiana do sistema piaroa, 
reivindicando a teoría de Dumont, e redefine a norma endogamica guianense, 
mostrando a importancia da parentela bilateral localizada na organiza9ao social 
da regiao. Ela aponta ainda a vigencia de modelos "alternativos" do parentesco 
e do casamento, traduzindo concep9oes alternativas da composi9ao ideal do 
grupo local. Também aqui a afinidade surge como o nexo crítico do sistema 
social, submetida a urna complexa dialética de repeti9ao/diversifica9ao, ~a toda 
urna manipulayao "prescritiva" e tecnonímica que trai sua natureza frágil e 
contraditória. Overing Kaplan procede a urna avaliayao dos limites da teoría 
clássica das SEP, dissociando definitivamente a alian9a matrimonial, enquanto 
princípio sociológico instituinte, de todo descent construct e do paradigma de 
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sociedade segmentar. Mais tarde, a autora irá pro por urna compara9ao continen
tal - ainda no triangulo Guiana/Brasil Central/Río Negro - que privilegia a 
filosofía social amerindia, definida como portadora de urna constante: o lugar 
problemático da dife.ren9a (Overing Kaplan, 1981, 1984 ). A diferen9a, cu jo 
esquema sociológico básico é a afinidade, aparece como necessária e perigosa, 
como condic;ao e limite do socius, e portanto com~_aquilo que é preciso ao mesmo 
tempo instaurar e conjurar. A afinidade surge entao como o elemento por 
excelencia do político·e como o horizonte negativo de utopias ideológicas e 
escatológicas. Aquí nao é difícil reconhecer a inspira9ao lévi-straussiana da 
autora, e sua inserc;ao num estilo de interpretac;ao importante no .americanismo 
da década de 70 (Clastres, 1975; Carneiro da Cunha, 1978). 

Os trabalhos de Riviere e Overing sao a primeira tentativa de generalizac;ao 
sociológica na América do Sul tropical, retomando em outro registro a convicc;ao 
manifestada por Lévi-Strauss quanto a unidade cultural do continente. O 
sucesso desta empresa, na verdade, impos o paradigma guianense com tal for9a 
persuasiva que boje o problema é o de evitar sua aplicac;ao descontrolada. O 
atomismo sócio-político, a prescrjtividade endogamica, o binarismo 
cosmológico do dentro/fora sao características cujo valor evocativo pan
amazonico nao nos dispensa de relativizar - mesmo para a Guiana. 

A modula9ao de tal paradigma foi, sem dúvida, levada a cabo em todos os 
excursos comparativos, de Overing, Riviere e de outros. Assim, Dreyfus ( 1977), 

' 
seguindo Overing, indicou como a estrutura de alianc;a simétrica pode gerar e 
gerir espac;os sociais de dimensoes variáveis, dissociando os aspectos geográfico 
e genealógico-categorial da ~ndogamia (algo que Kirchoff já sugerira); Arhem 
( 198 la) examinou a interac;ao entre a alian9a simétrica e princípios unifiliativos; 
Riviere ( 19~4) sublinhou as implica9oes diferenciais dos modos de residencia e 
da interveniencia de segmentac;oes sociais globais; Overing Kaplan (1981), a 
partir dos materiais je, generalizou a noc;ao de troca simétrica para domínios nao
matrimoniais. Dentro e fora da Guiana, finalmente, o caráter monádico das 
estruturas amazónicas foi submetido a crítica histórico-etnográfica. Farage 
(1985; 1991), ColSQQ(1983-84a; b; c; 1985), Dreyfus (1983-84; neste volume), 
Villalón ( 1983-84) e Howard (neste volume) mostraram a importancia das redes 
regionais de comércio e casamento, bem como sugeriram a presenc;a urna 
organizac;ao política mais diferenciada que o igualitarismo simples comumente 
admitido para a Guiana. Albert ( 1985) determinou o conjunto multi-comunitário, 
como o campo social pertinente para os Y anomam, sublinhando a 
descontinuidade entre a dimensao local do parentesco e a dimensao global 
político-ritual, cuja articulac;ao dinamica constituí a estrutura social yanomam. 
Viveiros de Castro (1986), finalmente, propos para os Tupi-Guarani urna 
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topo logia mais complexa que a complementaridade binária entre o exterior e o 
interior do universo social.5 

Mas o problema subjacente ao paradigma guianense é mais fundamental; ele 
diz respeito a proje~ao dos princípios de inteligibilidade do socius sobre a 
dimensao ou o "idioma" do parentesco. Fruto em parte da enfase na eminencia 
do grupo local como unidade empírico-ideológica, tal proje9ao se manteve em 
algumas ten ta ti vas de comparat;ao que saem da Guiana ( Arhem, 1981 a; Ri viere, 
1984; Homborg, 1988). 

Esta é urna tese que nao posso senao enunciar, aquí: é exatamente porque a 
aliant;a simétrica nao funciona segundo urna fórmula global, na Amazonia, que 
os limites do parentesco se traduzem numa limita(:do do foco sobre o parentesco 
no dar conta das propriedades globais dos sistemas da regiao. Os limites da 
alian9a como princípio de organiza~ao coletiva sao, em larga medida, os limites 
do grupo local (aldeia ou "nexo endógamo"); mais além deste nível, a alian~a é 
essencialmente um substrato indutivo para a implanta9ao de circuitos de troca 
de outra natureza: cerimoniais, guerreiros, funerários, "metafísicos", a funcio
nar como outros tantos princípios sociológicos. A socio logia da Amazonia nao 
pode limitar-se a urna sociología do parentesco ( ou a sua mera "sublima9ao" 
cosmológica) porque o parentesco é limitado e limitante ali. Sua evidencia as 
vezes solitária é o resultado da convergencia entre a reifica9ao ideológica do 
·grupo local própria dos "modelos nativos" e o empirismo de seus analistas (ver 
Albert, 1985: 679-84; 1988:· 89; Viveiros de Castro, 1986: 666). Este empirismo 
encontra sua versao político-filosófica no pensamento de Pierre Clastres, onde 
a "Sociedade Primitiva" coincide coro a comunidade local. O problema posto 
pelas sociedades da Amazonia, enfim, é sua irredutibilidade a urna abordagem 
extensionista (no sentido que a lógica dá a este termo) da sociedade. O 
empirismo, afinal, nada mais é que urna interpreta9ao extensionista do objeto. 
Daí ao célebre "individualismo" dos povos amazónicos ... 

*** 

A partir da segunda metade dos anos 70, os estudos de parentesco na Amazonia 
experimentam um boom ainda em curso; além de monografías detalhadas, 
multiplicam-se os simpósios temáticos e os esbo9os de generalizat;ao. Particu
larmente decisivo foi o simpósio do XLII Congresso de Americanistas (Overing 
Kaplan, org., 1977), onde se oficializou a decretac;ao de falencia dos modelos 
clássicos ("africanos" ou "australianos") de descri9ao da estrutura social, e a 
· consequente necessidade de se forjar urna linguagem adequada a realidade 
etnográfica, reimergindo-se o parentesco em sistemas mais amplos de classifi
ca<;ao social e em concep96es cosmológicas globais. Nos últimos dez anos, 
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trabalhos importantes tem tomado esta dire9ao, debru9ando-se, por exemplo, 
sobre o papel das "trocas de violencia" na articula9ao de estruturas supra-locais 
- o que é um comentário, explícito ou nao, as limita9oes da axiomática do 
parentesco na dedu9ao das "totalidades" sociais amazónicas (ver Albert, 1985; 
e os artigos em Menget, org., 1985) - ; sobre a articula9ao da lógica 
matrimonial a circuitos de troca onomástica (Ladeira, 1982; Lea, 1986); sobre 
a rela9ao entre o "idioma" do parentesco e as ideologías da sociabilidade e da 
ordem (Gow, 1991; McCallum, 1989; Townsley, 1988) ou da identidade 
coletiva e individual (Erikson, 1990); sobre a rela9ao entre classifica9ao 
terminológica e classifica9ao sócio-política (C. Hugh-Jones, 1979) ... Recente
mente, alguns pesquisadores vem tentando estender e reformular a teoría 
estruturalista da alian~a a partir demateriais sul-americanos (ver nota 5, supra). 

O trabalho mais exaustivo já realizado sobre os sistemas de parentesco sul
americanos, entretanto, foi escrito por AlfHornborg (1988). Este livro compara 
quarenta e oito sociedades do continente, buscando correlacionar as termino lo
gias, os padroes de afilia9ao, as normas de casamento, o tamanho e a composi9ao 
dos grupos locais, a natureza das rela~oes com o exterior, os indícios de 
hier arouia ... Extrapolando para o continente a hipótese de Riviere sobre a 
estrutura amazónica de alian9a simétrica, e adotando como configurai;ao 
elementar o complexo: endogamia, ambilocalidade, cogna9ao, terminología 
dravidiana, seu objetivo é determinar a rede fatorial responsável pela passagem 
desta configura9ao as demais existentes na regiao, o que incluí mesmo as 
sociedades do altiplaqo andino. 

Eclético e conciliador em sua abordagem, mas fundado em urna concep9ao 
empirista e behaviorista de estrutura social, o livro de Homborg exigiria urna 
avalia9ao detalhada específica. Há nele muitos méritos: a cons0Jida9ao de 
rnateriais dispersos, a elabora9ao de urna suma sobre os principais debates a 
respeito dos sistemas de "duas se96es", a retomada da espinhosa questao do 
parentesco je, a abertura para o altiplano, e a própria arnbi9ao da tentativa. Mas 
há também inúmeros problemas, como a manipula9ao ingenua, senao tendenci
osa, de equa96es terminológicas extraídas de seus contextos, ou a simpl ifica9ao 
brutal de conjuntos etnográficos complexos. O livro falha sobretudo pelo 
"achatamento" das sociedades do continente a dimensao do parentesco -
tratada nos termos mais tradicionais, onde a referencia constante aLévi-Strauss 
nao consegue esconder urna inspira9ao murdock.iana-, que perde urna questao 
que considero crucial, a do englobamento des ta dimensao por outros circuitos de 
troca simbólica. 
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O paradigma e os desvios 

Partamos da hipó tese sobre a existencia de um substrato pan-amazónico de tipo 
dravidiano, deixando de lado os debates sobre se isto significa apenas urna 
terminologia de troca bilateral (urna "ideologia" da alian9a simétrica sem 
implica~6es sociológicas), ou efetivamente urna forma de organiza9ao sócio
política, um determinado regime matrimonial fundado na transmissao da alian
~a. Constate-se, de saída, que muito poucos sistemas amazónicos coincidem com 
o tipo-ideal terminológico dravidiano, e que as varia~6es a partir do padrao de 
alian~a simétrica sao "surpreendentes" (Overing Kaplan, 1977: 394 ). Mesmo na 
Guiana, seu lugar de elei~ao, a terminología conhece flutua96es importantes 
(Riviere, 1984: 44-48; Henley, 1983-84). 

De um ponto de vista puramente tipológico, sao interessantes, por exemplo, 
as variedades de classifica~ao das gera~6es distais ( + 2 e + 3): ora tratadas ao 
modo clássico dravidiano-tamil, coma neutraliza~ao do contraste cosangüíneo/ 
afim; ora assimiladas a categorías de afinidade das gera~6es centrais; ora 
exi bi ndo eq ua96es alternadas complexas e/ou biparti~6es lineares de tipo kariera 
- Piaroa, Yanomam, Cuiva, Ye'kuana, Panare, as nomenclaturas pano ... 
Outros casos apresentam marcas de urna preferencia avuncular, que pode 
contaminar ( via de regra, apenas parcialmente) diferentes níveis geracionais: 
Trio, Zoró, Cinta-Larga, Parakana ... 

Outro desvío característico sao as inflexoes "havaianas" em G0, que se 
costumam explicar por deriva histórica (Dole, Shapiro), por neutraliza~ao 
contextual (Basso ), por ideo logias de nega~ao da afinidade (Thomas ), sempre a 
partir de urna base dravidiana clássica - Kuikúro, Kamayurá, Tenetehara, 
Cayuá, Tapirapé, Kalapalo, Pemon ... Em outros casos, como o dos Aruaque 
alto-xinguanos, tra9os "iroqueses" parecem presentes em G-1, o que complica 
o panorama, se aceitarmos o consenso sobre urna diferen~ a radical entre as 
terminologías dravidiana e iroquesa.6 

Nesta mesma dire~ao, a expressao analítica da afinidade é outro problema 
típico. Dumont (1971: 114) afirma que "le trait général, et caractéristique, des 
vocabulaires correspondant au mariage des cousins croisés est l'absence de 
termes distincts pour les paren tes par affinité" - e os vocabulários dravidianos 
sao nisto bem característicos. Ora, este tra~o está longe de ser universal na 
Amazonia. Há um continuum quanto a presen~a de termos específicos para afins 
reais (distintos de afins terminológicos ou virtuais ), desde aquelas terminologías 
puramente "duas se9oes" (Makuxi, Akawaio, Wayana, Yanomam, Ka'apor, 
Paresi, Wayapí), até aquelas que contem conjuntos completos de termos de 
afinidade sem denota~ao cosangüínea (muitos Tupi-Guarani, os grupos alto
xinguanos, os Trio, alguns grupos J í varo) N este extremo da escala, fica um tanto 
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difícil caracterizar estas terminologias como prescritivas, no sentido 
"draconiano" de Needham e Maybury-Lewis (Dumont, 1971: 129). Outro 
problema sao aquelas terminologias que, embora evocativas do padrao 
dravidiano, e acompanhadas de nonnas bilaterais de casamento, apresentam 
numerosos temios descritivos e/ou distinguem parentes lineares de colaterais de 
um modo nem sempre redutível pela postula9ao de super-classes: Tukano, Tupi
Guarani, W aimiri-Atroari ... Tudo is to sugere que é preciso um pouco mais de 
esfor~o para refutar Scheffler (1971: 237), mesmo que se esteja convencido da 
solidez da posi~ao de Dumont e dos argumentos decisivos de Trautmann ( 1981: 
61) para o caso indiano.7 

Entre vários grupos da farm1ia Pano, a tendencia tao difundida na Amazonia 
- Alto Xingu, Tukano, Panare, Ye'kuana, Cuiva, Shiwiar, Quichuas de 
Canelos - a alternancia de gera<;5es (que se exprime ou nao na termino logia) 
cristaliza-se em se~oes matrimoniais de clara fei<;ao australiana, sem deixar de 
apresentar características comuns ao dravidianato amazónico (Kensinger, 
1984; Melatti, 1977; McCallum, 1989; Erikson, 1990). lsto é um problema para 
aquelas posi9oes que distinguem radicalmente entre "Dravidiano" e "Kariera". 

O paradigma dravidiano se ve assim aparentemente erodido em várias 
dire~oes: neutralizado nos desvíos "havaianos" e "iroqueses"; infletido por 
equa<;5es oblíquas que exprimem de modo mais completo o casamento avuncular 
que no caso da India, onde as terminologías guardam certas simetrías básicas, 
evitando identifica9oes terminológicas do tipo FZ=MM etc. (Good, 1980: 491, 
493-95); "descritivizado" no caso dos termos separados de afinidade e de 
designa9oes compostas; "linearizado" nos sistemas com classifica<;ao kariera ... 
Por fim, se, numa interpreta~ao historicista da hipótese de Riviere, estendemos 
o paradigma dravidiano até os Je-Bororo e outros "marginais", entao a quanti
dade de sociología conjetural necessária para explicar os desvíos logo atinge o 
inverossímil. 

No que conceme as normas de casamento, ·outras tantas "anomalías" 
aparecem. A prescri~ao terminológica bilateral ( quando é este de fato o caso) 
pode ver-se especificada por preferencias patrilaterais (Tukano, Machiguenga) 
e pela difundida preferencia avuncular, que vai desde a sua expressao 
terminológica (Trio, Zoró, Parakana, Tupinambá) até a sua prática estratégica, 
espécie de incesto preferencial, ali onde é tida por uniao problemática ou 
imprópria. 8 É particularmente importante, ainda, urna distin~ao por vezes 
registrada, entre parentes "reais-próximos" de categorias desposáveis, proibi
dos ou menos preferidos, e parentes "distantes-classificatórios", preferidos. Isto 
inverte o ideal guianense de casamento próximo, configurando urna espécie de 

" "havaianiza~ao" matrimonial (SEP: xxx). E o caso kulina, alto-xinguano, 
shiwiar e candoshi, para os primos cruzados; para a uniao coma ZD, é o caso 
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araweté e pemon; para casamentos entre membros de gera9oes alternas, é o caso 
panare e ye'kuana. Isto nos traz logo a mente a situa9ao de Fiji, onde o 
dravidianato se acompanha da proibi9ao de casamento com primos cruzados 
"reais" (Sahlins, 1962: 160-ss; Lévi-Strauss, 1984: 212-26)-uma aproxima-
9ao que nao me parece irrelevante.9 

O dravidianato amazónico, por fim, com todas estas varia9oes, encontra-se 
em sociedades sem regra de descendencia (a maioria), em outras patri-orienta
das, de diversos modos (Tukano, Jívaro, Yaminahua, Parakana, Waimiri
Atroari); em sociedades uxorilocais e virilocais; em sociedades pequenas e 
"amorfas", e em outras com grupos locais muito populosos (Tupinambá, 
Guarani quinhentistas).10 

Alguns <lestes "desvios" tem sido regularmente registrados, e explicados dos 
modos os mais diversos: mudan9a de escala demográfica, regras de casamento 
emergentes ou vestigiais, interveniencia de formas de unifilia9ao, mudan9a nas 
solu9oes residenciais, ideologías de substancia, filosofia da alian9a ... O livro de 
Hornborg é urna suma <lestes esfor9os (lan9ando sua rede bem além do 
dravidianato ), que compós tantos fatores quantos foram necessários para 
reduzir tal diversidade a condi9ao de defonna9oes "classificatórias" de urna 
estrutura "real", postulada como histórica e ontologicamente primeira: a alian9a 
simétrica concebida como flux o empírico de trocas de "bens, servi9os e pessoas" 
(1988: 12, 18). Em um espírito mais afim ao do presente ensaio, Dreyfus (no 
prelo) e Taylor (1989), sem se afastar da Amazonia dravidiana, buscaram 
problematizar certas das anomalías evocadas, mostrando sua natureza de 
variantes inerentes ao paradigma - variantes já presentes, aliás, na situa9ao 
indiana. 11 

*** 

Com efeito, antes de abandonarmos o paradigma dravidiano como mais um falso 
universal, um daqueles "modelos africanos" que é confortável denunciar, cabe 
examinar seu destino em seu lugar de origem. Ora, praticamente todas as 
varia9oes amazónicas ao paradigma terminológico-matrimonial dravidiano 
foram registradas na India do Sul. 

O pioneiro estudo comparativo de Dumont ((1957] 1975) já se via a bra9os 
com a coexistencia entre urna prescri9ao terminológica bilateral e preferencias 
unilaterais; com a detennina9ao genealógica destas preferencias; com as 
inflexoes produzidas na terminología por regras di versas de afilia9ao unilateral; 
coma distin9ao entre cosangüíneos ou afins "plenos-reais" e aqueles "distantes
convencionais" . Nos grupos estudados por Dumont, finalmente, havia urna 
aversao geral a troca de innas e a sua repeti9ao: inexistiam primos cruzados 
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bilaterais do tipo .MBD=FZD, numa discrepancia flagrante como espírito da 
terminologia (vertambém Good, 1980; 1981). 

No que toca a estrutura dos vocabulários, encontramos flutua9oes análogas. 
Assim, a consolida9ao de Trautmann ( 1981) detecta: urna prolifera9ao de termos 
específicos de afmidade, ao longo da fronteira dravidiano/indo-ariana; equa90es 
"havaianas" que acompanham proibiy5es de casamento entre primos cruzados; 
biparti9oes nas gerayoes ±2, eventualmente associadas a urna regra de casamen
to entre gerayoes alternas (Gondi, Koya). Este último ponto foi observado por 
outros (Beck, 1972; Good, 1980: 479; 1981: 115), e constitui um desmentido 
etnográfico a distin~ao entre "Dravidiano" e "Kariera". Dumont se apoiava 
(inter alia) nes~e tra~o para opor os sistemas egocentricos, de fórmula local, e 
os sociocentricos, de fórmula global. lsto nos evoca de imediato o caso 
amazónico dos Pano, e mais indiretamente os variados exemplos de circulari
dade terminológica na regiao. 

As solu~oes para estas varia~oes foram de diferentes tipos: históricas, 
sociológicas, formais, teóricas. Elas sao interessantes porque, valham o que 
valerem para a India, a maioria é insatisfatória para o caso amazónico. 

Entre as soluyoes históricas, está a de Trautmann ( 1981: 122-4, 156-61, 231) 
para a presen~a de termos específicos de afinidade na fronteira setentrional do 
domínio dravidiano: influencia indo-ariana, redundante dentro do paradigma 
dravidiano, visto que tais termos nao atravessam as células da "caixa" 
dravidiana. Ou a de Trautmann ainda, para as variantes "havaianas" -
resultado de urna proibi~ao adventícia do casamento de primos cruzados. Entre 
as sociológicas, está a de Dumont ( 197 5: 41-4 7) para as diferentes preferencias 
unilaterais, que seriam o resultado da aplica~ao da estrutura terminológica em 
contextos de filiar;ao e residencia diversos (recurso as n~oes de "harmonia" e 
"desarmonía"). Entre as solu~oes formais, destaca-se a de Trautmann (1981: 
177-85) para as classifica~oes bipartites nas gera~oes distais e para as equa~oes 
alternas - soluyao que generaliza até estes níveis o princípio do cruzamento, e 
que demonstra, aliás, que um perfil "kariera" pode surgir sem o acompanhamen
to de se9oes. 12 

As solu~oes teóricas aplicam diferentes versoes da oposiyao prescri~ao/ 
preferencia, jogando com as distiny5es analíticas entre estrutura terminológica 
e seu uso em contextos sócio-políticos, entre terminologia e normas matrimoni
ais, entre estas normas e o plano empírico, "estatístico", das alianyas. Assim, 
Dumont (1975: 30, 46) mostra como a terminología bilateral se especifica em 
preferencias unilaterais nos Kallar e Vellalar, mas que o resultado estatístico das 
alianyas reintroduz a simetria. Trautmann ( 1981: 41, 221 ), que sublinha a 
existencia de apenas dois graus de distancia lateral na terminologia (zero: 
paralelos; um: cruzados), indica que as preferencias matrimoniais introduzem 
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um gradiente linear-para as sociedades com um ideal de casamento próximo, 
"the notion of proximity, which is absent from the kinship terminology, appears 
at the level of kinship behavior". Dumont (1975: 53, 90) já sugerira que a 
aplica9ao das terminologias conhecia grada9oes, mas que estas eram secundá
rias, visto que contidas no interior da oposi9ao terminológica central, 
cosangüinidade/afinidade, e que era importante distinguir (mas de um modo 
menos essencialista que o do "primeiro" Needham, que distinguia tipos de 
sociedade) entre o nível prescritivo-imperativo da terminologia e o nível 
empírico, subordinado,douso-preferencia(1971: 129-31). Good(1980; 1981), 
finalmente, adotando a estratifica9ao do "segundo" Needham (1966; 1967; 
1973) entre os níveis categórico, jural e estatístico, sugerirá uµia autonomía 
entre a prescri9ao bilateral, a preferencia assimétrica e o plano da prática - o 
que nos parece ser urna verdadeira desistencia sociológica. 

Em todos os casos, portanto, o que os dravidianistas citados tem procurado 
fazer é resguardar a dimensao estrutural pura da terminologia, em sua natureza 
categorial e categórica, em seu dualismo diametral, em sua expressividade 
histórica e formal da alian9a simétrica. Preferencias e grada9oes, padroes 
objetivos de alian9a, pertencem ao mundo sublunar da "prática". 

Esta me parece urna solu9ao simplista - ou pelo menos inadequada para o 
caso amazónico. Mas nao há dúvida que os dravidianistas, na esteira de Leach, 
insistiram num ponto essencial: nem de urna terminología de alian~a, nem de urna 
regra de casamento, é possível deduzir urna estrutura morfológica global da 
sociedade. A correspondencia lévi-straussiana entre formas de casamentos de 
primos e fórmulas de integra9ao social se ve, assim, relativizada: "on ne peut pas 
tirer une formule holiste d'une regle locale" (Dumont, 1971: 124). 

