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O Bra sil se vale da 
antropologia para 
compor o mito de sua 
identidade. 
Reciprocamente, a 
antropolog ia se vale do 
Brasil para seus debates 
teóricos. 
Manuela Carneiro da 
Cunha, em seu 
Antropologia do Brasil -
urna série de 11 ensaios 
escritos nos últimos 13 
anos - problematiza os 
temas e a s teorías desse 
período. As sociedades 
indígenas e seus sistemas 
simbólicos, a ideologia 
jurídica da escravidóo, a 
questóo da etnicidade, 
todas vém aquí promover .. 
a conexóo da história 
coma antropología. Sóo 
olhos antropológicos 
voltados para o material 
histórico. Ou, na frase da 
autora; "o livro abre-se 
assim com a visóo 
indígena do homem 
bronco e encerra-se com 
a visóo neo-brasileira do 
indio: olhares permeados 
pela estrutura simbólica e 
pela domina9óo política". ed ic;ó o 
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Este /ivro é para Nicolas e Fanny Ligeti. 
E é do Mauro. 
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Prefácio 

A alitropologia no Brasil é urna antropologia do Brasil. 
Sempre f oi, por urna confluencia de motivos geográficos e de 
motivos históricos. Historicamente, tratava-se, desde a Inde
pendencia, de criar, pensando-a, urna identidade para a nova 
nafao. Problemática de estadistas, abordada seja pela alego
ría das raízes históricas, seja pela das essencias raciais ou 
culturais, domínio este, tradicional, da antropología. Desde 
Nina Rodrigues e sobretudo Gilberto Freyre, os antropólogos 
tornaram-se os bardos da nacionalidad e, f enomeno sui gene
ris no panorama internacional, a tal ponto que é agora aos 
antropólogos que se pede a elaborafao dos mitos da brasili
dade. Mas se há urna antropología que tece mitos, outra os 
desfia penelopicamente. Há toda urna corrente de antropo
logía crítica que também estuda o Brasil, mas para mudó-lo. 
Geograficamente, estavam no Brasil muitas das sociedades 
por quem se interessava a antropología mundial: sociedades 
indígenas e minorías negras. Assim, se sob os motivos histó
ricos estavam os políticos, sob os geográficos estavam os teó
ricos. 

Este livro reúne ensaios de antropología do Brasil, escri
tos ao longo de mais ou menos urna década faoareceram orí-

) 



8 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

ginalmente entre 1973 e 1984) e impregnados por questiJes (ou 
por angústias) políticas e teóricas desse período. 

A primeira parte trata de sistemas simbólicos de socie
dades indígenas brasileiras e rejlete sobre o instrumento que é 
o estruturalismo. O primeiro artigo, publicado em francés em 
1973, levantou provavelmente pela primeira vez o tema da 
relarao entre estrutura simbólica e histórica, ou mais precisa
mente do modo pelo qua/ esta é produzida por oque/a, ques
tiio retomada no início dos anos 80, em particular por Sahlins. 
Ao longo desta primeira parte, mas especialmente no terceiro 
artigo, que repensa a análise da escatología Krahó, colocam
se críticamente os problemas e os limites da análise estrutural. 

A segunda parte da coletanea, sob uma aparente desco
nexiio com a primeira, esconde uma continuidade da proble
mática teórica: a partir da análise concreta sobre material 
histórico africano e afro-brasileiro, aborda o que me parece 
ter sido a grande novidade da década de 70, ou seja, a etnici
dade e a revisiio do conceito <k cultura que e/a implica. A 
dimensiio política da cultura é um tema central, seniio o tema 
central dessa década, e niio só na antropología: manijesta-se 
também na história, com sua reariio a escota das Annales 
essencialmente cultura/ista, e manijesta-se no marxismo, co,;, 
a popularidade de Gramsci. Nesta segunda parte, incluí dois 
artigos de circunstancia, suscitados menos por preocuparoes 
~cademicas do que pelo imperativo prático de (!poio a questdo 
indígena. Como as posiroes que ne/es tomo silo consistentes 
com a argumentariio teórica dos outros artigos, pareceu-me 
que deviam figurar neste livro. · 

A terceira parte retoma o problema da conexao da histó
ria e da antropología, desta vez analisando antropologica
mente material histórico, ou seja incluindo q implfcito~ o 
n_iio-dito, o simbólico, no pensamento político e na estrutura 

~·social do Brasil dos séculos pas.sados, em particular no dis
curso sobre os negros, os índios, a escravidilo. O livro abre-se 
assim com a visao indígena do homem bronco e encerra-se 
com a visilo neobrasileira do índio: olhares permeados pela 
estrutura simbólica e pela dominarilo política. 

Os artigos reunidos aquí, menos um, f oram publicados 
originalmente em revistas - algumas difíceis de serem encon
tradas - o que justifica sua reunido neste /ivro. O último 
artigo, sobre José Bonijácio, é inédito, e o primeiro, sobre o 
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movimento messianico canela, é inédito em portugues. Agra
dero a Beatriz Perrone-Moisés te-lo tao bem traduzido. Agra
dero também a Mauro Barboso de Almeida ter-me estimu
lado a publicar esta coletanea e a EDUSP te-lo tornado pos
sível. Muitas das perplexidades e dos impasses nestes artigos 
f oram discutidos com Mauro, e se algumas idéias devem ser 
dele, a responsabilidade, como de praxe, é minha. 

Sao Paulo, setembro de 1986. 

) 
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Lógica do mito e da a~io 
O movimento me~ianico can-;J& de 1963* 

eatriz Perrone-Moisés 

Em 1956, em um artigo em homenagem a Roman J ak0b
son, 1 Lévi-Strauss retoma va o debate sobre as rela~oes entre 
mitos e ritos. Afirmava, entao, que a correspondencia entre 
eles nao devia ser entendida como causalidade direta, mas 
como urna rela~ao dialética que aparecería desde que ambos 
tivessem sido reduzidos a seus elementos estruturais. 

•Artigo publicado originalmente na revista L'Homme, vol. XIII, n? 4, 1973. Jean
Picrrc Vernant, Peter H. Fry e Lux B. Vidal fizeram a gentileza de lera primeira 
verslo deste texto e contribuir com as suas críticas; Jean Carter Lave e Vilma 
Chiara generosamente nos permitiram utilizar manuscritos ainda inéditos; e, 
finalmente, o artigo foi concluído com o auxílio de urna bolsa da FAPESP.-A 
todos, os nossos mais sinceros agradecimentos. 

1 Republicado em Lévi-Strauss, 1958: 257-266 (cap. XII: "Estrututura e Dialé
tica") . 
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O movimento nlessianico que, em 1963, levantou os 
índios Ramkokamekra-Canela do Estado do Maranha<>2 cer
tamente pode, já que foi vivido em funcao de um modelo 
preexistente, ser tratado como um rito no sentido lato. Na 
verdade, podemos, pelo menos a título heurístico, perceber 
nele urna história subjacente que, por razoes que tornar-se-ao 
claras, é um rito, e um culto que consiste em esbocos de insti
tuicoes. Meu intuito é mostrar que enquanto esse culto é a 
contrapartida da estrutura social canela, o desenrolar das 
acoes, tal como foi entendido pelos atores, refere-se dialetica
mente a um mito, o da origem do homem branco, mito que é 
literalmente reencenado para a· sua humilhacao final. 3Para 
tanto, situar-me-ei no nível das representacOes: será possível, 
desse modo, corripreender a eficácia de um movimento mes
sianico que está fundado em categorias do pensamento canela 
e que satisfaz, em última análise, exigencias cognitivas. 

. A aplicacao de um tratamento mitológico a algo que diz 
respeito a história poderá me ser censurada: lembraria, em 
primeiro lugar, que o que assim f oi tratado é urna história tal 
qual foi contada por aqueles que a viveram, urna "etno-histó
ria"; em segundo lugar, reconhecer-se-á, pela leitura do que 
segue, que se trata de urna história ideológica, 4 que, conse
qüen~emente, pertence ao genero mitológico. Isso nao impli
ca que ela contenha erros ou omissOes,5 mas, antes, que. trans
borda de sentido, um sentido que lhe é anterior, já que remete 
a urna classificacao, a urna ordem que preexiste e o determina. 

2 Os Ramkokamekra fazem parte da familia dos Timbira orientais, que, por sua 
vez, constituem urna fracao do grupo lingüístico je. Tornaram-se conhecidos 
principalmente após a publicac4o dos trabalhos de Nimuendaju, que chamaram a 
atencao para esse grupo indígena do cerrado, cuja organizac4o social e sistema 
ritual apresentam urna notável complexidade. 

3 O mito de origem do homem branco, por sua vez, é a conceptualizacio de urna 
situacio de desigualdade, de modo que ternos aí os dois primeiros momentos que 
Balandier ( 1962) distingue na situacao colonial, a saber, o reconhecimento a 
• t 

mterpretacao do fato colonial, e a conseqüente rear;4o, que aqui assume urna 
forma messianica. 

4 Na medida em que permite que o ator interprete o seu vivido . Cf. a esse respeito 
Douglas (1970: 98) e Evans-Pritchard (1962a: 21): "In the first sense history is part 
of the conscious traditions of a people and is operative in their social life. It is the 
collective representation of events as distinct from events themselves. This is what 
the social anthropologist calls myth". 

5 " A story may be true yet mythical in character and a story may be false yet histo
rical in character." (Evans-Pritchard, 1962b: 53) 

., 
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Conhecemos os fatos gracas a comunicacao de Willliam 
H. Crocker, apresentada no Simpósio sobre a Biota Amazo
nica e publicada em 1967, nas Atas desse encontro. 

Em poucas palavras, trata-se de um movimento surgido 
das prof ecias de urna mulher casada, Kee-kwei, que teria 
recebido revelacoes provenientes da filha que carregava no 
ventre, e que anunciava a subversao das relacOes de poder: a 
15 de maio de 1963, o dia em que a crian ca nasceria, os índios 
apossar-se-iam das cidades, pilotariam os avioes e os onibus, 
enquanto os "civilizados" seri.am enxotados para a floresta. 
Essa filha, a quema mae deu o nome de Kraa-kwei, "menina
seca' ', seria a irma do herói Auke, isto é, do homem branco, 
cujo mito veremos mais adiante. 

Os ''signos'' da crian ca f oram inicialmente reconhecidos 
por seus pais, e em seguida, por intermédio de seu keti (irmao 
da mae ou pai de um dos pais, o texto nao especifica), aceitos 
pelo conselho da aldeia, que se encarregou de transmitir as 
notícias as outras aldeias ramkoka-mekra. Dez dias mais 
tarde, encabecando as tres faccOes tribais reunidas, a profe
tisa fazia sua entrada triunfal na aldeia tradicional do Ponto. 
Por intermédio de Kee-kwei, Auke permitiu que os índios 
tomassem cabecas de gado dos criadores da regiao: nao eram 
seus, originariamente, os animais? 

O culto se organizou em pouco tempo, mas o nascimen
to, dois dias antes da data anunciada, de um natimorto e, 
além do mais, de sexo masculino, alterou o movimento. Foi 
preciso dar conta desse fato novo: o nascimento prematuro 
foi atribuído aos meleficios de um estrangeiro, um Apaniekra, 
a quem Kee-kwei teria recusado seus favores. E o movimento 
continuou, com forca renovada, com acréscimos que W. 
Crocker infelizmente nem sempre pode distinguir da versao 
primitiva. O fato, entretanto, é que foi elaborada urna nova 
variante, que convém separar, para a análise, da precedente. 
Veremos que, mediante certas equivalencias, é redutível a . . 
pr1me1ra. 

O resultado, previsível, dos acontecimentos nao tardou: 
no início de julho, irritados com os furtos, os criadores da 
regia o queimaram a aldeia; quatro índios f oram mortos a pe
sar das garantias de invulnerabilidade dadas por Kee-kwei. A 
dúvida se instaurou num grupo de mulheres que f oram acusa
das de ter provocado, com suas maldicoes, a partida de Auke 
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e de sua irma, Kraa-kwei; inaugurava-se assim urna terceira 
versao cujos desenvolvimentos permanecem desconhecidos. 
Os funcionários do Servico de Protecao ao Índio (SPO tive
ram, entao, para protege-los, de transferir os Canela, índios 
do cerrado, para a reserva dos Guajajara, situada na floresta.6 

Eis as grandes linhas da história: mas esse nao é o nível 
em que devemos nos situar. Sendo minha intencao analisar 
um movimento enquanto manipulacao de um mito, é preciso 
considerar todos os fato~, já que todos, por hipó tese, passam 
a ser pertinentes. . 

E impossível transcrever aqui na íntegra o relato de W. 
Crocker; contentar-me-ei em oferecer um resumo, que implica 
um certo recorte cuja validade será, espero, aceita, e remeto 

·o leitor ao artigo em questao. O relato pertence a um genero 
ambíguo: nao narra um movimento diretamente observado 
pelo antropólogo (o que, neste caso, é urna vantagem, já que 
é a nível "emico" que devemos situar-nos aqui), é um com
posto de um ou vários relatos indígenas que ter-lhe-iam sido 
f eitos e, em menor medida, de um recorte e urna remontagem 
feitos por ele. É pena que o autor nao tenha tratado os relatos 
que colheu como textos a serem transcritos tais quais, crítica 
que poderia ser também feíta a Nimuendaju, de quem pro
vém nosso mito de referencia (Nimuendaju, 1946: 245-246). 
Qua o mais rica em inf ormacOes é a versao kraho do mesmo 
mito, que Schultz ((950) transcreveu ao pé da letra antes de . 
resumir. 

Levando em conta as !acunas que esse procedimento 
acarreta, resumirei os acontecimentos. Pelo menos terei ten
tado nao deixar que nada escape, nao selecionar os fatos1 

ainda que incompletos, segundo o . próprio Crocker. Chama
rei a primeira versao de "Messianismo A". 

6 Crocker, numa comunica~ao de outubro de 1971, descreve-os nurn estado de 
abatimento, de alhearnento, que atribui a urna inadapta~ao ecológica. Entretanto, 
poderíamos nos perguntar se essa nlo seria urna etapa ulterior do movimento 
messianico. É possível, mas isto nao passa de urna hipótese, que o movimento 
messianico tenha adotado urna orientaelo rnais esotérica, e tenha levado a um 
alheamento progressivo. Esse seria um dos resultados que Worsley (1968: xx-xxi) 
preve para o fracasso das profecias. 
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Messianismo A 

Urna mulher casada, Kee-kwei, está grávida de seis meses. 
Num momento em que está só, arrancando mandioca em sua 
roca, sente que a crianca em seu ventre lhe diz, por meio de 
pontapés, que o sol está quente demais, e que ela quer voltar 
para casa; anuncia que seu pai acaba de matar um tatue urna 
cutia, e que convém ferver água para cozinhar a carne. O 
cacador vol ta para casa, 7 trazendo a caca anunciada, mas 
Kee-kwei ainda nao revela ao marido o que aconteceu. Quan
do a crianca indica a mae que nao deseja relacoes sexuais 
entre os país, a mulher decide informar o marido e ambos 
voltam para a aldeia, ao cair da noite. A luz da lua cheia, eles 
veem a crianca, atrás da casa, sob a aparencia de urna bela 
menina de onze anos, vestida e com o cabelo cortado segundo 
a moda canela. A aparicao se proclama irma de Auke e anun
cia o seu nascimento para odia 15 de maio, ao crepúsculo: no 
dia seguinte, ao amanhecer, ela já estará crescida e os Canela 
terao ficado ricos, e morarao nas cidades, enquanto os Bran
cos serilo reduzidos a cacar comarco e flecha. 
O "tio" (keti) e a "tia" da crianca sao avisados e o tio é 
encarregado de levar a notícia ao conselho da aldeia. A crian
~a, a quem a mae dá o nome de Kraa-kwei, "ntenina-seca", 
''porque há muito tempo nao concebía'', se transforma em 
cobra e assusta o irmaozinho, mas a mae diz que nao se deve 
teme-la. 
As facc0es políticas se unem em torno de Kee-kwei e voltam a 
aldeia tradicional do Ponto. Determina-se que os Canela dan
cem e cantem para agradar Auke e sua irma, Kraa-kwei. Kee
kwei organiza urna tropa de fiéis, rapazes e mocas, que ela 
sustenta com opulencia e que vivem juntos num grupo de 
casas. 
As dancas e cantos que f ormam o essencial do culto sao divi
didos em quatro dias de dan~as canela e tres días (um fim de 
semana prolongado) de dancas de estilo brasileiro. Os maus 
dancarinos sao punidos: devem prestar favores sexuais aos 
mais resistentes. As rela~ües sexuais sao proibidas durante o 
fim de semana e permitidas sornen te f ora da aldeia nos outros 
días. 
Os Canela passam a ter o direito de tomar gado dos criadores 
vizinhos, já que a "mae" (isto é, a crian~a Kraa-kwei) agora 

7 Para a casa da r~a. Os Canela cultivam as suas r~as a beira dos rios, a urna certa 
distancia das aldeias, e costumam construir-no local urna pequena casa. 
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está entre eles. As oferendas f eitas a profetisa sera o generosa
mente devolvidas no dia da chegada da crian~a. 

Nesse momento, a crian~a nasce, e está morta. Elabora
se entao urna nova versao, que chamaremos de "Messianis
mo B". 

Messianismo B 

A recusa de rela~Oes sexuais com um estrangeiro (cf. supra, 
p. 27), um Apanyekra-Canela,8 é a causa do nascimento pre
maturo da crian~a, natimorta de sexo masculino, e que é dito 
ser a "imagem" de Kraa-kwei. Esta, após urna visita a Auke 
em sua morada celeste, 9 se instala com o irmao (Auke) no 
seio materno. Em suma, Auke volta, trazido pela irma: 
ambos "sairao" para realizar seus prodígios quando estive
rem saciados das dan~as dos índios. Auke pede que se cons
trua urna casinha, para servir de túmulo para a crian~a morta, 
atrás da casa de Kee-kwei. 
Como Kraa-kw.ei nao gostava do pai, a profetisa expulsa o 
marido e se casa com o filho do chef e Kheece. Ela prescreve a 
ruptura dos tabus sexuais entre parentes secundários e inclu
sive, ao que parece, entre primos e entre genro e sogra em 
certos casos. 
Os f azendeiros atacam: as maldi~Oes de algumas mulheres da 
aldeia provocam a partida de Kraa-kwei e Auke. 

Eis agora o mito de Auke, tal como f oi colhido entre os 
Canela por Nimuendaju (1946: 245-246): 1º 

Mito de Auke 

Urna rapariga, Amcokwei, ficou grávida. Um dia, enquanto 
tomava banho com as companheiras, ouviu duas vezes o grito 

8 Neste artigo, emprego abusivamente o termo "Canela" para designar urucamente 
os Ramkokamekra, o que me obriga a especificar quando se trata do grupo 
Apanyekra-Canela . 