Antes de passar aos aspectos do dravidianato amazónico que sugerem um 
comentário alternativo, observe-se que os desvíos amazónicos do paradigma 
tamil sao bem mais pronunciados que os indianos. A deriva "havaiana", 
terminológica ou matrimonial, é bem mais difundida; o casamento avuncular é 
terminologicamente marcado; as equa9oes entre gera9oes alternas sao relativa
mente comuns, e mais variadas que o estilo "kariera"; a presen9a de termos de 
afinidade separados nao pode ser posta na conta de influencias alógenas. Mas 
isto nao significa que se deva recusar a validade do conceito de sistema 
dravidiano ( ou de um "dravidianato" morfológico) para a Amazonia. Considerar 
a referencia abstrata a urna troca simétrica como insuficiente para determinar os 
diferentes regimes sociológicos das terras baixas nao implica defender urna 
pulveriza9ao nominalista, alérgica a busca de invariantes. o que é preciso é 
examinar de perto as modula9oes do paradigma clássico. Como trabalhos 
recentes vem demonstrando, é preciso enriquecer o paradigma dravidiano, isto 
é, generalizá-lo (Taylor, 1989). 
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O próximo e o distante 

A diferencia~ao terminológica e/ou normativa entre parentes "próximos" ou 
"verdadeiros" e parentes "distantes" ou "classificatórios" parece-me de valor 
estratégico nos sistemas amazónicos. Além de corresponder, em alguns casos, 
a um eidos mais geral, que privilegia as classifica~oes escalares (Kensinger, 
1975: 18-25; Viveiros de Castro, 1978), ela introduz um componente 
genealógico e/ou geográfico que interfere estruturalmente na sintaxe binária do 
paradigma dravidiano. Sua extrema difusao no continente convida a urna 
reflexao crítica sobre os limites do "categorismo imperativo" da escola inglesa 
da alian~a, que em sua rea~ao contra o nominalismo empiricista de Scheffler & 
Cia. pode ter ido longe demais. Hoje é claro que as terminologias amazónicas 
admitem interpreta~ües tanto categoriais quanto genealógicas, e que estas 
últimas sao nao-tri viais (is toé, nao basta dizer com Homborg [ 1988: 35-37] que 
se tratam de interpreia~oes "congruentes". Ver Overing Kaplan, 197 5: 189-90; 
Thomas, 1977: 69; 1979: 62; Riviere, 1984: 53; Silva, neste volume; Fausto, 
1991) . A assimila~ao da distancia genealógica a distancia geográfico-social, tao 
bem descrita para a Guiana, é apenas um caso particular do fenómeno mais geral 
da considera~ao da distancia para as classifica~oes de parentesco e as estratégias 
matrimoniais: a alian~a simétrica e a grade terminológica correlata se exercem 
num meio espacial escalar (ver Dreyfus, 1977). Tal re gime dá lugar a funciona
mentos mais "performativos" que "prescritivos" (Sahlins, 1985); assim, nao 
basta dizer que, quanto mais prescritivo um sistema, tanto mais indeterminada 
será suarela~ao com arealidade (Homborg, 1988: 34; ver a autonomia proposta 
por Good, 1981 ), dada a normaliza~ao retroativa das fic~oes prescritivas. O 
problema nao é simplesmente de indetermina~ao, mas o de urna interferencia 
entre o diametralismo digital e "diatónico" da grade terminológica e a estrutura 
analógico-escalar, "cromática", da oposi~ao próximo/distante, de disposi~ao 
concéntrica. Tal interferencia impede que se pense a pragmática social em 
termos de urna sub9rdina~ao simples a sintaxe terminológica. 13 

/ . 
E particularmente exemplar a superposi~ao, em alguns casos (o mais bem 

de~crito é o dos Yanomam - Albert, 1985: 221-35), do gradiente próximo/ 
distante (ou "real"/"classificatório") ao contraste binário consangüíneo/afim, 
superposi~ao comandada pela distin~ao mais básica entre cognatos (no caso 
guianense, identificados a co-residentes) e ndo-cognatos (nao co-residentes ). O 
próximo (genealógica e espacialmente) está para o distante como a 
consangüinidade está para a afinidade. Um afim efetivo é assimilado aos 
cognatos co-residentes - é, idealmente, um cognato co-residente -, sendo 
assim, antes, um consangüíneo; ao passo que um cognato distante 
( classificatório, nao co-residente) é classificado como um afim potencial. No 
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caso guianense em geral, isto deriva da "endogamia prescritiva" (Riviere, 1984: 
49), local e de parentela: os afins efetivos "devem" estar a priori ligados como 
cognatos próximos, ao passo que a dinfunica político-demográfica projeta para 
forado grupo de co-residentes os cosangüíneos que nao consolidam a cogna<;ao 
pela alian<;a endogfunica, transformando-os em afins potenciais, eventualmente 
"reconsangüinizados" por novos casamentos. No caso yanomam, esta 
afiniza<;ao terminológica do distante ganha ainda urna dimensao geracional: as 
gera<;oes distais sao sistematicamente afinizadas, mesmo para os kintypes 
"reais-próximos", e, no caso dos avós e netos classificatórios, o modo de 
afiniza<;ao abre efetivas possibilidades matrimoniais. (0 que nos aproxima dos 
casos panare, ye'kuana e mayorana, cf. nota 10 supra e Fields & Merrifield, 
1980: 16-17). De um modo geral, urna vez que (isto vale para toda a Guiana) a 
cogna<;ao nao é impedimento a alian<;a - ao contrário, ela é man ti da por esta-, 
o efeito é o da expansao máxima da classe terminológica dos afins, mas 
acompanhado de urna fissao decisiva em seu interior: afins efetivos/afins 
potenciais. Fenómeno muito pouco "dravidiano", que nao deve ser confundido 
com a distin<;ao dumontiana (explícitamente secundária) entre aliados 
sincrónicos ou imediatos e aliados diacrónicos ou genealógicos (Dumont, 197 5: 
51). 

Para maior clareza, convém precisar: cognato/nao-cognato é urna distin<;ao 
sociológica, de natureza concentrico-contínua, que contém urna referencia 
genealógica nao-trivial; consangüíneo/afim é urna distin<;ao terminológica, 
diametral e discreta, de conteúdo categorial. O domínio dos cognatos incluí, no 
modelo endogamico da Guiana, tanto consangüíneos quanto afins; o dos nao
cognatos (parentes classificatórios) também. Mas, justamente, o gradiente da 
cogna<;ao sobredetermina o cálculo de classes da terminología. No interior da 
esfera dos cognatos, a afmidade é dominada pela consangüinidade - um afim 
é urna sub-espécie de cosangüíneo. No exterior desta esfera (ou melhor, na 
extremidade distal deste gradiente), a cosangüinidade é dominada pela afinidade 
- os cosangüíneos distantes, categoría que pode incluir de modo teórico toda a 
sociedade, sao transformados em afins potenciais: todo nao-cognato pode ser 
afinizado. O que equivale a dizer que a circularidade lateral do paradigma 
terminológico, com sua alternancia infinita cosangüíneos/afins (Trautmann, 
1981: 41), dá lugar a um conceito escalar de distancia: a afinidade envolve de 
modo potencial a esfera do parentesco atual; as calibragens escalares ( verdadei
ro/classificatório, próximo/distante) nao sao, como no caso indiano, internas a 
cada urna das duas classes terminológicas, mas as atravessam, convertendo urna 
classe em outra. 14 

A expressao propriamente terminológica desta interferencia varia, como 
variará a assimila<;ao dos afins efetivos aos cognatos (caso eles já nao o sejam). 
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Assim, em alguns sistemas, modificadores linguísticos que distinguem 
cosangüíneos e afins "próximo-reais" daqueles "distante-classificatórios" de
sempenham um papel fundamental (Yanomam, Alto Xingu, Pano, 
Machiguenga, Wayapi, Pemon, Jívaro ). Em outros, será a tecnonímia que tende 
a assimilar o afim efetivo a um cognato, mediante sua defini9ao indireta como 
cosangüíneo de cosangüíneo (Piaroa): ou seja, sao os afins potenciais, nao
efetivos, que se veem efetivamente marcados como afins. Em outros ainda, a 
presen9a de termos específicos de afinidade marca apenas os afins efetivos nao
cognatos ( e/ou deorigem exógena): a distin9ao será aqui entre afins aparentados, 
assimilados a cognatos, e afins nao-aparentados, esta última categoría incluindo 
tanto afins efetivos quanto potenciais - mas ela se ve atitudinalmente marcada 
pela afinidade potencial (tensao, ambiguidade). Este é o caso dos Trio (ver 
Riviere, 1969: 172, 225-26; 1984: 56-57, 61 -que sublinha, aliás, a natureza 
escalar desta oposiyao "relatedlunrelated"). Assim, os Yanomam e Piaroa 
assimilam o afim efetivo a um cognato, e os cosangüíneos "nao-efetivos" -
aqueles que nao mantiveram a cosangüinidade cognática pela reitera9ao da 
alian9a - a afins potenciais; os Trio assimilam afins efetivos nao-cognatos a 
afins potenciais, fazendo possivelmente o mesmo comos cosangüíneos nao
efetivos. Nos Trio, a fissao básica da afinidade nao se exprime diretamente como 
real versus potencial, mas na distinyao entre urna afinidade implícita e outra 
explícita: urna onde (para falarmos como Y alman, 1962: 565) "nada acontece", 
pois é inerente a cogna9ao, e outra problemática, pois testemunho da natureza 
fictícia da endogamia. 

*** 

A necessidade de se distinguirem diferentes aspectos da afinidade nos sistemas 
amazónicos foi reconhecida nas oposi9oes de Basso ( 1970, 197 5) entre affinity 
e affinibility, e de Riviere (1984: cap.5) entre affinity e affinability. O que está 
em jogo aqui é a marca9ao terminológica ou atitudinal da diferen9a entre 
afinidade efetiva e afinidade virtual ou potencial. Isto contrasta com a 
secundariedade da distin9ao dumontiana entre afinidade sincrónica ou imediata 
(efetiva) e afinidade diacrónica ou "genealógica" (virtual): a segunda é mera
mente um caso particular da primeira, urna simples atualiza9ao que nada 
acrescenta a rela9ao diacrónica de alian9a, e é englobada por esta. 

; 

A afinidade nao é portanto um conceito simples na Amazonia. E preciso ali 
distinguir entre: (1) aafinidade virtualcognática(os primos cruzados, p.ex.); (2) 
a afinidade efetiva ou atual (os cunhados); (3) a afinidade potencial ou "sócio
política" (os cognatos distantes, os nao-cognatos, os amigos formais ). A 
distin9ao entre os tipos (1) e (3) é a meu veressencial, e incorpora, com algumas 
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modifica~oes de enfase, a distin~ao relatedlunrelated de Riviere para o domínio 
da afinidade; mas este autor divide apenas os afins efetivos entre aparentados e 
nao-aparentados. A maioria dos autores nao costúma separar a afinidade que 
chamei "virtual" daquela "potencial". Recorrendo .a urna analogia algo bárbara, 
poder-se-ia dizer que a afinidade virtual é analítica; a efetiva, sintética a 
posteriori; a potencial, sintética a priori ... 

Nao estou afirmando que existam tres conjuntos de termos de rela~ao que 
correspondam a estes tres aspectos da afinidade. Nos sistemas "dravidianos" 
ortodoxos eles se confundem, ao menos terminologicamente. Nos sistemas com 
termos próprios para afinidade efetiva, há alguns que "estendem" a (3) os termos 
para (1), outros "estendem" a (3) os termos para (2). Em alguns casos, porém, 
há termos característicos da afinidade potencial: penso no pito trio, e até certo 
ponto no tiwa araweté, que embora denote os primos cruzados, aplica-se a todo 
nao-parente, parente distante ou aos inimigos sob certos aspectos - ao passo 
que os pais dos primos cruzados recebem termos específicos de afinidade virtual. 
(O tiwa seria mais bem um caso de extensao de (3) a (1)). Em alguns sistemas 
com preferencia avuncular, nao existem termos próprios para ( 1) na gera~ao dos 
primos. Na verdade, a classifica~ao acima simplifica urna realidade variada: os 
termos para (2) podem existir apenas em alguns níveis geracionais, há 
assimetrias sexuais, há decalagens críticas entre terminología vocativa e de 
referencia ... 

Quando estao presentes termos de afinidade efetiva, há algumas possibilida
des básicas. Em alguns casos (Trio), os termos de afinidade só sao empregados 
quando o casamento nao liga cognatos; eles marcam a diferen~a entre afim 
aparentado e nao-aparentado. Em outros, os termos de afinidade só sao 
empregados quando um casamento transforma afins virtuais em afins reais -
alguns Tupi-Guarani, os Alto-Xinguanos. Em outros, enfim, os termos de 
afinidade só sao usados para aqueles nao-paren tes com quem eu nao me aliei por 
casamento: isto é, os cognatos cruzados (MB, etc.) e os afins efetivos sao todos 
designados por termos de afinidade cognática, virtual (WF é chamado de "MB ", 
etc.), ao passo que estrangeiros, afins simbólicos, seriam designados por termos 
de afinidade um estrangeiro seria chamado de "WF" ou "ZH". (Como variante 
aquí, os afins efetivos sao designados por termos própri-0s, mas chamados pelos 
termos de afinidade cognática.) Este parece ser o caso dos P1aroa ([Overing] 
Kaplan, 1975),dosNambikwara(Price, 1972),dealgunsJívaro(Taylor, 1989), 
e de todos aqueles sistemas onde a endogamia prescritiva transforma afins nao
aparentados em afins aparentados, isto é, emparentes cruzados. 15 

*** 
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Esta distin9ao entre o próximo e o distante - característica de sociedades onde 
a residencia predomina sobre a descendencia, a contiguidade espacial sobre a 
continuidade temporal, a ramifica9ao lateral de parentelas sobre a verticalidade 
piramidal de genealogías - pode atingir urna eminencia absoluta, a ponto de 
neutralizar a dicotomia dravidiana, particularmente na gera~ao de Ego. Este 
seria o caso daqueles sistemas com tra9os "havaianos", que cosangüinizam os 
parentes desta gerá9ao (Thomas, 1977). A concep~ao de que a cosangüinidade 
engloba a afinidade (um englobamento, contudo, local, que inverte a ordem 
superior do valor) - de que a afinidade "deve ser" um caso particular da 
cosangüinidade-encontraria aqui sua expressao completa. Masé preciso notar 
que há diferen9as básicas entre estes sistemas (ver Riviere, 1984: 67-69). Em 
alguns casos (Pemon, Waiwai) esta havaianiza9ao é quase tecnonímica, tendo 
por fun9ao resolver contradi9oes do sistema de atitudes; ela se exerce apenas 
sobre parte do domínio terminológico, e as equa9oes havaianas sao 
desambiguadas por referencia a gera9ao + 1, que guarda a bifurca9ao dravidiana: 
mantém-se o ideal de casamento próximo e sua especifica9ao "cruzada" . Em 
outros casos, porém, esta havaianiza9ao, contextual ou absoluta (Alto Xingu, 
Shiwiar, Candoshi, Tapirapé), exprime um conceito positivo de distancia 
matrimonial: o casamento é visto como se dando preferencialmente entre 
germanos distantes, primos cruzados dis: 1ntes, filhos de primos cruzados. 
Cognatos distantes sao entao vistos como afins preferenciais; a subordina9ao da 
dicotomia terminológica ao gradiente de distancia pode manter a forma 
guianense, mas seu conteúdo matrimonial se inverte, e com isto chega a 
neutralizar (de diferentes formas) tal dicotomia. 16 

De todo modo, percebe-se a passagem entre "dravidianos" e "havaianos": nos 
sistemas mais fiéis ao paradigma que poderíamos chamar "cingales" 
(endogamia+ dravidianato), os cosangüíneos distantes sao transformados em 
afins potenciais, ao passo que os afins virtuais próximos sao atitudinalmente 
"cosangüinizados"; nos sistemas "havaianos" e/ou que interditam o casamento 
bilateral próximo, um afim é preferencialmente recrutado entre os cognatos 
distantes, como estratégia de consolida9ao de parentelas amplas em contextos 
políticos fortemente faccionalizados (Basso, 1984, para os Kalapalo; este talvez 
seja também o caso dos Tapirapé). Todas estas questoes talvez possam ser 
estendidas para as situa95es de neutraliza9ao da afinidade em outros níveis 
geracionais, como no caso dos Aruaque alto-xinguanos. E seria preciso incluir 
transforma9oes mais radicais, como a dos Piro (Gow, 1991), onde a alian9a 
simétrica desaparece da terminología e das normas de casamento; o gradiente 
próximo-distante funciona de modo exclusivo e a afinidade deixa de ter qualquer 
defini9ao "prescritiva (o que já aconteceria também no Alto Xingu, na interpre
ta9ao de Basso (1975; 1984]). 
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A dialética do próximo e do distante exige um exame aprofundado no 
contexto amazónico. Ela nao é privilégio do dravidianato, pois está na base do 
funcionamento matrimonial dos sistemas de tipo je e pakaa-nova (como deduzo 
de DaMatta, 1976a; Seeger, 1981: 127-28, 132; Ladeira, 1982; Vilac;a, 1992; 
ver Héritier, 1981: 127, para urna generalizac;ao aos sistemas "semi-comple
xos"). Deve-se observar ainda que ela se exerce de modo essencialmente 
diferenciado no interior de cada sociedade: os "ideais" de endogamia ou 
exogamia, local e/ou de parentela, sao ideais exatamente por nao serem 
empiricamente gerais. Assim, as estratégias matrimoniais podem definir situa
c;oes específicas de poder, j á p·or abertura dos dispositivos endogámicos, j á por 
sua máxima.contrac;ao ( avunculato ): seja forma de alian9a política supra-local, 
seja manifesta9ao de auto-suficiencia ([Overing] Kaplan, 1975: 156-63, e 
especialmente Taylor, 1983). Outras vezes, sao os casamentos marginais fora 
do grupo local endogamico, isto é, aquelas unioes "desprivilegiadas" 
estabelecidas pelos des pro vi dos de poder, que respondem pela costura de proche 
en proche de la9os intercomunitários com fun9ao de substrato empírico para 
estruturas de troca simbólica (Albert, 1985: 208-ss; Taylor, 1983). Finalmente, 
mesmo ali onde vigoram normas de exogamia local, esta é diferenciada ao longo 
de um continuum análogo ao que vigora nos sistemas endogamicos (Arhem, 
1981 b ). O gradiente da distancia é o terreno por excelencia da performa9ao, da 
intera9ao mutuamente constitutiva entre norma e a9ao, estrutura e história. A 
simplicidade do modelo mecanico da alian9a simétrica amazónica impoe urna 
traduc;ao estatística complexa (Taylor, 1983), que nao pode ser descartada pelo 
recurso usual a contingencia demográfica: aqui, o "jogo" das regras é parte das 
regras do jogo. Come9amos a ter elementos para retomar críticamente aquela 
distin9ao implícita de Lévi-Strauss, entre sistemas "aquém" e "além" das 
estruturas elementares. 

Mas é preciso também verificar quais os conteúdos que o gradiente de 
distancia recebe em cada caso. Se na situa9ao duplamente ideal da Guiana há 
urna coincidencia prescritiva entre proximidade de parentesco, cumulatividade 
de alianc;as e contiguidade espacial (ver a no9ao de "casamento próximo" para 
os Piaroa - [Overing] Kaplan, 1975: 186-98), há contudo que distinguir e 
hierarquizar estes aspectos. Assim por exemplo, entre os mesmos Piaroa, onde 
a distancia de parentesco nao é calculada por triangula9ao a partir de um 
ascendente, mas pela sequencia de la9os matrimoniais intervenientes entre Ego 
e Alter (Overing Kaplan, 1984: 142), a reitera9ao sincrónica e diacrónica da 
alian9a parece ser a dimensao de proximidade privilegiada. Entre os Kalapalo, 
o gradiente de distancia (que funciona em sentido até certo ponto inverso ao do 
caso piaroa) envolve quatro princípios hierarquizados: residencia, fac9ao, 
aldeia, grupo linguístico (Basso, 1984: 36).17 
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o diametral e o concentrico 

A oposi9ao cosangüinidade/afinidade, expressa direta ou indiretamente ( confor
me o viés teórico dos especialistas) nas termino logias dravidianas, funciona nos 
sistemas amazónicos segundo um re gime concentrico: potencialmente ternário, 
e, como vimos, graduável. 

A estrutura formal das terminologías de duas se9oes ou dravidianas é de tipo 
diametral, como sugere aliás sua representa9ao costumeira em diagramas de 
"caixa". Isto é, há urna parti9ao do campo terminológico, nas gera9oes centrais 
(pelo menos), em duas classes exaustivas e mutuamente exclusivas, sem terceira 
posi9ao. O cálculo terminológico obedece a um princípio de fechamento simples: 
cosangüíneo de cosangüíneo é cosangüíneo, afim de afim é cosangüíneo; 
cosangüíneo de afim é afim, afim de cosangüíneo é afim (ver Trautmann, 1981: 
178-85, para a extensao transgeracional e trans-sexualdeste cálculo, que 
evidencia um conjunto de restri9oes importantes ao estilo "booleano" de base.). 
Tal exaustividade diametral vale mesmo lá onde, na India dravidiana, ideo logias 
de substancia distinguem do is tipos de cosangüíneos (David, 1973 ), ou onde urna 
regra unilocal e unilinear harmónica diferencia, no plano difuso das atitudes, 
também duas espécies de cosangüíneos - por exemplo, os FBC e os MBC, 
"irmaos co-residentes co-linhageiros" e "irmaos dispersos" (Dumont, 197 5: 53-
55). 1 s 

Mais ainda, a oposi~ao cosangüíneo/afim é concebida como oposi9ao 
"distintiva" e equipolente (Dumont, 1971: 131; 1983a: 166-67). Afinidade e 
cosangilinidade tem o mesmo valor, e se implicam mutuamente: "pas de 
cosangüinité sans alliance, pas d'alliance sans cosangüinité" (Dumont, 1975: 
94 ). A mútua implica9ao é fun~ao da mútua exclusao: a diametralidade da 
terminología submete a oposi~ao de base aos princípios da nao-contradi~ao, da 
dupla nega9ao e do terceiro excluído. Tudo se passa como se cosangüíneo =nao
afim, afim = nao-cosangüíneo (e daí ce= e, aa = c etc.); as duas classes se 
interdefinem pela nega9ao. Is toé, afinidade e cosangüinidade se articulam como 
predicados contraditórios, alternativas universais e exclusivas. Nas tres gera-
9oes centrais, qualquer Alteré ou cosangüíneo ou afim de Ego, nao podendo ser 
ambos ao mesmo tempo ou nenhum dos dois. Numa versao mais fraca, que 
admita a existencia no campo matrimonial de "nao-paren tes" (nem cosangüíneos 
nem afins a priori), as duas classes terminológicas sao entao ligadas por 
contrariedade nao-graduável, nao admitindo nem intermediários, nem interse-
9oes. Tudo isto, bem entendido, nas gera9oes centrais; nas distais a oposi9ao se 
neutraliza (no paradigma tamil), o que já sugere possibilidades temárias. 

Tal representa9ao da termino logia é formalmente inatacável-desde que se 
separe a lógica categorial das dimensoes normativo-pragmáticas que sua 
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aplica~ao implica. O que tem sido, como vimos, a postura básica dos 
dravidianistas. Tal concentra~ao na "perfeita simetria" (Good, 1981: 111) da 
terminologia é consistente comas críticas de Dumont ( 1971: 35-38) a enfase de 
Radcliffe-Brown e Lévi-Strauss nos sistemas de atitudes. O caráter concentrico 
e escalar das atitudes tomarla esta dimensao do parentesco "pouco sistemática", 
obscurecendo a considera~ao estrutural (binário-diametral) de terminologias 
como a dravidiana. De outro lado, quando, como bom sociólogo, Dumont vai 
examinar as condi~ües de funcionamento desta estrutura, entram em cena 
inúmeros matizes: grada~ao interna a cada classe; cisao atitudinal da classe dos 
cosangüíneos; ambiguidade da FZ em sistemas patrilineares e do MB em 
sistemas matrilineares; finalmente, a existencia de 

un nombre considérable de personnes qui ne sont pas automatiquement 
differenciées, qui peuvent etre, en meme tenips, des freres en un sens local 
vague et des alliés virtuels: c'est seulement le réseau des alliances individuelles 
avec leurs extensions classificatoires qui décide dans chaque cas (1975: 55). 

Este é um ponto importante, pelo que evoca do caso amazonico: o funciona
mento egocentrico da terminologia gera necessariamente um potencial de 
ambivalencia ou de indetermina~ao- o a priori terminológico dá lugar ao a 
posteriori histórico-político. ,, 

E importante, para urna sociología do dravidianato amazonico, que se vá 
além de urna consídera~ao formal das grades terminológicas, trazendo a cena a 
intera~ao entre terminología e atitudes, cuja natureza dialética já foi há muíto 
tempo apontada por Lévi-Strauss. Nos sistemas sul-americanos (neles pelo 
menos), a oposi~ao entre cosangüinidade e afinidade é concentrica, no plano 
ideológico e, como vimos, eventualmente no plano do uso terminológico. Os 
cosangüíneos estao no centro do campo social, os afins na periferia, os inimigos 
no exterior. Ou melhor: no centro deste campo es tao os cosangüíneos e os afins 
cognatos co-residentes, todos concebidos sob o signo atitudinal da 
cosangüinidade (que no nível local engloba a afinidade ); na periferia do campo 
esta.o os cosangüíneos distantes e os afins potenciais-classificatórios, dominados 
pelo signo da afinidade potencial (que ali engloba a cosangüinidade); no exterior 
es tao os inimigos, categoría que pode receber e fornecer afins potenciais, assim 
como o segundo círculo recebe cosangüíneos distantes e devolve eventualmente 
afins reais. Concentrico, este sistema é também dinamico. 

* * * 

Esta caracteriza~ao segue de perto a constru~ao concentrica das rela~oes 
intercomunitárias yanomam feita por Albert (1985), mas cuja validade me 
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parece bastante geral - isto é, com as devidas modulayoes, também para os 
sistemas exogamicos. Ora, a primeira vista estes círculos concentricos de 
sociabilidade seriam apenas mai~ um avatar dos famosos setores de reciproci
dade e distancia social deSahlins ( 1965)-ou da classificayao análoga de Leach 
(1965)-, efetivamente evocados na Amazonia (Thomas, 1977: 70; Arhem, 
1981a,b; Albert, 1985: 212, 560; Riviere, 1985). Masé aqui que é preciso 
observar urna diferen~a fundamental. No modelo de Sahlins, verifica-se um 
englobamento hierárquico dos setores exteriores pelo círculo mais interior: a 
reciprocidade .. generalizada interna é o valor, o padrao a partir do qual se 
escalonam formas de sociabilidade progressivamente mais negativas. E, se isto 
parece corresponder a ideologia endogamica de regi0es como a Guiana, nao 
corresponde entretanto a estrutura profunda que comanda tanto esta ideología 
quanto as figuras globais da sociabilidade amazónica. Pois nesta estrutura, as 
relayoes hierárquicas "coincidem" coma geometria do esquema concentrico, a 
saber: se no nível local a cosangüinidade engloba a afinidade, no nível supra
local a afinidade engioba a cosangüinidade, e ao nível global é a própria afinidade ,, 
que se ve englobada (definida, determinada) pela inimizade e a exterioridade. E 
o parentesco como um todo que se ve, primeiramente englobado pela afinida
de, finalmente subordinado a relafao com o exterior. 