9 Os Canela veem as cinzas de Auke nas Nuvens de Magalhaes (Nimuendaju, 1946: 
234). . 

10 Sao também conhecidas versOes krahó (Schultz, 1950: 86-93) e apinayé (Nimuen
daju, 1939: 167-168) desse mito. 
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do preá,1 1 sem saber de onde vinha. Voltou para casa e se 
deitou. Entao, ouviu o grito pela terceira vez, e percebeu que 
vinha de seu próprio corpo. "Mae, voce está cansada de me 
carregar?" disse-lhe a crian~a. "Sim, meu filho, saia!" ela 
respondeu. "Bom, eu vou sair no dia tal." 
Quando Amcokwei come~ou a sentir as dores do parto, foi 
sozinha para a floresta. Forrou o solo com folhas de pati e 
disse: "Se voce for menino, vou matá-lo, mas se for menina, 
vou criá-la". Ela deu a luz um filho; cavou um buraco, enter
rou a crian~a e voltou para casa. Quando sua mae a viu che
gando, perguntou pela crian~a e repreendeu-a por nao ter 
trazido o menino para que a avó o criasse. Quando soube que 
ele estava enterrado sob urna sucupira, foi desenterrá-lo, 
lavou-o e trouxe-o de volta para casa. Amcokwei nao quería 
amamentá-lo, e a velha se encarregou disso por ela. O peque
no Auke disse a mae: "Entao, voce nao quer me criar?". Ela 
ficou com medo e respondeu: "Sim, eu vou criá-lo". 
Auke crescia muito depressa. Tinha o dom de se transformar 
em todos os tipos de animais. Quando se · banhava, virava 
peixe; e quando ia para as ro~as, virava on~a, e assustava os 
parentes. Entao o irmao de Amcokwei resolveu matá-lo. 
Enquanto o menino estava sentado, comendo um bolo de 
carne, o tio atingiu-o trai~oeiramente, pelas costas, coma sua 
borduna. Enterrou-o atrás da casa, mas no dia seguinte o 
menino voltou, coberto de terra: "Avó", disse, "por que 
voce me matou?" "Foi o seu tio que matou voce, porque 
voce assusta as pessoas!" "Nao", garantiu Auke, "eu nao 
irei machucar ninguém." Mas pouco depois, enquanto brin
ca va com outras criancas, transformou-se novamente em 
on~a. 

Entao o tio resolveu se livrar dele com outro estratagema. 
Convidou-o a ir colher mel. Passaram por duas serras; quan
do chegaram ao topo da terceira, o homem agarrou o menino 
e jogou-o no abismo. Mas Auke se transformou em f olha seca 
e pousou delicadamente no chao. Ele cuspiu, e em volta do tio 
surgiram rochedos íngremes, dos quais este nao conseguiu 
escapar. Auke voltou para casa e avisou que o tio voltaria 
mais tarde. Passados cinco dias, Auke fez as rochas desapa
recerem, e o tio pode finalmente voltar, quase morto de fome. 
Ele planejou matar Auke de um outro modo: fe-lo sentar 
numa esteira e deu-lhe comida; mas Auke sabia perfeitamente 

11 Na vcrslo krahó do mesmo mito (Schultz, 1950: 86), a crian~a, antes de nascer, se 
transforma em pequenos roedores, preá e paca, voltando ao amanhecer para o 
útero materno. 
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o que ele pretendia fazer. Entao, ele deu urna bordunada no 
menino e queimou-o. Depois, todos deixaram a aldeia e se 
mudaram para longe. Amcokwei chorava, mas sua mae lhe 
disse: "Por que voce está chorando agora? Voce mesma nio 
queria matá-lo?' '. 
Passado algum tempo, Amcokwei pediu ao chef e e aos andaos 
que se trouxesse as cinzas de Auke. Enviaram dois homens a 
antiga aldeia, para ver se as cinzas ainda estavam lá. Quando 
chegaram, viram que Auke tinha virado um homem branco. 
Tinha construido urna casa grande, e do miolo escuro de urna 
árvore tinha criado os negros, da madeira de bacuri os cava
los, e da madeira de piqui o gado. Ele chamou os dois mensa
geiros e mostrou-lhes a sua propriedade. Depois, ·chamou a 
mae para morar com ele. Auke é o imperador Dom Pedro 11. 

O relatos do movimento messianico e do mito de Auke 
apresentam entre si urna série de oposicOes que saltam aos 
olhos, e que enumeraremos rapidamente antes de olhá-las 
mais de perto: no Messianismo A, Kee-kwei é urna mulher 
cas~da, boa mae que repele o marido, ao passo que no mito, 
Amcokwei é urna rapariga e urna péssima mae; a primeira 
está só em sua roca e sabe de onde provém a mensagem, a 
segunda está cercada de companheiras e nao sabe de onde 
vem a "voz"; no Messianismo A, trata-se de urna menina que 
deve ·nascer no momento certo, no mito, de um menino que 
ultrapassa a duracao da gravidez;12 no Messianismo A, a 
crianca é recebida com alegria pela mae, e seu keti anuncia a 
boa nova ao conselho da aldeia, ao passo que Auke nao é 
bem-vindo, e seu keti o mata; no Messianismo A, os índios 
voltam para a aldeia tradicional e as f accOes políticas se 
unem, ao passo que no mito eles abandonam ~ aldeia (e, na 
versao krahó, se dispersam). Enfim, e é evidentemente a isso 
que todas as oposicOes que precedem queriam chegar, arela
cao de riqueza e de poder se inverte. Metodologicamente, 
essa é a garantia de que estamos realmente <liante da inversao 
do mito de Auke. 

O material de que dispomos aparece, a partir de entao, 
exemplar, pois nos fornece, de início, a relacao global - urna 
simetría - entre o mito e o movimento messianico, em suas 
duas versOes. O método, assim, já está tracado: afirmar a 

12 Isso' está implícito na vers!o canela e totalmente explícito na verslo krahó. 
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simetria entre os dois relatos leva a buscar o eixo dessa trans
f ormacao, isto é, colocar em evidencia o conjunto de repre
sentacOes a que se referem os Canela para passar do mito de 
Auke ao seu inverso. Esse procedimento permite atingir o 
campo semantico que explicará a fórmula do messianismo 
canela, e é por isso que nao se pode simplesmente opor o mito 
de Auke a história de Kraa-kwei: é preciso desdobrar todo o 
campo. 

Se, pelo viés desse material privilegiado, for possível, 
destacando certos temas, abrir urna entrada na língua ritual 
timbira, cuja complexidade chega a ser desanimadora, ter
se-á realizado o meu propósito. 

Assim, procurei permanecer no contexto canela. Per
guntar-se-á, entao, como justifico o recurso reiterado a mito
logía e aos dados etnográficos de outros Timhira: os Apinayé 
(Timbira ocidentais)~ os K.rahó e os Krikati (Timbira orien
tais). Os Timbira concebem-se a si mesmos como grupos de 
urna unidade mais abrangente; um único termo, kupe (atual
mente reservado unicamente aos neobrasileiros), servia para 
designar os nao-Timbira - desde as outras tribos ~o tronco 
lingüístico je (a que pertencem os Timbira) até os Tupi. Os 
Apinayé, que vivem a oeste dorio Tocantins, consideram-se 
provenientes dos Timbira orientais, mais específicamente dos 
K.rikati (Nimuendaju, 1939: 1). E finalmente, como notou 
Claude Lévi-Strauss, a mito logia dos Timbira forma um con
junto: ''É, portanto, legítimo completar uns com os outros 
mitos que, há alguns séculos no máximo, ainda se confun
diam. Mas inversamente, as divergencias que se manifestam 
entre eles se tornam ainda mais valiosas e adquirem ainda 
mais significacao. Pois já que se tratava dos mesmos mitos 
numa data hisioricamente recente, as perdas e lacunas podem 
ser explicadas pelo esquecimento de alguns detalhes ou por 
confusOes; mas se esses mitos se contradizem, deve ser por 
alguma razao" (Lévi-Strauss, 1966: 107; ej. também 1964: 
155-156 e 173). K.rikati, K.rahó e Ramkokamekra, em espe
cial, sao tribos irmas. Nimuendaju focalizou-as em conjunto 
em seu livro The Eastern Timbira, extrapolando para as duas 
primeiras observacOes colhidas sobretudo na última. Essa 
extrapolacao é abusiva, e nao leva em conta divergencias que 
sao essenciais para a análise, e por esse motivo distingo os 
mitos relatados por Nimuendaju .(1946), que sao muito pro-

t 
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vavelmente mitos ramkokamekra, do corpus krahó, que se 
encontra em H. Schultz (1950) e também em Chiara (1961-
1962). 

Tendo precisado o método, voltemos ao movimento 
messianico canela e as inversoes que apresenta em relacao ao 
mito de origem do homem branco. 

Vimos que o modo aquático e público das primeiras 
manifesta~oes de Auke (ej. supra, p. 18) contrasta com a 
anuncia~ao de sua irma. Kee-kwei, com efeito, está só em sua 
ro~, arrancando mandioca, e a crian~a em seu ventre se quei
xa de excesso de sol. Quando pensamos no lugar fundamental 
que a oposi~ao entre seco e molhado13 ocupa no pensamento 
timbira, e notamos que a mandioca (assim como, curiosa
mente, o milho, cujo ciclo, entretanto, coincide com a esta
~ao das chuvas) está associada a metade ka, a da esta~ao seca, 
comecamos a desconfiar que o movimento messianico tenta, 
desde o princípio, se situar em "chave" de seca: do registro 
atuk (esta~ao das chuvas) do mito de Auke, passa-se para um 
registro ka. • 

Prova disso é o nome da irma de Auke - Kraa-kwei-

13 Essa distinclo, que classifica os seres e as coisas em urna das duas metades, 
kamakra ou atukmakra, estabelece urna série de congruencias (Nimuendaju, 
1946: 84): 

vermelho 
negro 

kamakra leste sol = día ·= f ogo 
atukmakra = oeste = lua -- noite - lenha 

terra seca _ centro (praca) vida 
= água - estaclo chuvosa - exterior (periferia) - morte 

Parece-nos que essas congruencias devem ser encaradas como pertencentes a 
diferentes planos, o que significa que as oposicOes podem ser vistas como homo
teticamente semelhantes. Isso aparece com muita clareza num desenho apinayé, 
publicado por Da Matta (1970b, fig. 9), que representa o universo. Os diversos 
elementos estlo situados no interior de círculos conc@ntricos, que podem ser con
cebidos como projecOes sobre um plano de círculos crescentes, cujos centros 
estlo ordenados ao longo de um único eixo, e cujo tracado, em nossa opinilo, 
visa delimitar espacos distintos, tais como a praca central, a aldeia, o céu. Assim, 
as mulheres se opOem aos homens no círculo da sociedade (a praca), assim como 
a Lua se opOe ao Sol no círculo celeste, como o cru se opOe ao cozido no círculo 
da aldeia ou das atividades domésticas. A existencia desses planos na classificacao 
levaria a reconsiderar, mais uma vez, o dualismo timbira. 
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que significa "menina-seca" .14 Entre os Timbira orientais, os 
nomes nao sao escolhidos pelos pais, mas transmitidos por 
um doador que será um keti1s para um menino, e urna tei16 no 
caso de urna menina. O nome, que designa seu portador para 
determinados papéis cerimoniais, nao tem, portanto, nenhu
ma relacao com os atributos pessoais da crian~a, e nao pre
tende designá-la enquanto indivíduo: é~ antes um título um . , ' 
operador que a insere e classifica na vida cerimonial, na ver-
dade "um personagem", que a associa, em especial, a urna 
das duas metades, ka ou atuk. 

Ora, o nome de Kraa-kwei niio é um nome, no sentido 
canela, e por duas razoes: porque é escolhido pela mae (antes 
mesmo do nascimento) e porque pretende descrever a crian~. 
Em outras palavras, Kraa-kwei nao é investida de urna ''per
sona", ela própria é "persona", máscara e protótipo que 
outros, somente depois dela, poderao assumir. 17 Em .Kraa-

. kwei~ o indivíduo e a pessoa se confundem, e seu nome a 
significa: ela é a seca. 18 

Kraa-kwei, aliás, compartilha esse caráter de máscara 
com o irmao (e vários outros personagens míticos): ambos 
sao "imagens", mekaro. Essa palavra (no singular karo) 
significa ao mesmo tempo o morto (isto é, a alma), a sombra 
de urna pessoa, sua foto, ou sua imagem (Nimuendaju, 1946: 
234). Os mekaro sao, portanto, seres de certo modo "de pura 

14 Segundo o informante de W. Crocker, esse nome teria sido escolhido porque a 
ma.e há muito tempo na.o ficava grávida. No entanto, faz-se menea.o ao irmlo
zinho de KriUl-kwei, que ela assusta na forma de urna cobra; sabe-se, além do 

. mais, que os Timbíra tem o costume de espacar os nascimentos. 
is Geralmente o irmao da mae ou um dos avós. Nimuendaju, 1946: 105, que pouco 

se preocupou com a terminología de parentesco, dá: "ke'de-ti: MB, MF, MZS 
older than ego (last meaning probable, not certain); ke'de-re: FF". Mas Melatti 
(1970b: 122 ss.) dá, em rela~o aos Krahó: keti: lm, Imm, Pm, IPm, PP, IPP. 

16 Em geral a irma. do pai. Nimuendaju dá "tu 'i-re: FZ, FZD, MM, (FBW), 
MZD"; e Melatti, tei: iP, fiP, ffiP, mP, irnP, mm, imm. 

17 Veremos mais adiante que esse caráter de protótipo está associado a personagens
chave da vida cerimonial, os hamren, e que o nome de Kraa-kwei encerra prova
velmente múltiplos sentidos, que remetem uns aos óutros. 

18 Poder-se-ia dizer que Auke, ao contrário, está totalmente de lado da água, 
atukmakra. Seu nascimento ocorre f ora da aldeia, o que contraria as regras 
(Nimuendaju, 1946: 106), e o coloca sobo signo do exterior, que, como vimos, é 
congruente com a água e a metade atuk. Até o mesmo fato de ser consumido pelo 
f ogo lembra - mas sugiro is to com prudencia - a len ha, que é a contrapartida 
do f ogo, e que os Canela, com todo o rigor, situam do lado atuk. 
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forma", sem profuntlidade e sem entendimento,19 sao seres 
de duas dirnens0es, para os quais o mundo, por sua vez, nao 
passa de urna imagem, irnediata .. Um inf ormant.e krahó d:s
creveu-os nestes termos: "Os mekariJ sao assim: nao tem 
entendimento, eles nao tem juízo. Eles nao veem as coisas a 
sua volta só o que está na sua frente. Quando entram numa 
casa, vee~ a casa, nada mais. Se encontram alguém, podem 
ve-lo, mas nao veem o resto''. . 

O karo é, portanto, pura imagem, assim como Auke é a 
imagem de tudo o que se apresenta aos. seus olhos (ve~sao 
krahó: se vir urna crianca, torna-se parecido com urna crian
~a; se chega um homem adulto, vira homem, de barba preta; 
sevirum velho, ficagrisalho e curvado; cf. Schultz, 1950: 86). 

Réplica e espelho, Auke é propriamente um kariJ. 
Talvez sejam necessárias mais provas. Várias vezes é dito que 
Auke está morto. Basta respirar o texto do mito para ver que 
Auke se dirige .a avó dizendo: "Avó, por que voce mema
tou?" . Ao que ela responde: "Foi o seu tio que o matou, 
porque voce assustava as pessoas". lsso aind~ nao é co~v~
cente? O poder de se transformar em todos os tipos de arumais 
constituí urna última prova. Os Krahó creem que os mortos 
vivem como índios durante algum tempo, depois morrem 
novamente e assumem a forma de um animal (geralmente de 
grande porte), que pode morrer por sua vez e se transformar 
num animal, em geral menor (segundo urna série que varia de 
acordo com o informante) e chega finalmente ao estado de 
pedra, toco de madeira ou cupinzeiro (Melatti, 1970b: 21~). 
Nimuendaju conta que entre os Canela os mortos tambem 
podem assumir a aparencia de todos os tipos. de animais (1946: 
235). 

Mas para concluir que Auke e sua irma sao mekaro, é 
necessário, objetar-se-á, que a r~cíproca da proposi~ao ~seja 
verdadeira, a saber, que todo homem que pode assumir f or
mas animais a vontadeseja um morto, um kariJ. Ora, é exata
mente o que ocorre: o texto krahó do mito de Akrei ,e ~eng~
na con ta que este último podia se transformar em varios aru
mais e com isso assustava o irmao; e o informante, para 
desiinar essas metamorfoses, diz duas vezes que ele "foi 

19 Isso lembra essas outras "sombras", homéricas, privadas de memória e,,,por
tanto , de saber (Vernant, 1965: 59). 
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f azendo de/unto"; e, um pouco antes, qué "ia virando em 
toda coisa de/unta'' (Schultz, 1950: 95). 

· Fica assim estabelecido de passagem o caráter kariJ nao 
somente de Auke, como também do Kenguna krahó e de 
Kraa-kwei, na medida em que ela se transforma em cobra. 

Ur.n outro tra~o fundamental que opOe o movimento 
messianico ao mito de Auke está ligado a personagem da 
mae. Na versao canela do mito, ela é, sem sombra de dúvida, 
uma. péssima mae. Enterra o filho vivo sob urna sucupira, o 
que duplica o assassinato: pois essa árvore, de madeira espe
cialmente dura, está associada ao crescimento das crian~ 
que, por ~olta dos quatro anos de idade, vao depositar num 
buraco de seu tronco os ·seus cordOes umbilicais secos, para 
que cres~am tao duros e resistentes quanto a árvore (Nimuen
daju, 1946: 107). Inversamente, Kee-kwei é urna mae exem
plar que chega (Messianismo B) a receber complacentemente 

. em seu ventre Auke e Krü-kwei, numa gesta~o prolongada. 
Mas nao basta opor as ''maes' ', ainda é preciso desco

brir a qual conjunto de representa~Oes elas estao ligadas. 
Urna frase surpreendente da versao canela poderia indicar o 
caminho. No momento do · parto, Amcok\Vei declara: "Se 
voce for menino, vou ·matá-lo, mas se for menina, vou criá-

. la;'. De onde a mae tira esse tra~ de Amazona? Nas insti
tui~Oes ou nos mitos caneía nao há nada nesse sentido. Em 
compensa~ao, o tema da aldeia de mulheres que matam seus 
filhos homel)s se encontra na mitología a¡,inayé. A origem 
dessa aldeia remonta ªº mássacre de todos os homens por 
suas esposas, privadas de seu amante. Embora entre o~ Api
nayé esse amante seja um jacaré, reconhecemos imediata
mente nesse tema do assassinato do amante pelos maridos 
urna variante do mito da anta, o tapir sedutor, que encon
tramos entre os Krahó. O mito apinayé pode, além disso, ser 
relacionado ao corpus canela, pois um curioso episódio -
que poderiamos defmir como de "tipo Atalanta", onde a 
corrida do pretendente se toma a tradicional corrida "de 
tora'' dos Je - se encontra. em um mito canela ligado a ori;o 
gem de um ritual .de inicia~o, o ketuaye. Pelas r~Oes que 
. expus acima, creio que se possa tirar desie mito conclusOes 
válidas para todos os Timbira. 
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O assassinato de um filho homem mas nao de urna meni
na coloca a mae de Auke entre as "amantes do tapir", para 
as quais Lévi-Strauss (1964: 261-287) estabele.ceu ~m c~rto 
número de propriedades,_ das quais guardare1 aqu1 apenas 
aquela que as caracteriza como más nutrizes e o homó,logo da 
podridao, no extremo limite, portanto, da natureza. E exata
mente isso o que diz também o nüto da aldeia das mulheres, 
aldeia que nao é contranatureza mas sim contracultura, já 
que constituida unicamente de mulheres, que sao n~tureza 
ein contraposicao aos homens, os únicos que sao soc1edade. 
Criar apenas meninas significa se manter entre mulheres, em 
estado de podridao, e o mito de Auke fornece, entao, urna 
equacao importante para a seqüencia, que poderia ser escrita 
assim: "Sob o angulo da natureza, um menino morto vale 
urna menina viva''. 