A ordena~ao concentrica do campo social amazónico, de que ternos tantos 
testemunhos (ver ainda Thomas, 1982: 227-ss; Riviere, 1984: 70-71; Albert, 
1988: 89-90; Me Callum, 1989: 177), acompanha-se, como vimos, de urna 
classifica~ao por gradiente, que redistribuí a parti~ao diametral do esqueleto 
terminológico. Pois há gente "mais" ou "menos" cosangüínea (osco-residentes 
vs. os de fora) e gente mais ou menos afim (os afins potenciais vs. os afins 
cognatos): a relayao entre afinidade e cosangüinidade nao é a de contraditórios, 
mas a de contrários graduáveis. E há gente que é cosangüínea e afim; se nao "at 
the same time, in the same respect, and in the same relation" (Lloyd, 1987: 87), 
pois a forma terminológica implica efetivamente a exclusao mútua das classes, 
pelo menos no sentido de que a nao-marcayao atitudinal da afinidade cognática 
a assimila a cosangüinidade, e de que a cosangüinidade distante é assimilada a 
afinidade potencial. De resto, dada a natureza múltipla das conexoes de 
parentesco trayáveis nestas sociedades pequenas ou endogamicas, efeito por sua 
vez do funcionamento disperso e egocentrico das alian~as, pode-se ser 
cosangüíneo terminológico sob certos aspectos, e afim terminológico sob outros. 
Finalmente, nao sao poucos os sistemas que dispoem de urna categoría de "nao
parente" - e todos de urna categoria de inimigo -, gente que nao é nem 
cosangüínea nem afim, mas que é relevante do ponto de vista matrimonial (real 
ou simbolicamente ). Via de regra, esta classe é assimilada, terminológica ou 
atitudinalmente, a dos afins potenciais. A "oposi~ao distintiva", equipolente e 
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exaustiva da cosangüinidade e da afinidade terminológicas do paradigma 
dra vidiano recebe assim urna inflexao dinfunica e assimétrica, quando pro jetada 
sobre o concentrismo sócio-cosmológico amazonico. No plano dos valores, há 
urna oposifii.O hierárquica entre cosangüinidade e afinidade: elas nao estao na 
mesma rela9ao como "todo".19 

A no~ao de oposi~ao hierárquica (e de englobamento do contrário) é, como 
se sabe, de Dumont. Mas estou aqui lan9ando mao dela contra o modelo ,, 
dravidiano de seu próprio autor. E curioso observar que Dumont, paladino da 
hierarquia na India e albures, martelo dos ignaros que reduzem a oposiyao a sua 
variante pobre, distintiva e simétrica ([1978] 1983b: 210-21), vai encontrar na 
India dravidiana "an island of equality in an ocean of caste" (1983a: 167). A 
oposiyao cosangüinidade/afinidade dos sistemas dravidianos é definida como 
equistatutária ( 1983a: vii, 166-7). A hierarquia aparecerá em toda parte, menos 
ali: no plano supra-parentesco da casta; no interior da cosangüinidade (a idade 
relativa); na distinyao entre o nível "imperativo" da terminologia e o nível 
subordinado da preferencia ... Mi$a hipótese, porém, transporta a no9ao de 
oposiyao hierárquica e englobamento do contrário para dentro do dravidianato 
( amazonico ), o que permite abordar urna série de paradoxos e questoes da análise 
do parentesco amazonico.20 Aqui, nao só assistimos ao englobamento da 
cosangüinidade pela afinidade no plano político, ritual e cosmológico ( é assim 
que leio Overing Kaplan, 1984: 146; e sobretudo Albert, 1985)-ao passo que 
no plano local é o inverso que tem lugar, o que é característico da oposi~ao 
hierárquica-, como a própria afinidade, e através dela o domínio do parentesco 
em seu todo, ve-se englobada pelo exterior, englobamento que se realiza no 
elemento simbólico do canibalismo, esta preda9ao predicativa que está no 
fundamento das cosmologias amazonicas. O valor ambíguo - estratégico e 
problemático -da afinidade nas sociedades da regiao derivarla assim de sua 
posiyao mediadora dentro de urna estrutura hierárquica complexa, cujo movi
mento de totalizayao é eminentemente paradoxal. Isto acarreta urna fratura da 
afinidade, como veremos. 21 

*** 

Poder-se-ia, numa primeira aproximayao, explicar o regime concentrico das 
classifica90es de parentesco amazonicas pela refra9ao do binarismo 
terminológico em um meio sociológico geralmente cognático, de filia9ao 
indiferenciada, que exibe parentelas densamente intrincadas em suas regioes 
centrais, adelgayando-se na periferia. As classificayOeS por gradiente seriam 
assim típicas de sistemas cognáticos, em particular os de tipo kindred. Sem 
prejuízo desta hipótese, cabe notar que sistemas unilineares como os dos Tukano 
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também apresentam ordenayoes concentricas do campo matrimonial (Arhem, 
1981 b ), além de um ternarismo que se superpoe a estrutura dravidiana de base; 
o mesmo se diga de sistemas dualistas como os dos Pano, que superpoem 
terminologías binárias e classificayoes temárias e graduáveis. Mas a questao 
nao é a da simples coexistencia de urna grade binária e de urna escala contínua, 
e sima da interferencia estrutural que a segunda causa na primeira, modificando 
o significado da oposiyao de base. De resto, a gradayao nao explica a distribui9ao 
diferencial da cosangüinidade e da afinidade (terminológicas e/ou ideológicas) 
ao longo da escala, muito menos o englobamento hierárquico da cosangüinidade 
pela afinidade e do interior pelo exterior. 

(Os Je do Norte, caso clássico de coexistencia de concentrismo e 
diametralismo, parecem adotar urna soluyao diferente. Estes dois "dualismos" 
organizam domínios separados da vida social: a gradayao impera na periferia 
doméstica, lugar de opera~ao do parentesco, a diametralidade no centro cerimo
nial. E o centro engloba hierarquicamente a periferia-oque vem a ser a versao 
je da limitayao estrutural do parentesco, aspecto que creio geral para as terras 
baixas. Ali, o interior engloba o exterior, como o centro engloba a periferia, mas 
ao pre90 de um deslocamento do parentesco para urna posic;ao "periférica", i.e. 
relativamenteexterior~ Dequalquermodo,comoTumer(1984)parecemostrar, 

é ainda a afinidade, cerimonialmente metaforizada, que comanda a 
cosangüinidade entre os Je.)22 

Por fim, evoque-se urna distinc;ao avanc;ada por J. Shapiro (1984: 7-8), entre 
aqueles sistemas de "duas se9oes" onde a divisao cosangüíneos/afins está 
incluída em um universo mais amplo de rela96es sociais, e aqueles onde ela é 
exaustiva e universal (as versoes "contrária" e "contraditória" da oposi9ao de 
base, cf. supra). O primeiro caso parece ser mais comum nos sistemas 
amazónicos, o segundo se aproximaría da situa9ao indiana (Good, 1981: 111, 
114; mas ver a passagem de Dumont acima citada, sobre os "terceiros" 
ambíguos ). Evidentemente, nao é sempre fácil definir o que é um universo social 
(o universalismo dos sistemas indianos se detém nas fronteiras da sub-casta, por 
exemplo ), e a distinc;ao de Shapiro é demasiado estática, pois nao contempla a 
dinamica de afiniza9ao ou cosangüinizac;ao de estranhos, afins potenciais ou 
inimigos. Mas · a idéia é interessante, por sublinhar a natureza englobada ou 
incluída do domínio do parentesco dentro de campos sociais mais amplos. A 
ideología endogamica tao insistentemente mencionada para a Guiana, por 
exemplo, parece-me urna manifestac;ao clara disto, desde que ela seja interpre
tada como a incidencia local <leste englobamento, isto é, como sua inversao 
hierárquica subordinada: como percep9ao invertida ( efeito propriamente ideo
lógico) de urna situa9ao onde o parentesco nao responde pela totaliza9ao do 
socius, pois seus limites sao mais estreitos que o do campo social global. O 
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atomismo guianense é urna ilusao sociológica gerada pela ótica restrita do 
parentesco. 

~ 

. E verdade que nao poucas sociedades do dravidianato amazónico aparentam 
estender o manto classificatório de urna "cosangüinidade" geral sobre todo o 
grupo étnico (Piaroa, Pemon, Jívaro ), ou mesmo de urna identidade segmentar 
que abarca conjuntos pluri-étnicos (Alto Xingu). Este ponto foi invocado em 
considera9oes que afirmara o englobamento da afinidade por urna 
cosangüinidade anterior e superior. Recordo que Dumont ( 1983a) combateu esta 
mesma idéia na India do Sul, atribuindo-a ao "monolithic frame of mind" de 
y alman e as teorias substancialistas da "segmentaridade" do parentesco 
dravidiano (Bamett, David, Carter). 

Há duas coisas a distinguir, no argumento acima: a extensao universal do 
parentesco; a subordina9ao da afinidade a cosangüinidade no nível global. A 
uni versaliza~ao do parentesco nao significa universaliza9ao da cosangüinidade, 
mas da cogna~ao. Confunde-se aqui a categoria terminológica da 
cosangüinidade com aquela sócio-ideológica da cogna~ao. A interferencia entre 
estes dois planos é o que vimos analisando aquí, mas isto só refor9a a necessidade 

~ 

de os distinguir analiticamente. E na faixa proximal do gradiente de cogna9ao 
que os afins (efetivos) sao assimilados a cosangüíneos (tecnonímica ou 
atitudinalmente ); na zona distal é o inverso que sucede, é o cosangüíneo distante 
que se toma um caso particular do afim. E o gradiente cognático pode, sem 
solu~ao de continuidade, diluir-se até a sua "nega~ao", o campo dos estrangeiros 
ou dos inimigos, que sao espécies de afins (como os afins, quando estrangeiros, 
sao espécies de inimigos). A eventual extensao católica da cosangüinidade nao 
é um procedimento inerente aos sistemas amazónicos - há aqueles que 
reconhecem matrimonialmente a existencia de nao-parentes (Araweté, Alto 
Xingu, Waimiri-Atroari, Aguaruna, Candoshi, para nao falarmos dos Je)-, e 
ela induz a reifica~ao do grupo étnico, algo geralmente inapropriado na regiao. 
De toda forma, ali mesmo onde ela se verifica, permanece com fun9ao acessória, 
limite conceitual a exprimir urna realidade negativa (parafraseando as SEP: 55), 
como extensao frouxa de urna similitude geral, tao ambígua quanto a categoria 
complementar dos estrangeiros, e constantemente desmentida pela política, o 
ritual e a cosmologia, onde impera a afinidade potencial, a categoría dinamica 
da diferen9a na Amazonia indígena. Note-se, finalmente, o revelador funciona
mento de certos taxa étnicos que oscilam entre a auto- e a alo-referencia, e que 
tem um conteúdo de afinidade potencial - assim o nawa dos Pano (Erikson, 
1990: 8084) e o achuardos Jívaro (Taylor, 1985: 168): árela~ao definidora do 
socius, e que lhe dá portanto nome, é a de afinidade potencial, nao a de 
cosangüinidade; a alteridade ou exterioridade é "interna" e instituinte. A célebre 
equa9ao tupinambá entre "inimigo" e "cunhado" nao é urna inversao dos 
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exemplos acima; ao contrário, ela sugere justamente a centralidade da relayao 
comos inimigos para os Tupi-Guarani (Viveiros de Castro, 1986).23 

Socorro-me ainda de urna observayao de W. Shapiro (1970: 386), que 
distingue aqueles sistemas de "duas seyoes" onde o campo social está 
equitativamente repartido entre cosangüíneos e afins (os australianos, as castas 
dravidianas de Dumont)- onde vigora o princípio afim de afim é cosangüíneo 
-, daqueles onde os termos de cosangüinidade sao aplicados a urna parentela 
restrita, enquanto os termos de afinidade se estendem ao resto da sociedade, e 
mesmo a estrangeiros. Os exemplos deste último tipo dados por Shapiro sao 
quase todos sul-americanos, a comeyar justamente pelos Nambikwara e 
Tupinambá de Lévi-Strauss (1943). Dumont, por sua vez, contrasta a oposiyao 
equipolente da terminología dravidiana (contra a "segmentaridade" avanyada 
pelos culturalistas para a India) com um caso efetivo de oposiyao hierárquica: 

North India presents us, in the vocabulary itself, with a clear case of what is 
here called segmentarity: the word bhai, brother, effectively bridges kinship 
and caste by taking increasingly wide meanings when we ascend from the 
immediate relationships to wider and wider circles. lt thus repeatedly 
encompasses on the high~r level what was its contrary on the lower level. lt is 
a case of what our authors call segmentarity ... 1 prefer to speak: of the 
phenomenon as the encompassing of the contrary or hierarchical opposition .. . 
In the Southem vocabulary we find nothing ofthe sort, the (main) categories .. . 
stand in neat distinctive opposition... which we may call... equistatutory 
opposition (1983: 166-67). 

Ora, na Amazonia dravidiana sao justamente os termos de afinidade que 
"englobamnonívelmaisaltooqueeraseucontráriononívelmaisbaixo".Oque 
os indo-arianos (e indo-europeus) fazem com "irmao", os ameríndios tendem a 
fazer com "cunhado", como qualquer especialista na regiao se recordará. A 
oposiyao afinidade/cosangüinidade é hierárquica, nao equistatutária ou "distin
tiva". Mas, ao contrário do que defendem Bamett e outros para o caso 
dravidiano, nao é a cosangüinidade o pólo englobante, e siro a afinidade: a ,, 
afinidade potencial, isto é, a afinidade em sua plena potencia. E ela que faz a 
ponte o parentesco e seu exterior. 

O ato e a potencia: o problema da afinidade 

O temarismo inerente ao regime concentrico da sociabilidade amazonica 
( cosangüíneos, afins efetivos ou aparentados, afins potenciais ou nao-aparenta
dos; cognatos, nao-cognatos, inimigos) vai encontrar urna manifestayao clara na 
forma daqueles que eu chamaria de "terceiros incluídos" (Viveiros de Castro, 
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1986: 434), posü;oes que escapam ao dualismo cosangüíneos/afins e parentes/ 
estrangeiros, e que desempenham fun9oes mediadoras fundamentais. 

Chama de fato a aten9ao, em quase todas as sociedades amazónicas, a 
importancia de rela9oes institucionalizadas que guardam urna referencia com
plexa as categorias e atitudes de parentesco: os pito e pawana caribe, parceiros 
de troca comercial, afins "lógicos" que es tao entre o irmao, o cunhado e o inimigo 
(Riviere, 1969: 81, 227; Howard, neste volume); os ato e ajo alto-xinguanos, 
"amigos" e "amantes" que duplicam e invertem o idioma da afinidade efetiva, e 
que costuram la9os diádicos extra-locais (Basso, 1973: 102-06); os apihi-piha 
araweté, parceiros de partilha de cónjuges, escolhidos entre os afins potenciais 
e singularizados como "anti-afins", (Viveiros de Castro, 1986: 422-ss); os 
compadres piro, escolhidos entre osco-residentes que nao sejam cosangüíneos 
próximos ou afins efetivos, isto é, entre os "parentes distantes" ou os afins de 
afins, e cujas rela9oes contrastam tanto com a germanidade como com a 
afinidade (Gow, 1987: 17 4-78) ... A lista <leve ainda incluir posi9oes como a dos 
cati vos de guerra tupinambá, cunhados paradoxais; os amigos f ormais je, afins 
metafóricos; os substitutos funerários bororo; os la9os criados pelo He 
barasana; os amigri jívaro, e muitos outros casos. Estes fatos pedem urna teoria 
das "rela9oes de nao-parentesco" na América do Sul (Viveiros de Castro, 1986: 
435-37). 

Tais posi9oes e rela9oes nao se caracterizam por uma mera exterioridade ao 
campo do parentesco, mas se articulam a este campo de modo variado: inversao, 
neutraliza9ao, generaliza9ao, metaforiza9ao ... Ora, na maior parte dos casos, 
estes "terceiros incluídos", que operam a media9ao entre o mesmo e o outro, o 
interior e o exterior, o cognato e o inimigo, o individual e coletivo, os vivos e os 
mortos, estao associados de modo privilegiado ao lugar simbólico da afinidade. 
Resumindo o que pedirla desenvolvimentos maiores, pode-se dizer que estas 
rela9oes de "thirdness" (coma licen9a de C.S.Peirce) sao solu9oes específicas 
para o problema da afinidade. Elas sao o testemunho de Uffi' trabalho de 
ternariza9ao, isto é, de significa9ao ( ainda com Peirce, 1955: 7 4-97) da oposi9ao 
simplesmente formal entre a cosangüinidade (urna "firstness") e a afinidade 
(urna "secondness ") indeterminadas, tal como exprimidas na grade 
terminológica. Os terceiros incluídos dao ao sistema seu dinamismo propriamen
te racional. E eles sao efetua9oes complexas da afinidade potencial, cristaliza-
90es rituais e políticas desta categoria típicamente amazónica. 

Generalizo aquí a no9ao de afinidade potencial, cuja importancia teJ;ll sido 
reconhecida de várias maneiras - nas distin9oes entre "afinidade" e 
"afinabilidade" de Basso e Riviere, nas análises de Overing Kaplan sobre a 
filosofia da troca matrimonial piaroa (1982, 1984) e de Albert (1985) sobre o 
sistema político-ritual yanomam. Ela atesta as limita9oes do paradigma 
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indo logis ta para o caso amazónico, bem como permite que definamos um espayo 
comparativo mais amplo dentro do continente, aproximando por exemplo os 
sistemas je de nossa problemática. 24 Longe de serem, como os afins diacrónicos 
dravidianos ( afins simplesmente virtuais, analíticos), operadores de fechamento 
do sistema social dentro de urna caixa terminológica totalizante, os afins 
potenciais amazónicos, se ainda sao afins a priori, operara entretanto urna 
abertura sintética do campo social. 

*** 

Formulemos a questao de um modo truculento. Há urna fratura que atravessa o 
domínio da afinidade nos sistemas amazónicos. O "reino dos afins" se acha 
internamente dividido, por um quiasma que o reparte em regioes simétricas e 
inversas: de um lado, ternos afins sem a afinidade; do outro, a afinidade sem 
afins. Termos e relayoes divergem, segregados pela mesma linha que separa o 
ato da potencia. De um lado, a afinidade atual é atraída para a cosangüinidade: 
pela endogamia local, a troca simétrica reiterada, as alianyas "curtas" 
avunculares e patrilaterais, as ficyoes terminológicas prescritivas, a tecnonímia, 
as ideologías da cognayao e da consusbstanciayao conjuga!, as preferencias 
matrimoniais expressas em termos de proximidade genealógica. A afinidade 
reduz-se aos afins. Do outro lado, a afinidade potencial, coletiva ou genérica, 
abre a introversao localista do parentesco ao comércio com a exterioridade: no 
mito e na escatología, na guerra e no rito funerário, nos mundos imaginários do 
sexo sem afinidade ou da afinidade sem sexo. Ela se "reduz" a urna pura relayao, 
que articula termos justamente nao-ligados por casamento. O verdadeiro afim é 
aquele com quem nao se trocam mulheres, mas outras coisas: mortos e ritos, 
no mes e bens, almas e cabeyas. O afim efeti vo é sua versao enfraquecida, impura 
e local, contaminada real ou virtualmente pela cosangüinidade; o afim potencial 
é o afim global, clássico e prototípico. Urna situayao pouco aristotélica, visto que 
a potencia aparece como mais perfeita que o ato ... O que significa que a potencia 
nao é, neste caso, indeterminayao, mas determinayao de outra potencia mais 
geral, que comanda de fora a dimensao englobada do parentesco. A afinidade 
potencial é o lugar onde o parentesco, como estrutura, conhece seus limites de 
totalizayao, ecoando apenas como idioma - como metáfora que só ganha 
sentido pleno porque se afasta da letra. O parentesco (e a alianya matrimonial 
que o cria) é estrutura estruturada, comandada pela estrutura estruturante da 
exterioridade, que se exprime como afinidade potencial. 

Tudo se passa, assim, como se tivéssemos de um lado o parentesco 
( cosangüinidade mais afinidade efetiva), e de outro a afinidade potencial. Urna 
figura que brota do est~tuto problemático da afinidade, exprimindo urna 



180 AMAZóNIA: ETNOLOOIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

contradi~ao fundamental: a for~a de domar a afinidade dividindo-a entre a 
potencia e o ato, as sociedades amazonicas terminam por produzir urna afinidade 
pura, que assume o valor de termo nao-marcado, a limitar o parentesco na 
medida mesma que este se localiza e cria urna afinidade generalizada a sua vol ta. 
A neutraliza~ao da alian~a mediante as forma~oes de compromisso do casamen
to próximo, das fic~oes endogamicas, da tecnonímia, é essencialmente precária: 
condi~ao indestrutível, a afinidade potencial é urna espécie de retomo do 
recalcado sociológico, a reapari~ao forado que foi abolido dentro, e agora coro 
o valor de princípio global. ,, 

E esta fissao interna da categoria sociológica da afinidade que nos dá 
elementos para generalizar a questao posta por Peter Riviere (1984: 69), ao se 
perguntar "whether the notion of affinity, as the term is generally understood, is 
applicable within the Guiana region", ou a contradi9ao piaroa analisada por 
Overing Kaplan (1975, 1984), onde as monadas locais se constituem pelo 
casamento endogamico - o grupo local é criado pela alian~a , mas onde a 
afinidade "nao existe", pois está projetada para fora, para o plano supra-local, 
e remetida mitologicamente as origens selvagens da cultura. O verdadeiro afim 
nao é ali o afim verdadeiro, mas o estrangeiro caníbal, nao domesticado pela 
troca sim~trica repetida (a afinidade unilateral, sugerimos, é uro caso particular 
da afinidade potencial, donde sua raridade como forma de alian~a na Amazonia) 
que, afinizando, cosangüiniza. Ou se vá aos Tupinambá, para sairmos da 
Guiana: com efeito, aquí também o cunhado ideal é o inimigo cativo, vítima 
caníbal casada no grupo de seus captores antes do sacrifício. Entre a preferencia 
avuncular da sociedade Tupinambá e este simulacro ritual de exogamia a que se 
submetem a vítima e seus captores, a afinidade "desaparece" , dilacerada entre 
extremos: o canibalismo (literal, contra afins metafóricos) e o incesto 
(metonímico, coro a filha da irma)-ver Viveiros de Castro, 1986: 685. Ou nos 
reportemos aos Pakaa-Nova., saindo do dravidianato: aqui, os la9os individuais 
de afinidade efetiva sao desmarcados por urna terminología vocativa de 
cosangüinidade e por urna ideología de cogna9ao generalizada; mas os rituais, 
que confrontam sub-grupos territoriais idealmente endogamicos, caracterizam 
es tes estrangeiros coro quem nao se trocam mullieres como afins prototípicos. E 
tais ritos tematizam, justamente, a predayao caníbal e sexual dos oponentes, 
cujas mulheres, dada a afiniza9ao terminológica, serao assim "irmas" de seus 
atacantes - urna dupla negayao da afinidade, predayao do alheio e incesto ao 
mesmo tempo (Vila9a, 1992). 

Os fatos pakaa-nova nos conduzem aquele aspecto da afinidade potencial que 
aparece com máxima clareza noestudo de Albert sobre os Y anomam ( 1985: 536-
44, passim): sua natureza classificatória, no sentido de coleti va e sociocentrica. 
Com efeito, ao passo que a afinidade efetiva tende a ser egocentrica nos sistemas 
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de fórmula local (sobretodo naqueles cognáticos) - e assim também o é a 
maioria dos casos de "terceiros incluídos" -, a afinidade potencial qualifica 
relavoes entre categorias genéricas: compatriotas e inimigos, vivos e mortos, 
humanos e animais, humanos e espíritos. Esta passagem a dimensao global se 
faz contudo, como já observamos, as costas de urna perda (absoluta ou relativa) 
de conteúdo matrimonial efetivo por parte da novao de afinidade: a alianva 
matrimonial permanece presa a soluvoes locais, no sentido geográfico 
(endogamia local) ou sociológico (endogamia de parentela, ciclos curtos, 
intransitividade do cálculo terminológico). A afinidade potencial é um fenómeno 
político-ritual, exterior e superior ao plano englobado do parentesco. Tudo se 
passa como se a "dinamiza~ao" (também no sentido homeopático) da afinidade, 
reduzindo a imaterialidade sua referencia substantiva original - a alian~a de 
casamento -, liberasse em estado puro os predicados desta relavao, alvados a 
condivao de predicados universais: a condivao de urna autentica categoría. A 
afinidade se reveste assim de um valor propriamente transcendental. 25 

Muitas sao as indicavoes da etnología americanista sobre o valor político, 
ritual e cosmológico da afinidade. Isto vai além do princípio geral lévi
straussiano da alian~a como instauradora da Sociedade. Lembremos, entretanto, 
que Lévi-Strauss come~a sua reflexao com urna bagagem de americanista, e que 
um de seus primeiros trabalhos pretendía mostrar como "a certain kinship tie, the 
brother-in-law relationship, once possessed a meaning among many South 
American tribes far transcending a simple expression of relationship" (1943: 
398), inaugurando a longa série de referencias ao caráter .estratégico da 
afinidade, a sua fun~ao de charneira entre o local e o global, o parentesco e a 
política, o interior e o exterior (Riviere, 1969; 1984: 79-80; [Overing] Kaplan, 
1975; 1984; Dreyfus, 1977: 380; Taylor, 1983: 345-47; Turner, 1979; 1984; 
Albert, 1985). De outro lado, o famoso final das SEP, que confere um valor 
universal ao mito andamanes do Além sem afinidade, recebeu urna tematiza~ao 
particularmente rica por parte dos americanistas (Clastres, 1975; Carneiro da 
Cunha, 197 8; Overing Kaplan, 1981; 1984; ver Vi ve iros de Castro, 1986: 5 27-
28 ), o que sugere a eminencia ambígua - o "problema da afinidade" - desta 
categoría na filosofía social amerindia. . 

Quero sublinhar, contudo, que é a afinidade potencial o modo específico de 
opera~ao des ta categoria como mediadora interdimensional do socius, o que 
implica sua metaforiza~ao ou seu descolamento do suporte original, a alian~a de 
casamento. A afinidade só pode funcionar como dispositivo de subordina~ao 
hierárquica do parentesco na medida em que ela nao mais se refere aos conteúdos 
concretos da afinidade efetiva: Estou, com isso, guardando minhas distancias 
das tentativas de redu~ao das dimensoes globais dos sistemas ameríndios a 
efeitos amplificados de urna economía política do casamento. Os limites do 
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parentesco nao sao postos pelo parentesco. Esta considera~ao da afinidade 
potencial, estratégica para urna rediscussao do conceito de estrutura elementar 
a luz da paisagem amazónica, deve igualmente ir além daquelas solu~oes que se 
contentam em assinalar a "idiomaticidade" do parentesco na veicula~ao de 
conteúdos políticos e a circunscri~ao do cálculo político pelo exprimível neste 
código([Overing] Kaplan, 1975: 65-66, 122; Taylor, 1983: 350). Naohádúvida 
que estas observa~oes sao importantes, por descartarem as leituras individualis
tas que subordinam a estrutura ao uso, e este a urna teoria psicologista do homem 
manipulador. Mas elas nao sao suficientes, como outros trabalhos das autoras 
atestam plenamente (Overing Kaplan, 1984; Taylor, 1985). Tanto quanto o 
par~ntesco, o "político" carece de ser re-imerso em urna economia simbólica 
global que o limite. O que se faz necessário é um ponto de vista mais abstrato 
que permita determinar estas manifesta~ües locais do socius. 