A podridao e o fedor nos colocara de saída no campo 
em que Lévi-Strauss (1964: 172-195) detectou a importante 
posicao semantica da sarigüéia, ou gambá. Esse animal, o 
único marsupial conhecido pelos Canela (Vanzolini, 1956-
1958: 159), é, lembramos, urna nutriz que fede. A nutriz por 
excelencia, casta e que exclui f edor na medida em que é 
virgem, é Estrela (Vésper), fornecedora das plantas cultivadas 
e, principalmente, do milho; o arco-íris, por sua vez, é a nao
riutriz e o fedor extremo (Lévi-Strauss, 1964: 255 ss.).20 

• 

Poderíamos, entao, dizer que no eixo da saringüéia, a 
mae de Auke se situado lado do arco-íris. A prova da perti
nencia desse eixo aqui é a abundancia de motivos "marsu
piais''. Nas tres versoes, canela, krahó e apinayé, a crian~ 
deixa o útero materno quando bem quer. Nas tres, essa mae é 
a contrapartida de Estrela: duplamente, entre os Canela, 
onde é urna rapariga (ao passo que Estrela é urna mulher 

20 Lembro rapidamcnte a versio canela do mito de origcm das plantas cultivadas: 
Estrela desee do céu para se casar com um indio cuja fciúra afastava todas as 
mulhcres. Ele a esconde dentro de urna caba~. onde é descoberta por seu irmio 
mais novo. No rio, Estrela ve milho. Ensina aos indios como come-lo e prepara 
beijus; até entio, os indios só comiam madeira podre. Nesse po~t.o se situa o 
episódio do jovem que come sarigüéia assada, um alíment~ perm1t1~0 so~e~te 
para os velhos. Ele envelhece instantaneamente. Se seu mando nAo t1vesse ms1s
tido em consumar o casamento, Estrela teria revelado muitos outros segredos. 
Ela resolve voltar para o céu e o marido pede para acompanhá-la. A noite, Estrela 
vai para o pátio e com~a a cantar. Ao amanhecer, ela e o marido tinham desa
parecido (Nimuendaju, 1946: 245). 
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casada que evita o marido) e péssima nutriz, que se recusa a 
amamentar; simplcsmente, entre os Krahó e os Apinayé. 
Entre estes, com efeito, ela é urna rapariga (que concorda em 
ser nutriz), ao passo que entre os Krahó, é urna mulher casada 
que sabe copular (em oposicao a urna mulher marsupial que, 
no mito krahó da serpente sedutora, nao sabe copular e é boa 
nutriz, o que a classifica como mulher-Estrela).21 

A profetisa canela pertence, evidentemente, a esse grupo 
de mulheres marsupiais, mas ela se situa do lado de Estrelá, 
já que recusa o contato sexual como marido (Messianismo 
A) ou com um estrangeiro (Messianismo B). 

21 Em favor da pertinencia do ''eixo sarigüéia", lembro que na verslo canela a mle 
de Auk@ ouve o grito do preá sem se dar conta de que provém de seu próprio 
corpo. O nome da saringüéia (k/6-ti) só difere do do preá (i>M) pelo acréscimo do 
aumentativo -ti (Vanzolini 195.6-58: 159). E notemos urna frase surpreendente do 
mito krahó dos dois cunhados: "esses preás chamados mucura (sarigüéia, gam
bá)", (Schultz, 1950: 125; cf. também Lévi-Strauss, 1964: 178). 
O mito de Auke e o movimento messiinico esclarecem ainda um outro ponto de 
etnozoologia. Na verslo apinayé, Au.ke toma a forma de urna paca e, na vers!o 
krah6 indiferentemente a de um preá ou a de urna paca. Esses dois roedores . . . 
parecem, portanto, associados no útero da·mle de Auke, onde moram, vivos, ese 
opOem assim a cutia e ao tatu, que s!o ingeridos, depois de mortos, por Kee
kwei: ou seja, urna oposicio, de acordo com a hipótese de Lévi-Strauss (1964: 
138-139, n. 1), baseada na ausencia ou na presenca da cauda. 
A oposi~o. agora entre os pares queixada-tatu/preá-paca, ou o longo oposto ao 
curto (ej. ibídem: 138), fica estabelecida se se aceitar - sem exigir urna demons
tracao mais detalhada, que nos levaría ainda mais longe - que no pensamento 
krah6 o mito das quebcadas, obtidas com a ajuda do tatu por d~is cunhados 
unidos (Schultz, 1950: 160-162), tem urna armacio inversa da do mito de Auke, 
que, lembro, faz su as primeiras aparicOes na versio krahó sob forma de preá ou 
sob forma de paca, e que é, nesta versio, morto pelo avó. Em código de paren
tesco e de atitudes, teríamos: 

Krahó: Mito de origem das queixadas Mito de Auke 

~)-
queixada, tatu (fim) preá, paca (comeco) 

Essa inverslo nio é urna vislo do antropólogo, baseada unicamente no código 
etnológico das representacOes de genealogías. Corresponde a urna oposicio 
fundamental entre todos os Je, que decorre de sua matrHocalidade. Nesse sis
tema, os cunhados slo concebidos como potencialmente, senlo ef etivamente, 
hostis, e principalmente - como ocorre no mito das queixadas - se o irmlo da 
mulher f or solteir.o e pertencer a mesma casa. O que significa que a atitude espe
rada entre eles é negativa, ao passo que se supOe que seja, ao contrário, positiva 
entre avó materno (que também é keti) e neto. 
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Em suma, vemos que o mito de Estrela serve, de certo 
modo, como eixo de simetria: se o movimento messianico 
pretende in verter o mito de Auke, é ref erindo-se a Estrela.que 
procede, fazendo passar de urna nao-Estrela, a mae de Auke, 
para urna verdadeira &trela, a mae de Kraa-kwei. 

' A ' Ora, se se consideram as segu1ntes congruencias: 

estacao seca : estacao chuvosa:: Estrela: nao-Estrela:: socie
dade : natureza 

percebe-se que as conclusOes a que já se ch.egou nos dois pri
meiros códigos encontram-se reafirmadas no último. 

Viu-se, ·com efeito, que a aldeia das mulheres era pura 
natureza. Ora, Lévi-Strauss mostrou, justamente em rela~o 
as amantes do tapir (que sao nao-Estrelas), que o produto da 
natureza com ela mesma só pode ser ''natural'' (Lévi-Strauss, 
1964: 282). O fato de Auke estar realmente, no início de sua 
carreira, em estado de natureza, é significado pela atitu.de de 
seu keti, tio materno e provável "padrinho". Sabe-se que é 
através do keti, e do nome que este lhe transmite, que urna 
crian9a se insere na vida cerimonial e assurne o papel que lhe 
cabe. Entre os Rarnkokamekra, rnais ainda do que entre os 
outros Timbira, o papel do keti é preeminente em tudo o que 
diz respeito aos assuntos públicos de seu itamtxua. Assim, a 
metáfora é transparente: Auke, morto pelo próprio keti, é 
um ser excluído dos ritos, ele é inteiramente "natureza". 

O inverso vale para Kraa-kwei, cuja apari9ao pré-natal, 
precisa Crocker, nao só tem forma humana como está vestida 
de acordo com a moda canela e - isto é essencial - adequa- · 
damente penteada. O corte do cabelo é, com efeito, o sinal da 
participa9ao na vida social: somente os reclusos (em parti,
cular aqueles que estao de luto) deixam de cortar o cabelo. E 
dizer que Kraa-kwei é toda ela sociedade, desde antes de seu 
nascimento, o que é congruente com a sua "secura". Por 
isso, seu keti é encarregado de levar ao conselho a notícia de 
sua vinda iminente. 

Auke é inteiramente "natural", assim como sua mae, 
colocada sob o signo da podridao. O fato de o homem branco 
ser concebido como pertencente a natureza nada tem de sur
preendente: os Timbira nao sao os únicos que se proclamam 
"gente" e rel~gam qualquer outra sociedade, bárbara desde 
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que outra, ao reino da natureza. Um informante kraho inclu
sive nos descreveu a promiseuidade realmente bestial dos civi
lizados, que, dizia, dormem comas próprias filhas. O proce
dimento é, aliás, absolutamente identico ao da popula9ao 
regional, que compara os cantos indígenas aos rugidos dos 
animais ferozes (Nimuendaju, 1946: 115). 

Está-se agora em condi90es de elucidar um ponto funda
mental do movimento messianico, a saber, como o pensa
mento canela pode se satisf azer com a nova versa o f ornecida 
pela profetisa quando, em lugar da menina viva anunciada, 
veio um menino natimorto, dito entao "imagem de Kraa
kwei". Se a estrutura~o do domínio mítico é um fato, e já 
que vimos que o movimento messianico é urna versao do mito 
de Auke em "chave" de mulher-Estrela (ou de sociedade, 
ou de seca), segue-se que as rela90es de equivalencia entre 
objetos '(mas nao os próprios objetos) devem se encontrar 
invariantes no movimento messianico. Dito de outro modo, 
se dois objetos sao equivalentes no mito de Auke, seus trans
formados (no movimento messiaruco) devem continuar a 
se-lo. Se se aplica essa regra a equivalencia estabelecida acima 
(supra, p. 26) - "em chave de nao-Estrela (ou de natureza), 
um menino natimorto vale urna menina viva'' - obtém-se a . . . 
propriedade: ·"em chave de mulher-Estrela, um menino nati-
morto equivale a urna menina viva'', o que, desenvolvido, 
dá: "urna menina viva de urna mulher-Estrela é o equivalente 
de um menino natimorto de urna mulher-Estrela", e isso é 
precisamente o que diz Messianismo B quando afirma que o 
menino natimorto (nao-filho de um estrangeiro, ou seja, filho 
de urna nao-amante do tapir e nutriz suprema que consente 
urna gravidez. exageradamente prolongada, em suma, de urna 
Estrela) é a imagem de Kraa-kwei viva (filha de urna nut~iz 
que evita o marido, o que é um outro de ser Estrela). Odia
grama seria: 

1 Mito de Auke 1 F 1 Messianismo B 1 

Amcokwei (nlo-Estrela) · Kee-Kwei (Estrela) 
A = CI natimorto de nlo-Estrela ~ F(A) 9 viva (Krll-kwei 

(Auke) . filha de urna casta nutriz) 
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B = 9 viva de nlo-Estrel~..A.>...A.A.~"->-''-"-'...-F(B) et natimorto (nlo-
filho de um estrangeiro, 
filho de urna suprema· nutriz) 

Verificamos, pois, que para A = Auke e B = a filha 
nao concebida do mito de Auke: A = B => F(A) = F(B). 

O rigor do pensamento mítico se encontra, desse modo, 
reafirmado. O remanejamento de urna versao, exigido pelo 
evento - a morte de urna crianca do sexo masculino - nao 
deixa de obedecer, através das regras de transf ormacao e de 
equivalencia do pensamento canela, a urna lógica imperiosa.22 

Vimos também que Kraa-kwei nao é, como poder-se-ia 
pensar, a filha nao concebida do mito de Auke: ela é, na ver
dade, a transformacao do próprio Auke; se ele é natureza, 
embora homem, ela é sociedade, embora mulher. 

Mas, se a hostilidade ou a -benevolencia do keti podem 
ser explicadas pelo contraste natureza/ sociedade, convém 
dizer urna palavra sobre as relacOes entre Auke e sua avó. 
Existe um mito ramkokamekra que opera a transicao entre 
vários outros mitos. Trata-se da história de Yawe, distinta, 
entre os Canela, da história da ''visita ao céu'', mas cuja 
parte final aparece nas versOes krahó e apinayé desse último 
mito. Portanto, onde existe apenas urna história para os 
Krahó, os Ramkokamekra contam duas (Yawe e H!hak). Eis 
aqui a primeira delas: 

22 Se nos situarmos nos termos da álgebra das categorias (as categorias consistem, 
lembramos, em urna classe de objetos e urna classe de morfismos entre esses obje
tos, com u¡na lei de composi~o associativa e um morfismo neutro para cada 
objeto), termos nos quais os mitos podem ser pensados (Lorrain, 1969), o que 
acabamos de estabelecer, localmente, é que a transf orma~Ao que faz passar do 
mito de Auke ao movimento mes.siinico conserva urna rela~Ao de equivalencia 
(que é provavelmente, mas isto ainda teria de ser demonstrado, o que F. Lorrain 
chamou de lógica da analogia). 
Vimos, além disso, que nlo só os objetos (personagens) slo invertidos (por excm
plo, n!o-Estrela -+ mulher-Estrela, menino -+ menina, etc .), como também os 
morfismos (rela~Oes) entre eles: por exemplo, a malevolencia (nlo-Estrela para 
com o filho hornero) se torna benevolencia (mulher-Estrela para coma filha). lsso 
nos leva a crer que urna verifica~lo detalhada permitiria estabelecer que o movi
mento messi!nico é urna imagem funtorial (ao menos localmente) do mito de 
Auke, o que é um outrQ modo de dizer que a estrutura da categoría inicial, o mito 
de Auke, se mantém inalterada a través de sua inverslo. No fundo, o movimento 
messia.nico é apenas um modo de "reencenar" o mito, virando-o pelo avesso. 
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Yawe é um homem que se queimou por descuido quando 
cultivava a sua r~a. Seu ferimento na.o cicatrizava, e ele 
ficou de cama, sem poder ca~r. Um dia, seus parentes dei
xam-no sozinho, e ele recebe a visita das almas de seus avós, 
em forma de pássaros, que o curam. Entretanto, ele esconde a 
cura dos parentes. No dia seguinte, apesar dos protestos da 
ma.e, Yawe vai para o banho. No caminho esta.o dois espí
ritos, que o conduzem a urna assembléia de mortos. Estes lhe 
oferecem muitos animais, mas ele se contenta com um papa
gaio, um jacu e urna cutia. Yawe na.o conta nada aos paren
tes. Durante a noite, duas on~as vem buscá-lo para urna ca~a
da, cujo produto, um veado, cabe ao pai .do herói: Yawe, 
supostamente doente, nao poderia come-lo. No dia seguinte, 
em compensa~a.o, ele pede ao cunhado que pesque alguns 
peixes para ele. Mas este pref ere ca~ar pacas, mata duas, e, 
esf orneado, come-as imediatamente, sem nem ao menos lavar 
as ma.os sujas de sangue. Com violentas dores intestinais, é 
curado por Yawe. Em seguida, o herói pune sua esposa infiel 
com a picada de urna formiga na qual ele se tinha transfor
mado. 

Nas duas versOes krahó publicadas até o momento (Me
latti, 1970a: 69-70, e Chiara, 1961-1962: 339-350), em que se 
encontram condensados o mito acima e o da visita ao céu, é 
com o irmao do herói que a mulher o engana. Isso indica 
claramente que se trata de urna nao-Estrela: Estrela é, 
lembro, extremamente reservada em rela~ao ao cunhado que 
a descobre em seu esconderijo. 

Além disso, a notável discricao alimentar de Yawe, que 
recusa a ca~a das almas, opOe-se nitidamente a gula desas
trada de seu cunhado.23 Sabe-se que, entre os Krahó, é exigida 

23 É nessa ocasilo que se manifestamos poderes mágicos de Yawe. É impressi~ 
nante ver como os relatos krahó acerca da aquisi~lo dos poderes mágicos seguem 
fielmente o mito canela de Yawe; cf Melatti (1970a: 69,76), que extrai desses 
relatos o seguinte esquema: 1) um homem (ou urna mulher) adocce; 2) ele está só; 
3) um ser nlo humano aparece para ele; 4) ele cura o doente; S) ele o alimenta; 
6) ele lhe dá poderes mágicos; 7) o homem (ou a mulher) experimenta os poderes 
recebidos . Ve-se, assim, que a aquisi~o dos poderes mágicos só se conforma ao 
mito krahó da visita ao céu, onde Melatti acredita ver o paradigma desses relatos, 
na medida em que este engloba o mito canela de Yawe. É um paralelo surpreen
dente da situa~lo analisada p~Jr Lévi-Strauss (19S8: 266) em que ao mito pawnee 
da aquisi~ao dos poderes mágicos corresponde estritamente um rito, nao pawnee, 
mas mandam, hidatsa e blackfoot. 
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urna certa distancia entre o cacador e o consumo da carne, 
que deve ser previamente esfriada e segura por meio de um 
bastao (Schultz, 1950: 108).24 

A mesma continencia alimentar é atribuida, entre os 
Krahó, ao cacador Kenguna, cujo mito funda, entre os Cane
la, o ritual de iniciacao pepye. Nesse mito, trata-se de crian
cas imersas (parcialmente entre os Canela, totalmente entre 
os Kraho) no rio, e que contam com a benevolencia de seus 
avós vivos. Yawe, ao contrário, é um adulto, parcialmente 
queimado fora da aldeia. A inversao correlativa que ocorre se 
refere aos avós~ que neste caso estao mortos, e nao vivos: 
Ora, o mito de Auke pode ser inserido na mesma série: é urna 
crianca queimada (totalmente) dentro da aldeia e que conta 
coma benevolencia da avó viva. Nesse sentido, é interessante 
compará-lo com sua versao krahó, na qual Auke é queimado 
nao dentro da aldeia mas f ora dela, e sofre a hostilidade do 
av6 vivo. Ou seja, o seguinte quadro: 

Ramkok~ekra-Canela 

Yawe 

•adulto queimado (par
. cialmente) 
• f ora da aldeia 
• benevolencia dos avós 

mortos 

Auke 

• crian~ queimada 
(totalmente) 

• dentro da aldeia 
• benevolencia da avó 

viva 

Krahó 

Auke 

• crian~ queimada 
(totalmente) 

• fora da aldeia 
• hostilidade do avo 

vivo 

Kenguña 

• crian~ imersas 
• fora da aldeia 
•benevolencia dos avós 

vivos 

O quadro parece mostrar que a atitude dos avós está 
ligada a armacao do mito. Em particular, se se consideram as 
versOes canela e krahó do mito de Auke, ve-se que a atitude 
pode se·inverter (benevolencia/malevolencia) ao mesmo tem
po que muda o sexo do antepassado, a partir do momento em 

24 Poder-se-ia dizer que Yawe e a situa~o d~. tipo Estrela sao simétricos segundo 
códigos diferentes. A cons~o adiada da carne por parte dele corresponde a 
consum~lo adiada do casamento por parte dela. 
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que ocorre urna inversao d~ ordeQt espacial, em que o cerrado 
substituí a aldeia como cenário do assassinato da crianca. 