* ** 

Assim, em suma-e pelo menos no dravidianato amazónico-, para além dos 
juízos prescritivos da afinidade cognática, onde o casamento nao faz senao 
desdobrar o que já estava lá (pois os afins efetivos-cognáticos sao atributos da 
cogna~ao e de sua biparti~ao terminológica, e no casamento nada acontece), há 
um uso propriamente sintético a priori reservado a afinidade potencial, que é o 
de pensar (socializar) o que está forado Mesmo. Ao regime complementar da 
oposi~ao cosangüinidade/afinidade, submetido aos critérios formais do juízo 
analítico, é preciso sobrepor a suplementaridade inerente ao caráter sintético da 
afinidade potencial, lugar onde algo ·acontece. A afinidade potencial é a 
alteridade determinada. 

Isto nos leva ao problema da rela~ao entre a categoria da afinidade potencial 
e o mundo dos inimigos. Os "terceiros incluídos", rela~oes rituais normalmente 
estabelecidas com membros da categoria dos afins potenciais (parentela distan
te, afins de afins, nao co-residentes ), apresentam atributos que temarizam a 
oposi~ao cosangüíneo/afim; mas eles sao, justamente, "incluídos", sao atualiza
~oes singulares da potencialidade. Já os afins potenciais, enquanto categoria 
coletiva, aparecem como o termo médio e mediador entre cognatos e-inimigos, 
co-residentes e estrangeiros, posi~oes aqui tomadas em seu aspecto 
sociocentrico. Eles sao o operador de determina~ao das categorias brutas da 
interioridade e da exterioridade, do parentesco e da inimizade, sem o qual o 
sistema estagnaria na indife-ren~a: exterior e interior estariam associados de 
modo puramente extrínseco. Os afins potenciais nao sao "inimigos", um mero 
complemento diacrítico do "Nós", mas outros coletivos com quem se travam 
rela~oes socialmente determinadas de troca simbólica. Ainda ali (o que é aregra) 
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onde estas relac;oes incluem a violencia e a reciprocidade negativa, trata-se 
sempre de urna violencia simbólica (simbólica mesmo quando é real-parafalar 
como Sahlins, 1983: 88), e de urna reciprocidade, mesmo que "negativa", 
manifestando um uso positivo e necessário da alteridade, inerente a passagem do 
local ao global. 

Os exemplos desta func;ao de mediac;ao dinamica (de terceiros "includentes" 
ou "inclusivos") exercida pelos afins potenciais sao numerosos, como o sao os 
matizes da paleta de diferenc;as que seria preciso considerar. Evoco rapidamente: 
a afinizac;ao ritual do cativo tupinambá; a transformac;ao do inimigo morto por 
um Araweté em tiwa, afun potencial, de seu matador (Viveiros de Castro, 1986); 
a mediac;ao endocanibal exercida pelos afins classificatórios yanomam no rito 
funerário, entre os predadores exocanibais inimigos e os cognatos enlutados 
(Albert, 1985); a posic;ao privilegiada, e socialmente intermediária, daqueles 
inimigos que sao o objeto da cac;a de dentes ou cabec;as pelos Yagua e Shuar, 
entre a solidariedade ( ou vendetta equilibrável) interna e a violencia indiferente 
( ou a indiferenc;a amigável) externa - posic;ao que caracteriza estes inimigos 
úteis como afins lógicos (Chaumeil,1985; Taylor, 1985: 166-68; no prelo; 
Descola, 1987: 329); o canibalismo metafórico dos estrangeiros nos ritos pakaa
nova, distinto do exocanibalismo literal exercido contra os inimigos ( outras 
etnias) e do endocanibalismo funerário, também literal, a cargo dos afins 
efetivos, mascarado por urna linguagem piedosamente cosangüínea (Vilac;a, 
1992); a rivalidade entre os líderes locais (xamas) piaroa, expressa como 
afinidade potencial e marcada simbolicamente pelo canibalismo, que se distin
gue tanto do canibalismo (imaginário) letal entre inimigos exteriores, quanto da 
afinidade efetiva, interna ao grupo local (Overing Kaplan, 1986); os diálogos 
cerimoniais dos Trio, travados numa frequencia média e tensa, entre o silencio 
belicoso frente aos nao-Trio e a comunicac;ao informal interna: ligando portanto 
afms potenciais, homens de outras aglomerac;ües locais (Riviere, 1969: 236-37; 
1971); os ritos funerários alto-xinguanos, onde os primos cruzados nao-aliados 
por casamento, afins potenciais portanto, sao os antagonistas arquetípicos 

"' . (Menget, 1977: 47-48; Menezes Bastos, 1990) ... E importante observar como 
os contextos simbolicamente mais densos, os momentos críticos para a reprodu
c;ao simbólica das sociedades acima evocadas, poem em cena (como su jeito ou 
objeto) os afins potenciais: do sacrifício tupinambá a cauinagem guerreira 
araweté, do reahu yanomam a celebrac;ao shuar da tsantsa, do tamara pakaa
nova ao sari piaroa, ao kwarup e ao yawari alto-xinguanos. 
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A economia simbólica da preda~ao 

Os exemplos enumerados mostram como se constrói o além da afinidade que sua 
funvao mediadora implica. A fissao interna desta categoría, longe de resolver, 
só faz redobrar sua instabilidade. De um lado, sua neutraliza~ao pela troca 
simétrica ou endogamica, isto é, sua "passagem ao ato", é sempre imperfeita e 
inacabada: nem todo afim é parente; os la~os de afinidade sao, de <l:iversos 
modos, a linha de fratura do grupo local; os afins continuam a desempenhar, por 
trás de um eventual convencionalismo cognático, fun~oes de alteridade. De outro 
lado, o uso positivo da potencialidade, seu aproveitamento ritual, marca a 
afinidade como selo simbólico do canibalismo. 

A necessidade da afinidade é a necessidade do canibalismo. A associa~ao 
mutuamente constitutiva destas duas no~oes - talvez universal, mas especial
mente saliente na América indígena-é um argumento decisivo em favor de um 
englobamento hierárquico do interior do socius por seu exterior: do parentesco, 
via a afinidade potencial, pela inimizade; da ordem local do casamento pela 
ordem global das trocas simbólicas, onde circulam partes de corpos e proprie
dades "metafísicas"; da sociología em sentido estrito pela cosmología - em , 
sentido lato em geral, da semelhan~a pela diferen~a. E ainda esta associa~ao 
constitutiva entre afinidade e canibalismo que nos compele a nao tomar o papel 
estruturante da afinidade potencial por urna mera emana~ao (indutiva ou. 
dialética) do parentesco e das rela~oes primárias ali vigentes, mas ao contrário 
a ver neste domínio subordinado urna estabilizavao particular do regime 
generalizado da diferen~a, do qual a afinidade potencial é a primeira determina
~ªº particularizante. O vetor da estrutura dirige-se de fora para dentro. 

Falamos da afinidade como urna categoría. Na verdade - continuando a 
aproveitar "a linguagem obscura, mas cómoda, de Kant" (como disse Mauss em 
algum lugar) - , o que se tem alié propriamente o esquema sociológico da real 
categoría, a categoria da diferen~a ou da rela~ao, cujo outro esquema 
transcendental é o canibalismo. Afinidade e canibalismo sao os dois esquemas 
sensíveis da predavao generalizada, que é a modalidade prototípica da Rela~ao 
nas cosmologías amerindias. Há urna observa~ao de Lévi-Strauss (comentada, 
notadamente, por Lefort, 1978: 44) que nos ajuda: 

les observateurs ont été souvent frappés par l'impossibilité, pour les indigenes, 
de concevoir une relation neutre, ou plus exactement une absence de relation 
( ... ) l'absence de relation familiale ne définit pas ríen, elle définit l'hostilité ... 
( ... ) .. , il n'est pas davantage possible de se tenir en de~a, ou au dela, du monde 
des relations ... (SEP: 552-53). 
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O que significa dizer que, "pour les indigenes", nenhuma diferen9a é 
indiferente, toda diferen9a é imediatamente relac;ao, dotada assim de urna 
positividade; a "hostilidade" nao é um nada, mas urna relac;ao socialmente ,, 
determinada. E preciso, contudo, ir mais longe: o esquema geral de toda 
diferen9a, como atesta abundantemente a etnología amazonica, é a preda9ao 
caníbal, da qual a afinidade é urna codifica9ao específica, mesmo que pri vilegi
ada. Como risco de um certo excesso alegórico, diríamos que, nas cosmologías 
em pauta, a proposi9ao atributiva genérica é urna proposi9ao caníbal; o 
paradigma da rela9ao predicativa entre sujeito e objeto é a preda9ao e a 
incorpora9ao: entre afins, entre os sexos, entre vivos e mortos, entre humanos e 
animais, entre humanos e espíritos, e, naturalmente, entre inimigos. A cópula 
predicativa de toda proposic;ao sintética a priori, neste universo articulado por 
urna "lógica das qualidades sensíveis", é efetivamente urna cópula camal ou 
carnívora. Sujeito e objeto se interconstituem pela preda9ao incorporante, cuja 
reciprocidade característica, aliás, indica a inexistencia de posi96es absolutas 
(do sujeito cornu substancia, do predicado como acidente).26 

' ' 
As proposi95es analíticas e identitárias próprias do mundo substanti vista do 

parentesco (concebido, nas sociologías amazónicas, na forma da comunidade de 
substancia, e como convertendo continuamente relac;5es em termos), é preciso 
contrapor e sobrepor o mundo sintético da preda9ao, onde é justamente a 
heterogeneidade de substancia que instaura o jogo dinamico da rela9ao. A 
diferen9a (a "hostilidade"), longe de ser um nada, é aquilo cu jo limite inferior ,, 
define a "relation familiale". E ela o termo nao-marcado, regente da estrutura ,, 
global. E a predac;ao que é generalizada, nao o parentesco; ela é o modelo da 
Rela9ao. 

Igualmente, as "estruturas alimentares do parentesco" de Meillassoux 
(197 5), com sua enfase doméstica nas relac;5es materiais de produ9ao, devem ser 
vistas como circunscritas pelas estruturas autrement alimentares de nao
parentesco: pelas rela95es simbólicas de preda9ao caníbal. Já se observou que 
as sociedades amazónicas, tecnologicamente "neolíticas", sao ideologicamente 
"paleolíticas": seu paradigma da produ9ao e da reprodu9ao nao é o casamento 
fecundo coma terra-mae, mas a preda9ao canibal, cinegética e guerreira, entre 
inimigos-afins. A natureza é "afinale" (Descola, 1987: 317-30; Erikson, 1984: 
112), nao matemal.27 Do mesmo modo, a rela9ao comos mortos e espíritos se 
trava no elemento da alian9a tensa entre ~fins potenciais, nao naquele da 
ancestralidade cultual filiativa: a sobrenatureza nao é paterna, mas airida "afim" 
(Cameiro da Cunha, 1978; Viveiros de Castro, 1986). · 

Tais rela95es de preda9ao, apressamo-nos a ressalvar, sao imediatamente 
rela96es sociais. A reciprocidade inerente a preda9ao caníbal já sugere que se 
trata aqui de urna predac;ao subjetivante, interna ao "mundo das rela96es" de que 
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falava Lévi-Strauss. Ela nada tem a ver coma produ9ao objetivante moderna, 
que supoe justamente urna rela9ao neutra, impossível nas cosmologias 
ameríndias, confrontando um Sujeito humano ativo e um Outro inerte e 
naturalizado. A predayao generalizada ameríndia é urna figura do mundo do dom 
e da "lutados homens" (Lefort, 1978), nao do mundo do trabalho e da sujei9ao 
das coisas: ela pertence a troca, nao a produfii.0.28 

Predar é predicar a humanidade; a afinidade é um caso particular do 
canibalismo porque o canibalismo é urna rela9ao essencialmente social -
porque só há rela9oes sociais. Ela é, mesmo, sua determina9ao social máxima, 
a tal ponto que as vezes é preciso afinizar para poder incorporar: seja porque é 
preciso afastar o demasiado próximo (como os animais para os Piaroa), seja para 
determinar o indeterminado (como a vítima sacrificial para os Tupinambá). 
Mais ainda, as vezes é preciso afinizar para incorporar, e é preciso incorporar 
para cosangüinizar: vejam-se aqueles sistemas onde as substancias e as identi
dades internas sao o produto da "digestao" de rela9oes exteriores, postas como 
a condi9ao de possibilidade daquelas - penso no canibalismo guerreiro pakaa
nova, que toma o inimigo em ftlho de seu matador (Vilaya, 1992); ou na gestayao 
masculina induzida pela vítima jívaro, condiyao da fecundidade feminina 
(Taylor, 1985; no pre lo). Aqui o canibalismo efeti vo aparece como homólogo a 
afinidade efetiva, que, como casamento, traduz a potencia em ato e subjetiviza 
o objeto; e ele também depende de um canibalismo potencial, da preda9ao 
generalizada que define a ordem da sociabilidade cósmica. Mais geralmente, a 
preda9ao do exterior surge como condiyao de produyao do corpo social em sua 
dimensao local, como o elemento de construyaó das dif erenyas e dinamismos 
internos (sexuais, etários, estatutários), que manifestam assim sua dependencia 
da ordem global da preda9ao. Penso nos Txicao, Mundurucu (Menget, 1977; 
oeste volume ), Y anomam (Albert, 1985), Tupinambá (Viveiros de Castro, 1986; 
Carneiro da Cunha & Viveiros de Castro, 1985) ... 

*** 

Nao posso ir mais longe nesta dire9ao, aqui. A centralidade cosmológico-ritual 
do canibalismo na Amazonia, e sua associa9ao coma afinidade, foram objeto de 
diversos trabalhos recentes. Alinhavem-seapenas alguns pontos programáticos. 

A axiomática caníbal é mais poderosa que a axiomática do parentesco na 
determina9ao da sociabilidade amazónica. As relayoes de preda~ao englobam 
hierarquicamente as relayoes de produ9ao. Is to significa que urna economía das 
trocas simbólicas ligadas a cria9ao e destrui9ao de comppnentes humanos 
(componentes relacionais mais ou menos reificados em "substancias") circuns
creve e determina~ economia política do casamento e da aloca9ao de recursos 
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produtivos, dimensao que passa a ser urna incidencia específica da ordem global 
da sociabilidade canibal. A conce~ao simplista da troca matrimonial como 
envolvendo a distribui~ao, circula~ao e controle de indivíduos (classicamente, 
mulheres ), deve dar lugar a urna considera~ao mais fina dos atributos e 
propriedades simbólicas que circulam, nao apenas no casamento, mas na ordem 
geral da preda~ao predicativa. É neste sentido que o parentesco, enquanto ordem 
económica da produ~ao, e ordem jurídico-política de circula9ao, reprodu~ao e 
controle de pessoas, aparece como determinado por urna economia simbólica 
geral (ver Strathern, 1984, e Riviere, 1985, para formula9oes sugestivas). 

,,. 
E preciso, por exemplo e no mínimo, complementar a formula9ao desta 

economia política do casamento porum exame da economia simbólica da morte 
nas sociedades amazónicas. O trabalho simbólico de controle da morte parece 
aqui ter urna relevancia social e cósmica tao grande quanto, senao maior que, a ,,. 
conferida aos dispositivos de produ9ao de indivíduos. E conhecido o aparente 
paradoxo daquelas sociedades que, fundadas na alian~a simétrica e tendo o 
casamento como arena política principal, minimizam ao máximo, do ponto de 
vista de sua marca~ao ritual, justamente estes aspectos. Tal desmarca~ao da 
alian~a seria característica das "brideservice societies ", contrastando com o 
aparato cerimonial que cerca o matrimonio nas "bridewealth societies ", 
conforme o modelo de Collier & Rosaldo ( 1981 ). Nao cabe aquí discutir as 
razües deste fenómeno: seja ele urna propriedade inerente a alian9a prescritiva, 
onde vigora o "nada acontece" analítico, seja ele urna inibi9ao política resultante 
do valor do casamento na cria9ao de diferenciais de poder dentro de sociedades 
igualitárias. O que nao tem recebido a aten~ao teórica que sua evidencia 
etnográfica impoe, no caso amazónico ao menos, é a contraface positiva desta 
desmarca9ao do casamento: a elaborada maquinária ritual que en vol ve a morte. 
Se o matrimonio e o nascimento (ver a couvade) sao em geral tratados de modo 
deliberadamente doméstico, a morte, interna ou alheia, sofrida ou exercida, é 
assunto eminentemente público e imediatamente político-ritual, acionando para 
os ritos funerários, purificatórios ou comemorativos, toda a comunidade local (e 
via de regra mais que ela).29 

Nao é possível, em suma, separar o problema da afinidade do problema da 
mortalidade, sobretodo atribuindo ao primeiro urna primazia sociológica ou 
política diante da evanescencia "cosmológica" do segundo. A morte e a alian9a 
sao condi90es conexas de possibilidade do socius; como atestam aquelas utopias 
amerindias que, negando urna, negam conjunta e necessariamente a outra (H. 
Clastres, 197 5). A economia política do casamento, em sua modalidad e amazó
nica, é a facé local de urna economia simbólica da morte. E é a axiomática canibal 
que traduz urna na outra, visto que a morte, como a sexualidade que impoe a 
alian~a, é concebida em termos desta axiomática. Recordemos aquí o vasto 
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complexo descrito nas Mythologiques, onde a origem da cultura é ao mesmo 
tempo origem do fogo culinário, da alian9a e da mortalidade. O canibalismo, 
regime alternativa ou cumulativamente alimentar, sexual e funerário, nao pode 
senao ser um emblema poderoso da condi9ao humana, nesta visao de mundo. E 
em visoes análogas - como disse Sahlins ( 1983: 72) para os ilhéus das Fiji, "the 
origin of cannibalism is the origin of culture". Isto poderia ter sido dito pela 
etnógrafa dos Piaroa. Se mu.itas sociedades amazónicas usam a alian9a simétrica 
de casamento em um espírito de introversao endogámica, conforme a "idéia 
reguladora" de urna autonomía andrógina do grupo local, uno e indiviso (para 
falar como Clastres ), é a morte que impoe a abertura heteronómica des ta mónada 
matrimonial: ela sempre vem de fora, ou produz um ''fora" ( quando é a feiü~aria 
interna que divide o grupo; de qualquer modo, a morte produz o morto co1no ser 
exterior). Os limites da autonomia local nao sao apenas aqueles impostos a 
vontade endogámica pela demografía ou a política: eles sao linlites cosmológicos 
impostos pela mortalidade. Os outros sao necessários para a administra9ao, no 
duplo sentido, da morte. A perfeita autonomía só seria possível se os homens 
fossem imortais (mas aí é a sociedade que seria inviável - um tema recorrente 
nas 1.·scatologias ameríndias ), ou se a morte nao fosse um problema para a razao. 
Mas éelaajaneladamónada. Pois, se é possívelcasar"entre si", é preciso morrer 
"fora" ; a fórmula de Tylor nao representa urna verdadeira alternativa. Em 
muitos casos, adema.is, nao sao apenas predadores que é mister buscar fora, para 
a socializa9ao da morte interna, mas também presas. Pois, se é possível casar 
entre si, as vezes é preciso matar fora, naquelas sociedades que dependem da 
captura canibal de rela9oes exteriores: os "cooked men" podem ser mais 
escassos que as "raw women" (Sahlins, 1983). Determinar · a morte como 
questao sociológica fundamental na paisagem amazónica implica em concluir 
que o que é escasso, especificamente, é o sentido: é ele que está sempre ~m falta, 
e que está sempre fora. A morte gera urna economia propriamente simbólica, 
para além de urna economia política baseada numa su posta escassez de coisas, 
ou de pessoas tomadas como coisas. 30 Os afins, enfim, sao inevitáveis, desde que 
o problema é se obterem esposas - mas este problema pode ser resolvido "em 
casa", para muitas destas sociedades - ; os inimigos, entretanto, sao indispen
sáveis pai:a a produ9ao social dos mortos, as vezes dos vivos, e para isto é preciso 
olhar além do horizonte local. Os afins potenciais, como vimos, sao a categoria 
que articula estes dois momentos do socius. 

É assim ·que entendo, por exemplo, a situa9ao piaroa resumida por Overing 
Kaplan (1984: 148) como "the dialectic of society as an ideal world of 
endogamous kindreds and society thatincludes the widerwhole: potential affines 
and poli ti cal opponents". O re gime intentado pelo casamento é o da coexistencia 
extrínseca, partes extra partes, de totalidades imaginárias fechadas; aquele 
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conduzido no elemento da reciprocidade canibal é o de urna estrutura simbólica 
aberta e intensiva, comandada pelo exterior. É o "wider whole" de onde vem a 
morte (e também o sentido, e assim a vida), povoado por afins potenciais, 
animais, espíritos e outras hipóstases da exterioridade. A mesma interpreta~ao, 
creio, pode ser dada as sugest5es de Riviere (1984: 70-71, 85-86) sobre a 
abertura do localismo guianense gra~as as "cosmologies and causal notions [da 
doen~a e da morte] of the region"; isto é, nao como mera compensa~ao 
"cosmológica" negativa da introversao sociológica, mas como afirma~ao de urna 
abertura necessária. Isto pode ser generalizado: os nexos endogamicos jívaro 
encontram seus limites no nível superior da troca de cabe~as entre afins 
simbólicos; a comunidade endógama yanomam se engrena, no ciclo funerário, 
ao complexo multi-comunitário definido pela afinidade potencial e o canibalis
mo; a. introversao avuncular tupinambá se inverte no sacrifício do inimigo, 
momento de congrega~ao de numerosas aldeias aliadas em torno de um afim 
exterior, para devorá-lo ... O esquema da preda~ao organiza a passagem do local 
ao global. 

A questao da troca simétrica como ideología matrimonial dominante na 
Amazonia pode ser retomada <leste ponto de vista. No paradigma geral das 
"brideservice societies" de Collier & Rosaldo, a prevalencia da troca direta 
deriva do princípio: a única coisa que pode ser trocada por urna mulher é outra 
mulher (1981: 300). Diferentemente das "bridewealth societies ",onde vigora
da urna intercambiabilidade maussiana entre pessoas e coisas, nas 
"brideservice societies" a ausencia de valor transcontextual dos objetos (ibid.: 
298), o papel do casamento para a autonomia masculina e a enfase igualitária 
desembocam na reciprocidade equilibrada da troca direta - que forneceria, 
ademais, "the basic metaphor for social order in brideservice societies" (ibid.: 
299). Ha verá certamente reparos a fazer a este modelo, no contexto amazónico 
(Riviere, 1985; Me Callum, 1989), mas ele permite extensoes interessantes. 
Tal vez sejaesteprincípiodeequivalénciaestritade urna pessoa poroutra pessoa, 
associado ao imperativo cosmológico da subsun~ao do local pelo global, que 
articule o canibalismo e a afinidade potenciais. Com efeito, se nao se trocarem 
matrimonialmente pessoas, entao isto será efetuado pela reciprocidade canibal. 
A ausencia de casamento ou um flux o unidirecional de pessoas (mulheres) abrem 
um crédito canibal, recíproco ou unidirecional (na dire~ao inversa). A alian~a 
cumulativa endogamica ("reciprocidade generalizada" sensu Sahlins ), e a troca 
direta ("reciprocidade equilibrada") aparecem como casos-limite onde se cance
la a constante canibal. A preda~ao sexual recíproca quita a dí vida sempre latente, 
ou, de modo mais geral, converte em troca de mulheres o potencial de troca de 
corpos humanos sempre presente entre outros. Nas sociedades amazónicas, 
pode-se dizer que o casamento nao só é um processo gradual ( Collier & Rosal do, 
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1981: 286), mas que ele é vivido como urna espécie de predac;ao sexual 
consentida entre as partes assim aliadas.31 A captura de mulheres no exterior 
(prática menos comum na regiao do que se imagina) é o pólo de um continuum · 
sem falhas, cujo outro extremo é a endogamia cumulativa. 

· A alianc;a reiterada e a troca simétrica sao, assim, formas de estabilizac;ao do 
potencial canibal na direc;ao de urna energia mínima. Percebe-se entao como a 
afinidade potencial, concebida do ponto de vista masculino, onde as mulheres 
exteriores sao um alvo, é especificada na mitologia como afinidade (efetiva) 
unilateral, onde os doadores de mulheres sao os canibais por excelencia. Quem 
dá mulheres sem recebe-las em troca (e só urna pessoa vale outra), abre um 
crédito canibal contra os tomadores. A mito logia sul-americana tem como urna 
de suas figuras típicas o sogro caníbal, que impoe ao genro provas perigosas 
onde o fracasso é sancionado pela morte, e de quem se obtem os bens culturais 
com o risco da devorac;ao. O Kuemoi dos Piaroa é um bom exemplo (Overing 
Kaplan, 1984: 144-4 7). Coma cultura (o fogo de cozinha) e as mulheres recebe
s e, muitas vezes, a mortalidade; mas nestes mitos prometeicos sul-americanos, 
o credor caníbal é normalmente um wifegiver, sogro ou irmao da mulher, nao 
urna figura paterna ao modo greco-freudiano - mais urna vez, a alteridade aqui 
é "afim". O conhecido rito tupinambá é explícito: a mulher cedida ao cativo de 
guerra era de preferencia urna filha ou irma de seu captor ou futuro matador. 
Como se, para justificar devidamente a morte do inimigo, fosse primeiro 
necessário endividá-lo como DH ou ZH. Aliás, a prestac;ao de um prisioneiro aos 
<loadores de esposa era urna das obrigac;oes do jovem recém-casado, que 
presenteava seus afins com um "substituto em espécie" de si mesmo; e a outra 
prestac;ao capaz de terminar a fase uxorilocal do servic;o da noiva era a cessao 
de urna filha ao WB (casamento avuncular). Um cativo, duplo de si mesmo, ou 
urna filha, duplo da mulher obtida, em troca desta: pessoa por pessoa e corpo por 

; 

corpo (Viveiros de Castro, 1986: 683-85). E preciso, portanto, generalizar a 
fórmula de Collier & Rosaldo: a única coisa que pode ser trocada por urna pessoa 
é outra pessoa. A nao-simbolicidade entre pessoas e objetos - a ausencia de 
bridewealth - associa-se a equivalencia entre mortos, cativos e mulheres, e a 
urna equivalencia potencial entre componentes pessoais e modalidades de 
predac;ao. 