Esse assassinato só se torna definitivo pelo fogo. Ou 
melhor, é o f ogo que· opera a disjuncao entre os indios e 
Auke, transformado em homem branco. Observemos que ele 
é descrito como urna eterna crianca, que nao atinge o status 
de iniciado· (peb), que supOe ritos apropriados, implicando a 
imersao na água. Ao contrário de Akrei e Kenguna, ·heróis 
míticos aos quais se relacionam esses ritos de imersao ( = re
clusao), Auke se torna homem maduro ao mesmo tempo que 
muda de natureza. Com efeito, enquanto a água doce "faz 
amadurecer rapidamente" mas nao muda a substancia, o 
fogo, e especialmente o fogo-que-reduz-a-cinzas, parece ser o 
agente de urna separacao irreversíveP5 e operar urna distincao 
de natureza. lsso fica evidente, por exemplo, na versao krahó 
de "Joaozinho e Maria", conto aprendido dos neobrasilei
ros: quando o velho (a velha bruxa dos irmaos Grimm aqui 
muda de sexo) é cozido na água do caldeirao, o informante 
precisa - e reconhece-se o Timbira por esse episódio a pri
meira vista redundante - que, tendo a água do caldeirao se 
evaporado, o velho pega fogo, é reduzido a cinzas, e que das 
cinzas saíram galos, galinhas, pintinhos e caes (Chiara, 1961-
1962: 353-354) . 

Essa transmutacao que o f ogo supostamente opera escla
rece a conclusao, aparentemente surpreendente, do infor
·mante de Schultz: "Se os índios nao tivessem queimado Auke, 
teriam ficado iguais aos cristaos" (Schultz, 1950: 92).26 Em 
outras palavras, o fogo que queima (e nao o fogo de cozinha) 
dissocia irreversivelmente e faz mudar de natureza·, o que a 
simples morte nio é capaz de fazer. 

A água, ao contrário, é o elemento da criacao: no mito 
canela, Sol e Lua criam os homens mergulhando num riacho 
(Nimuendaju, 1946: 244) ou lancando nele troncos de buriti 

25 A tal ponto que, segundo um informante KrahO, os espíritos dos mortos que sao 
q~imados ndo reencarnam mais (Melatti, 1970b: 211). Talvez seja essc o propó
sito de costume de queimar os f eiticeiros krahO condenados a morte pela tribo 
(Schultz, 1960: 193). 

26 Tanto mais surpreendente que, nessa mesma versAo krahó, os índios s~o privados 
do conforto de civiJiza~o nlo coma chegada do homem branco, mas por culpa 
do avo timorato de Auke, que, pressionado pelo neto a escolher, pref eriu o arco e 
a caba~a a espingarda e ao prato, condenando assim os indios a pobreza. 
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(Crocker, 1963: 164); o mesmo ocorre no mito apinayé (Ni
muendaju, 1939: 164); enfim, no mito krahó, as mulheres sao 
criadas pela imersao de cabacas no rio (Schultz, 1950: 58). O 
poder da água de favorecer a criacao também aparece em 
mitos de demiurgos imersos registrados entre os Xavante 
(Maybury-Lewis, 1967: 248-249), e no mito apinayé de Van
megaprana, homólogo de Auke, que cria os homens brancos 
e os homens. negros a partir dos peixes (Nimuendaju; 1939: 
168). 

Mas, acima de tudo, a água de rio marca o amadureci
mento rápido e a insercao na sociedade. 27 É o que transparece 
no mito de Akrei e Kenguna, já citado, e que funda um dos 
rituais de iniciacao timbira. O banho de rio, aliás, assinala, 
entre várias tribos je, o fim do luto e da reclusao dos mata
dores, que entao retornam a sua vida social. Entre os Canela, 
para se desfazer da influencia dos mortos, seja após o fune
ral, seja no ritual do ketuaye, é administrada urna espécie de 
ducha, pelas parentes maternas (Nimuendaju, 1946: 174). 
Enfim, em um mito krahó, urna espécie de história de Dáfnis 
e Cloé, a copulacao é ensinada a urna índia por urna cobra 
sedutora, e isso acontece no rio (Schultz, 1950: 156-158).28 

A associacao da imersao e da maturacao é, entre os Kñ
kati, explicitamente referida 'aos frutos do buriti, que só sao 
comestíveis após terem ficado alguns días na água. Daí a 
sinonímia, a primeira vista surpreendente: molhado = madu
ro; seco = verde (Lave, 1972: 81). 

27 Assim, o nominador deve, entre os Krtkati, dar banho todos os dias na crian~ a 
quem deu o nome, até que ela comece a andar (Lave, 1972: 29). 

28 A criarn;a assim concebida sai do útero da mae e volta a ele quando bem quer: 
transforma-se em peíxe, paca, etc., até nascer; depois disso, parece ficar inteira
mente humano. É interessante que seu companheiro, seu duplo, seja urna crian~ 
que cresc~ depressa, e saída das tripas de um caititu fervido. Tem-se a impressao 
de estar diante de urna transforma~ao do mito de Akrei e KengunA e do mito de 
Auke. Os heróis dos tres mitos sAo do tipo mekar(J: transformam-se a vontade 
antes do nascimento (Auke e o herói do mito da cobra) ou depois (Kenguna). ~ 
dois primeiros iniciam suas carreiras na água, mas um morre queimado e, portan
to, muda de natureza, ao passo que o outro nasce f ervido e tem urna vida íntima· 
o quadro, considerando apenas a oposi~ao entre o fogo que transmuta (e nao ~ 
fogo de cozinha) e a água dorio geradora ou "amadurecedora", seria: 

Kenguna Auke Herói do mito da cobra 

imerso (água sem fogo) queimado (fogo sem água) fervido (fogo e água) 
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Ora, entre os Canela, a oposicao seco/ molhado cons
titui a base da oposicao entre os homens comuns, os ''cabecas 
secas'', e os personagens mais importan tes da vida cerimo-

"' nial, chamados megakrii-ko "cabecas úmidas'' ou hamren 
(Crocker, 1962: 125 ss.). A palavra hamren significa, segundo 
Nimuendaju (1946: 97), "recuperado de urna longa doenca". 
Esse nome remete a urna série de associacoes que podemos 
tentar reconstituir. 

Com efeito, os hamren sao constituídos em sua maior 
parte pelos tiimhiik (Urubus-rei), a tal ponto que os dois ter
mos sao intercambiáveis. Ora, diz-se que os urubus-rei abrem, 
com seus bicos afiados, carcacas que os bicos mais fracos de 
outros urubus nao conseguem despedacar. A exemplo de seus 
homónimos animais, pede-se aos tii.mhiik que f acam a pri
meira incisao nos animais cacados, para que se mostrem gor
dos. 29 Esses personagens sao proibidos de comer alimentos 
que nao estejam completamente maduros, urna maturidade 
que, aliás, cabe a eles sancionar, já que sao incúmbidos de 
inaugurar as colheitas: comem as primeiras batatas, apanham 
o primeiro peixe que subir a superficie numa pesca com vene
no, sao os primeiros a atear fogo ao cerrado para que a caca 
seja abundante. Além disso, estao sujeitos a urna etiqueta 
severa, pois devem encarnar os mais altos valores da cultura 
canela: sao proibidos de reclamar, de humilhar os outros (o 
que imediatamente exclui qualquer possibilidade de poder 
político, onde o procedimento de "envergonhar" é comum), 
e, finalmente, devem ser generosos (Crocker, 1962: 125 ss., e 
Nimuendaju, 1946: 64, 71, 100). Sao, portanto, comedores 
de primícias, generosos provedores de alimentos maduros, e 
modelos de virtude. Em especial, se opoem nítidamente aos 
chefes políticos (Crocker, 1962: 127-128). 

Os tii.mhii.k só aparecem como unidade organizada du
rante a última parte dos ritos de pepkii.hii.k. Melatti (1970a: 
412) percebeu nesses ritos o esquema do mito da "visita ao 
céu", onde o urubu-rei (tii.mhiik) faz o papel de chefe dos 
pássaros. O herói desse mito, chamado Hahak entre os Cane
la, Tirkre entre os Krahó, e que se mantém anónimo na 

29 Esses Uimhlik sAo assim provavelmente associados ao Sol, Pud, protetor da ca~a e 
Que, num mito, torna gorda a sua ca~a e 'magra a de Lua, Pudiere. 
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versa.o apinayé, é, como Yawe, com quem ele se confunde, 
como vimos, entre as duas últimas tribos, um homem doente 
há muito tempo, abandonado pelos seus e curado pelos pás
saros - o que nos leva finalmente ao termo hamren, "recu
perado de urna longa doenca", que se trata va de elucidar. 

Os hamren tinham o privilégio de ser enterrados no 
pátio da aldeia, que é o lugar dos vivos por excelencia. É o 
teatro da vida cerimonial e, enquanto tal, está associada aos 
homens e a sociedade.30 Assim, ve-se-que a importancia dos 
hamren é exclusivamente cerimonial (os chef es políticos e 
líderes de categorías de idade nao poderiam ser hamren). 
Entre eles se encontram, especialmente, os _ "embaixadores" 
de outras tribos, por elas designados para ser seus represen
tantes31 e que sao tiimhiik no sentido estrito; as meninas asso
ciadas aos ritos de iniciacao, ao pepkiihiik; e outros perso
nagens, que sao como que um resumo do grupo ao qual estao 
associados (embora lhe sejam geralmente exteriores). · 

Disso decorre que o conjunto dos hamren parece ser de 
certo modo concebido como um modelo ideal da sociedade, 
tal como ela se quer, isto é, essencialmente cerimonial. 32 

Assim, o sepultamento dos hamren na pra<;a da aldeia for
nece um "mapa" ideal da sociedade33 em que cada um encar
na um grupo ou urna instituicao fundamental, e onde figuram 
até mesmo os grupos estrangeiros: organograma ou modelo 
reduzido em que a sociedade se reconhece. 

""" Ora, nao se nasce "cabeca úmida" (megakrli-ko -
hamren), acede-se a essa condi<;ao (Crocker, 1962: 128); do 

30 Lembro mais urna vez as congruencias timbira: 
pra~a : perif ería : : horneas : mulheres : : sociedad e : natureza : : vivos : mortos 

3! Esses embaixadores sAo membros do grupo, designados por um grupo estrangeiro 
para representá-lo junto aos seus. Assim, um Ramkokamekra será Uimhlik dos 
Krahó entre os Ramkokamekra; um branco será t/Jmhiik dos Krahó em SAo Paulo. 

32 O domínio político, embora exista e organize várias atividades, n!o é considerado 
como um modelo: os Canela o percebem como desprovido de estrutura, na medi
da em que, aliás, se confunde com o ambito doméstico. Os Xavante, que ao con
trário concebem claramente dois modelos, o das classes de idade e o das fac~Oes 
políticas, dispOem de urna forma de organiza~!o, ausente entre os Timbira; os 
cl!s patrilineares que regem a vida política (cf. Maybury-Lewis, 1967). 

33 Esses hamren, "recuperados de urna longa doen~a" , seriam, de certo modo, pes
soas para quem a morte nao mais existe; pessoas vivas para sempre, como a socie
dade que dura para sempre, e é o que poderia significar o seu enterro no pátio, 
lugar dos vivos e da sociedade. 
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mesmo modo, entre os Krikati, certas criancas com nomes ce
rimonialmente importantes só atingen1 a idade madura ( = mo
lhada) depois de cumprir dois rituais: patrocinados pelos pais 
da crianca, esses rito~ devem ocorrer um após o nascimento e 
o outro antes da puberdade, e antes determinaremos rituais 
de iniciacao (Lave, 1972: 27, 80). Na falta dessas cerimonias, 
ou se a crianca nao é portadora de um nome importante, 
ficará verde para sempre (ibidem: 81). 

A luz do que precede, parece-me significativo que Kraa
kwei anuncie que nascerá ao crepúsculo, que ao amanhecer 
terá crescido, e que os Canela estarao no poder: poder-se-ia 
ver aí os dois momentos dos ritos de amadurecimento, o nas
cimento e a puberdade; somente após o seu amadurecimento, 
e nao simplesmente como seu nascimento, seria instaurada 
urna nova ordem social. 

Parece-me, portanto, que há no "nome" de Kr~Ui-kwei, 
"menina-seca", um trocadilho. Se, por um lado, ela é Auke 
em "chave" de seca, por outro, faz virtualmente parte desses 
personagens importantes nos quais a sociedade se resume, é 
um hamren em potencia/. Mas ainda é preciso que atinja, por 
assim dizer, a maturidade. Parece-nos que é essa passagem da 
virtualidade a realizacao que está na base da forma ''cantante 
e dan~ante" do culto. Tentarei demonstrar que os cantos e 
dancas timbira tema fun<;ao de marcadores de tempo. Assim, 
a forma do culto se esclarecerá: os cantos e dancas teriam por 
objetivo apressar o tempo, fazer amadurecer Kraa-kwei, a 
menina-seca. 

Tendo definido meu-propósito, faz-se necessário anali
sar em certo detalhe alguns aspectos da nocao e da medida do 
tempo entre os Timbira. 

Lave (1972: 80) já salientou a funcao de marcadores de 
períodos que é própria dos ritos, tanto no calendário anual 
quanto no ciclo de vida de um Kñkati: os ritos definem simul
taneamente um tempo ecológico e estrutural, no sentido de 
Evans-Pritchard (1940: 95 ss.). Jean Carter Lave chamou a 
aten~ao para o fato de que as cerimonias se realizara nos mo
mentos de transicao, seja a nível anual, na mudanca de esta
cao, seja a nível cotidiano, no nascente e no poente, isto é, 
em momentos intermediários entre o dia e a noite. 
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Suas conclusoes sao aquelas a que pretendo chegar, e 
poderia contentar-me em sugerir que os dois momentos, nas
cimento e puberdade, nos quais devem ser obrigatoriamente 
realizados os ritos de "amadurecimento", sao aproximados 
no tempo em virtude de urna atividade ritual intensificada. 
Mas acho que é útil olhar mais de perto. 

O lugar concedido aos cantores entre os Timbira é conhe
cido. Urna boa cantora tem direito a tratamento especial e 
urna faixa cerimonial (veja-se a foto de urna cantora kraho 
em Schultz, 1962: pl. 1; r>ara os Ramkokamekra, cf. Nimuen
daju, 1946: 165). Os cantos masculinos krahó eram "adqui
ridos" após o ritual de iniciacao ikrere: um deles tem um 
prestígio especial, e apenas excelentes cantores ousavam se 
declarar seus possuidores. É o canto do khoiré, o machado de 
pedra em forma de ancora ou de crescente, que é também a 
insígnia do cantor. 

Em relacao a esse machado, dispomos de vários mitos. 
Em um deles (Schultz, 1950: 114-119), o khoiré, inicialmente 
descrito como urna "terrível arma de guerra", ensina os can
tos a urna mulher. Um mito de origem, colhido primeira
mente entre os Krahó por V. Chiara e ainda inédito., de que 
possuímos duas variantes, faz dele o "filho" ou a proprieda
de de um se de mesmo nome, o Khoiré de canto maravilhoso: 

A casa de Khoiré é no khoikwakhrat, o "pé do céu"·, isto é, 
nas alturas do oriente.34 De lá ele lan~a em dire9ao ao mundo, 
abaixo, milhares de ''noites'' tímidas que foram escutá-lo. Os 
Krahó chegara ao pé da montanha conduzidos pelo herói 
Haltant e, seduzidos pelos cantos que ouvem, pedem a Khoiré 
um de seus filhos; ele lhes dá seu filho homem, o machado em · 
forma de crescente, e fica com a mulher. O machado ensinará 
seu canto aos índios, mas aquele que o possuir deverá ser um 
modelo das virtudes krahó: nao deve fazer barulho, deve 
escutar mais do que f alar, nao deve brigar, nem se divorciar, 
deve dormir pouco, nao maldizer e esperar que todos tenham 
sido servidos para comer (Chiara, 1972). 

O canto do khoiré dura a noite toda: contém, além da 
epopéia de Haltant, o relato das aventuras de Sol e Lua e a 

34 O leste, entre os Krahó, é associado ao "alto", e o oeste, ao "baixo" . 
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descricao da primeira incursao d~s noites pelo mundo e de 
seus retornos precipitados (comunicacao de V. Chiara). Sem 
se empreender urna exegese exaustiva, percebe-se imediata
mente que o tema recorrente é a alternancia do dia e da noite 
ou em termos mais gerais, a periodicidade. O percurso de ' . 
Haltant, que, saindo da aldeia, conduz seu povo faminto aos 
lugares onde há n1el e ca~a em abundancia, no caminho do pé 
do céu e depois, enfrentando os perigos do khoikwakhrat e se 
apossando do khoiré, retorna pelos caminhos da fome, asse
melha-se muito ao ciclo das esta~oes, "vacas gordas" da esta
cao seca, "vacas magras"· da estacao chuvosa. Eni, favor 
dessa associa~ao, V. Chiara nos fornece um fato notavel: a 
epopéia de Haltant é contada numa ordem diferente depen
dendo da metade (esta~ao seca/esta~ao chuvosa) a que per
tence o narrador; uns iniciam o relato no momento em que 
deixam a aldeia os outros come~am no khoikwakhrat e re-, . . 
lembram em seguida tudo o que precedeu. O mito de ongem 
e o canto do khoiré parecem, pois, sancionar urna periodici
dade em pelo menos dois níveis: alternancia do dia e da noite, 
alternancia da esta~ao seca e da esta~ao chuvosa. 

Essa interpretacao é indiretamente sustentada por um 
mito apinayé (Nimuendaju, 1939: 178): 

Um rapaz nao dispOe de um machado em forma de meia-lua 
mas gostaria de dan~ar. Vai procurá-lo como irmao. n~ aldeia 
de Amazonas, surgida da cisao da popula~ao f em1n1na,. e~ 
decorrencia da morte do jacaré sedutor, cujo relato const1tw, 
aliás, a primeira parte do mito. Nessa al?eia,. completamente 
"natureza" a irma dos rapazes possu1 vános machados e 
~ede um ao Írmao. No dia seguinte, os dais irmaos querem ter 
rela~nes com duas mo~as que os convidam para um banho. 
Mas elas só cederáo se forem vencidas na corrida. Um dos 
irmaos consegu~ chegar antes da mo~a; no dia seguinte, os 
irmaos vao embora. 

Guardemos desse fragmenio de mito que a aldeia "natu
ral ' ' é exorcizada por meio de duas trocas que se correspon
dem ern códigos diferentes: o dom de um machado em forma 
de ~eia-luz e as rela9oes sexuais nao com um anin1al (o jaca
ré), mas entre homem e mulher. O machado marca, portan to, 
a media~ao entre dois campos excessivamente s~parado~. 
Aproxima-se. assim, da fun~ao do maracá e dos sinos, evi-
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denciada por Lévi-Strauss (1966: 364 ss.). Instru1nentos da 
media~ao, maracás, sinos e machados semilunares sao a mar
ca da periodicidade. 35 O fato de esse machado ser confiado, 
nos mitos krahó e apinayé, a mulheres, poderia ser atribuído 
ao seu caráter intrinsecamente "periódico" (cf. Lévi-Strauss 
1968: 421).36 

35 De fato, entre os Krahó, um período é atribuído aos cantores. Um cantor da 
metade wakmeye deveria, teoricamente, cantar de dia, já que a sua metade é 
associada ao Sol, ao leste e ao día; um cantor katamye deve cantar de noite 
(Chiara, 1972). Segundo nútos colhidos por J. C. Melatti (1970b: 436), 'alguns 
cantos f oram aprendidos com um homem em cuja cabeca brota va urna flor, e que 
cantava da aurora até o p()r-do-sol. Outros provém de um casal que morava no 
"pé do céu" (khoikwakhrat), e que cantava do por-do-sol até a meia-noite. 

36 Mas existe um detalhe essencial, que ainda nllo destacamos: no mito krahó 
(Sc_hultz, 1950: 1.10 ss.), a machadinha cerimonial só é entregue pelo seu proprie
táno a quemo tlver vencido na corrida, exatamente como no mito apinayé que 
acabamos de ver as jovens Amazonas só cedem para aquele que for mais rápido 
do que etas. 
Minha hipótese é que a corrida de revezarnento "com toras" é a expressao domo
vimento temporal, que ela expressa a periodicidade, a alternancia na duracilo, ao 
passo que o canto e a danca silo a sua marca. Para reduzir essa idéia a urna ima
gem aproximada, poder-se-ia dizer que a corrida de revezamento é o ~ndulo de 
um relógio de que o canto e a danca sao o ponteiro. Assim, se as corridas remetem 
a urna representacao de alternancia harmoniosa e a um tempo cíclico ou "pen
dular'', para retomar a expressllo de Leach (1961), os cantos e dancas remetem 
antes, a um tempo linear, mas somente na medida em que este é o limite de u~ 
círculo de grande raio . Pois os ponteiros do relógio seguem, igualmente, a "ronda 
das horas", e o "tempo estrutural" (Evans-Pritchard, 1940: 94 ss.) tem só urna 
aparencia de linearidade, já que se refere a distdneia entre grupos de pessoas que 
ocupam lugares que se mantem pelo próprio fato de constituírem a estrutura 
social. 
Conf esso desde logo que n~o pretendo poder demonstrar completamente a minha 
afirmaca.o. As corridas "de tora" estilo imbricadas num sistema de represen
tacOes sobre o qual sabe-se ainda muito pouco: seria necessário um estudo a 
parte, que comecasse por elucidar a posicllo semantica de outros elementos bas-. . 
tante numerosos, a q~e estilo relacionadas essas corridas. Contentar-me-ci, pois, 
cm fornecer algumas mdicacOes. 
An~es de mais nada, urna palavra sobre essas corridas, certamente a instituic&> 
mais célebre dos Je, que excitou a imaginacilo de todos os viajantes, que viram 
nela provas matrimóniais, competicOes esportivas, ritos f unerários ... (Nimuenda
ju, 1946: 141 ss.). Nela se enfrentam dois times, que podem ser classes de ida.de 
mctadcs cerimoniais, grupos formados para um determinado ritual, etc. Doi~ 
troncos, geralmente de buriti, slo cortados para cada corrida, e seu comprimento 
vai segundo a ocasiao. sa.o depositados fora da aldeia. em um lugar previamente 
limpo. Lá cada time apanha a sua tora e, revezando-se com habilidade correm . , 
até a alde1a. 
Melatti .U970b: 440-441) notou com muita propriedade a r~lacao entre certas 
t~ras e os produtos da natureza .trazidos para a aldeia (toras grossas para um ta· 
pu mort<;>, toras docomprimentodomilho que cresce nás rocas, etc.)~ ContudoJsso 
nao explica o fato de ha ver duas toras de cada vez, ou a corrida em si. Maybury-
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Os intervalos entre odia e a noite sao, como vimos, mar
cados pelo canto: a voz do "pai do khoiré", isto é, o chef e 
dos cantos, deve ser a primeira ao amanhecer e a última ao 
anoitecer (Chiara, 1973: 36). E os cantos e dan9as sao reali
zados, como notou Lave (1972: 80), em pontos de transi~ao: 
a alvorada e o crepúsculo. Nao poderia ser melhor expressa, 
parece-nos, a sua qualidade de marcadores de tempo.37 Diria 

Lewis (1967: 246-247) já pós em evidencia que essa corrida nao é urna corrida, no 
sentido que damos ao termo, mas sim um rito. De fato, o dever dos corredores 
nao é chegar na frente, mas sim correr bem: as toras podem ter pesos desiguais 
sem que ninguém se incomode; a chegada suscita menos interesse do que a corri
da, em si, os vencedores nao sao festejados e os vencidos nilo sao criticados. Mais 
do que isso, urna distancia grande demais entre os dois times na chegada pode 
comprometer a corrida e, pelo menos em um caso xavante, relatado por Maybury
Lewis, a corrida teve de ser recomecada! É significativo que durante a corrida, 
quando urna das toras caiu e um dos times tomou urna dianteira muito grande em 
relacilo ao outro. os membros da equipe ganhadora ajudaram os seus adversários 
a carregar o tronco, procurando assim diminuir a distancia considerável que se ti
nha criado entre eles. Nao há melhor modo de mostrar que a virtude dessa corrida 
é instaurar urna distancia razoável, que mantenha os dois grupos em estado de 
troca: é preciso que permanecam "parceiros", e poderíamos evocar a quantia pa
ga além do valor que, em certas sociedades, é a garantía de que o comércio nao 
cessará. 
Os Krrkati estabelecem, inclusive, urna equivalencia entre as toras da corrida e a 
sociedade como um todo (Lave, 1972: 75). A corrida exprime, certamente, a 
altern!ncia dos grupos dominantes (estacao seca, estacao chuvosa, ·etc.). Mas 
enquanto tal~ ela exprime justamente o "tempo estrutural", definido pela própria 
alternincia. Assim, as corridas de tora estao para o tempo nao marcado (dura
cllo) comos rituais (cantos e dancas) estao para o tempo marcado (datas). Isso é 
confirmado pelo caráter respectivamente marcado dos bons cantores, que sao 
personagens cerimoniais importantes, e nao marcado dos corredores velozes que, 
embora sejam tidos em alta estima, nilo gozam de nenhum privilégio cerimonial. 

37 O uso do som ou de sua ausencia (silencio, barulho, instrumentos de percussilo, 
etc.) como indice do tempo já foi discutido por Jackson (1968: 293-299). em 
seqilencia ao artigo de Needham (1967: 606-614) . Mas, para mim. nilo silo os 
elementos constitutivos do canto ou da danca que silo indicadores do tempo, mas 
essas manifestacOes tomadas na sua totalidade, e isso num contexto preciso, a 
saber, o dos Timbira orientais. O artigo de Needham inspirou também um comen
tário de Blacking (1968: 313-314), de quem empresto esta citai;ilo de Stravinsky, 
que exprime ta.o bem a minha idéia: ''A música nos é dada com o único propósito 
de estabelecer urna ordem nas coisas, inclusive, e especialmente, a coordenafiio 
entre o homem e o tempo" (grifo nosso). 
Isso evoca também a funcilo das Musas em Homero, cujo canto que "comefa 
pelo início" e desfia as genealogias parece marcar o tempo e ordenar a com
preensao: "E agora, dizei-me, ó Musas, habitantes do Olimpo - pois vós sois 
deusas; presentes em toda parte, vós sabeis tudo; quanto a nós, só ouvimos um 
ruido, e ní1o sabemos nada ... " (cf. Vernant 1965: 55 ss.). 
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que sao sua unidade elementar, já que es tao presentes enquan
to subdivisoes em todas as medidas temporais.38 

O ano dos Timbira orientais pode ser dividido em dois 
grandes períodos cerimoniais. Um deles dura aproximada
mente toda a esta~ao seca (de maio a outubro), e o outro, a 
esta9ao chuvosa. Cada .um deles é delimitado por urna festa 
de abertura e urna festa de encerramento. Um caso impres
sionante e que ilustra bem a alternancia requerida entre os 
dois períodos, assim como a preeminencia de urna data fixada 
socialmente sobre qualquer critério "meteorológico", é con
tado por Nimuendaju. Em 1936, quando tres epidemias dizi
maram os Canela, a abertura da esta9ao seca sofreu um adia
mento de aproximadamente tres meses. Um mes depois, no 
dia 15 de agosto, ela foi abruptamente encerrada, e a esta9ao 
chuvosa oficialmente aberta. Urna semana depois, os Canela 
se preparavam para encerrá-la, a fim de poder reabrir a esta-
9ao seca a qual sucedería, no momento adequado, urna nova 
esta9ao chuvosa (Nimuendaju, 1946: 169-170). O que signi
fica que em 1936, os Canela tiveram o dobro das "esta9oes" 
habituais. 

Entre as festas de abertura e de encerramento de cada 
esta9ao, que, retomando os termos de Hubert (1905), sao "as 
datas críticas que interrompem a continuidade do tempo", 
ocorrem intervalos concebidos como contínuos. 

Esse esquema - festa de abertura, período "de manu
ten~ao" ou de latencia, festa de encerramento - se aplica 
nao somente as duas "esta~oes" como também a maior parte 
dos rituais timbira. Ao longo desse período intercalar, corre
se com um determinado tipo de tora39 e canta-se um determi
nado tipo de canto. 

Induz-se de tudo isso que os Timbira orientais concebem 
várias do que nos atrevemos a chamar de unidades de tempo. 
Contudo, já que o tempo é concebido "qualitativamente", e 

38 Existem, sem dúvida, unidades muito maiores, como as distancias entre as classes 
de idade, por exemplo, que nao seria pertinente decompor em microunidades 
como essas. 

39 Por exemplo, entre os Krahó, a metade wakmeye, associada a esta~ao seca, temo 
privilégio (e a pesada obriga~ao) de derrubar e cortar os troncos (as toras entao se 
chamam wakmeti) para a corrida, durante toda a esta~ao em que domina. O 
inverso ocorre na esta~ao chuvosa, ern que as toras (katamti) sao de responsa
bilidade dos katamye (Melatti, 1970b: 333) . 
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nao quantitativamente, essas unidades sao de certo modo 
"coloridas" pela macrounidade de que dependem. Para nós, 
o ponteiro dos minutos é identico a si mesmo quer sejam 3h20 
ou 4h20 no mostrador do relógio: somente o ponteiro das 
horas terá mudado. Nao é o que ocorre entre os Timbira 
orientais, e os cantos, dan~as e corridas de toras diferentes 
qualitativamente segundo o rituam em curso. 

Se me f or concedida a fun9ao que atribuí aos cantos e 
dan~as, compreender-se-á que a pletora cerimonial, exigida 
para a chegada de Kraa-kwei, no fundo é apenas urna manei
ra de apressar o tempo, como se avan~asse os ponteiros de 

d ' ' "" ' ' . d' um relógio. Cada semana, com suas uas esta~ves , in 1-

gena e "civilizada", completa um ciclo, e assim faz amadu
recer, se "umidificar", a menina seca que é Kraa-kwei, de 
modo a perfazer nela o hamren, garantía de urna nova ordem 
social.40 

40 Enquanto este artigo estava sendo redigjdo, Lux B. Vidal gentilmente emprestou
me a sua tese (1972), onde se encontram dados sobre os Xikrin - grupo Kayapó 
setentrional e, portanto, tarnbém Je - que refor~am as aproxima~Oes que 
acabam de f azer . . 
Na noite da festa do ml-rérl-mé, que é urna festa de nomina~lo, é preciso cantar 
e dan~ar sem descanso do pOr-do-sol até o raiar do dia. A cerimOnia é co~cluí~, a 
leste diante da casa dos homens, com um canto que se chama ngrere-n1-ng(J, o 
cant~ da água que corre" e que tennina no in(J ("nascente"; também pode signi
ficar "o fim"). L. Vidal, que pOde observar essa festa, conta que um indio ent4o 
declarou, literalrnente: "Já chegou na nascente (inlJ); acabou" (Vidal, 1972: 30). 
Notemos que a dan~a come~a no momento em que o Sol se pOe e termina a leste, 
quarido ele ressurge, o que exprime manifestamente urna volta no tempo. Isso 
nao surpreende, em se tratando de urna festa de nomina~lo, isto .é. ~a ~sagem 
de urna identidade ritual, que é revivida por seu novo ator (essa idé1a fo1 desen
volvida em rela~Ao aos Krlkati por Lave, 1972: 79 ss.). E essa volta no tempo é 
realizada por cantos e dan~as. . . . . 
Mas há um outro aspecto que chama a aten~o nessa festa: a d1v1sao dos partici
pantes em ml-be-kon-kati e mt-ka-pit-koro. Os primeiros dan~m em circulo, e 
seu nome significa literalmente "os que nlo servem para nada", ou "~5:5º~ sern 
fun~lo cerimonial específica enquanto grupo". Os outros ret~m seu pnvdégiq em 
fun~Ao de seus nomes: dan~ num eixo leste-oeste e cortam o círculo dos outros 
dan~arinos . O nome deste grupo significa literalmente "os que cort~ gritan~o" 
(Vidal, 1972: 29 e 62-64). Conseqüentemente, encontramos ness~ tnbo, tao dife
rente dos Canela em vários aspectos, os elementos que caractenzam os hamren 
(ou os Krikati "de grandes nomes") e sua fun~Ao cerimonial específica. A da~a 
dos m~-ka-pit-koro é urna dan~a que recorta os intervalos - e essa parece ser a 
fun~Ao que os Xikrin lhe atribuem (Vidal, 1972: 62) - nesse círculo amorfo dos 
"que nao servem para nada". Como o Sol, isto é, o tempo, ela está orientada 
segundo o eixo leste-oeste. 
É extremamente interessante ver a que ponto as diversas sociedades je exploram e 
organizan1 de modo diferente o património de representa~Oes que compartilham. 
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lsso lan9a alguma luz sobre o código sexual no qual W. 
Crocker acredita ver urna paródia da ética "civilizada", em 
que a vergonha rege a rela9ao entre os sexos - enquanto o 
amor é alegre entre os Canela - e onde o parentesco é redu
zido a um pequeno núcleo: o incesto prescrito pela profetisa 
se encarregaria de romper os la9os muito afastados de paren
tesco (Crocker, 1967: 76, 80). 

Quanto ao primeiro ponto, lembro que embora o ato 
sexual seja muito apreciado e que encená-lo seja um modo 
cerimonial de demonstrar alegria, existem, contudo, situa
coes em que a continencia é prescrita, e isso, justamente, para 
favorecer o crescimento físico dos rapazes e mocas, para que 
se tornem aptos a cumprir os seus papéis sociais (Crocker, 
1968: 327). Disso pode-se induzir que a abstinencia sexual 
seria, também ela, um mecanismo destinado a acelerar o 
amadurecimento de Kraa-kwei. 

Em rela9ao ao segundo ponto, a saber, o incesto como 
redutor de parentesco, convém olhá-lo mais de perto. Essa 
explicacao nao dá conta de todos os casos, pois apesar da 
lubricidade que os Canela atribuem aos neobrasileiros, devem 
ter notado entre eles a persistencia dos lacos e a distancia 
entre genro e sogra, e entre irmaós. Ora, Crocker relata casos 
senao de incesto consumado, pelo menos, o que vem a dar no 
mesmo, de infracao em relacao a distancia exigida entre essas 
categorías de parentes. Acredito~ e tentarei mostrá-lo, que a 
razao dessas práticas incestuosas pode ser encontrada em 
representacoes próprias do grupo e nao puramente paródicas. 

Nesse culto que anuncia a inversao do poder, estabele
ceu-se certamente, como nota Crocker (1967: 80), um simu
lacro da estratificacao social dos neobrasileiros da regiao. 
Trata-se daquilo que Víctor Turner (1969) chamou de "pseu
do-hierarquia'', no sentido de que é puramente expressiva e 
nada instrumental: nao corresponde a nenhuma divisao ver
dadeira do trabalho. Ora, esse pastiche de hierarquía conota 
precisamente, como salientou Turner, os rituais de inversao 
de status. 

Para que baja inversao de status é preciso que o sistema 
admita diferencas de status. O que significa que, nesse movi
mento, os índios Canela conceberam a sua sociedade como 
parte de um conjunto mais ampio, que englobaría os neobra
sileiros e eles próprios: é o reconhecimento da situa9ao de de-
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pendencia.41 Já o mito de Auke, ao ·menos em sua versao 
krahó, salientava essa amplia9ao do quadro de referencia: 
Auke é o branco provedor, a quem cabe suprir as necessida
des dos índios e protege-los. 