A afinidade unilateral aparece como caso particular da afinidade potencial, 
caso onde a passagem ao ato nao neutraliza a afinidade mas a "potencializa", ao 
lhe fornecer um esquema sociológico próprio do raciocínio demonstrativo do 
mito. O sogro e o WB canibais sao, sem dúvida, representac;oes típicas de 
sociedades uxorilocais ou de brideservice, onde a ausencia de irma para trocar 
com o WB abre um crédito caníbal em favor dos <loadores. Crédito que, exceto 
nas sociedades que praticam o casamento avuncular, sempre estará aberto em 
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favor do sogro: a Dí vida amerindia nao concern·e filiac;ao e parentalidade, mas 
alianc;a e casamento (Viveiros de Castro, 1990: 28-31).32 "Le chasseur est par 
excellence gendre" (Erikson, 1984: 113 ); sim, pois caso contrário será a cac;a por 
excelencia. 

J. Overing Kaplan tem mostrado a relac;ao entre a ideologia da troca simétrica 
endogamica e o horizonte caníbal: 

... the proper, or rather safe, exchange relationship is the reciprocated one, and 
it is only through such reciprocity that the danger inherent in the in-law 
relationship can be inverted ( ... ) in-laws are strangers who may eat you (1981: 
162, in Erikson, 1984: 109 n.4). 

O canibalismo seria, portanto, o resultado de urna ausencia de reciprocidade. 
Entretanto ... consegue esta vontade de troca restrita endogamica alcanc;ar a 
perfeita simetría visada, enviando o fantasma caníbal exorcizado para o exterior 
do socius e para o mito? Falei acima em estabilizac;ao do "potencial caníbal" em 
um valor mínimo - mas nao nulo; porque a simetría absoluta é impossível, e 
porque o canibalismo nao é um resultado, mas um princípio. Sigo aqui urna 
observac;ao de Vilac;a (1992: 294): 

A troca de mulheres, mesmo simétrica, nao é jamais urna troca igual, pois que 
cada mulher conserva um valor particular (Lévi-Strauss, (1967: 569]). Como 
diz Lima (1986: 146) para os Juruna, a irma cedida jamais poderá ser 
substituída perfeitamente pela outra .. .. que se recebe. 

Com efeito, além do fato da simetria difícilmente poder alcanc;ar a relac;ao 
com o sogro <loador da esposa - e a soluc;ao avuncular parece ter ido o mais 
longe possível nesta direc;ao (ver nota 32)-, ela encontra um limite propria
mente ideológico: toda troca contém um potencial assimétrico. As mulheres nao 
sao apenas signos, mas valores, dizia Lévi-Strauss; e se cada sexo é, para o outro, 
relac;ao e abertura - pois é isto que significa a "proibic;ao do incesto" (Viveiros 
de Castro, 1990: 2627) -, pode ser também termo e fechamento. A injunc;ao 
exogamicainstitui umaequivalenciaformal entre as mullieres; mas a únicacoisa 
peifeitamente equivalente a urna mulher cedida é ela própria. A perfeita 
"simetría" é o incesto, porque é perfeita autonomía; e o incesto produz, 
literalmente, o canibalismo. Se os sistemas de troca generalizada revelam-se 
obcecados por um "fantasma patrilateral" (SEP: 356), os sistemas de troca 
restríta tem o incesto sororal como seu fantasma. 33 Mito e rito se juntam para 
sublinhar a assimetria inerente a toda troca - que, quando simétrica, faz tanto 
dois ganbadores como dois perdedores; e o jogo de perspectivas é aqui crucial.. 

Alguns antropólogos (Descola, 1987: 322; Erikson, 1984: 113), ao comen
tarem a linguagem de afinidade que envolve a cac;a ameríndia, contrastaram a 
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reciprocidade real entre cunhados humanos com a "trapaya'~ implicada na 
alianya sem contrapartida entre humanos ca~adores e animais ca~ados 

' ("échange pipé", diz Descola). A parte o fato de que nao sao poucas as 
sociedades onde esta assimetria se ve reconhecida e respondida pelo envio de 
doen~as dos animais aos humanos-doenyas concebidas como contra-predayao 
canibal (Overing Kaplan, 1986; Vilaya, 1992) -, constate-se que, se a 
reciprocidade matrimonial é real, e a cinegética é apenas imaginária, sendo 
realmente unilateral, muitas sao as representa~oes imaginárias da reciprocidade 
matrimonial como se fosse unilateral, as simétrica e desigual. U ma trapa~a; mas, 
desta vez, da sociedade contra os indivíduos, ou do todo contra as partes? 

A troca é, em última análise, sempre desigual. Se ela funda a sociedade, nao 
é entao por acaso que a sociedade amazónica será sempre "a society suspicious 
of its own social nature" (Overing Kaplan, 1984: 150). Suspeitando da troca, ela 
busca anulá-la de diversas maneiras: pela endogamia, que autoriza urna "reci
procidade generalizada" sem contabilidade; pela repetiyao de alianyas em um 
meio cognático, que dissolve quaisquer unidades diacrónicas; pelo casamento 
avuncular; por simulacros de exogamia que sao, na verdade, empréstimos de 
componentes pessoais que devem retomar (Riviere, 1985, para os Tukano ). 
"Through endogamous marriage, the very notion of marriage exchange, and not 
only its dangers, has beeen erased" (Overing Kaplan, 1984: 149). Mas isto 
significa liberar a noyao mesma de "exchange" do domínio do parentesco, e 
servir-se dela para outros fins. Lévi-Strauss (1984: 206) faz urna observayao 
para a Nova Guiné que, mutatis mutandis, poderla ser aplicada a situa~ao 

,... . 
amazon1ca: 

... en Nouvelle-Guinée, l'opposition entre cosangüinité et alliance n'est pas 
définissable en termes classiques. Au lieu que, comme dans la plupart des 
sociétés sur l'observation desquelles s'est édifiée la théorie anthropologique, il 
faille mettre la cosangüinité d'un coté, l'alliance et l'échange de l'autre, la 
Nouvelle-Guinée deplace la ligne de démarcation: celle-ci sépare la 
cosangüinité et l'alliance, mises ensemble, de l'échange constituant presque un 
ordre séparé. 

A linha de demarcayao separarla em nos so caso a cosangüinidade e a alianya, 
; 

de um lado, e a afinidade potencial, do outro. E esta que recolhe em si os valores 
da troca, mas de urna troca que deve ser repensada em tennos específicamente 
amazónicos, isto é, nao-contratuais e nao-substancialistas (Albert, 1985: 685-
88): como predayao ontológica englobante, e detennina~ao última pela 
exterioridade. "Como se ve, trata-se outra vez de urna questao de exterior e 
interior" (Freud, Die i:erneinung). 
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Notas 

1 Dumont, que nao ere em "estruturas complexas" (1971: 8), nao fala em "estrutura 
elementar", mas em "regra positiva de casamento". Para reflex5es sobre 
elementaridade e complexidade que reformulam as posic;5es das SEP, ver Héritier, 
1981; Muller, 1982: 147-213; Viveiros de Castro, 1990. O conceito de que a 
terminología dravidiana é algo de urna "simplicidade clássica" é constantemente 
repetido na literatura, e costantemente desmentido pela quantidade de discuss5es 
que ela continua gerando. Ver os comentários recentes de Trautmann, 1981: 17 6-
ss; Homborg, 1988: cap. 21; Campbell, 1989: cap. 7. 

2 Este é um ponto que foi logo levantado pelos americanistas, com implicac;oes para 
o conceito de "sistema dravidiano" na Amazonia. Riviere (1969: 276; 1973: 6-7; 
1984: 104) adotou alguns dos argumentos de Yalman (19~2; 1967) contra 
Dumont, recusando a idéia de alianc;a (diacrónica) no contexto guianense por 
associá-la a situayoes unilineares. Autores como Schwerin (1983-84) tendem a 
seguir Riviere. Overing Kaplan (1973: 568 n.4; 1975: cap. 9), em troca, sustentou 
urna interpretac;ao dumontiana dos sistemas indiferenciados e endogfunicos da 
Guiana, que foi assumida por autores como Albert (1985), Taylor (1983; 1989) e 
Seymour-Smith (1988). Minha própria posic;ao se inclina para o lado de Overing; 
entretanto, considero que a noc;ao de "alianc;a diacrónica", em um contexto onde 
inexistem grupos ligados por intercasamento, exige um trabalho teórico adicional. 
Dumont (1971: 134; 1975: 5) distingue os aspectos coletivo e permanente da 
alianc;a de casamento: ela é coletiva (e permanente) em contextos de tipo kariera; 
é permanente (mas individual) no contexto dravidiano. A própria estratégia 
teórica de Dumont, entretanto, visando mostrar que a alianc;a pode ser um 
princípio de perpetuac;ao tao eficaz como a descendencia, levou-o a tratar a 
primeira como um pendant da segunda: transmite-se a afinidade como se transmite 
a cosangüinidade - e a transmissao da cosangüinidade nao foi claramente 
distinguida da descent. Depois de Yalman, outros autores (Good, 1980: 479, 483) 
protestaram contra o que seria urna adesao de Dumont aquilo que ele mais 
denunciara, a reificac;ao de grupos de descendencia. A resposta do indologista 
frances (1983a: 149) a este ponto em particular nao é muito esclarecedora. 
Talvez fosse útil transpor a distinc;ao entre "descendencia" e "filiac;ao cumulati
va", feíta por alguns antropólogos, para o domínio da alianc;a, vendo no caso dos 
sistemas indiferenciados urna transmissao da afinidade cumulativa e metonímica. 
De outro lado, boa parte do problema, no caso amazónico (e no cingales de 
Y alman), deriva de urna confusao analítica entre cosangüinidade e cognac;ao: o 
casamento com cognatos (parentes) nao significa casamento com cosangüíneos, 
e portanto nao implica que a oposic;ao cosangüinidade/afinidade nao vigoraria 
nestes casos, nem que "a afinidade nao existe". Falarei mais disto adiante. 

; 

3 E possível imaginarmos tres figuras simples de relac;ao entre "termos" e "relac;5es" 
em um modelo de sistema social: (1) subordinac;ao das relac;oes aos termos; (2) 
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termos e relayoes em equilíbrio; (3) subordinayao dos termos as relayoes. O 
primeiro caso é representado pela teoria da descendencia, onde a alianya matri
monial nao tem estrutura própria, sendo mecanismo ancilar de perpetuayao dos 
grupos corporados; no segundo caso estariam as estruturas elementares das SEP, 
que supostamente exigem urna regra de unifiliayao ; o terceiro caso seria o das 
sociedades indiferenciadas da Amazonia. Isto coincide com urna tripartiyao feita 
por Overing Kaplan (1975: 2), entre "societies that emphasize descent, those that 
emphasize both descent and alliance, and finally those that stress only alliance as 
a basic organizing principie" (ver também Arhem, 1981a: cap. 10). De outro lado, 
os sistemas "a maison" analisados por Lévi-Strauss poderiam constituir urna 
quarta situa~ao, variante da terceira: a Casa é a objetivayao de urna relayao (1984: 
195). Ora, Lea (1986; neste volume) desenvolve argumentos persuasivos para 
pensarmos alguns sistemas centro-brasileiros a partir do conceito de maison; isto 
me faz suspeitar que a via que leva do "aquém" ao "além" da elementaridade 
clássica - do cognatismo de carencia dos povos amazónicos ao cognatismo 
sobredeterminado das sociedades de "casas" -pode ser curta, e talvez nao precise 
passar por alguma etapa de unilinearidade. O mesmo se diga das situayoes 
terminológico-matrimoniais: entre o minimalismo "2-section" de algumas partes 
da Amazonia e a paisagem "Ciow-Omaha" das sociedades centro-brasileiras, 
entre a troca restrita das primeiras e o regime "s-emi-complexo" das segundas, as 
figuras de transi~ao sao inúmeras, e praticamente nenhuma delas passa pela troca 
generalizada clássica. Sugeri albures (Viveiros de Castro, 1990) que as figuras
chave na paisagem sul-americana seriara o casamento patrilateral e o regime 
multibilateral, estruturas que articulara elementaridade e complexidade. 

4 O trabalho em curso de Anne-Christine Taylor (1989), bem como · minha 
reconsidera~ao de L'Exercice de la parenté (Viveiros de Castro, 1990), sao 
esforyos na dire~ao de urna tal teoria generalizada dos sistemas de troca restrita. 

5 A enfase nos sistemas regionais em que estao ou estavam inseridas as sociedades 
amazónicas - estudadas tradicionalmente de um ponto de vista que, ao se 
concentrar no grupo local, assumia ao mesmo tempo as ideologías nativas e os 
resultados da situa~ao colonial - tem sido urna nota dominante na etnografia sul
americana recente. Além dos citados, ver: Arhem, 1989; Menezes Bastos, 1983; 
Chaumeil, 1~85; Jackson, 1976; Menget, 1977, 1978, 1985a, 1985b; Ramos, 

; 

1981; Renard-Casevitz, Saignes & Taylor-Descola, 1986; Taylor, 1985. E tempo 
de se tentar urna análise comparativa das morfologías e processos supra-locais na 
Amazonia, que ponha lado a lado os "conjuntos multi-comunitários" yanomam 
(Albert), os "grupos" e "aglomerayoes" trio (Riviere), os madiha kulina (Pollock), 
os itsojha piaroa (Overing), os "nexos endógamos" jívaro (Descola, Taylor), os 
"sub-grupos" parakana (Fausto) .. . Minha _impressao é que estas morfo logias sao 
geralmente nao-segmentares (pace Colson, 1983-84a: 12-14), mas indutivas e 
nao-totalizáveis, de tipo "rede"; os grupos locais e aglomerados regionais sao 
condensayoes mais ou menos transitórias destas redes egocentricas, guiadas por 
um regime contrátil de alianya, e nao por qualquer estrutura totalizável ein termos 
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de descendencia ou território. Mesmo onde ternos grupos nomeados (Kulina, 
Pakaa-Nova, Parakana, a complicada situa~ao dos nawa pano, os sibs e grupos 
exógamos tukano ), a natureza "histórica" mais que "estrutural" destas unidades 
parece sobressair. O caráter de fluxo de que se revestem as identidades coletivas 
na paisagem amazónica toma problemática a aplicaao da categoría clássica de 
"tribo" (Howard, neste volume). Sob este aspecto, a teoría pertinente deverá ser, 
para usarmos um símile desajeitado, antes "ondulatória" que "corpuscular". 

6 Gregor (1977: 277, 288) apesar de dar urna terminología "iroquois-cross" para 
os Mehináku, chama~a de dravidiana. Achei o mesmo tra\rO entre os Yawalapíti 
(Viveiros de Castro, 1977: apendice VI). A presen~a de um cálculo "iroques" de 
cruzamento, na determina~ao de casamentos preferenciais, encontra-se entre os 
Aguaruna e Candoshi (Taylor, 1989). Os materiais sul-americanos permitem 
repensar toda a questao das rela~ües entre sistemas "dravidianos", "iroqueses" e 
"havaianos". Taylor (1989) e Viveiros de Castro (1990) chegaram a formula~oes 
de urna estrutrira complexa de troca restrita - casamento com primos de segundo 
grau "iroquois-cross", que aliás pode ser aproximado a casos conhecidos 
(Ngawbe do Panamá, Umeda da Nova Guiné, Aluridja da Austrália). 
Nao cabe aqui examinar a discussao sobre os sistemas tupi-guaraní e alto
xinguanos (o "cross-generational type" de Dole, os artigos de Wagley & Galvao, 
o debate Basso/Dole, etc.). Registro apenas um ponto referente as terminologías 
tupi-guarani, que é tratado com perspicácia em Fausto, 1991: a instabilidade das 
designa~oes para os primos cruzados. A tese de Fausto é que as termino logias tupi
guarani nao possuem termos exclusivos para esta categoría de parentes, devido 
essencialmente a interferencia entre urna estrutura horizontal dravidiana e urna 
estrutura oblíqua avuncular; este vazio é preenchido de diversas formas, inclusive 
por urna deriva "havaiana". Ora, tal situa~ao evoca o vazio terminológico dos Trio 
para os cruzados em G0, fenómeno ligado ao avunculato e, como no casó 
parakana, girando críticamente em tomo da FZD. Suspeito que a instabilidade 
para os "cruzados" de G0 é mais difundida na Amazonia, e arriscaría mesmo urna 
aproxima~ao disto comas terminologías ob~íquas dos Je do Norte que aliás, como 
mostraram DaMatta (1979) e Ladeira (1982), divergem, entre si e internamente, 
exatamente na classifica~ao dos primos cruzados. Quanto a presen~a de sistemas 
terminológicos "alternativos" (penso em coisas diferentes, como o caso dos Trio 
[Riviere, 1969], Kalapalo [Basso, 1970], Piaroa [Overing Kaplan, 1975], Arara 
[Pinto, 1989], talvez dos Mayoruna [Fields & Merrifield, 1980] e dos Yaminahua 
[Townsley, 1988]), ela sugere a vigencia de níveis - contextos hierárquicos de 
classifica~ao social, e de estratégias matrimoniais elas mesmas hierarquizadas. 

7 O recurso a presen~a de termos específicos de afinidde para distinguir os sistemas 
"iroqueses" dos dravidianos parece remontar a Buchler & Selby (1968; 233). E de 
fato, Dumont ([1957, 1953] 1975:.50, 94) e Trautmann (1981: 85, 121-24), para 
ficarmos apenas neles, sublinham a ausencia de tais termos como um tra~o 
fundamental dos sistemas dravidianos, diretamente ligado a regra positiva de 
casamento. Acontece que, se a ausencia de termos específicos de afinidade pode 
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ser um bom índice de um sistema elementar de alianya, a presenfa de tais termos 
nao garante a nao-elementaridade. Na Amazonia, sao muito comuns os sistemas 
com conjuntos mais ou menos completos de termos de afinidade (Riviere, 1984: 
47-48, 61 , 69; Basso, 1970: 412; Jackson, 1983: 121-22; Seymour-Smith, 1988: 
211-14, Viveiros de Castro, 1986: 397-99-para apenas alguns poucos casos), 
o que nao impediu os etnógrafos de falarem em alianya simétrica, regra positiva 
de casamento etc. Nao há dúvida, porém, que tal trayo e um ambiente dravidianóide 
pede explicayao; a maioria dos autores sugere urna tensao entre a regra de 
casamento e o sistema de atitudes e/ou a presenya de urna distinyao entre afins 
aparentados e nao-aparentados. Concordando com tais interpreta~0es, sugiro que 
o que está em jogo é a ambiguidade característica da afinidade na Amazonia, e ao 
mesmo tempo a possibilidade de um "descolamento" do paradigma dravidiano 
mínimo em dire~ao a um regime mais complexo (Seymour Smith, 1988: 211; 
Taylor, 1989; Fausto, 1991). 

8 A aparente preferencia patrilateral dos Pemon, Trio e Panare é apenas um caso de 
"idiotismo" vocabular - a prima cruzada bilateral, esposa preferencia], é referida 
como "FZD" (Riviere, 1984: 50; Henley, 1982: 93-94). Mas é ainda assim 
interessante, se comparada aoque se ve entre alguns Jívaro (Taylor, 1989: 28-29, 
39, 83-86), Pano (Erikson, 1990: 127-28) e Tupi-Guaraní (Kracke, 1984: 124 n.7). 
Isto me parece remeter a urna inflexao patrilateral da norma bilateral, caracterís
tica das terras baixas (ver nota 4). Sobre o casamento avuncular como "desvío 
favorito" das normas, ou como.µniao semi-lícita, semi-incestuosa (mesmo ali onde 
é terminológica e culturalmente favorecido), ver: McCallum, 1989: 160; Erikson, 
1990: 136-46; [Overing] Kaplan, 1975: 133-34; Campbell, 1989: 150; e Henley, 
1983-84: 160; Thomas, 1979; Riviere, 1969: x. Aparentemente, os ·únicos 
"avunculares sem complexo" das terras baixas seriam alguns povos Tupi, tais os 
Tupinambá, os Parakana e os Mondé. 

9 Kulina: Pollock 1985; Alto Xingu e Araweté: Basso 1984, Dole 1984, Viveiros de 
Castro, 1986; Candoshi: Amadio & D'Emilio, 1984; Panare e Ye'kuana: Henley, 
1982: 98; Shiwiar: Seymour-Smith, 1988; Pemon: Thomas, 1979: 69. A·presenya 
de variayOeS quanto a distancia genealógico-social apropriada para OS conjuges, 
no interior de um conjunto de sociedades aparentadas, com a mesma estrutura 
terminológica, se reencontra na Austrália: ver o caso walbiri/pintupi analisado por 
Myers (1986: cap.7). O tratamento dos materiais pintupi por Myers, aliás, mostra 
situa~oes familiares aos americanistas: presenya de diferentes sistemas de classi
ficayao, deriva localista de um sistema formalmente global, oscilayao dravidiano/ 
australiano, grada~ao atitudinal de distancia expressa em modificadores, recusa 
de casamentos próximos dentro da categoria prescrita . .. A sequencia Aranda/ 
Walbiri/Pintupi/Aluridja (id., ibid.) traz numerosas analogías com certos conjun
tos amerindios, em termos de gradientes de "havaianiza~ao" ou "iroqueiza~ao" . 

10 Diversos autores (Homborg, em particular) tem sublinhado que o dravidianato 
clássico seria adaptado a unidades pequenas, tomando-se disfuncional urna vez 
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franqueado um certo limiar demográfico. A possibilidade de variantes "ricas" do 
dravidianato, entretanto - capazes de articularem conjuntos sociais vastos mas 
atomizados e igualitários -, foi demonstrada por Taylor, 1989. Resta ver como 
se explica o funcionamento matrimonial das grandes aldeias tupi históricas, cujo 
regime avuncular se definirla mais como "infra-', que como "meta-dravidiano" 
(para nao falarmos da situa~ao indiana, bem longe de urna rarefa~ao demográfica). 
E seria interessante saber se as solu~6es centro-brasileiras e aquelas analisadas por 
Taylor poderiam ser tratadas como variantes de um núcleo dravidiano. Ver, 
porém, a nota seguinte. 

11 Minha discordancia principal com Hornborg deriva de seu uso ao mesmo tempo 
abstrato e empirista da no~ao de "troca simétrica". Como disse Lévi-Strauss ( 1973: 
22-23): "si l'on se hate de postuler l'homogénéité du champ social et qu'on se berce 
de l'illusion qu'il est immédiatement comparable en tous ses aspects e a tous ses 
niveaux, on laissera échapper l'éssentiel ( ... )et l'on croira formuler des lois de la 
nature sociale, alors qu'on se hornera a décrire des propriétés superficielles ou a 
énoncer des tautologies',. 

- . 
12 Além dos Gondi e Koya na India, dos Panare e de alguns Pano na Amazonia, pode-

se encontrar na Africa bantu um exemplo de sistema terminológico absolutamente 
"kariera" sem vestigio de se~oes matrimoniais: os Makhuwa estudados por Geffray 
(1990). A terminología makhuwa é ainda mais parecida coma dos Pano que o é 
a dos Kariera propriamente ditos; e seu regime de alian~a é inequívocamente de 
fórmula local, descontínuo e com inflexao patrilateral: eles sao mesmo o caso-tipo 
de "troca multibilaterar, (termo cunhado por Geffray, que usei em Viveiros de 
Castro, 1990). Decididamente, vai ser preciso abandonar a associa~ao dumontiana 
entre biparti~ao em G+2, equa~oes alternas e "fórmula globar'. 
Riviere (1973: 10) para a Amazonia, como outros autores para a diferen~a 
dravidiano/kariera em geral (W. Shapiro, 1970), acha "diagnostically 
unimportant" as varia~ües terminológicas em G± 2. Eu tendo a considerá-las 
importantes, porque nos dao urna idéia da ciclicidade do sistema. As varia~oes 
nestes níveis mostram que nao ternos apenas (como na India) dois casos típicos: 
a majoritária neutraliza~ao dravidiana do binarismo em G±2; a biparti~ao e as 
equa~oes alternas "kariera,, dos Pano e Panare. Além dos Piaroa, Y anomam e 
Ye,kuana, que fecham seus sistemas terminológicos de modos peculiares, o caso 
dos Cuiva (Arcand, 1977; ver ainda Campbell, 1989: cap.7) é especialmente 
interessante, com suas equa~oes entre gera~ües alternas que invertem o padrao 
kariera, nao se encaixando em urna fórmula de s~oes matrimonais redutíveis a 
linhas, e sobretudo nao permitindo urna explica~ao em termos de generaliza'tao a 
G±2 do contraste paralelo/ cruzado: em vez de sequencias-padrao do tipo 
MF=XC=DS (FF=B=SS) e MB=ZS (F=S), ternos MF=B=DS (FF=XC=SS) e 
MB=S (F=ZS). 
Nao há dúvida que as termino logias pano apresentam urna f órmul~ global de tipo 
kariera (Erikson, 1990), em pelo menos um nível, e que algumas das sociedades 
desta faim1ia tem se~oes matrimoniais. (Na verdade, certas terminologías pano, de 
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grupos com ou sem se~é>es, se adequam a um esquema de "se~oes" bem melhor que 
a própria terminologia dos Kariera). De outro lado, como Erikson mesmo sugere 
(neste volume, e 1990: 165-66), as s~é>es, e mesmo a terminologia em geral, 
poderiam ser o resultado da aplica~ao mecanica de urna fórmula egocentrica de 
nomina~ao. Aliás, a semelhan~a entre a terminologia australianóide dos Pano e a 
ideología de parentesco de seus vizinhos Kulina (Pollock, 1985), cuja simbólica 
"bilinear" do semen e do leite sustenta urna terminología dravidiana ortodoxa, 
sugere transi~oes interessantes. 