Encontram-se na sociedade canela, as vésperas da ''rebe
liao", os símbolos de indiferencia9ao que caracterizam os 
estados liminares, e que exprimem o caos que deve se instau-

41 Esses rituais de inverslo de status slo associados por Turner as festas periódicas 
cm que os fracos assumem o poder. Nesse momento, a sociedade como um todo é 
concebida como mergulhada no inarticulado. O fato de os neobrasileiros só terem 
tomado parte no movimento para exterminá-lo na.o significa que na.o tenham sido 
considerados como participantes pelos Canela. 
Quanto aos "fins de semana civilizados", nlo silo, em minha opinilo, inversOes 
de status, e sim "mascaradas": é enquant<> broncos metafóricos que os indios 
dan~m como brancos. Estes, portanto, continuam sendo os donos do poder, 
enquanto a chegada de Kraa-kwei na.o se consumar. A cxpresslo status reversa/ é, 
me parece, abusivamente utilizada (cf. Rigby, 1968, por exemplo, em que homens 
metafóricos, encarnados pelas mulheres gogo, realizam determinados rituais: 
nem por isso deixam de ser os homens os detentores de certos papéis). 
Parece-me que se deve distinguir o conjunto de urna popula~ao, seja P, do con
junto dos "papéis" (no sentido tradicional de Linton), R, e o conjunto das "iden
tidades sociais", no sentido de Goodenough (1965: 2), l. Existem correspon
dencias C (1, R) entre o conjunto das identidades sociais e o dos papéis. Por outro 
lado, a atribui~Ao de papéis consiste inicialmente na atribui~lo de urna identidade 
social, ou c: P - l. A altera~ dessa correspondencia c nAo implica que f: 1 - R 
também se altere. Diríamos que a modifica~A.o de c eme': P- 1 é urna mascarada 
e que a de f em f': I - R é um status reversa/ no sentido pleno. Nesse sentido, a 
ceia de Natal servida por oficiais ingleses (na condif40 de oficíais) a seus subordi
nados (cf. Gluckman, 1963: 109) seria urna inversAo de status no sentido pleno, 
assim como o objetivo final do movimento messiinico, cm que os indios (na con
dif40 de indios) teriam o "melhor papel". 
A distin~lo entre status reversa/ e mascaráda supOe, portanto, urna distin~ao 
prévia entre individuo e persona, mas nao implica de modo algum que asocie
dade considerada tenha urna n~Ao de individuo como a nossa, sendo o indiví
duo, nessc caso, simplesmente a matéria-prima na qual a sociedade imprime a sua 
marca. Como nlo parece fazer essa disti~Ao, M. Gluckman dá como exemplos 
daquilo que chama de "rebelia.o" (1954: 20-23) tanto situa~Oes de mascarada 
quanto de inverslo de status no sentido próprio. Além disso, o que ele chama de 
"revolucAo" seria urna mudan~. nlo na atribui~lo dos papéis as identidades 
sociais, mas na estrutura do próprio conjunto dos papéis, ou seja, nos nosso 
termos, quando R se torna R'. . 
Voltando a "pseudo-hierarquía", Turner (1969: 191) sugere que ela poderla ser 
justamente a expresslo da liminaridade em grupos que slo, de resto, igualitários. 
Isso mostra que talvez fosse preferivel abandonar o termo communitas que 
Turner utiliza, e que evoca a liminaridade cm algumas situacOes mas nlo cm. 
todas, e voltar a noca.o de "carisma" de Max Weber, que opOe no fundo os dois 
modos da aclo social: um modo que segue os caminhos culturalmente definidos, 
ou as ligacOcs entre os papéis e os status, e o modo carismático, que se vivifica nas 
potencialidades de urna ordem social que ainda na.o existe - na virtualidade do 
amorfo. 
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rar antes que possa e1nergir urna nova ordem social. Mas a 
inarticula~ao, a homogeneidade da liminaridade, é o reverso 
e o complemento de urna estrutura social dada. 42 Conseqüen
temente, nao possui urna forma universal, embora possa ser 
reconhecida por vários de seus atributos. 

Assim, entre os Canela, a homogeneidade é expressa 
pela conjun~ao inusitada das fac~oes políticas, pela ausencia 
de propriedade marcada pelo dever de se desfazer dos pró
prios bens para que, no dia certo, sejam devolvidos em dobro 
(o que explicita do modo mais claro possível a sucessao limi
naridade/nova ordem), pela obediencia incondicional as 
ordens da ·profetisa. Os direitos e deveres do parentesco sao 
suspensos pelo incesto (cuja posi~ao semantica se encontra, 
desse modo, esclarecida), urna indiferencia~ao sexual é esta
belecida. Nesse sentido, chama a aten~ao que entre os Xavan
tes e os Xerente, outros grupos je, a mesma palavra, tsiwam
lfar, designe simultaneamente o incesto, a metamorfosee a 
confusao. Os Xerente tem, inclusive, um monstro terrível 
cujo nome deriva de tsiwamffar e que é, segundo Maybury
Lewis (1967: 75), o espirito da confusao. Além disso, Crocker 
informa que Kee-kwei sustentava com opulencia um grupo de 
fiéis, rapazes e mo~as, que moravam juntos num conjunto de 
casas. Ora, essa comunidade lembra, ao mesmo tempo que as 
contradiz, as classes de idade, formadas por rapazes e apenas 
duas mo~as associadas, após urna reclusao durante a qual 
cada um fica fechado numa cela encostada na casa materna. 

Parece, pois, que nesse estado liminar que é o molde em 
baixo-relevo da organiza~ao social, tudo o que funda a socie
dade canela esteja negado e dissolvido, tanto as classes de 
idade quanto a alian~a, o alinhamento político e os diferentes 
grupos rituais. O movimento messianico fez tábula rasa, 
aniquilando a sociedade canela para que surgisse urna nova 
ordem. 

De um ponto de vista metodológico, é notável que aqui
lo que chamaríamos de "história'', a seqüencia dos aconteci
mentos, seja inteligível com referencia a um mito de que ela é 
a inversao, ao passo que as "institui~oes" ou formas adota-

42 Segundo Turner ( 1969: 203): " Tribal comunistas is the obverse of tribal stru~
ture". 
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das pelo culto se esclarecem pela estrutura social, de que sao 
o reverso e o complemento. É-se levado a induzir que se o 
mito e o rito certamente nao correspondem um ao outro ter
mo a termo, existe entretanto urna solidariedade entre eles, 
eles "caminham juntos", de modo que urna inversao de um 
acarreta necessariamente urna inversao do outro. 

Esta análise concentrou-se essencialmente nas represen
ta~oes subjacentes ao movimento messianico canela. Con
vém, no entanto, dizer urna palavra sobre as circunstancias 
de sua emergencia e, em particular, sobre um aparente para
doxo: sua .eclosao coincidiu naó com urna "priva~ao rela
tiva'' (Aberle, 1966), tida como propicia a esse genero de mo
vimento, mas sim com urna "prosperidade relativa", já que 
pela primeira vez em vários anos era esperado um excedente 
agrícola. 

Talvez pudéssemos compreende-lo se lembrarmos que a 
produ~ao de excedentes dá acesso a um sistema de trocas co
merciais que supoe a reciprocidade. Ora, a reciprocidade é 
continuamente negada pelos neobrasileiros, tanto pelos habi
tantes da regiao, que só tornam, quanto pelos habitantes de 
cidades afastadas, que só dao. Nao é, portanto, fortuito que 
Da Matta (1970: 104) evidencie, em sua análise do mito ca
nela de origem do homem branco, a ausencia de reciproci
dade. Os neobrasileiros nao se recusam a ceder a sua cultura 
aos índios, o que poderia ter levado os Canela a um movi
mento de tipo ''nativista'', em que certos tra~os indígenas se
riam acentuados;43 recusam-se, sim, a ser parceiros em termos 

. de igualdade. 
Urna outra observa~ao parece evidente: a correla~ao 

entre os movimentos messianicos nos grupos je e a ausencia 
de mobilidade individual na sociedade global. Esse parece ser 
um f ator capaz de explicar a ausencia de tais movimentos 
entre os Gavioes, que sao empregados como mao-d~-obra na 
extra~ao de castanha-do-pará, ao passo que messianismos 
surgiram entre os Krahó (em 1961), e entre os Ramkokamekra 

43 A dialética desses movimentos nativistas foi há tempos descrita por Linton (1943) 
que mostrou que silo sempre rea~~s a recusa, por parte do grupo dominante, de 
ceder integralmente a sua cultura. É o que ocorre, principalmente, com diverso~ 
movimentos em países de coloniza~ilo anglo-saxil. 
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(em 1963), ambos grupos que vivem nurna regiao de pecuária, 
em que seus servicos nao sao necessários e suas terras sao 
tobicadas (ej. Melatti, 1967; Laraia e Da Matta, 1967).44 

Mas o que esta análise quis demonstrar, antes de mais 
nada, é que o movimento canela de 1963 é urna "aplicacao", 
um exercício prático do mito de Auke. Ele nao o nega, ele o 
exemplifica: pela negacao das premissas do mito, valores e 
relacOes se invertem. Mas nao deve haver ilusOes: as regras do 
jogo sao as mesmas, e essas regras sao a própria estrutura do 
mito de Auke, o que é apenas um outro modo de dizer que o 
movimento messianico e o mito sao exemplos de um mesmo e 
único modelo, no sentido que Lévi-Strauss estendeu a etno
logía (Lévi-Strauss, 1958: 306). 

Se o rito é um jogo em que a partida já estaria decidida 
(Lévi-Strauss, 1962: 44), o movimento messianico lanca no
vamente os dados. O pensamento mítico pode, portanto, 
realizar um jog~ no sentido próprio, ou seja, um conjunto de 
regras acionadas pelo evento, e é por aí que a história se rein
troduz ~esse pensamento intemporal (cf. Lévi-Strauss, 1962: 
248). 

Chegamos assim a conclusao de Lévi-Strauss (1958: 
258), com que iniciamos este trabalho, a saber, que é preciso 
"desistir de buscar a relacao entre o mito e o ritual numa. 
espécie de causalidade mecanica, para conce ber sua relacao 
no plano de urna dialética, que só se torna acessível se ambos 
tiverem sido previamente reduzidos a seus elementos estru
turais''. 

Essa estrutura é o sistema de referencia lógica canela, 
cuja validade nao é, em momento algum, colocada em ques
tao. Enquanto as hipóteses que a fundamentam nao forem 
infirmadas, nao se tratará de "revolucao" e nem sequer de 
"reformismo", no sentido que lhes deu Hobsbawn (1959: 
10-11), e que supOe urna mudanca (radical ou mitigada) na 
ordem social. A ordenacao do mundo se mantém, e a única 

44 O rnovirnento canela ilustra com perfei~o o esquema weberiano de carisma e 
rotinizai;ao. Vernos nele o impulso inicial que logo adquire urna legitimai;Ao de 
tipo secular, quando a profetisa se casa com o filho do chef e político rnais impor
tante, ao mesmo tempo que se delineia e cresce em imporUincia o personagem do 
"líder secular", Kaapel-tik, o mesmo que Crocker dizia, num artigo anterior, 
desejoso de melhorar, por meio da compreensao recíproca, as relacoes entre 
indios e neobrasileiros. 

ANTROPOLOGIA DO BRASIL 49 

manipulacao possível é inverter os papéis atribuídos a cada 
pessoa, isto é, urna "rebeliao" no sentido de Gluckman 
(1954: 20-23), ou mais precisamente o que chamei de inversao 
de status no sentido pleno. lsso concorda com o que Lawren
ce (1971: 230-232, passim) estabeleceu em relacao ao cargo 
cult da parte meridional de Madang, na Nova Guiné. 

O movimento canela ilustra ainda um outro ponto im
portante: pelo menos no início, é na medida em que a acao 
proposta é cognitivamente satisfatória que o líder carismático 
obtém apoio, e nao em funcao de seus "sucessos". Eis por 
que os líderes parecem tao pouco preocupados em adiar a 
data prevista para o cwnprimento de suas profecías: se elas 
nao se realizam, isso nao constituí ipso facto um fracasso, 
fracasso que se liga, antes, a impossibilidade de satisf azer 
cognitivamente os adeptos.45 Encontram-se no livro de P. 
Lawrence exemplos de carreiras prolongadas de profetas do 
<;argo, apesar de seus repetidos fracassos. Pouco importa, 
aliás, a carreira de tal óu tal profeta: é muito mais significa
tivo, e ao mesmo tempo pungente, ver como os cargos cults se 
mantiveram, apesar de todos os desmentidos desde 1871 ! Se o 
agente motor desses movimentos é, inegavelmente, a situa
cao de desigualdade vivida, é, no entantó, porque eles satisfa
zem exigencias intelectuais, porque permitem compreender, 
que eles duraram sob urna forma que pouco mudou em um 
século.46 , 

Pelo menos os Ramkokamekra-Canela terao compreen-
dido. 
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De amigos f ormais 
e pessoa; ·de companhei·ros, 
espelhos e identidades* 

A sessao de hoje leva o título "A Constru~ao da Pessoa 
nas Sociedades Indígenas do Brasil''. Título que se quis abran
gente, mas que pode causar certa perplexidade, pois, a menos 
de tomar os termos em urna acep~ao lata, ele coloca, me pare
ce, como nao-problemática a existencia de urna categoría de 
pessoa nas sociedades indígenas. Se, por certo, urna socie
dade nao se pode pensar sem seu acervo de papéis, de perso
nae, se ela dispOe também de um ideário sobre o que constituí 
a individuali~ade de um homem, nao é claro que ela tenha 
necessariamente urna categoría ou simplesmente urna n~ao 
de pessoa. Esta, como escreveu há uns tantos anos lgnase 
Meyerson, ''nao é um estado simples e uno, um fato primiti
vo, um dado imediato: a pessoa é mediata, construída e com-

• Extraído do Boletim do Museu Nacional, n.s. n!' 32, 1979. Apresentado original
mente no Simpósio "A Pesquisa Etnológica no Brasil", realizado no Museu 
Nacional e na Academia Brasileira de Ciencia, Rio de Janeiro, de 21 a 23.6.1978. 
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plexa. Nao é urna categoria imutável, co-eterna ao homem, é 
urna funcao que se elabora diversamente através da história e 
que continua a se elaborar diante de nós" (Meyerson, 1973: 
8). Categoría histórica e cultural, portanto. Coisas que Mauss 
já havia, aliás, mostrado, quando retracava a emergencia da 
pessoa, ligando-a a condicOes de tempo e de espaco, e inse
rindo-a em modos de organizacao, de acao e de pensamento. 

Contrariamente, porém, aoque se poderia esperar após 
este prólogo (que me parece no entanto necessário), creio 
que, sim, se pode falar em pessoa entre os Krahó, urna vez 
que me parece existir entre eles a nocao de um princípio de 
autonomía, de dinámica própria. Mas esse principio pessoal 
deve ser, creio, procurado e nao postulado. Escrevi, há uns 
anos já, urnas coisas sobre isso, ligando a noca.o de pessoa as 
instituicOes de amizade formal e de companheirismo. Como 
nao tive, no entanto, ocasiao de discutir o que havia entao 
escrito, pensei aproveitar este foro para um debate. No pro
cesso de condensar drasticamente em oito as vinte páginas 
originais, deu-se porém urna revisao e urna clarificacao do 
que entao sustentava, e quem vier a comparar os dois textos 
perceberá nítidas diferencas. 

Naquele trabalho, tentei fundamentar alguns pontos 
que, por falta de tempo, apenas resumirei aquí. Afirmava 
mais ou menos o seguinte: 

1) a amizade formal entre os Krahó devia ser entendida como 
consistindo essencialmente em urna relacao de evitacao e 
solidariedade entre duas pessoast conjugada com relacOes 
prazenteiras assimétricas de cada qual comos pais de seus 
parceiros; insistía, entao, que essas duas relacOes eram 
pensadas como um todo, e nao isoladamente, e con10 tal 
deviam ser analisadas em conjunto; e implicava, além 
disso, que a ligacao da instituicao de amizade formal com ., 
os nomes próprios era secundária, ou seja, era a modali-
dade krahó do tema je mais amplo da amizade formal; 

2) analisando os contextos em que intervem os amigos for
mais, distinguía dois tipos de situacOes: o primeiro tipo diz 
respeito a danos físicos; como queimaduras, picadas de 
marimbondos ou de formigOes, em que o amigo formal é 
chamado para sofrer na pele precisamente a mesma agres
sao física de que foi vítima seu parceiro; enquanto o outro 
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tipo se ref ere aos ritos de· inicia9ao 'e fim de resguardo do 
assassino, quando os amigos formais permitem a reinte
gracao de um Krahó segregado do convívio social e, even
tualmente, sua instauracao em urna nova condicao social. 

Quería aqui retomar, a partir dos pontos levantados, a 
discussao dessas práticas e instituicOes. Situemo-nos de saída 
além das várias explicacOes funcionais: amizade formal e 
relacOes prazeiteiras, modos de se.conjugar e conjurar, cqmo 
quería Radcliffe-Brown (1952 (1940): 103), urna divergencia 
de interesse inscrita na estrutura social; ou pela alianca que 
instaura entre grupos separados, provedora de seguranca no 
mundo incerto de pequenos grupos antagónicos como os dos 
Tonga da Zámbia, e permitindo sancOes morais - riden
do castigat mores - que nao poderiam ser exercidas por 
membros do cla, demasiado próximos (na versao de Colson, 
1962: 82). 

. Teoría dessas relacOes de amizade ou, como objetou há 
muitos anos Mary Douglas, mera classificacao de modos de 
manter a amizade entre grupos ou pessoas estruturalmente 
separadas? (Tew, 1951: 122). 

Discussao pouco profícua: os beneficios sociais, para 
nao falar em funcOes, da amizade formal e das chamadas 
joking-relationships sao suficientemente óbvios .. Mas as so
ciedades je, mais talvez do que quaisquer outras, por suas 
pletóricas instituicOes rituais, suscitam outros níveis de ex·pli~ 
cacao que nao os da razao funcional. Ou seja, a pergunta que 
se coloca é: dado que as mesmas funcOes poderiam ser preen
chidas por urna variedade de formas, práticas e instituicOes, a 
que outras determinacoes responde a escolha dessas formas 
específicas? Ou, outra maneira de colocar a mesma questao, 
se é verdade, como nao custa conceder; que essas instituicOes · 
de amizade desempenham os papéis que f oram enumerados 
acima, quais siio as atribuiroes semiinticas que as qualifiéam 
para tanto? 

Tomemos o caso krahó. Poderíamos come~ar pelo mito 
de cria~ao, mas comecemos por outra ponta, pela institui~ao. 
O amigo formal é, por definicao e por excelencia, um estra
nho, um nao-parente, ikhuanare. A relacao imperante é de 

• • 
respe1to extremo e de evitacao. Nos casos que podem acon-
tecer - já que a amizade formal é ligada ao no me - de pa-
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rentes serem também amigos formais, só se considera esta 
relacao mantida se se mantiver a etiqueta social correspon
dente. Na verdade, como já tive ocasiao de salientar, a sim
ples inobservancia, por involuntária que seja, da distancia 
requerida rompe de modo abrupto a relacao, sem que esta 
possa jamais ser reparada. Assim, urna mulher mudou-se de 
urna aldeia para outra e iniciou urna relacao descontraída 
com urna mulher da nova aldeia. Veio depois a saber que os 
nomes de ambas. eram ligados por amizade formal, mas nao 
foi possível reatar a relacao de distancia que havia sido infrin
gida. Já se configura, me parece, que a distancia nao é apenas 
um atributo do amigo formal mas, de certa maneira, sua pró
pria essencia. Retomaremos isto mais adiante. 

Com os parentes do amigo formal, graceja-se. E estes 
nao se podem formalizar comas injúrias t'. xingamentos de 
que sao alvo. Agressao simbólica fundamentada nov~mente 
na condicao de estranho. E isso em mais de um sentido: na 
medida, primeiro, em que um estranho pode, como afirmou 
Gluckman (1965: 99-103), ridicularizar sem ferir lacos sociais 
e reafirmar, assim, valores; pode operar como árbitro em um 
jogo do qual ele nao é parte. E Gluckman chama a atencao 
para o status de estrangeiro, que costumava s.er ~ do bobo d~ 
corte, que exercia controle moral sobre a auto~tdade do ret. 
Deixa de ver, porém, que nao eram apenas alhetos, nesse sen
tido nacional, os bobos da corte. Eram também freqüente
mente seres disformes, is to é, negavam as proporcoes do 
corpo humano, o que, em outro códig·o, vem a ser a mesma 
coisa: estranhos a sociedade em um caso, a "humanidade" 
no outro, negando em seu próprio corpo a articulacao bar-

. 1 '' d f " "os mon1osa das partes, e es eram semP.re . os . e ora , 
outros", llOS que negavam por sua própria existencia a sobe
ranía de urna ordem. Sua disformidade expressava portanto, 
ainda, que, profissionais da pilhéria, eram eles próprios 
pilhérias, se esta é realmente, como argumenta Douglas (1966: 
366), um desafio a configuracao dominante de relacoes, 
exprimindo as possibilidades latentes dentro de u~a ordem 
imperante que é assim momentaneamente subvertida. 