13 Falei acima no difundido fenomeno dos "modelos alternativos", ou de urna 
pluralidade de modelos de classifica~ao em urna mesma sociedade (ver ainda 
Seymour-Smith, 1988: 206, 209-10, 221). Entretanto, as vezes tal idéia - que. 
substituiu com vantagens o sucessivismo evolucionista de Dole (1969) para o caso 
"iroques/ cross-generational", por exemplo- esconde justamente esta interferen
cia entre princípios (binarismo terminológico e gradiente de distancia, ou matriz 
dravidiana e regra avuncular), que exige a constru~ao de um modelo complexo 
mais que a postula~ao de contextos distintos onde vigem diferentes modelos 
simples. Ver Fausto (1991) para um exemplo etnográfico, e Houseman (1984; 
1985), para a no~ao de "modelo complexo" e sua rela~ao com a hierarquía. 

14 A formula~ao por Dumont da oposi~ao central dravidiana em termos de 
"cosangüíneos vs. afins" nao é a melhor escolha vocabular. A distin~ao 

cosangüinidade/afinidade é, para Dumont, analítica e estrutural, nao envolvendo 
nenhuma idéia "cultural" da cosangüinidade como partilha de substancia ou como 
afirma~ao de um parentesco que se oponha a afinidade (como diz o autor em algum 
lugar, parentesco é cosangüinidade mais afinidade). Vários autores (David, 
Carter), sempre confundindo cogna~ao - parentesco- com cosangüinidade, e 
dando a este último termo urna conota~ao "emica" substancialista, criaram urna 
certa confusao, afirmando que os afins sao, antes, "cosangüíneos", e que a oposi~ao 
assim nao se sustenta. Este me parece o problema também com Y ~man e Riviere. 
Visto que Dumont constrói a oposi~ao cosangüíneos/afins de modo puramente 
posicional, pela mútua exclusao e útua implica~ao, seria melhor falar em afins e 
nií;o-afins. Is to teria ainda a vantagem de pür a afinidade como o pólo nao-marcado 
da oposi~ao - o que me parece ser conforme ao espírito da teoria de Dumont -
; mas, como veremos adiante, é o próprio Dumont qµem curiosamente nega 
qualquer assimetria entre afinidade e cosangüinidade nos sistemas dravidianos, 
em favor de urna oposi~ao "equistatutária". 
Por causa <lestes equívocos sobre "cosangüinidade", Good ( 1980: 481 ; 1981: 115) 
prefere formular a oposi~ao dravidiana como "paralelos/cruzados", que Dumont 
havia explicitamente afastado por genealogista e etnocentrica. Trautmann (1981: 
173ss ), que recusa a teoria dumontiana da alian~a de casamento, também raciocina 
em termos paralelismo e cruzamento. Enquanto permanecemos na India do Sul, 
os méritos respectivos destas duas oposi~oes sao difíceis de avaliar; como 
Trautmann mesmo reconhece, o que caracteriza o tipo de cruzmento dravidiano 
é exatamente a regra de casamento sobre que Dumont insistiu. O problema surge 
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albures: bá outras formas de cálculo de cruzamento, que geralmente se considera 
como sem rela\:ao com tipos de alian\:a- caso do cálculo <lito "iroqués" - ; isto 
parecerla sugerir a primazia lógica da oposi9áo paralelo/cruzado. Entretanto, é 
possível construir modelos formais de alian9a que determinem alguns cruzados 
more íroquesiano como afins terminológicos (ver nota 7). Taylor (1989) demons
trou que a oposi9ao cosangüíneo/afim, em certas variantes do dravidianato 
amazónico, descola da oposi\:ao paralelo/cruzado more dravidiano, sem perder 
sua referencia a um sistema de alian9a simétrica. Meu único reparo a brilhante 
argumenta9áo de Taylor diz respeito a sua enfase na absoluta independencia da 
oposi\:ao cosangüinidade/afinidade frente aquela entre paralelos e cruzados: sem 
a continuidade etnográfica que a autora estabelece entre as variantes "ricas" e as 
"pobres", urna considera~ao pura das primeiras seria tautológica (em outras 
palavras, "prescritiva"): afinidade e cosangüinidade nao receberiam outra defini-
9ao que casável e náo-casável. Isto posto, permane~o aceitando a formula\:ªº 
dumontiana como a mais interessante, e guardo por tradi9ao a forma 
"cosangüinidade/ afi ni da de". 
A importancia de se ter bem clara a distin9áo entre as nomenclaturas de parentesco 
e o parentesco como fenómeno ideológico-institucional pode ser vista nas discus
sóes sobre o melbor arranjo da "caixa" terminológica. Assim, naqueles casos de 
terminologias dravidianas em ambientes patrilineares, por exemplo, certos auto
res costumam alinhar Fe FZ sobre B e Z, pondo Me MB sobre os primos cruzados 
e assim por <liante - transformando a oposi~ao terminológica cosangüíneos/afins 
·em oposi<;ao sociológica agnáticos/uterinos. lsto é urna confusao típica. Em um 
sistema patrilinear, a FZ é ao mesmo tempo urna parenta agnática e uma afim 
terminológica (e de fato, FZ= WM); a M é urna paren ta uterina e uma cosangüínea. 
Se o parentesco uterino é culturalmente inferior ao agnático, entáo posi9óes como 
MZC seráo terminologicamente cosangüíneas, e poderao derivar para o "nao
parentesco", ou para urna situa9ao ambígua; mas nao se transformam por isto em 
afins terminológicos, formalmente. Ver o clássico caso tukano dos "mother's 
children" (C. Hugh-Jones, 1979). Em um sistema indiferenciado e endogfunico, 
F e MB serao ambos cognatos, sem por isto deixarem de ser, um, cosangüíneo, e 
o outro, afim. A representa\:ªº diagramática dravidiana de Dumont ((1953] 1975: 
92), embora tenha desvantagens - beterogeneidade no alinhamento das catego
rias em 00 e G+ 1 - nao confunde terminología e institui9ao, ao confrário das 
solu9oes de Keesing (1975: 108-09), Good (1980: 495; e 1981: 114, que póe aliás 
a FZ como "parallel", a M como "cross"!), e dos tukanólogos que confundem 

; 

parentesco (agnático) com cosangüinidade dravidiana. E essencial separar estas 
duas ordens de fatos, para que possamos analizar sua_ interferencia mútua. 

15 Riviere (com.pess. 1987e1989), comentando as observa~óes acima, insistiu sobre 
um ponto que defende albures (1984: 64, 69-71): os termos de afinidade efetiva 
nao sao, a rigor, termos de afinidade, mas exprimem distancia social. Para ele, a 
distin9ao essencial (para a Guiana, ao menos) é entre kindred e strangers, interior 
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e exterior; a oposi~ao cosangüinidade/afinidade praticamente desaparece. Quando 
o casamento é com um parente, nao há afinidade; quando com um estrangeiro, o 
ue se marca é a distancia social mais que a alian~a. Concordando com Riviere sobre 
a importancia dos gradientes de distancia, nao creio que estes tornem inútil ou 
inexistente a oposi~ao cosangüinidade/afinidade, enquanto oposi~ao 

terminológica e estrutural. Em segundo lugar, é este autor mesmo quem mostra 
como as rela~oes estabelecidas pelo casamento sao um la~o político crítico na 
dinamica social guianense (e albures). Finalmente, é preciso recordar que os 
termos que, segundo Riviere, "marcam distancia social", trazem todos urna 
referencia implícita ou explícita, simbólica ou mesmo semantica, a rela~oes 
criadas pelo casamento: os afins potenciais sao exatamente isto, <loadores ou 
tomadores potenciais de mullieres. 

16 Em sistemas que favorecem <? casamento com representantes "distantes" das 
categorías prescritas, em detrimento dos "próximos", estes últimos, afins virtuais, 
podem receber os valores de ambiguidade ou hostilidade ritual característicos da 
afinidade potencial. Assim, em vez dos afins efetivos serem assimilados a cognatos 
(primos cruzados), como é o caso da Guiana, sao os primos cruzados com quem 
nao se estabeleceram trocas matrimoniais que se veem assimilados a afins 
potenciais, inimigos rituais. O afim real é objeto de evita~ao, sem dúvida, mas de 
urna evita~ao que é um atitude de "super-parentesco" - recordemos que o célebre 
ifutisu do Kalapalo caracteriza a afinidade, masé ao mesmo tempo atitude geral 
da cogna~ao próxima; como se a afinidade efetiva fosse a cogna~ao marcada. Já 
o afim virtual/potencial é objeto de rela~oes jocosas (ausencia de ifutisu) e de 
confronto cerimonial. Este é o caso dos Kamayurá (como bem mostrou Menezes 
Bastos, 1990), e certamente dos demais grupos do Alto Xingu . Para os Tupi
Guarani em geral, como mostra Fausto (1991), há os casos "dravidianos", onde 
virtual, real e potencial caem terminologicamente sob urna só categoría; há os 
casos onde a presen~a de termos de afinidade efetiva distinguem afins reais, de um 
lado, e virtuais + potenciais, de outro; e haveria aqueles onde as tres posi~oes sao 
mantidas distintas (mas esta é urna situa~ao instável - caso parakana). 
Sobre a rela~ao entre a no~ao de afinidade e a de distancia, notar a interessante 
referencia em McCallum, 1989: 165 - o termo para primo cruzado ou cunhado, 
chai, "also means 'faraway' when usedas an adjective". Isto nao deixaderecordar 
o termo tupinambá para cunhado ou inimigo: tovajara, cuja raiz remete ao locativo 
posicional "oposto", "fronteiro". (Para continuar o diálogo da nota anterior com 
Riviere, observo que chai, apesar de sua conota~ao de distancia, denota cognatos 
muito próximos, do ponto de vista genealógico e residencial. A distancia do chai 
é estrutural, nao empírica: é a distancia que permite a troca matrimonial). 

17 O caso alto-xinguano é complexo. A recusa por Basso (1970: 411; 1973: 87) das 
no~oes de "endogamia" e "exogamia" para o Alto Xingu faz algum sentido. Ela 
me traza mente, e nao por acaso, a observa~ao de Lévi-Strauss: "dans les sociétés 
a maisons, et contrairement a ce que les ethnologues observent ailleurs, les 
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principes de l'exogamie et de l'endogamie ne sont pas ( ... ) mutuellementexclusifs" 
(1979: 186). Nao achoque o Xingu tenha sociedades de maisons, mas sim que 
exogamia e endogamia também nao sao mutuamente exclusivas nos sistemas de 
kindred, indiferenciados, da Amazonia. Por outro lado, parece-me excessiva a 
insistencia da autora em "deselementarizar" o sistema matrimonial kalapalo, 
reduzindo-o a um jogo estratégico de consolida~ao de la~os faccionais guiado 
exclusivamente pela distancia social. O regime matrimonial alto-xinguano se 
organiza em torno da troca simétrica reiterada de tipo descontínuo ou 
multibilateral, que inibe a forma~ao de unidades estáveis de troca sem necessitar 
do recurso a endogamia de tipo guianense. Taylor (1989: 120-23) sugeriu com 
pertinencia a rela~ao deste regime descrito por Basso com aquele que ela encontra 
entre os Aguaruna e Candoshi, a "variante complexa" do dravidianato. 

18 Isto recorda a oposi~ao tukano (terminológica e coletiva) entre irmaos de um 
mesmo grupo agnático local e os "MC", afins de afins, "irmaos" antagonistas que 
competem pelas mullieres de um mesmo terceiro grupoexogamico (C. Hugh
Jones, 1979: 80ss). 

19 A prolifera~ao de padroes ternários ( ou terno-quinários: Tukano) de classifica~ao 
sócio-étnica ou sócio-política -Y anomam, Jívaro, Yagua, Pano, Pakaa-Nova -
já indica a dificuldade de se manter urna oposi~ao simples entre exterior e interior 
do socius. Entretanto, quero insistir na diferen~a radical que separa este modelo 
de englobamento do interior pelo exterior, que proponho, de urna leitura meramen
te concentrista do esquema ternário básico, onde o valor é localizado no centro e 
vai degenerando em negatividade a medida que nos afastamos dele. O modelo de 
Sahlins, evocado acima, deve ser aqui lido como se um diagrama de Venn. Assim, 
a crítica de Menget (1985b: 137) a oposi~ao simples exterior/interior parece-me 
insuficiente: "On peut ainsi substituer a la considération statique d'un intérieur 
opposé a un extérieur ( du gro upe social) un point de vue plus relati viste: les sociétés 
amazoniennes ... ne definissent pas des frontieres permanentes aux u ni tés sociales, 
mais elles catégorisent des degrés d'alterité sociale, correspondant a différents 
systemes sociaux qui s'intersectent, s'englobent ou voisinent". Nao há dúvida que 
a no~ao cromática de "graus de alteridade" permite relativizar um binarismo 
diatónico simples; mas, a meu ver, a passagem citada ainda faz falta a constata~ao 
da hierarquía: entre interior e exterior nao há apenas um gradiente, mas também 
urna rela~ao assimétrica: a mesma que se estabelece entre cosangüinidade e 
afinidade, entre afinidade real e afinidade potencial, entre pono de vista local e 
ponto de vista global. Menget (1988: 71) adotou mais tarde a interpreta~ao que 
advogo acima, falando em urna oposi~ao hierárquica entre o dentro e o fora ... 
produtora da realidade do grupo. 
Registre-se, neste contexto, a observa~ao de Tcherkézoff (1983: 124) sobre 
concentrismo e hierarquía: "Il faut en fait distinguer entre le modele géometrique 
de l'opposition hiérarchique et les représentations spatiales indigenes. Le premier 
peut prendre la forme de cercles concentriques ordonnés par rapport a un centre, 



202 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

a condition de préciser quil n'y a pas un ordre linéaire d'éloignement a un centre, 
ce qui remplacerait la hiérarchie par une gradation". 

20 Entre os paradoxos, o mais evidente é aquele que afirma ao mesmo tempo a 
afinidade como a forma canónica da rela~ao social e como impregnada de valores 
"inimigos", anti-sociais. Entre as questoes, pode-se citar a marca~ao sexual (de 
"genero") dos valores de exterioridade e · interioridade, afinidade e 
cosangüinidade. Os materiais jívaro e cashinahua mostram a pertinencia da 
rela~ao: {mullieres: cosangüinidade:interior : : homens:afinidade:exterior} . Nos 
Jívaro, isto se verifica por urna simbólica que associa mulheres, agricuitura e 
cosangüinidade, e homens, caya e afinidade (Descola, 1987); verifica-se ainda pela 
assimetria terminológica (vocativa), onde as mulheres aparecem como "absorven
tes da afinidade" (Taylor, 1983). Nos Cashinahua, ver McCallum (1989: 176): "I 
argue that the Cashinahua conceive of the relationship with the outside world as 
one of male affinity. In contrast, male-female affinity is the characteristic form of 
the inside". A autora ( op.cit.: 182-83) mostra que este contraste corresponde a urna 
oposi~ao entre afinidade cognática, realizada (feminina e interior) e afinidade 
potencial (masculina, exterior). Tal oposi~ao se liga a urna outra, produ~ao 
(rela~ao homem/mulher, interna) e preda~ao-troca (re]a~ao homem/homem, 
externa): após ter elaborado o "idioma" da produ~ao que articula o parentesco no 
interior do grupo, McCaJlum registra de passagem, ao falar das rela'roes com o 
exterior, que "these different spaces [do mundo exterior ao socius] are the arenas 
of different forms of predation and exchange". ~a medida em que se possa falar 
de urna "dominancia simbólica" masculina sobre as mulheres, esta é essencial
mente o resultado da associayao dos homens coro a dimensao englobante da 
exterioridade. (Os paralelos disto como que observa Turner [ 1979] para estrutura 
social je sao evidentes). Mesmo em grupos onde o toni da vida social é marcado 
pelo igualitarismo e a afabilidade nas rela~oes entre os sexos, parece-me ser 
necessário levar em conta esta assimetria cosmológica, que só pode ser 
minimizada se nos concentramos sobre a dimensao doméstica, interna, do 
parentesco, achatando a hierarquía. A subordina~ao lógica da cosangüinidade a 
afinidade, e em geral do parentesco a exterioridade, é "a mesma coisa" que o 
englobamento simbólico da feminilidade pela masculinidade. Ver ainda Erikson 
( 1984: 116), para urna extensao das oposi~oes acima ao domínio das rela~oes com 
os animais, que sugere: {mulheres:animais de estima~ao:cosangüinidade :: 
homens:animais ca~ados:alian'ra} . 

21 É realmente curioso que Dumont, em seu "stocktaking" recente ( 1983a: 145-214 ), 
tenha insistido no caráter "equistatutário" da oposi~ao dravidiana 
cosangüinidade/afinidade. Isto parece responder a amea~a que os schneiderianos 
representavam para a sua teoría, por sugerirem justamente um englobamento 
hierárquico da afinidade pela "cosangüinidade" (urna ideología do parentesco 

~ 

como fundado em "símbolos" tais o sangue, a consubstancialidade, etc.). E curioso, 
porque já em 1957 (1975: 81) Dumont contrastava o "princípio de filiayao" e o 
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"principio de alian~a" nos grupos tamil que estudou, concluindo que o segundo era 
o "princípio fundamental do parentesco" (sendo portanto o que o autor poderla 
chamar de valor); ern seguida, porque autores com Trautmann, Good e David 
acusam-no exatamente de um privilégio indevido da afinidade sobre a 
cosangüinidade, através de seo conceito de "alian~a de casamento". Creio que o 
equistatutarismo dravidiano de Dumont, em tao flagrante contradi~ao com sua 
enfase na hierarquía, deriva do método "fonologista" de constru~ao da· oposi9ao 
entre "cosangüinidade" e "alian9a", empregado no célebre artigo de 1953 (1975: 
92-94), e de sua necessidade de emparelhar alian9a e filia9ao. Com efeito, o 
paradigma da oposi9ao equistatutária ou "distintiva" é a oposi9ao fonológica 
(Dumont, 1983b: 264). O autor insiste bastante sobre o caráter "distintivo" da · 
oposi9ao central dravidiana. Dando urna olhada em Trubietzkói (cf. Troubetzkoy 
[1939] 1986: 33, 68-96), fa90 as seguintes observa9oes: 
(1) "Distintivo" é um termo funcional, referindo-se a capacidade discriminatóra 
de urna oposi9ao, com um significado fonológico preciso: as. oposi9oes fonológicas 
distintivas sao aquelas que distinguem "significados intelectuais". Para 
Trubietzkói, oposi9ao distintiva e oposi9ao fonológica sao sinónimos. O termo 
"oposi~ao distintiva" em Dumont nao significa grande coisa. 
(2) As oposi90es distintivas se dividem em tres tipos, quanto a rela~ao entre os 
termos opostos: privativas, graduais e equipolentes. As oposi9oes privativas 
irnplicam urna marca, e portan to urna assimetria - toda oposi~ao privativa é entre 
um termo marcado e urn nao-marcado. A determina~ao objetiva do termo nao
marcado (ou do marcado) se faz através da neutraliza9ao fonológica. 
(3) As oposi90es podem ser lógicas ou efetivas, conforme sua estrutura e sua 
fun9ao num sistema. As oposi~0es pt1-vativas, graduais e equipolentes podem ser 
efetivamente equipolentes; mas urna oposi~ao logicamente equipolente só pode ser 
efetivamente euipolente. A no9ao de equipolencia é complexa, e Trubietzkói nao 
a determina com clareza. A equipolencia parece ser urna espécie de limite inferior 
da heterogeneidade. 
( 4) O método de constru9ao da oposi~áo entre cosangüinidade e afinidade em 
Durnont a determinarla, conforme Trubietzkói, como logicamente privativa. Mas 
tratando-se de urna oposi9ao isolada, este caráter termina por receber urna espécie 
de "torn" equipolente, visto que afinidade = nao-cosangüinidade e cosangüinidade 
= nao-afinidade. Nao é possível precisar qual o termo nao-marcado. Entretanto, 
como observamos anteriormente, todo se passa como se Dumont pusesse de fato 
a afinidade como o termo "englobante", e portanto como nao-marcado - a 
oposi9ao é logicamente privativa. A expressao "oposi9ao distintiva" em Dumont 
parece estar significando oposi9ao privativa. As posi~oes de neutraliza~ao ern 0±2 
nao -permitem urna decisao objetiva no plano exclusivo da 
terminologia,entretanto. 
(5) Mas a interpreta9ao "ideológica" de Dumont, refor9ada sobretodo no 
"stocktaking ", determina a qposi~ao entre cosangüinidade e afinidade como 
equipolente ("equistatutária"). Isto é, tudo se passa como se a oposi9ao em causa ,, 
foss~ logicamente privativa mas efetivamente equipolente. E aqui que se poderla 
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introduzir a diferen9a etnográfica entre India do Sul e Amazonia - a citada 
oposi9ao deve ser tratada como efetivamente privativa, no sentido de que a 
afinidade é o termo nao-marcado, isto é, englobante (no plano terminológico). Em 
outro plano (ideológico ou da cogna9ao ), trata-se de urna oposi9ao gradual, cuja 
neutraliza~ao faz aparecer entao a afinidade como termo extremo. 
Seria interessante reler toda a questao da afinidade versus cosangüinidade a luz 
de Trubietzkói. Sua distin~ao entre oposi~oes bilaterais e multilaterais é estimu
lante para pensarmos a alian~a amazonia. Registre-se, por fim, o estranho siléncio 
de Dumont e seus discípulos ·quanto a no~ao de marca, que implica diretamente 
a questao da hierarquia. Ver aquí sobretudo Jakobson & Pomorska, 1985: 93-98. 

22 Sobre Jé e Pano. Hornborg insistiu no papel dos Pano como representando urna 
transi9ao entre as configura9oes amazónicas e as centro-brasileiras. Isto provém 
do artigo de Riviere ( 1973), onde se acha a triparti~ao: terminologías 2-section sem 
dualismo, 2-section com dualismo, dualismo sem 2-section (Amazonia 
"dravidiana"/Pano/Jé). Por motivos algo diferentes, concordo com esta idéia do 
papel transicional dos Pano: mas como passagem entre o triadismo concéntrico 
dominante na Amazonia e o dualismo diametral dominante no Brasil Central. Sem 
entrar em detalhes que seria preciso elaborar (sobretudo a partir de Townsley, 
1988), e me arriscando a caricatura, observo que esta triparti~ao é pertinente no 
que conceme a rela~ao entre exterior e interior do socius. Os sistemas amazónicos ,, 
tém urna dependéncia essencial do exterior. E ali que eles colocamos inimigos, 
os _mortos, os afins potenciais; é dali que extraem recursos simbólicos indispensá
veis a reprodu9a.o social. Os sistemas centro-brasileiros, por outro lado, pareaem
me o caso por exceléncia de incorpora~ao do exterior, de interioriza9ao das 
diferen9as, de tal modo que sao efetivamente "closed systems", onde o exterior é 
um mero complemento diacrítico do interior - neste último estao todas as 
diferen~as necessárias, extraídas do exterior nos tempos míticos de origem da 
cultura. O dualismo concéntrico exterior/interior, próprio dos sistemas amazóni
cos, foi convertido em dualismo diametral interno, entre os Jé. Os sistemas pano 
seriam o elo perfeito de passagem: urna das metades dos Cashinahua e Y aminahua 
é identificada ao exterior, a outra ao interior, e os ritos sugerem que a metade 
exterior engloba e determina a interior - Townsley, 1987; McCallum, 1989. 
Notar que alguns dos sistemas de metades jé guardam esta associayao entre 
"centro" e periferia; mas, de um lado, é o valor centro o englobante, e, de outro, 
esta assimetria é sobredeterminada por urna ideología de simetria. 
Na Amazonia ternos a prevaléncia do "dualismo" concéntrico - · a oposiyao 
diametral cosangüíneos/afins está subordinada a oposi~ao concéntrica dentro/ 
fora. Nos Je, ternos o inverso: o dualismo concéntrico periferia/pra~a (etc.) está 
subordinado aos dualismos diametrais dos sistemas de metades ( assim interpreto 
Turner [ 1984] e os demais jé-ólogos, e assim discrepo de Lea, 1986, neste aspecto 
particular). Os Pano ofereceriam a mediayao: um dualismo diametral ainda 
qualificado de modo fote por valores concéntricos. 
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Chama a aten~ao, ainda, o fato de que tanto as terminologías pano quanto as je 
tenham uma "leitura onomástica" clara. Em ambos os casos, podem-se-conceber 
os tra~os característicos destas termino logias (alternancia "kariera", fu sao oblíqua 
"Crow-Omaha") como o resultado de equivalencias onomásticas entre parentes -
um fenómeno de generaliza~ao e abstra~ao da regra onomástica. Note-se que a 
onomástica pano é sociocentrica, a je é egocentrica; e que no caso pano, onomástica 
e regra de casamento caminham juntas (daí o efeito "kariera"), ao passo que nos 
Je, elas estao em distribui~ao complementar: a troca de nomes e a troca de conjuges 
(Ladeira, 1982) sao mutuamente exclusivas. (A propósito: nao deixa de ser 
possível definir as terminologías dos Je do Norte como "prescritivas" no estrito 
sentido needhamiano: apenas, elas nao exprimiriam a transmissao da afinidade, 
ma a transmissao onomástica.). 
Lévi-Strauss (1984: 148) sugeriu um contraste entre as sociedades dos Pueblos, 
sistemas fechados ao exterior que tirariam seu dinamismo de antagonismos -
diferen~as - internos, e os sistemas abertos, como os das sociedades das pradarias 
norte-americanas, que reprimiriam os antagonismos internos para melhor expri
mirem os externos. Este contraste que nao deixa de evocar aquele entre as 
sociedades centro-brasileiras e as mónadas endogamicas e canibais da Amazonia. 

23 Poder-se-ia argumentar que análises como as de Basso sobre a terminología 
kalapalo apontam na dire9ao oposta: a termino logia "geracional", logicamente 
englobante, usa como termos nao-marcados vocábulos de cosangüinidade; os 
termos de afinidade sao marcados. Mas nao se deve esquecer, justamente, que 
Basso está descrevendo o universo do parentesco, i.e. da cogna~ao: um universo 
de parentelas egocentricas, que subsume a diferen~a entre cosangüíneo e afim 
virtual em urna linguagem cosangüínea. No plano cerimonial, naquele das 
rela~oes sociocentricas entre aldeias, vigora a linguagem da afinidade potencial. 
Recordo-me que, por ocasiao de meu trabalho de campo junto aos Yawalapíti, um 
jovem W aurá que se casara com urna mo~a da aldeia, para lá se mudando, era 
referido arrogantemente "como nosso genro" por todos os homens da aldeia -
mesmo por aqueles que, na intera~ao como rapaz, dirigiam-se a ele (apropriada
mente) por termos de cosangüinidade específicos; isto é, pelos homens que nao 
eram, justamente, seus "so gros". 
Em Basso, 1970: 408, ve-se outro exemplo de articula~ao entre contrastes binários 
e gradientes de distancia: no registro "geracional" da terminología kalapalo o 
termo para "germano" incluí germanos e afins virtuais (primos cruzados); no 
registro "dravidiano" a oposi~ao entre germano e afim se superpoe aquela entre 
germanos "reais" e germanos "distantes", visto que estes últimos sao reunidos aos 
afins virtuais sob urna só categoría (para Ego masculino). 

24 Minha inspira~ao para a questao dos "terceiros incluídos" deriva da etnografía 
tupi-guarani, onde o estatuto paradoxal de anti-afim dos cativos tupinambá ou dos 
parceiros conjugais araweté deixa clara a rela~ao entre as amizades/inimizades 
formais e a simbólica da afinidade. Mas entre os Timbira, por exemplo, nao fica 
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menos patente a duplica9ao metafórica da oposi~ao cosangüíneo/afim na dupla 
companheiro/amigo formal (Melatti, 1979, e Cameiro da Cunha, 1979). Os Je, que 
dispüem de segmenta9oes dualistas globais de valor cerimonial, organizam o 
campo do parentesco de modo análogo ao dos sistemas amazonicos, isto é, por 
gradientes de distancia. Por isto mesmo é que isolariam este domínio da esfera 
cerimonial, onde vigem oposi90es diametrais: cf. a disjun9ao público/doméstico 
dos Timbira (DaMatta, 1976a). Note-se, contudo, que a medida que se desee dos 
Je do Norte para os povos mais meridionais, há como que um recolamento dos 
planos do parentesco e da organiza9ao cerimonial, aparecendo urna rela9ao 
metonímica entre os "terceiros incluídos" e a esfera do parentesco, particularmen
te aquela da afinidade. Ver os Krenakarore (Schwartzman, 1988), onde os primos 
paralelos patrilaterais, país dos conjuges prescritos terminologicamente, estao na 
rela~ao jocosa característica do complexo da amizade formal timbira (onde um 
indivíduo tem esta rela~ao jocosa comos pais de seu amigo formal). Ou os Bororo, 
onde afinidade, amizade funerária e díades iniciador/iniciado seguem as linhas do 
dualismo exogamico. No caso bororo ao menos, a dialética entre patrifilia~ao 
espiritual e matrifilia9ao doméstico-clanica impede a superposi~ao de todas as 
oposi~oes e rela~oes sociais sobre urna só parti~ao dualista absoluta. 
Seria preciso ainda pensar a rela9ao entre cosangüinidade, afinidade efetiva e 
afinidade potencial entre os Je a'partir de outras oposi~oes, como aquelas entre F, 
WF e MB, ou entre B, WB/ZH e amigo formal.Empelo menos alguns Je do Norte, 
as posi90es de amizade formal e os la~os nominador/nominado poderiam ser 
concebidas como definindo urna "afinidade cerimonial", que deve ser mantida 
distinta da afinidade efetiva. Contra Homborg - mais urna vez ... -, nao creio 
ser interessante conceber os amigos formais e nominadores como "afins 
dravidianos" vestigiais, que se tomaram cerimoniais apenas porque os Je perde
ram a troca simétrica. A meu parecer, o que se tem alié a hipérbole da distin~ao 
já amazonica entre afinidade efetiva e potencial, que no caso je se toma interna a 
sociedade, e é característicamente estilizada. Nao há dúvida, porém, que casos 
como os dos Bororo (onde o substituto funerário pode-deve ser um cunhado, e o 
par iniciador/iniciado deve trocar irmas) ou dos Krenakarore (onde o WF pode ser 
um nominador) exigem reflexao. De toda forma, as rela90es entre amizade formal 
e sistema matrimonial je podem vir a se· mostrar bem mais complicadas que as de 
metáfora ou de vestigio de urna estrutura de alian~a simétrica (Lea, com. pess. . ,. ; 

1990). 
Cracker (1985: 107) fala do i-orubadari'(termo recíproco para a díade iniciador/ 
iniciado, idealmente composta por FZS e MBS) como "the third element in the 
structure which otherwise includes the natal and conjuga! residences ... " O i
orubadari é um cunhado ideal; mas esta rela~ao marca a etapa da vida do hornero 
na casa dos solteiros. A rela~ao é simétrica, e Cracker a contrasta coma assimetria 
das rela~oes de afinidade; a rela~ao, na verdade, contrasta com a de afinidade 
efetiva e coma de germanidade. Crocker diz ainda que esta rela~ao sintetiza as 
características das rela~oes com o F e com o MB. 
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Ainda com os Je, registre-se a descoberta de Ladeira (1982: 34-ss) entre os 
Timbira, para quema regra de troca de nomes entre Be Z (MB nomeia ZS, FZ a 
BD) distingue entre irmaos reais-próximos e distante-classificatórios, preferindo 
estes últimos. Reencontramos aquí, no domínio da troca de nomes entre germanos, 
a distinyao preferencial próximo/distante dentro de urna mesma categoria. 
Para urna curiosa e rápida menyao a um caso de thirdness _entre os Piaroa, ver 
Monod, 1987: 148. 

25 Assim como Lienhardt (1961 : 46) falava de urna "transcendentalfatherhood" 
inerente a Divindade dos Dinka, podemos, na Amazonia, falar de urna "afinidade 
transcendental" - em alguns casos, em sentido análogo ao de Lienhardt (Viveiros 
de Castro, 1986). Ali onde a ancestralidade é o valor cardinal da sociedade, a 
filiayao é transcendentalizada; lá onde a troca de mulheres f omece "the basic 
metaphor for social order" (Collier & Rosaldo, 1981: 299), é a afinidade que se 
transforma em categoria. 

26 Ver Overing Kaplan, 1986: 9095, para urna análise do canibalismo como o 
"ic;lioma" profundo de toda relayao social, entre os Piaroa. Entre os estudos que 
ressaltam a importancia da preda9ao ontológica na Amazonia, ver os trabalhos de 
Albert (1985; 1988) sobre os Yanomam e de Vila~a (1989) sobre os Pakaa-Nova. 
Albert analisou com grande riqueza de detalhes a simbólica da predayao caníbal 
como elemento onde se travam as relayües políticas (i.e. supra-locais) yanomam, 
identificando ainda urna interessante configurayao de graus e modalidades 
diferenciadas de predayao conforme os níveis da classificayao sócio-política, 
diferencia~ao esta que recorre a diferentes técnicas agressivas e afeta diferentes 
componentes pessoais. 

27 A predayao caníbal entre afins (humanos e animais) pode ter como variante a 
sedu~ao erótica: Holmberg, 1969: 240; Murphy, 1958: 39; McCallum, 1989: 155; 
Descola, 1987: 322-ss. Estes temas sao possivelmente panamericanos - ver 
Désveaux, 1988: 199. E recorde-se urna observayao capital de Lévi-Strauss 
(1962b: 170): "chez les populations oii les classifications totémiques et les 
spécialisations fonctionnelles ont un rendement tres réduit, quand meme elles ne 
sont pas completement absentes, les échanges matrimoniaux peuvent foumir un 
modele directement applicable a la médiátion de la nature et de la culture". Ver 
ainda Seymour-Smith, 1988: 116-19; e sobretudo o artigo de Erikson, 1984. 

28 Chaumeil (citado em Erikson, 1984: 1 iO) registra para os Yagua algo que poderia 
ser estendido a maioria das sociedades amazonicas: que a ca~a é urna forma de 
"commerce, échange, troc," nao de "labeur". Diga-se isto para toda forma de 
predayao ontológica na Amazonia, e diga-se sobretudo que o inverso é ainda mais 
verdadeiro: que toda troca, e particularmente a matrimonial, é urna forma de 
preda~ao recíproca (cf. Bidou e Landaburu citados em Erikson, 1984: 112). 
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29 Numa fórmula breve: em sociedades como as africanas "o problema" parece ser 
o de produzir e localizar juridicamente os viventes (descendencia), nas amazóni
cas, ele será o de produzir e localizar simbolicamente os mortos. A ausencia de 
culto de ancestrais na América tropical - a ausencia quase absoluta do valor 
"Ancestral" aqui - está ligada a isto: a linha divisória de base nao é entre grupos 
de vivos e mortos internamente unidos por la~os de descendencia, mas entre a 
comunidade dos vivos e a dos mortos, ligadas-separadas por la~os de afinidade 
(Cameiro da Cunha, 1978). Se, para muitas sociedades africanas, a condi~ao de 
morto aparenta um indíviduo, a toda a sociedade - mesmo os ancestrais alheios 
sao parte do patrimonio col~tivo (M. Houseman, com. pess. 1989) -, na 
Amazonia esta condi~ao o transforma simbolicamente em afim, mesmo para seus 
cosangüíneos. O deslocamento da carga simbólica da afinidade para as rela~oes 
vivos/mortos ao mesmo tempo permite o mascaramento da alian~a no interior do 
mundo dos vivos (o "efeito guianense") e revela seu valor instituinte: a afinidade 
é transcendentalizada. Os mortos, como os inimigos, sao afins potenciais, e por isto 
ambos sao indispensáveis. Nao é por acaso, portan to, que se um cosangüíneo morto 
é urna espécie de afim ou de inimigo, um inimigo morto será urna espécie de afim 
ou de cosangüíneo (Viveiros de Castro, 1986; Taylor, 1985; Vila~a, 1989). 
Africanos e amerindios faem como todas as sociedades humanas: produzem os 
vivos por meio dos mortos; mas o fazem de modos distintos. 
Albert (com. pess. 1991) chamou-me a aten~ao para um aspecto que me obriga a 
matizar o que digo aquí sobre o predomínio da administra~ao da morte sobre a 
gestao da vida: a óbvia importancia, em numerosas sociedades amazónicas, dos 
rituais de inicia~ao, e de sua simbólica da fecundidade. Lembrou-me ainda 
(evocando um comentário de P. Riviere) que na maioria das sociedades 
guianenses, a parte os Yanomami, verifica-se urna desmarca~ao dos funerais e urna 
enfase na inicia~ao. Poderíamos também recordar o complexo cerimonial tukano 
do He, etc. O contraste que eu persigo acima (nos passos de DaMatta, 1976 e de 
Cameiro da Cunha, 1978), é antes aquele entre urna gestao política da reprodu~ao 
e da continuidade social interna - o paradigma africano da descendencia e sua 
dependencia da parentalidade (parenthood) - e urna gestao simbólica da 
exterioridade "afim" e sua dependencia do parentesco (kinship ). (Para este 
contraste entre parenthood e kinship, ver Houseman, 1988). De toda forma, há que 
pensar a rela~ao entre a produ~ao ritual de adultos capazes de dar a vida - os ritos 
de puberdade, a importancia da menarca, etc. - e a produ~ao ritual dos mortos. 
Em nao poucas sociedades, estes temas estao intrínsecamente ligados. Para um 
instigante tratamento da problemática da fecundidade na Amazonia, ver Santos 
Granero (1986b), que sublinha o que aquí desmarquei, e vice-versa. 

30 Seria interessante, dentro desta perspectiva de urna economia generalizada, 
examinar os diferentes tipos de escassez que foram acionados para dar conta das 
propriedades globais de alguns ( ou de todos) os sistemas sociais e cosmológicos 
amerindios. Para nao falar da famosa escassez de proteínas ou de solos férteis, dos 
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ecologistas culturais, ou da luta de morte pela reprodu~ao diferencial, dos 
sociobiólogos, recordo: Riviere (1984, 1985) sugere urna escassez de for9a de 
trabalho ou de pessoas; Lizot (1976) dizque para os Yanomami as mulheres sao 
os bens escassos por excelencia; Taylor (1985 ; no prelo) fala de urna escassez de 
identidade ou de "virtualidades de pessoas" para os Jívaro, que motiva sua ca9a as 
cabe9as; os que estudam o noroeste amazónico mencionam frequentemente urna 
certa escassez de energía, ou urna quantidade finita de energía cósmica que deve 
ser reciclada; os trabalhos de Overing Kaplan sobre os Piaroa sugerem que o 
conhecimento xamanístico é o recurso escasso desta sociedade. Há assim econo
mias políticas, economias simbólicas, economias metafísicas da escassez; há urna 
escassez "ética", urna escassez "emica" .. . Nao sei bem o que pensar disto tudo; 
talvez devessemos por-nos de acordo quanto ao que é escasso, afinal, nestes 
sistemas. Em seguida, caberia ver se de fato esta no~ao é realmente heurística. Para 
urna análise inovadora das sociedades amerindias em termos de urna economía do 
desejo, nao da escassez, ver Gow (1989). 

31 Para os Parakana (Fausto, 1991), por exemplo, a troca matrimonial simétrica é 
vista menos como um contrato de alian9a que como urna dupla captura, duplo 
roubo que toma as partes quites ( ou antes, visto tratar-se de um sistema de 
casamento avuncular, como um roubo que deverá ser quitado na gera~ao seguinte ). 

32 Thomas (1979), analizando a filosofia matrimonial dos Pemon - e antecipando 
a máxima de Collier & Rosaldo, ao observar que "on the ideal plane, the only retum 
for a woman is another woman" - mostra um continuum de obriga9oes para com 
o sogro conforme o gradiente: casamento com mulheres nao-aparentadas; com 
primas cruzadas; coma "ZD". No primeiro caso, WF e DH sao apenas isto; no 
segundo, sao MB e ZS; no terceiro, WF=ZH, DH=WB. Nos Pemon, quem dá.uma 
mulher é seu pai, nao seu irmao; a troca simétrica, assim, nao quita a <lívida para 
com o WF, que só se cancela com a troca oblíqua avuncular - que transforma o 
sogro em cunhado (o que Thomas chama de "elimination of the father-in-law"), 
e especificamente em cunhado reéeptor. O que se busca parece ser menos, pace 
Thomas, suprimir a afinidade que evitar qualquer assimetria. Os Shiwiar adotam 
a estratégia mais comum e menos radical, que é a de contrabalan~ar as dí vidas para 
com os WF pela troca de irmas: "Los donantes de esposa tienen una posición 
superior con respecto a los receptores, quienes están en deuda permanente con ellos 
y deben proveerles alimento y realizarles servicios. Estas relaciones pueden ser 
mitigadas o neutralizadas, sinembargo, por el matrimonio entre primos cruzados, 
por el intercambio de hermanas y otras formas de alianzas repetidas o recíprocas" 
(Seymour-Smith, 1988: 202). Se podemos dizer que a preda~ao ontológica entre 
afins potenciais é a estrutura que comanda as rela9oes supra-locais no socius 
amazónico (que sao as rela~oes propriamente políticas, como bem mostrou Albert, 
1985), a rela9ao entre WF e DH é, de seu lado, o modelo dominante da hierarquía 
interpessoal, e mesmo a matriz real ou imaginária de toda rela~ao de poder (ver 
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Tumer, 1979; Albert, 1988: 89; Viveiros de Castro, 1986: 319-20, 628-29, 683-
90). 

33 Como seu fantasma, ou como seu símbolo explicito: ver as observayoes de Taylor 
(1989; no prelo) sobre o par B/Z como modelo da conjugalidade jívaro; ver Riviere 
(1969) sobre as relayoes B/Z nos Trio; e ver, naturalmente, o horizonte avúnculo
patrilateral amazónico (Viveiros de Castro, 1990; Fausto, 1991). 



2. ' 

O PARENTESCO WAIMIRI-ATROARI: 
algumas observa~oes preliminares* 

MÁRCIO FERREIRA DA SIL V A 

O presente trabalho expoe alguns resultados preliminares de urna pesquisa em 
curso sobre a estrutura social waimiri-atroari, e tem por objetivo a análise da 
terminología de rela~ao. As categorías de parentesco sao categorías sociais 
básicas, e um estudo de sua estrutura social de ve passar por um exame do sistema 
terminológico. 

Os Waimiri-Atroari se assemelham, em vários aspectos, aos seus vizinhos 
caribe, mas urna primeira abordagem do sistema terminológigo revela algumas 
particularidades significativas. Ao longo deste trabalho, procuro formular 
algumas compara~oes, tendo como referéncia básica as propostas de caracteri
za<;ao regional de Schwerin (1983-84) e Riviere (1984). Convém entretanto 
ressaltar que o que se segue tem um cunho fundamentalmente descritivo, e que 
as hipóteses aqui enunciadas constituem formula~oes provisórias nao apenas 
porque esta é urna primeira tentativa de análise do tema, mas também porque, 
redigido no campo (de onde acabo de regressar), o presente trabalho contou com 
recursos bibliográficos bastante limitados, especialmente para um enfoque 
comparativo mais completo. 

Os Waimiri-Atroari sao índios que habitam tradicionalmente os vales dos 
rios Jauaperi, Camanaú, Curiaú, Alalaú, Abonari, Uatuma e Jatapu, entre os 
Estado do Amazonas e o Território Federal de Roraima. Esses índios constituem 
boje urna popula~ao que nao ultrapassa quatrocentos e vinte indivíduos, 
distribuídos em doze grupos residenciais. Falam urna língua do grupo Caribe 
(Durbin, 1977), que apresenta, ao longo da área, varia~oes fonéticas e lexicais. 

* Este trabalho é dedicado ao MAREW A. Agrade~o a Eduardo Viveiros de Castro, 
meu orientador no PPGAS do Museu Nacional, as críticas e sugestoes feítas a sua 
primeira versao. 
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Como grande parte dos grupos caribe da regiao, os Waimiri-Atroari se 
caracterizam por apresentar um tipo de estrutura social que inclui, entre outros 
tra~os, filia~ao indiferenciada, forte tendencia a endogamia de grupo local, 
uxorilocalidade, e grupos locais pequen os e relativamente instáveis. Além disso, 
os Waimiri-Atroari apresentam um sistema de categorias relacionais de tipo 
dravidiano, ordenado a partir dos princípios de distin9ao entre "cónsangüíneos" 
e "afins", de nível genealógico, de idade, de sexo e de linha. 1 O sistema equaciona 
paren tes cruzados e "afins" nos níveis genealógicos de Ego e adjacentes, mas nao 
projeta esta marca nos demais níveis. 

Assim, no ní vel + 2 e seguintes, todos os homens sao designados (Ver Quadro 
1) com um único termo (termo 1 ), o mesmo acontecendo com todas as mulheres 
(termo 2). Nos ní veis+ 1 e -1, há urna distin9ao principal entre paren tes paralelos 
e parentescruzados (termos 3/3' ,4/4' versus5e6;16/16a, 17, 18/18a, 19 versus 
20 e 21 ), e ainda urna distin~ao secundária entre parentes lineares e colaterais 
(termos 3 e4 versus 3 e4; 16, 16a,_17versus18, 18a, 19). Nonível 0, asitua~ao 
é um pouco diferente: nao se distinguem parentes lineares e colaterais. Além da 
distin9ao principal entre paralelos e cruzados (termos 7, 8, 9, 1 O, 11, 12 versus 
13, 14, 15), distinguem-se, entre os parentes paralelos, os mais velhos e os mais 
novos (terr11os 7 e 8 versus 9). Neste nível, s6 existe distin9ao de sexo entre os 
parentes mais velhos. Há urna outra distin~ao, provavelmente articulada ao 
domínio do casamento, entre irmaos de ambos os sexos e irmaos de sexo OP,osto 
(termo 10 versus 11 e 12). No nível -2 e seguintes, todos os parentes sao 
classificados com um único termo (22), e neste caso nao faz distin9ao do sexo 
doparente. 

O princípio de distin~ao de idade se manif esta de do is modos distintos: como 
se observou há pouco, a no~ao de idade relativa pode opor dois tipos d~ irmaos. 
Além disso, os termos de parentesco sao freqüentemente acompanhados por um 
dos dois sufixos -me e -keme, que, neste caso, indicam a idade absoluta do 
parente, "novo" e "velho" respectivamente. O emprego desses sufixos articula 
a terminología de parentesco com um outro sistema de classifica~ao social, a· 
terminología deidades, cojo exame escap~ aos objetivos <leste trabalho. 

O quadro traz apenas os termos básicos, nas formas nao-marcadas. As 
formas marcadas es tao relacionadas em apendice, no final do trabalho, O quadro 
incluí as formas ref erenciais, acompanhadas do prefixo de prime ira pessoa do 
singular a-, seguidas de tradu~ao.2 Os termos de 1a22 podem ser glosados de 
maneira genealógica. O mesmo nao acontece comos termos 23 e 24, "marido" 
e "esposa", embora a regra de casamento vá aproximá-los, respectivamente, dos 
termos 13 e 14, "primos cruzados de sexo oposto". 

Ayaska (25) é urna arquicategoria de significado complexo, informalmente 
traduz!da como "meu parente". Em seu sentido mínimo, este termo se refere ao 
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l. amee 
2. awi 
3.apapa 
3'. apapakt 
4. amama 
4'. amamakí 
5.aya 
6. awtht 
7. amim 
8. amaklba 
9. attka 
10. ayakínf 
11. ayikfrfkf 
12. ayinatfkf 
13. abemíkt 
14. awerikt 
15.apañ 
16. amfrfkt 
17. ayimekt 
16a. abikt 
18. amerfkt 
18a. abikfkf 

FF, MF, FFB, MMB, FMB, MFB, etc. 
MM, FM, FFZ, MMZ, FMZ, MFZ, etc. 
F 
FB, etc. 
M 
MZ, etc. 
MB, etc., WF (m.s.), MF (w.s.) 
FZ, etc., WM(m.s.), HM (w.s.) 
eB, FBeS, etc. 
eZ, FBeD, etc. 
yB, yZ, FByS, FByD, etc. 

B, Z, FBS, FBD, etc. 
B (w.s.), FBS (w.s), etc. 
Z (m.s.), FBD (m.s.), etc. 
MSB/FZS (w.s.), etc. 
MBD/FZD (m.s. ), etc. 
MBS/FZS (m.s.), etc., MBD/FZD (w.s.), etc. 
S (m.s.) 
D 
S (w.s.) 

19. ayimekíkf 

BS (m.s.), FBSS (m.s.), etc. 
ZS (w.s.), FBDS (w.s.), etc. 
BD (m.s.), etc., ZD (w.s.), etc. 
ZD (m.s.), etc., BD (w.s.), etc. 
ZS( m.s.), etc., BS (w.s.), etc. 
SS, DS, SD, DD etc. 

20. apaskf 
21. apattmkí 
22. apakt 
23. ayin H 
24. apítf w 
25. ayaska "parente" (1 a 22) 

Quadro 1: O sistema terminológico3 
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grupo de paren tes próximos. O termo pode ainda ser usado para designar o grupo 
local. Finalmente, num sentido mais abrangente, o termo tem como referencia a 
totalidad e dos indi víduos W aimiri-Atroari. 4 U ma pos sí vel definü;ao formal para 
este termo é a seguinte: ayas ka (25) é qualquer indivíduo clsssificado por um dos 
termos de 1 a 22. 
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Ayakfnf ( 1 O) é o termo genérico para o grupo de "irmaos". Entretanto, seu uso 
se restringe geralmente (mas nao exclusivamente) aos irmaos e irmas (reais ou 
classificatórios) niais novos. Até um certo ponto, o uso deste termo tende a ser 
tanto mais infreqüente quanto maior for a distancia etária. Com isso, seu 
emprego acaba coincidindo como do termo atfka (9). Nenhum desses dois 
termos faz referencia ao sexo do parente. As crian~as nao devem, até urna certa 
idade, classificar os seus irmaos com este termo. Segundo os adultos, só devem 
faze-lo quando crescerem. Os adultos, ao contrário, tendem a generalizar o uso 
des te termo. Ayikfrfkf ( 11) e ayinatlkf ( 12) sao categorias recíprocas e sublinbam 
um parentesco entre indivíduos de sexo oposto. Assim como o termo ayakfnf 
(10), essas duas categorias devem ser evitadas pelas crian~as. Resumindo, se 
Ego é crian~a, tende a classificar o seu grupo de innaos com as categorias que 
enfatizam a idade relativa do paren te, a saber, amim (7), amakfba (8) e atfka (9). 
Se Ego é um homem adulto, tende a classificar com os termos amim (7) e 
amakfba (8) os seus irmaos e irmas mais velhos, como termo ayakfnf ( 1 O) os seus 
irmaos e irmas mais novos (e os de idade muito próxima a sua). Além disso, um 
homem adulto tende a empregar o termo ayinatfkf (12) para as irmas adultas (um 
pouco mais novas) e urna mulher adulta tende a empregar o termo aykfrfkf ( 11) 
para os irmaos adultos (um pouco mais velbos). Finalmente, qualquer um dos 
termos acima pode ocorrer associado, ou ser simplesmente substituído pelo 
tenn.o nao-marcado ayakfnf (1 O). 

Es ses dados adquirem urna maior significa~ao etnográfica quando relaciona
dos ao sistema de atitudes entre irmaos, cujo exame escapa aos limites deste 
trabalho. Pode-se adiantar, no en tanto, que tu do se passa como se, no interior de 
um grupo de irmaos, o que importas se na infancia f os se a distin~ao de idade, e 
na maturidade, a distin~ao de sexo. 

O termo apakf (22), "neto, etc." iguala todos os parentes do nível -2 e 
seguintes. Os novos sentem vergonha de utilizá-lo para um parente da mesma 
idade, e até evitam faze-lo com freqüencia. Algumas vezes declaram para o 
etnógrafo "desconhecer" a rela~ao com um determinado neto classificatório, e, 
outras vezes, dirigem-se a estes parentes com um dos termos do nível -1. Este · 
fenómeno nao deve ser interpretado como urna redefinit;ao da rela~ao entre dois 
indivíduos que procuram aproximar o nível geneológico do nível geracional. 
Como se observará a seguir, o sistema waimiri-atroari restringe ao máximo a 
possibilidade de um indivíduo redefinir o seu parentesco com um outro. O 
suposto "desconhecimento" mencionado há pouco pode ser explicado em face da 
atitude nativa perante a velhice-tema a ser tratado numa outra ocasiao. Por ora, 
vale ressaltarqueopardetermosrecíprocos paraapakf(22), "neto", éamee (1), 
"avo", e awi (2), "avó". Se um indivíduo denomina um neto classificatório de 
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apatfmkf (21 ), sobrinho, continuará, nao obstante, a ser definido por esse último 
como "avo", e nao como aya (5), "tio". 