O amigo formal pode, assim, gracejar e insultar suas víti
mas na medida em que ele é um estranho, e isto em mais de 
um; dimensao. E ao insultar, ele ao mesmo tempo reafirma 
sua estranheza e a inversao que seu gracejo implica. 
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Em seu duplo aspecto de evitacao e parceria jocosa, o 
amigo formal teria, portanto, esse caráter que me parece defi
ní-lo, o de negar, o de inverter, o de contradizer, o de ser um 

• 
antónimo. 

Retomemos o fío da meada e perguntemo-nos se a dis
cussao acima traz alguma luz sobre os fatos krahó evocados 
no início: por que se pede ao amigo formal que sofra o 
mesmo dano físico da vítima original (queimadura, picada de 
marimbondo ou de formigao) senao porque inflingir o dano 
ao antonimo é duplicar, reiterar a negacao e o ataque, e 
recobrar assim a integridade inicial, que fora atingida. Por 
outro lado, por que o amigo formal está presente, em prin
cipio, em ritos de passagem? Por que ele se interpoe entre os 
iniciandos e seus atacantes, membros da aldeia, aliado e equi
valente nessa batalha aos "estrangeiros" de outras aldeias? 
Se o amigo formal é o outro, a antítese, entao sua presenca 

. atesta a dissolu~iio da persona/idade, a volta ao caos indife
renciado que caracteriza os estados chamados liminares: 
Mas, ao mesmo tempo, o confronto tese-antítese, nome

. antonimo, conduz a síntese almejada no ritual, ou seja, ao 
.novo status. 

Princípio de restauracao, sim, mas também, portanto, 
principio de instauracao, portador de dinamica, fermento na 
massa que encerra possibilidade recalcadas. 

No plano cosmológico, essa rela~ao aparece com maior 
nitidez: Sol e Lua sao amigos f ormais e ao mesmo tempo 
burlam-se m.utuamente ao longo do mito da criacao. Em 
suma, reúnem, talvez por falta de personagens em um mundo 
ainda deserto, as duas facetas da amizade formal. E a criacao 
se dá, isto é importante, através de um processo dialético. 
Rituais fundamentais sao assim instituidos; se, por exemplo, 
corridas de toras sao criacao de Sol, ritos fúnebres e resguar
do de parto seguem as preferencias de Lua. Já procurei mos
trar em um artigo sobre o ·messianismo Canela (Carneiro da 
Cunha, 1973: 27, n. 2), a ligacao entre as corridas de toras e a 
nocao de tempo e de periodicidade. Parece pois adequado 
que seja o Sol, que, como diz DaMatta (1975: 242), "desem
penha o papel de um personagem cego pela . regularidade e 
pela certeza" (isto talvez fosse mais matizado entre os Krahó 
do que entre os Apinayé), o criador dos ritos de regularidade. 
Quanto a Lua, cabe-lhe a origem do trabalho agrícola: por 
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sua culpa, as ferramentas de Sol nao operam mais sozinhas e 
exigem o concurso humano. E, como se queixa da ausencia 
de movimento, Lua provoca a criacao de mosquitos e cobras 
que atormentam os homens. Lua é portanto causa de diversos 
males e inconvenientes, instigador de várias desordens, por 
certo, masé também, e precisamente por isso mesmo, o prin
cípio diniimico na criacao, e finalmente o fundador de dois 
ritos fundamentais. Esses dois ritos sao, como vimos, o res
guardo de parto e os funerais, e tornar-se-á (espero) claro 
mais adiante que isso nao parece ser fortuito: sao estes os 
ritos de separacao de.indivíduos do seio de suas parentelas 
qll:e tem_a ver coma criacao e·a destruicao de um·espaco pro
pnamente pesosal. Cabía a Lua instaurar esses ritos. 

Dizíamos acima que a evitacao, a distancia, seriam a 
própria essencia da amizade formal. Explícita nesse sentido é 
~ .P~ática canela descrita por Nimuendaju (1946: 101). Os 
1n1c1andos, ao cabo do ritual de pepye, podem, se o desaja
rem, estabelecer relacOes de amizade formal mediante o . . ' 
segu1nte rito: de costas um para o outro, mergulham no ribei-
rao em direfiJes opostas, em seguida emergem e se encaram. 
Significativamente, um rito muito semelhante, mas com urna 
inversao crucial, serivira, entre os mesmos Canela, para esta
belecer a relacao que chamarei de companheirismo (o termo 
Krahó. é ikhuono, meu companheiro): os candidatos mergu
lham 1untos, abrafados e na mesma direfiio (Nimuendaju 
1946: 105). ' 

Nossos dados, como os de Melatti, indicam que sao · 
"companheiras" entre os Krahó as criancas nascidas no 
mesmo dia (mas aparentemente nao os gemeos verdadeiros), 
rapazes que foram kriirigaté, isto é, chefes de metades de 
iniciandos, durante o mesmo .ritual de iniciacao, seja no 
Pempkahok ou no Ketuaye, as mocas que foram associadas a 
um mesmo grupo na mesrna celebracao de um <lestes rituais, 
os homens que foram prefeitos do pátio, oficio sempre inves
tido em dois incumbentes, na mesma estacao do mesmo ano 
e assim por <liante. ' 

Os ikhuono, ao contrário dos amigos formais sao com
pa,nheiros de todas. as horas e todas as atividades, p~lo menos 
ate se tornarem pais de numerosa prole. Reina entre eles total 
liberdade de discurso e urna camaradagem descontraída. No 
ritual que encerra a estacao chuvosa e no que encerra a esta-
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cao seca, há troca cerimonial de mulheres entre as metades 
Wakmeye e Katamye. Nessa ocasiao, os ikhuono trocam 
preferencialmente de mulhers entre si, a nao ser que estas nao 
pertencam a metade alterna requerida. 

Um estudo lexicológico sumário permite descobrir urna 
raíz comum nas palavras que designam o companheiro, ikhuo
no (no feminino ikhuoré), e a placenta, ikhuoti, a que os 
Krahó se referem aliás em portugues como "o companheiro 
da crianca''. Todos esses dados corroboram, me parece, a 
ligacao da nocao de semelhanfa, ou melhor, de simultanei
dade coma instituicao do "companheirismo", e esclarecem, 
além disso, o contraste entre nadar na mesma direcao e nadar 
em direcoes opostas nos ritos que .fundam, entre os Canela, 
as relacoes de companheirismo e de amizade formal, respecti
vamente. Tal como o amigo formal corresponde ao radical
mente oposto, a alteridade por excelencia, o companheiro 
corresponde a semelhanca, a simultaneidade, a gemeleidade. 

Diante de urna semelhanca tao claramente construída, 
de urna alteridade posta e nao dada, em um meio social final
mente homogeneo, o que pensar? Reduzi-las a funcaes de 
coesao social, quando mais nao fosse, suporia que os grupos 
a serem coesos fosse realmente estranhos de antemao: ora, se 
algo fica patente é que essa estranheza é arbitrariamente edi
.ficada para se colocar a nocao de alteridade, e que a seme
lhanca parece ser codificada muito além da camaradagem 
que manif esta. 

A minha hipótese é que a amizade formal e o compa
nheirismo tem a ver com a nocao de pessoa entre os Krahó -
o que mostra en passant que esse longo prólogo tinha afinal 
algo a ver com o assunto deste seminário. Vejam: é sabido 
que a identidade social é associada, entre os Krahó, a nomea
c;ao e a identidade individual, biológica, a consangüinidade 
(Melatti, 1970). Haveria, entre esses dois pólos, espaco para 
urna nocao de pessoa? Creio que sim, e mais: acho que as 
instituicoes de amizade formal e de companheirismo apon
tam justamente nessa direcao. 

Que seria, nesse sentido, o companheiro? Ele é, vimo
lo, a imagem especular nao da forma do corpo, porém de 
sua acao; é "quem faz o que eu faco ao mesmo tempo que 
eu, quem nasce no dia em que nas~o, quem governa o pátio 
quando eu também governo, mais genericamente quem me 
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acompanha em minhas a90es cotidianas''. Tratam-se de 
ikhuono os dois cunhados que, na epopéia de Haltant, par
tem juntos para o pé do céu, um duplicando o outro até que a 
morte os separe; também no mito de Katxeré, a mulher-estre
la, o par de rapazes que juntos vao buscar um machado se 
tratam por "companheiro". Um come a carne proibida de 
mucura e envelhece instantaneamente, enquanto o outro con
tinua o seu caminho. Nos dois mitos, a "constru~ao" é a 
mesma: o par de companheiros só parece existir em fun9ao 
do incidente que os fará divergir: urna trajetória serve, por 
assim dizer, de referencia a outra, que se a.lterou. Mas para 
tanto, é necessário que as trajetórias sejam inicialmente para
lelas, o que é expresso pelo artificio estilístico de faze-los cha
marem-se mutuamente de ikhuono. 

Os ikhuono se espelham portanto, cada qual refletindo 
o que o outro tem de singular, no plano biológico, ritual e 
também nesse domínio intermediário que é· para os Krahó o 
político. Bis por que a placenta, ikhuoti, seria o companheiro 
maior, o companheiro por excelencia, pois nascida com o 
homem ela é sua primeira imago. O companheiro é a a~ao ou 
a fun~ao simultanea, aquele que me espelha e1n minhas obras 
e no qual eu me reconhe~o e me assumo enquanto homem 
agindo. Mas se o companheirismo permite assim pensar a 
assun~ao de urna imagem, urna identifica~ao, nao autoriza 
ainda a colocar como existente a no~ao de pessoa. 

Esta me parece ser precisamente a atribui~ao da amizade 
formal que, jogando com a alteridade, instaura urna dialé
tica, um princípio dinamico que funda a pessoa como ser de 
autonomia. Nesse sentido, a amizade formal, em seu duplo 
aspecto de evita~ao e de rela90es prazenteiras, é urna modali
dade de um processo de constru~o da pessoa. Instaura dis
tancia e subverte a ordem. Vimos que o amigo formal é con
ceitualmente o estranho, o outro e, enquanto tal, ele pode ser 
o mediador, o restaurador da integridad e física e da posi~ao 
social, gra9as a jogos de dupla nega9ao em que os Je sao 
adestrados. Já mencionei em outro trabalho que é um proce
dimento usual entre os Krahó o de representar um grupo por 
alguém que lhe é exterior. Assim, por exemplo, urna menina é 
associada aos homens, um menino as mulheres, duas meninas 
aos iniciandos... Como se cada um desses grupos só se reco
nhecesse através de um jogo de espelhos que lhe devolve o seu 
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contrário. E Christopher Croker apontou mecanismos estrei
tamente paralelos a estes entre os Bororo, mostrando que 
tanto a identidade social qvanto a identidade física emergem 
através de processos especjlares que as constroem, processos 
que fazem com que um Boroso nunca seja tanto si mesmo do 
que quando um totalmente outro o "representa" (Crocker, 
1977). Creio que este processo se reencontra na constru~ao da 
identidade pessoal, e nao apenas biológica ou social, através 
da amizade formal. 

Por outro lado, o amigo formal é também aquele que, 
ao brincar comos parentes de seu parceiro, nao só aponta e 
marca o lugar do amigo, mas agride e subverte o grupo fami
liar em que este se insere e lhe talha um espa~o pessoal, reafir
mando limites. Vejam que isto esclarece algo curioso, ou 
seja, a nao-reciprocidade do comportamento jocoso. Cada 
qual é alvo das pilhérias dos amigos f ormais de seus filhos e 
nao lhes pode retrucar. Nesse sentido, tal vez se possa correla
cionar, nas diversas tribos je, o grupo dentro do qual se faz 
resguardo (ou seja, aquele que pode obscurecer as fronteiras 
biológicas de cada um) e o grupo com o qual se pode gracejar. 

Assim, por excelencia, o amigo formal seria o que ''con
tradiz' ', nega, evita e inverte seu parceiro, e que lhe abre, 
assim, um campo pessoal, nao, sem dúvida, como agente 
dotado de razao, vontade e liberdade - esses atributos oci
dentais da pessoa - mas como ser de certa maneira único, 
diferenciado e, sobretudo, provido de urna dinainica própria. 
em suma, como um sujeito. 
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Escatologia entre 
o 1'.rahó:) reflexio, 
fabula~ao* 

Este artigo surgiu de urna insatisfa\-aO e quer ref1etir 
sobre ela. Há alguns anos, publiquei urna análise da escatolo
gía de um grupo indígena do tronco lingüístico je, os Krahó, 
que se localizam ao norte do Estado de Goiás (Carneiro da 
Cunha, 1978). Interpretei, entao, a escatología krahó como 
urna especula~ao sobre a sociedade, um questionarr1ento de 
suas premissas básicas. Os Krahó descrevem urna sociedade 
de mortos harmoniosa, notável pela ausencia das fontes de 
conflito ou de cisao que, entre os vivos, se atribuem sobre
tudo as rela~Oes corn parentes por alian~a. Mas essa sociedade 

• O original deste artigo apareceu em Sally Humpreys e Helen King (eds.). Mortality 
and immortality. The archaeology anti anthropo/ogy of death, Londres, Academic 
Press, 1981, sobo título "Eschatology among the Krahó: reflection upon society, 
free field of fabulation" . Agrade~ a Mauro B. de Almeida, da UNICAMP, as 
críticas e sugestOes. 
A tradu~Ao em portugues foi publicada em Martins (org.), A morte, os morros na 
sociedade brasileira. Sao Paulo, HUCITEC, 1983. 
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tranqüila aparece simultaneamente como urna sociedade 
inviável, condenada a imobilidade e a involucao. Em suma, a 
sociedade dos mortos seria como urna demonstracao, por 
reducao ao absurdo, da validade das premissas que regem a 
sociedade dos vivos. 

Nao creio que esta análise, que exporei em detalhe a 
seguir, esteja errada. Mas me deixou insatisfeita: deixou-me a 
sensacao de ter eludido nluitos dados na análise que, para 
fazer sentido, tinha de se restringir a um certo núcleo e 
silenciar fora dele. Claro que as limitacOes que senti pode
riam ser imputadas ao instrumental usado ou a meu manuseio 
desse instrumental. No entanto, eu já havia feito, com o 
mesmo aparato, análises exaustivas de outros campos, em 
particular de um movimento messianico num grupo vizinho e 
culturalmente aparentado aos Krahó, os Ramkokamekra
Canela (Carneiro da Cunha, 1973). Tinha conseguido dar 
conta de urna quantidade de versOes sem ter de renunciar a 
dados disponíveis. De certa forma, todo o campo era esqua
drinhado pela análise que fiz. Desta vez, apesar de minha 
inclinacao por análises detalhadas e exaustivas, algo em mim 
parecía resistir. A diversidade das versOes parecia irredutível, 
a nao ser por urna coerencia 9ue percebi, mas que nao dava 
conta de todos os detalhes. 

Diante disto, sugiro que a culpa e.stava no material. Nao 
é simples boutade. Creio que existem em cada sociedade ter
renos baldios, terras de ninguém, em que a imprecisao é 
essencial. É como se existissem lugares privilegiados para 
utopías, para a fantasia. A escatología, em sociedades que nao 
a usam como um mundo de premios que sancionam as acOes 
dos vivos, pode servir como um desses terrains vagues· a que 
aludi, como um domínio onde se fabula coma parca sujeicao 
de urnas poucas regras. Análises funcionais. e estruturais só 
podem, portanto, dar conta desse núcleo reduzido de rela
cOes estruturadas entre a escatología e a soci~dade que a 
produz. Fora de tal núcleo, a análise deveria apoiar-se muito 
mais na enunciacao do que na gramática. Se aceito, este argu
mento implica também que crencas e simbolismo podem ser 
distinguidos em campos distintos, cujas relacOes coma socie
dade sao diferentes entre si. 
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As fontes 

O terreno do consenso, entre os Krahó, sobre os deta
lhes da existencia depois da morte é exíguo. Mas nos seus 
estreitos limites, é vigorosa a crenca nos mekaro. Karo (no 
coletivo, mekaro) designa o princípio pessoal que perdura 
depois da morte. O karo está, portanto, também presente no 
vivente, a nao ser durante eventuais ausencias, durante os 
sonhos, quando vaga fora do seu corpo hospedeiro, ou .du
rante períodos de doenca. Entre os denota ta da palavra f 1gu
ram a fotografia, o reflexo e qualquer imagem do corpo. ~as 
o karo nao é apenas urna imagem: pode assumir um aspecto 
diferente do corpo que habita, e seria mais propriamente 
traduzível por "duplo" (vide Vernant, 1965), algo que remete 
ao objeto sem necessariamente refleti-lo. O karo separa-se 
irreversivelmente do corpo nao quando cessa o sopro, a respi
racao, mas quando se incorpora a sociedade dos mortos, isto 
é, quando aceita compartilhar comida, pi!1tar-se com eles e 
correr com toras com os outros espíritos. E só a partir dessa 
incorporacao que a morte se toma irreversível. 

Quais sao, entao, as fontes da escatologiá krahó? Há,, é 
claro vários mitos que os pOem em cena ou que se ref erem as 
transf ormacOes que seguem a morte, mas sua autoridade 
parece ser raramente invocada. O conhecimento direto dos 
mortos é reservado a urna categoria de pessoas, os akriigaikrit, 
ou "cabecas leves", que com eles tem· urna experiencia pes
soal. Esta categoría parece recobrir, além dos curadores que 
já receberam seus poderes, também os curadores em poten
cial. Tais pessoas podem entrar em contato comos mortos, 
falar com eles, ir até a sua aldeia e, no entanto, conseguir 
voltar. · 

Os curadores sao comumente citados como autoridades 
no assunto: costumam vangloriar-se de mirabolantes incur
sOes e sao fonte de inovacOes que, no entanto, nao sao neces
sariamente aceitas nem perpetuadas. Elas servem, de certo 
modo, para atestar o conhecimento de visu que os curadores 
tem dos mekaro e firmar-lhes o prestígio. Mas podemos dis
tinguir, nas versOes dos curadores, princíJ?iOs básico~ que, 
ligados a tradicao, lhes atestam a autenticidade e perm1tem ~ 
incorporacao de suas histórias. Esses princípios serao anali
sados mais adiante. 
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Outra fonte de especulacao sobre os mekaro está ao 
alcance de cada um, sao os sonhos. Karo é traduzível, como 
já vimos, mais precisamente por ''imagem'', e as imagens 
vistas nos sonhos sao, portanto, mekaro. Se em sonho vemos 
gente, isto é, imagens tendo certas atividades, cacando, cor
rendo com toras etc., isto pode ser prova suficiente para 
deduzirmos que os mekaro tem tais atividades. 