Awerikf (14) e abemfkf (13) sao termos recíprocos e denotam um grupo de 
indivíduos que inclui os primos cruzados de sexo oposto. O termo awerikf (14) 
é derivado da forma weri, que significa "mulher". O termo abemfkf ( 13) parece 
variar livremente como termo awfkfri, que, literalmente, significa "meu ho
mem". Os pais ensinam aos filhos a empregar, enquanto sao pequenos, os termos 
compostos substitutos aya-yimekf (5-17) e aya-mfrfkf (5-16), respectivamente 
"filha e filho do irmao da mae/sogro". O uso dos termos compostos substitutos 
corresponden tes a "filho e filha da irma do pai/sogra" sao também pos sí veis, mas 
um pouco menes frequentes. 

O termo apañ ( 15),5 "primo cruzado do mesmo sexo/cunhado" nao é marcado 
por qualquer restri9ao de uso. As mulheres adultas jovens se dirigem, as vezes, 
aos seus "primos cruzados/cunhados/conjuges potenciais" como termo apañ 
(15) e nao com um dos termos abemfkf (13)/awfktri, examinados há pouco. Os 
homens fazem o mesmo em rela<;ao as suas primas cruzadas, sobretudo as 
socialmente distantes. Os Waimiri-Atroari explicam o uso do termo apañ (15) 
nesses casos: ficam com vergonha de empregar os termos abemfkf ( 13) e awerikt 
( 14) <liante de alguns paren tes. Apañ ( 15) pode ser tomada como a categoria nao
marcada para os afins do nível genealógico de Ego, e, nesse sentido, opoe-se ao 
termo ayakfnf ( 1 O) mencionado há pouco, e que é a categoría nao-marcada para 
os irmaos. 

Segundo alguns informantes, a rela9ao entre os termos apañ (15) e aparim 
é de varia9ao livre. Outros, entretanto, apontam para umarela<;ao de distribui<;ao 
complementar entre esses dois termos. Apañ ( 15) e aparim designariam, 
respectivamente, os cunhados próximos e os distantes, n~oes que num contexto 
guianense .remetem, idealmente, a urna dimensao ao mesmo tempo geográfica e 
genealógica. 

Minhas anota96es de campo apontam um quadro um pouco mais complexo 
no que diz respeito ao uso dessas categorias no discurso cotidiano. A pesar disso, 
é interessante observar que esta teoria nativa é, num certo sentido, homóloga ao 
modelo proposto por Peter Riviere (1969: cap. IX) para os Trio, que distingue 
"afins aparentados" e "afins nao-aparentados". 

Embora nao existam dois sistemas terminológicos rigorosamente identidos 
. na regiao, é possível afirmar a existencia de um "tipo" caribe guianense, como 

fizeram Schwerin (1983-84) e Riviere (1984: cap. IV). Neste sentido, apesar de 
algumas peculiaridades superficiais, o sistema de classifica9ao waimiri-atroari 
apresenta, no nível paradigmático ( ou lexical), afinidades estruturais significa
tivas comos demais sistemas da regao da·Guiana. Num outro nível, entretanto, 
o exame de sua lógica sintagmática (ou sintática) pode revelar algumas 
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particularidades importantes. Antes de enfocar este ponto, convém assinalar, de 
passagem, alguns fatos etnográficos que poderao contribuir para urna melhor 
caracteriza~ao do sistema. 

O casamento ideal para um homem é, obviamente, com urna aweriki (14), 
categoria que incluí a prima cruzada ambilateral. Ocorrem, entretanto, outros 
tipos de casamentos, como o de um homem com sua paskí (20), "filha da inna", 
com suayimekiki(19), "filhado irmao", com suayinatfkf (12), "irma" ecom sua 
pakt (22), "neta". 6 O casamento com mullieres de outras categorias (inclusive a 
FZ) parece ser interdito. O casamento de um conjunto de irmaos com um 
conjunto de irmas e o casamento coma viúva do irmao ou como viúvo da irma 
sao fenómenos bastante freqüentes. A poliginiasororal é possível. Os homens 
solteiros podem ter acesso sexual as esposas de seus innaos. Quando um homem 
se casa com a ftlha da irma, o seu filho solteiro de um casamento anterior pode, 
igualmente, vir a ter acesso a esposa do pai. Segundo a teoria nativa de 
concep~ao, urna crian~a terá tantos pais quantos ti verem sido os parceiros 
sexuais de sua maena época em que foi gerado. Um indivíduo pode, dessa forma, 
ter mais de um apapa (3), "pai biológico''. 

Como afirmei no inicio, este trabalho nao pretende tematizar esses e outros 
pontos, que serao mencionados apenas quando apresentarem reflexos significa
tivos na análise do sistema terminológico. 

A distin~ao entre parentes lineares e colaterais nos níveis genealógicos + 1 e 
-1 nao existe apenas entre os W airniri-Atroari, no contexto regional. Ela pode ser 
encontrada, de modo identico, entre os Caribe do rio Barama, e ainda entre os 

· Akawaio, no nível +1, entre os Wayana, opondo apenas os homens dos dois 
ní veis, e entre os Apalaí, opon do "pai" e "irmao do pai". Adams ( 1972: 128-3 3; 
apud Riviere, 1984: cap.IV), procura associar este tra~o do parentesco dos 
Caribe dorio Barama as transforma~ües sociais e económicas provocadas pelo 
con tato, que tenderam a isolar a familia nuclear. Como Peter Riviere ( 1984: 4 7) 
observa, tal expli~ao poderia ser apropriada para o caso desta sociedade, mas 
nao se aplicarla necessariamente aos outros casos. Este autor parece ter razao, 
já que o caso waimiri-atroari é identico ao dos Caribe dorio Barama, no plano 
da terminología, mas nao pode ser explicado da mesmo forma. Como se sabe, os 
W airniri-Atroari permaneceram "arredios", ou, para ser mais preciso, em guerra 
coro a sociedade brasileira até o fim da última década; e atualmente, salvo em 
alguns grupos residenciais onde a FUNAI desenvolve seus equivocados projetos 
de desenvolvimento, estes índios ainda exibem muitas de suas formas tradicio
nais de organiza~ao. 

Entre os Waimiri-Atroari, a distin~ao entre lineares e colaterais pode estar 
associada a determinadas propriedades internas do sistema de parentesco, como 
que se observará a seguir. 



ÜPARENTESCOWAIMJRI- ATROARI 217 

Os Waimiri nao apenas distinguem parentes lineares e colaterais nos níveis 
+ 1 e -1, como também nao equacionam as posi~5es de "pai" e "marido da mae", 
"mae" e "esposa do pai", "filhos" e "filhos do conjuge". Assim, podem ocorrer, 
por exemplo, situa~oes como: 

(A) (B) 

amama<4> aya<5> amama<4> amim<7) 

(C) (D) 

apapa<3> awihi<6> apapa<3> amakiba<8> 

U m W aimiri-Atroari jamais irá transformar a esposa de seu so gro e o marido 
de sua sogra em awfhf (6) e aya (5), "sogra" e "sogro", respectivamente. 
Observem-se os seguintes exemplos: 

(E) 

aya<5> ex-amim<7) aweriki<14> 

apiti<24> ex-ayimekiki<19> 

(F) 

awihi<6> ex-awi<2> amee<1> 

ayiñ<23> ex-apapaki 
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O casamento com a filha da irma, como parece ser freqüente acontecer em 
outras sociedades indígena~ sul-americanas, nao acarreta a transforma~ao do 
apañ (15), "cunhado", em aya (5), "sogro", e tampouco da amakfba (8), "irma 
mais velha", em awfhf (6), "sogra". 

(G) 

amakiba<8> apañ<15> 

apiti<24> ex-apaski<20> 

As únicas ocasioes em que um Waimiri-Atroari redefine o seu parentesco 
com um outro estao relacionadas a seu próprio casamento. Se um homem casa 
coma filha de um amim (7), "irmao mais velho", passará a denominá-lo aya (5), 
"sogro". 

Da mesma forma, quando um hornero se casa coma filha de um apapakf (3' ), 
"irmao do pai", passará a classificá~lo como "sogro'', como no caso acima. O 
casamento.ideal é com urna awerikf ( 14), mulher que por defini9ao é filha de um 
aya (5). Este fato permite estabelecer o caráter prescritivo do sistema. Como 
propoe Maybury-Lewis ( 1965: 226), o fundamental nesses sistemas é que todos 
os casamentos sao tratados como se f ossem casamentos com as categorias 
prescritas. O que é interessante no caso waimiri-atroari é qtie este princípio só 
é válido para o casamento de Ego. 

Além dessas transf orma9oes obrigatórias existem ainda o u tras, formalmente 
distintas, urna vez que possuem um cunho nítidamente opcional e reversível. 
Assim, pode acontecer que um homem casado com a ayimekfkf ( 19), "filha do 
irmao", ou com a apaskf (20), "filha da irma", passe a classificar os irmaos e as 
irmas de sua esposa comos termos de afinidade do nível G0, sobretudo se estes 
parentes forem do mesmo nível geracional. 

*** 

Os fatos apresentados até aquí apontam para a ocorrencia de um sistema 
terminológico de duas se~oes onde o grau de transitividade é muito baixo. Como 
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afirmei há pouco, o único casamento que obriga Ego a recalcular algumas 
rela9oes é o seu próprio. Isto pode, talvez, particularizar o sistema waimiri
atroari ein rela9ao aos demais sistemas guianenses. Como pretendo mostrar a 
seguir, tal fato pode estar articulado ao último tópico a ser tratado neste trabalho: 
as regras de cálculo de rela~ao. 

Sobre isto, o primeiro ponto a ser lembrado é que os Waimiri-Atroari 
apresentam, como já disse, urna estrutura de parentesco de tipo cognático. 
Assim, sao irmaos de Ego tanto os filhos de seu(s) apapa (3), "pai(s)", quanto 
os filh9s de sua amama (4), "mae". Sao classificados como irmaos de Ego os 
filhos de seus apapaki (3 '), "irmaos do pai". Os filhos das amamakí ( 4' ), "irmas 
da mae", serao, entretanto, classificados em fun9ao do parentesco previamente 
estabelecido entre Ego e o homem a quem estes parentes classificam de apapa 
(3 ). Se, por exemplo, o pai dos filho da irma da mae de ego for um aya ( 5 ), "irmao 
da mae", os seus filhos serao classificados, independente do fato de serem filhos 
da irma da mae, como conjunto de termos que incluem os seus primos cruzados. 
Da mesma forma, se o pai dos filhos da irma do pai f or classificado como 
apapakl (3'), "irmao do pai", os seus filhos serao definidos, apesar de serem 
filhos de urna "sogra", como irmaos: 

.••...••.....••......•......•••.... . . . . . . 
: irmdos · . : . •·······•· . ~ ......•......•.......••.....•.•.......••...•......••............... ~ 

~· ····· ..•....•• ........ , . . . . . . . . . . 
: afins : . . 
! i ........................... 

Este tra90 remete a urna lógica nao mais cognática, mas agnática. Deste 
modo, como aliás já foi <lito, os indivíduos classificados como awerikí (14), 
abemikí (13) e apañ (15), "primos cruzados", etc., sao, na perspectiva nativa, 
defmidos como filhos do aya (3), "irmao da mae, etc.", ou antes, como filhos de 
um homem a quemo apapa (3 ), "pai", define como apañ ( 15), "primo cruzado 
etc". O fenómeno é análogo no nível -1 : os in di víduos definidos como apatimkí 
(21) e apaskt (22), os filhos e filhas da irma de um homem e os filhos e filhas ~o 
irmao de urna mulher, sao conceitualizados respectivamente como os filhos de 
um apañ ( 15), "cunhado etc." do homem, mas como os filhos de um ayakíni ( 10), 
irmao, da mulher. Segue-se daí que os filhos e filhas de um apañ (15) e urna 
awerikt ( 14) serao classificados, por um homem, da mesma forma como ele 
classificaos filhos de sua "irma". Os filhos de umaapañ (15) e umabemiki(l3) 
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serao entretanto classificados, por urna mulher, da mesma forma como ela 
classifica os filhos de sua "irma". 

O cálculo agnático pode levar mesmo a situayoes curiosas que nao serao 
examinadas exaustivamente em um trabalho introdutório como este. Dois casos, 
entretanto, rnerecern ser observados aquí: 

a) Um homem casado'com duas irmas, filhas de seu irmao, teve um casal de 
filhos com urna delas. A sua rnulher sem filhos classifica os filhos da irma 
como "irmaos", urna vez que sao, antes, filhos do irmao do pai: 

(1) 

apapaki<3> / ayiñ<23> 

········· ···•··••· 
.. ····•···· ~ 

········ : .. . .. . . ......... . .... .. .. ... ..-----~-------. . . ayakini<10> : . . . . . . . . . . . . . . . •.....••.........••................................••.......• 

b) U rn homern casado com tres filhas de suairma te ve um filho com um delas. 
Coma sua morte, seu filho casou-se com urna de suas tias, ex-mulher de seu 
pai, com quem teve urna filha. Os W aimiri-Atroari afirmam que o casamento 
corn a irma da mae é proibido, ou melhor, que ninguém se casa coma irma 
da mae. 

(J) 

aya<5> 

amama<4> aweriki<14> aweriki<14> / apiti<24> 
1 

2 
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Segundo os informantes, o que ocorreu foi um casamento com urna aweriki ( 14 ), 
"prima cruzada, etc.", já que a mulher é filha de um homem a quem seu pai 
classificava como apañ ( 15), "cunhado, etc.", sendo, portan to, filha de um aya 
(5), "sogro, etc.". 

*** 

A possibilidade de cálculos genealógicos alternativos e, conseqüentemente, a 
possibilidade de haver urna certa manipula~ao na classifica~ao do parentesco, 
tem sido apontada como um característica das sociedades caribe da Guiana. 
Creio-mesmo ser possível aflrmar que, em tese, este tra~o é nao-marcado em 
sistemas de filia~ao indiferenciada. O caso waimiri-atroari indica, entretanto, a 
possibilidade de ocorrencia de sistemas cognáticos que, ao incorporarem lógicas 
unilineares, podem passar a apresentar um alto grau de determina~ao no cálculo 
do parentesco. 

Como foi visto acima, a margem de manipula~ao do sistema classificatório 
é relativamente pequena, e só parece possível em casos muito específicos, como 
na classifica~ao dos irmaos dos conjuges em casamentos intergeracionais. 

A incorpora~ao de urna lógica agnática nao irá impedir a ocorrencia de 
formas do tipo awthf-bikf (6-16a), "filho da irma do pai", ainamakf-yimekf (4' -
17), "filha da irma da mae", no discurso cotidiano. Estes termos descritivos sao 
sobretudo fórmulas de referencias a um parente, nao devendo ser confundidos 
com as formas de cálculo de classifica~ao social. · 

Como foi observado anteriormente, o sistema waimiri-atroari se caracteriza 
por apresentar um assimetria no cálculo dos parentes de um homem e de um 
mulher, no nível -1. Enquanto que, para urna mulher, os filhos de um par de 
"afins" sao igualados a "consanguíneos" (aos filhos de sua irma), para um 

. homem os filhos de um par de "afins" permanecem "afins". Creio ser possível 
supor, combase nestes dados, que tal assimetria represente urna exigencia 
formal de um sistema de duas se~oes que incorpora urna lógica agnática. Dito 
de outra mane ira, a distin~ao relevante é, para homens e mulheres, entre os filhos 
do irmdo (BCh) e os filhos do cunhado (MBSCh/FZSCh), nao entre os filhos 
do irmao (BCh) e osfilhos da irma (ZCh) . 

. * * * 

Resta o problema da compatibiliza~ao da lógica cognática com a lógica 
agnática, num mesmo sistema de classifica~ao. Nao espero poder aqui responder 
conclusivamente a esta questao. Pretendo apenas apontar para alguns fatos 
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etnográficos que podem mostrar C<:tminhos para urna possível solu~ao. Os casos 
apresentados abaixo sao de casamento que, na perspectiva de Ego, ocorreram 
entre indivíduos classificados em níveis genealógicos distintos, ou entre indiví
duos classificados como irmaos. 

Como é possível observar nos exemplos seguintes, o cálculo agnático é 
bloqueado pelo cálculo cognático, na classifica9ao de parentes muito próximos. 
Assim, por exemplo, um homem classifica como apatfmkf (21) e apaskf (20) os 
filhos de um apañ ( 15) e urna ayimekfkf ( 19), mas classifica como apakf (22) os 
filhos de uin apañ (15) e urna ayimekf (17): 

(L) 

apaños> 

ayimekikl<19> 

apatimki<21> apaski<20> 

(M) 

apafiOS) 

ayimeki<17) 

apaki<22> apaki<22> 

(L) revela um cálculo agnático, enquanto (M) um cálculo cognático. O 
fenómeno é análogo, no caso de um matrimonio entre um aya (5) e urna ayakfnf 
(10): 

(N) . 
aya<s> 

ayakini<10> 

apañ<1s> aweriki<14> 
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(0) 

aya<5> 

ayakini<10> 

apatimki<21> apaski<20> 

(P) 

aya<5> 

ayakini<10> 

abemiki<13> apañ<15> 

(Q) 

aya<5> 

ayakini<10> 

abikiki<18ª> ayimekiki<19> 
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(N) e (P) revelam um cálculo agnático, enquanto (0) e (Q) revelam um 
cálculo cognático. O mesmo se repete no casamento entre indivíduos classifica
dos por ego como ayaktnt (10), "irmaos": 

. (R) 

....--~~~~~~~~--.------------------

ayakini<10> ayakini<l0> 

ameriki<18> ayimekiki<19> 

(S) 

ayakini<10> ayakini<10> 

apatimki<21> apaski<20> 

Observa-se que no caso (R), os filhos do par de irmaos sao classificados com 
filhos do irmao, enquanto que no caso (T), sao classificados como filhos da irma. 
Os casos (L), (M), (N), (O), (P), (Q), (R) e (S) sugerem que os limites que 
separamos cálculos agnático e cognático podem estar apoiados numa distin~ao 
mais ampla entre parentes "próximos" e "distantes", ou mesmo entre parentes 
"reais" e "classificatórios". Observe-se, finalmente, um último caso: 

(T) 

apapaki<3'> 

ayakini<10> 

abikiki<18ª> ayimekiki<19> 
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Neste caso, o apapaki (3) é um irmao classificatório do pai e a ayakini (10) 
é urna irma real, e prevaleceu o cálculo cognático. O caso (1) apresentado 
anteriormente merece ser mais urna vez considerado. Em (1), tanto o apapakí (3) 
quanto a ayakíni (10) sao "próximos" (reais), e o cálculo agnático prevaleceu. 
Tentativamente é possível, creio, formular o seguinte princípio: o parentesco 
entre indivíduos distantes é calculado em termos agnáticos; entre indivíduos 
próximos, é calculado em termos cognáticos. Se o pai e a mae do parente forem 
igualmente próximos, prevalece o cálculo agnático. Além disso, se o parente 
tiver mais de um pai, o cálculo do parentesco será efetuado através do que for 
genealogicamente mais próximo. 

*** 

Os pontos abordados aqui mostram, de passagem, que a distin~ao entre parentes 
lineares e colaterais pode ser considerada urna distin~ao básica. Foi observado, 
por exemplo, que os filhos da irma da mae, ao contrário dos da mae, nao sao 
necessariamente irmaos de Ego. Os exemplos (L) e (M) mostram, de modo 
análogo, que a distin~ao entre "filha" e "filha do irmao" é igualmente básica. O 
princípio de distin~ao de linha, pelo menos no caso waimiri-atroari, nao precisa 
ser motivado por razoes externas a estrutura do parentesco, tais como por 

> 

transforma~oes sociais e económicas provocadas pelo contato. Neste sentído, 
seria interessante observar se, por exemplo, os casos caribe do rio Barama, 
akawaio, wayana e apalaí seriam, de algum modo, análogos ao caso waimiri
atroari. 

Os kiña, termo pelo qual os Waimiri-Atroari preferem ser designados, 
distribuem sua popula~ao em grupos residenciais relativamente pequenos, assim 
como os demais Caribe da Guiana (Riviere, 1984: cap. II). Estes grupos 
residenciais sao localizados nao muito distantes uns dos outros, e cada um deles 
se compoe, idealmente, a partir de urna "faIID1ia extensa". Conseqüentemente, 
creio ser possível formular, como hipótese de trabalho, que tudo se passa como 
se idealmente um kiña conceitualizasse seu próprio grupo residencial em termos 
cognáticos, e os outros grupos, sobretudo os mais distantes, em termos 
agnáticos. Parece ser precisamente neste sentido que um kiña opoe as categorias 
ayas ka (25), "meus paren tes", e kirikiri, termo que significa "coletivo de 
homens" ( cf. wíkirí, "homem") e que pode designar um outro grupo residencial, 
composto por homens e mulheres. · 

Localizados,,na margem esquerda do vale do rio Negro, integrantes do 
complexo cultural da regiao da Guiana, mas vizinhos dos outros povos des te rio, 
os W aimiri-Atroari estariam, desso modo, localizados, tal vez, nao apenas numa 
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fronteira geográfica da regiao, mas também, ao menos no plano do parentesco, 
numa fronteira de outro tipo. 

Todos os pontos tratados aqui merecem, sem dúvida, um m~or 
aprofundamento. Como afirmei no início, este trabalho tem um cunho basica
mente descritivo. Um enfoque comparativo poderá fornecer elementos que 
permi tam urna melhor caracteriza9ao do sistema em rela9ao aos demais sistemas 
caribe guianenses, e, eventualmente, poderá contribuir para urna melhor com
preensao dos sistemas de parentesco dravidianos da América do Sul. 

APENDICE 

Como citado anteriormente, no tocante as formas de parentesco ocorrerem 
associadas a um dos dois sufixos, -me e -keme, que, neste caso, indicam, 
respectivamente, os paren tes "no vos" e os "velhos". Nao tenho ainda urna 
proposta segura de tradu9ao do sufixo -keme. O sufixo -me (que pode se realizar 
foneticamente, as vezes, precedido por urna oclusao glotal) tem, nos demais 
contextos, um caráter enfático. 

parentes novos parentes velhos 

l. ame eme amaikeme 
2. 

. 
awkeme awime 

3. apapa apaikeme 
3. apapakíme apapakeme/apakeme 
4. a mama amaikeme 
4 . amamakíme amamakeme/amakeme 
5. ay eme ayaikeme 
6. awfhíme awlhlkeme 
7. amimme amimkeme 
8. amakfbeme amaklbaikeme 
9. atíkeme atlkaikeme 
10. 
11 . a yikirikikeme 
12. ayinatiklkeme 
13. abemíkíme abenñklkeme 
14. awerikí awerikikeme 
15. apañme apañkeme 
16. amíríkíme a.mlrlkik.eme 
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16a. 
17. 
18. 
18a. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

abikfme 
ayimekfme 
amerfkfme 
abikfkfme 
ayimekfkfme 
apaskfme 
apatfmkfme 
apakfme 
ayiñme 
apftfme 

abikíkeme 
ayimekikeme 
amerildkeme 
abikiklkeme 
ayimekOOkeme 
apasklkeme 
apatimkikeme 
apakikeme 
ayiñkeme 
apitikeme 
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A formas para os "parentes velhos" sao paroxítonas. Todas as formas nao
marcadas sao oxítonas. Todas as formas acompanhadas do sufixo -me sofrem 
um deslocamento do acento da última para a penúltima forma da raiz, em 
morfemas de mais de urna sílaba. 

Notas 

1 A distin\:ao entre parentes lineares e colaterais nao é, em príncípio, um tra90 
característico de sistemas como este. Nao abstante, tal distin\:ao é básica no sistema 
terminológico waimiri-atroarí. 

2 O símbolo f indica urna vogal recuada alta, nao-arredondada. O símbolo n indica 
urna consoante nasal alveopalatal. O acento ocorre na última sílaba das palavras, 
exceto nos termos apañ (15) e ayiñ (23), que sao paroxítonos. A vogal ee do termo 
ame e ( 1) é pronunciada com voz crícoidal. É importante lembrar que todos os 
dados lingüísticos des te trabalho nao es tao transcríts f oneticamente, mas refletem 
hipóteses fonológicas que deverao ser examinadas em detalhe numa outra ocasiao. 

3 F = pai; M = mae; S = filho; D = filha; B = irmao; Z = irma; e = mais velho(a); 
y=mais novo(a); H = marido; W = esposa; m.s.= Ego masculino; w.s.= Ego 
feminino; Ch = filhos e filhas. As equa9oes devem ser lidas da direita para a 
esquerda. Assim, por exemplo, MBSCh/FZSCh significa "filhos e filhas do irmao 
da mae/filhos e filhas do filho da irma do pai" . 

4 Esta categoría é análoga a categoría piaroa (cf. [Overíng] Kaplar:i, 1975) 
chuwaruwang. 

5 Numa ocasiao em Manaus, quando acompanhava alguns waimiri-atroari, anotei 
o uso que faziam dos termos apañ ( 15) e aparim (sen do este último mais freqüente) 
para a classifica\:ªº de estranhos. Nestes casos, os termos foram traduzidos como 
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"amigos,,, por índios que possuem algum domínio do portugues. Como em outros 
sistemas de classifica~ao desse tipo, é possível supor que a categoría em que sao 
classificados os cunhados representa urna abertura no sistema, pela qual é possível 
incorporar estranhos ao mundo social. Há ainda urna terceira categoría também 
traduzida por "cunhado', (e, as vezes, por "amigo,,), apaxira, termo de signi
fica~ao complexa, que designa os participantes de um ritual waimiri-atroari que 
envolve sempre dois grupos residenciais. No plano ritual, ayaska (25) e apaxira 
sao categorías que se opoem como "nós,, e "os outros". 

6 Nao existe atualmente nenhum casamento com apakí (22), "neta classificatória,,, 
nos quatro grupos residenciais onde venho desenvolvendo a pesquisa. Os W aimiri
Atroari afirmam, entretanto, que este tipo de casamento pode ocorrer, e citam 
exemplos de parentes recentemente falecidos que se casaram desta maneira. 
Convém lembrar que o casamento entre indivíduos de níveis genealógicos 
alternados ocorre normalmente em outras sociedades da Guiana ( cf. Henley, 
198384). 
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