Existem também recorrentes histórias de Krahó que se 
defrontaram com mekaro, no mato ou no ribeirao. Esta é 
sempre urna experiencia individual - já que os mekaro 
aparecem a quem está só -, que é em seguida comentada e 
confrontada com o u tras para se decidir se o encontro f oi real
mente com quem se supüe. 

Urna tal variedade de fontes, urna producao ·acessível a 
especialistas (os curadores) como a leigos, geram um vasto 
espectro de producao escatológica. Já que essa producao nao 
pretende ser codificada em urna ortodoxia, ou mesmo perpe
tuada, parece haver pouca preocupa<;ao em controlá-la, a 
nao ser pelo antropólogo que tal vez a suscite. O resultado é 
um corpus ilimitado e por vezes contraditório de representa
coes. Como podemos pretender analisar tal campo? Antes de 
entrarmos nesta questao, faremos urna descricao dos traeos 
mais gerais da escatología krahó, distinguindo as crencas 
mais largamente compartilhadas das versoes mais idiossin
cráticas. 

As metamorf oses do karó 

O karo, ao desprender-se do homem, torna-se por assim 
dizer urna imagem "livre", nao circunscrita, isto é, que nao 
remete a urna forma precisa, mas que, pelo contrário, pode 
assumir qualquer forma. No entanto, assinalamos entao, o 
karo nunca se acha desprovido de matéria, ele nao é imagem 
sem conteúdo. 

O ka ro ''livre'' é passível de qualquer metamorf ose e, 
no entanto, é dito ao mesmo tempo que seu aspecto varia 
como "estágio" em que se encontra: os mekaro podem, com 
efeito, morrer reiteradas vezes e revestir sucessivamente a 
aparencia de animais de grande porte, animais de porte 
menor e, enfim, converter-se em pedra, raíz, cupim ou toco 
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de árvore; esta enumera<;ao varia sensivelmente com cada 
informante. 

Urna informacao, colhida por Vilma Chiara de um cura
dor, menciona a existencia de mekaro múltiplos, cujas mortes 
sucessivas levam as transformac0es de estado. Justifica assim, 
através de urna inovacao teórica, os estágios tradicionais dos 
mekaro. "Eu estou vivo, tenho quatro karo. Quando morrer, 
tenho tres karo ainda. Um ano depois (isto é, algum tempo 
depois) morre um, ficam dois. O terceiro karo virapó (veado
galheiro). O cacador de veado mata, ele já usa asa, vira 
kokonré (pássaro coa?), anda de noite, vira cobra. Se matar 
de novo, vira vevé (borboleta), dia vem chegando vira toco, 
lagartixa; se bicho mata, aí pronto, acabou. Se fica na aldeia 
(de mekaro) nao acontece de virar. Mas mekaro gosta de 
andar, até que acabe os mekaro dele, aí acaba tudo." (Com. 
pessoal, V. Chiara.) · 

Daqueles mekartJ que. estao na forma animal, alguns sao 
bichos de caca, anta, veado, papa~mel, tatu, etc. Deles se dirá 
que "nao tem gosto", que "tem gosto ruim" ou que sao 
''magros'', mas sua carne é comestível. Apenas u~ curador 
afirmou que a carne do tatupeba (autxet), quando este é um 
avatar de mekaro, é azul e dá dor de barriga. 

Segundo um informante de Melatti (1970: 211), esta 
carne, consumida pelos parentes, é a causa da semelhanca das 
criancas com aqueles que já morreram: os mekaro, afirmava 
ele, se reencarnariam nas criancas, n9 ventre de suas maes. 
É esta a única mencao que ternos de reencarnacoes em hu
manos. 

Mas os mekar(J que suscitam algum interesse e que 
interagem eventualmente com os vivos sao os que se encon
tram no primeiro estágio, e, salvo mencao contrária, é destes 
e somente destes que estaremos falando quando usarmos, de 
ora em diante, o termo. 

A espa~o dos mekaró 

O espaco dos mortos é complementar e oposto ao espaco 
dos vivos: "a Lua (Pedlere) é o Sol (Ped) dos mekaro", dis
seram freqüentemente os informantes. Os mekaro gostam da 
escuridao do mato, e nao da chapada ou do "limpo" (po), 
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que é a paisagem bonita por excelencia para os Krahó, e cor
responde a vegetacao do sopé do morro. Os Krahó sao até 
chamados pelos seus vizinhos Canela e Xerente de Kenpokh
rare, literalmente "filhos do limpo do morro". Os mekaro, 
em contraste, comprazem-se em lugares recónditos e escuros, 
nos dias de inverno (isto é, da chuva), e temem o sol quente;47 

de dia ficam na aldeia, mas vagam pela mata de noite. 
Os mekariJ, dizem-nos, quando vem a aldeia dos vivos, 

nunca assomam ao pátio (ka); segundo alguns, ficam quando 
muito no krikapé, caminho circular que passa a frente das 
casas; segundo a maioria, só entram nas casas pelos "fun
dos", isto é, pela porta que dá para o mato e que, muitas 
vezes, nao existe para evitar-lhes a irrupcao. Esta porta pode, 
aliás, ser chamada de atekrumpe harkwa onde karkwa aqui 
significa porta (harkwa é também boca, linguagem e canti
ga); rumpe indica direcao e atek, que significa "morto" e 
"preto", designa aqui o "mato" (mato é normalmente iróm). 
Na realidade, portanto, a expressao significa, literalmente, 
"porta no rumo do morto". 

Em outras palavras, ou os mortos sao relegados ao exte
rior do es paco social da aldeia ou sao confinados a esfera 
doméstica. Veremos que esta alternativa, qué se reencontra 
em outros níveis, por exemplo na associacao como oeste ou 
coma aldeia do entérro, depende da perspectiva em que se 
coloca a especulacao. Em ambos os casos, no entanto, fica 
claro que os mortos sao excluídos da sociedade dos vivos, que 
é idealmente pensada como cerimonial e tem como palco 
principal o pátio central da aldeia. 

Os mekariJ tem aparencia humana, quando estao em sua 
aldeia, ou durante a noite, quando gostam de andar; mas se o 
dia os surpreende f ora de sua aldeia, transf ormam-se em ani
mal, seja kokonré (pássaro coa); seja autxet, tatupeba, que 
cava sua toca e desaparece;48 seja enfim qualquer animalzi-

47 p . . 1· or 1sso, exp icou um curador: "Para tentar reaver um kar(J, que abandonou seu 
corpo hospedeiro, nio se pode deixar o cadáver no sol quente, mas sempre em 
lugar fresco e sombrío". · 

48 É deste tatu, cujo epíteto é regularmente "o comedor de cadáveres", que se pre
caveem os Krahó, forrando o túmulo com paus. Segundo um informante dis-. ' 
tmgue-se dentre os tatupebas necrófagos pela cor do ¡>elo da barriga, que nestes é 
preto, em vez de branco. 
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nho. Talvez por isso se lhes atribua receio de cachorros e 
gatos, e medo do estampido das espingardas e dos latidos dos 
caes. Por outro lado, os latidos afugentam-nos das casas dos 
vivos e relegam-nos ao espaco exterior a aldeia. Melatti (1970: 
208) menciona que os mortos temem, além dos latidos, o 
chocalhar do maracá. Esta informacao foi contestada por 
nossos informantes, que argumentaram que os mortos pas
sam a maior parte do seu tempo cantando e dancando ao som. 
dos maracás dos seus cantadores. No entanto, a informacao 
dada a Melatti pode perf eitamente ser entendida como se 

· ref erindo a exclusao dos mekaro do· es paco dos vivos, pois 
o mar·acá é o único instrumento musical que nunca sai da 
aldeia.49 

Trocando o dia pela noite, os mekariJ entram em con
tato com pessoas que estao sós. Por isso, muitos sao os que 
nao se aventuram sozinhos pela mata por temer-lhes o encon
tro no turno. so 

Vemos por este conjunto de representacOes que os mor
tos sao tidos como "exteriores" em relacao a comunidade e a 
aldeia dos vivos, só aparecendo a quem está temporariamente 
segregado desta comunidade e do espaco social que a significa. 

A oposi~io vivos/ mortos · 

A partida para o mundo dos mortos assemelha-se a pas
sagem para o campo adverso, quando nao a urna traicao. 
Como em tantas outras sociedades, e entre as tribos je o fato 
está particularmente bem descrito para os Caingang estu
dados por Henry (1964: 67 ss.), os parentes recriminam o 
defunto por te-los abandonado, ao mesmo tempo que o exor
tam a se esquecer dos seus. O corte deve ser consumado e, 
para tanto, oferece-se ao kariJ faminto urna derradeira refei
cao e se o contenta urna última vez com o ritual de encerra
mento do luto. 

49 Para os Xikrin, segundo Vidal (1972: 148), o maracá está simbolicamente ligado 
ao centro da pra~a . 

so Nessas ocasiOes, um mooo de se afugentar os mekaró, que 01uito tememos estran
geiros (kupl), é assobiar a moda destes, distinta do assobiar Krahó . 

• 
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Os mekartJ opOem-se, portanto, aos vivos e reciproca
mente como imagens especulares, é o que se depreende da 
afrrmacao que fez, certa feita, um curador: "os mekaro cha
mam-nos de mekaro, eles nao se chamam (a si mesmos) de 
mekarfJ, eles tem medo de nós''. 

Que é a relacao e nao os termos que sao relevantes fica 
especialmente claro se nos detivermos na análise da locali
zacao dos mortos. A cosmografia é, como se sabe, um indi
cador preciso de categorias do pensamento. 

Quando os mekarfJ sao congregados em aldeia, o que 
nem sempre é, como veremos, o caso, esta é habitualmente 
situada a oeste, mediante a associacao da sociedade, o dentro 
e o leste, por urna parte, e dos mortos, o exterior e o este, por 
outra. Isto diz respeito a totalidade dos mekariJ Krahó, mas a 
aldeia dos mortos nao abriga estrangeiros. 

Se agora introduzirmos esta nova variável que sao os 
estrangeiros, a geografia se altera: segundo o chef e da aldeia 
de Pedra Furada, os mortos krahó ficam a leste, enquanto os 
mekarfJ de gente branca se aldeiam a oeste. O que se tornou 
relevante neste contexto foi a oposicao Krahó/ estrangeiros, e 
a localizacao respectiva exprime que a sociedade por excelen
cia é krahó (e, portanto, a leste), enquanto os estrangeiros 
sao bárbaros (portanto, a oeste). 

Podemos inferir para os Xavante urna lógica semelhante 
a esta. Enquanto os Xavante orientais situam seus mortos a 
oeste, os Xavante ocidentais, organizados segundo metades 
exógamas, alteram esta assignacao. Cada metade situa seus 
próprios mortos a leste, relegando os mortos da metade 
adversa .ao ocidente (Maybury-Lewis, 1967: 292). 

Os mortos e a consangüinidade 

Sao os parentes mortos e especialmente os consangüí
neos matrilaterais que se reúnem a volta do Krahó doente 
para levá-lo a aldeia dos mekarfJ. Sao eles também os que 
tentam rete-lo lá, induzi-lo a aceitar comida, a participar das 
corridas de toras, a se pintar e cortar o cabelo, atos que acar
retam a impossibilidade de retornar a aldeia dos vivos. Mas se 
um desses parentes fizer valer que outros consangüíneos vivos 
- filhos pequenos ou pais idosos - ainda precisam do ampa-
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ro do visitante, poder-lhe-á ser concedida a volta entre os 
vivos . As maes defuntas sao tidas por especialmente sequio
sas de guardar seus filhos com elas, e o mediador familiar, 
que poderá advogar a volta destes e que o conseguirá se tiver 
autoridade, é habitualmente o keti (lm, Pm, PP, etc.). 51 

Veremos mais adiante que esta atitude, atribuída a cate
goria em que se recruta o nominador, é coerente com o cará
ter da nominacao, que garante a continuidade de urna socie
dade igual a si mesma. 

Que a existencia post mortem é concebida como o reino 
da consangüinidade é pitorescamente ilustrado pelo relato do 
primeiro evangelizador dos Krahó, o capuchinho frei Rafael 
Taggia (ou Tuggia?) que, em 1852, se lamentava do fracasso 
de sua campanha de batismos, baseada nas promessas de 
irem as almas para o céu, argumento pouco propício para 
motivar urna conversao: "Pensam que tornando-se cristlos 
nao podem mais ir a morar na companhia de seus parentes 
falecidos, os quais tanto amam ... " (Taggia, 1898 (escrito em 
1852): 123). 

Um detalhe curioso que parece reunir a maioria das 
vozes é o papel dos parentes matrilaterais como psychopom
pós. Quando um Krahó está doente, disse-nos o padré de 
Pedra Branca, um karo vai avisar na aldeia dos mortos que 
ele está querendo chegar. Entao, os parentes da mae vem 
olhar o doente e, seja ele homem, mulher ou crianca, sao eles 
que o levam para a aldeia dos mekaro. Também urna crianca 
que nasce morta é alimentada (''nao mama nao'') pelos pa
ren tes da mae. RepresentacOes identicas se encontram entre 
os Canela (Nimuendaju, 1946: 235). 

O Krahó, ao morrer, nao vai pois ad patres 1nas ad 
avunculos, o que leva a certa perplexidade, em urna sociedade 
tida boje por cognática. 52 

51 É nesta categoría que é escolhido o nominador; no entanto , trata-se aquí de qual
quer keti. Para urna mulher, além do keti, a tei (iP , mP, mm, etc., categoría em 
que se recruta a nominadora) pode intervir. 

52 Seria interessante saber-se quem sao os psychopompós entre os patrilineares 
Xavante e Xerente. Infelizmente, Maybury-Lewis (1967: 289) e Nimuendaju 
(1942: 98) falam em consangüíneos (kin) sem maiores precisOes. Ou o sistema de 
descendencia krahó deve ser revisto, ou, o que é mais verossímil, nao é este, mas 
antes, por exemplo, a no~ao de "casa", o tra~o relevante e explicativo aquí. 
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Importa ressaltar que a oposirao maior é a que contrasta 
os vivos comos mortos. Embora a consangüinidade seja real
cada, ela fica subordinada a essa oposicao primária: na reali
dade, sao os consangüíneos vivos que se opOem aos consan
güíneos mortos, e as recriminacoes funerárias exprimem o 
sentimento de abandono ao mesmo tempo que a ruptura dese
jável com os parentes defuntos. Contra as investidas ou a 
sedu~ao destes, os consangüíneos vivos defendem os seus 
membros.53 

Os Krahó partilhariam pois, com os Xavante (Maybury
Lewis, 1967: 292) e os longínquos e exemplares Adamaneses 
(vide Lévi-Strauss 1967 (1949): 616-617), a concepcao de 
outra existencia, onde se estaria "entre si", joio e trigo afinal 
separados. 

A elimina~io da afinidade: a ausencia de paham 

Nao há, entre os mortos, relacOes de afinidade. Este é 
um princípio subjacente a um grande número de afirmacoes 
das quais a mais radical seria esta: ''Os mortos nao tem juízo: 
por isso nao casam. Mas 'trabalham' (copulam). Marido e 
mulher mortos só moram juntos urna noite e se apartam. 
Conhecem os cunhados, sogros, mas nao respeitam mais''. 

Outros informantes mencionam que o karo torna a 
casar, seja arrastando o cónjuge para o túmulo, seja con
traindo novo casamento. Mas nao se trata nunca, parece-nos, 
da alianca tal como é concebida pelos Krahó, já que nao é 
mencionada a uxorilocalidade e o respeito aos fins que a ca
racterizam. 

lsto é resumido unanimemente na afirmacao de que os 
mortos ''nao tem juízov, "vivem desembestados", numa 
palavra, sao pahamno, isto é, privados de paham. 

O paham é um conceito fundamental já estudado por 

53 Nimuendaju cita o comentário de um informante Canela sobre o ritual de inicia
~ao Ketuage: " ... os espírit~ se aproximam, desejosos de levarem embora suas 
almas-sombras (shadow souls). Se conseguissem, os individuos em questao 
morreriam imediatamente. Por isso, as parentes dos rapazes ficam sentadas atrás 
deles, com as mios em seus ombros, enquanto seus parentes masculinos ficam de 
pé, na retaguarda" (Nimuendaju, 1946: 235). 
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DaMatta (1971: 24-25), que acentuou seu aspecto de "distan
cia social" entre os Apinayé, e, entre os Bororo, pqr Viertler 
(1972: 35 ss.), que o traduziu por "vergonha". 

O paham krahó, que pretendemos estudar separada
mente em mais detalhe, denota timidez, reserva, autocon
trole, observancia da etiqueta, distancia social, desempenho 
dos papéis sociais, e opOe-se nestes sentidos a hobre, que sig
nifica bravo, aguerrido, zangado; mas, como entre os Boro
ró, é também humilha~o, ferida de "honra", vergonha. 

O paham af eta as relacoes interpessoais e intergenera
cionais e regula um campo muito vasto de atividades: o 
canto, a emissao de qualquer ruído, onde e com quem comer, 
a quem se dirigir e, de um modo geral, o desempenho ade
quado dos papéis. 

As crian~as nao tempaham: por isso, explica-se, nao se 
importam os meninos de voltar de maos vazias de suas pesca
rlas. Aos estrangeiros, e sobretudo aos regionais, é freqüente
mente negado o paham, pois nao observam a uxorilocalidade, 
nem, segundo o Krahó, a proibi~ao do incesto: "gostam de 
casar com irmdo de pai e mtie''. Os animais, que nao conhe
cem regras sociais, também sao desprovidos de paham; 
enfim, os "namoradeiros", os inconstantes, sao ditos pa-
hamno (sem paham) e assim também os mortos. · 

Em síntese, ser pahamno é viver desregradamente, é nao 
ter regras sociais. Os mortos pahamno, "sem vergonha", nao 
sabem se comportar, ignoram a etiqueta e, em particular, 
desconhecem o princípio fundamental das relacoes apropria
das para com os afins. 

A moñologia da aldeia dos mortos 

Como conciliar em urna linguagem espacial os princí
pios que vimos até agora~ um problema que suscita vasta 
especulacao e que nos coloca diante de um corpus contradi
tório de informacOes. 

Ora se diz que os mekaro vagam ao acaso, com suas 
famílias elementares, ora se dizque vivem em aldeias. 

Vimos que os mortos parecem estar ligados a terra que 
lhes recolheu a osssada, nas aldeias antigas onde f oram enter
rados. Possivelmente por isso, muitas estórias se situam nas 



74 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

aldeias abandonadas.54 No entanto, os informantes costu
mam localizar a aldeia dos mekaro no khoikwa-yihot, literal
mente o "fim do céu", isto é, o ocidente, onde o Sol se poe. 

Parece-me que se trata de realcar em cada urna destas 
localiz,acoes divergentes um princípio distinto! no primeiro 
caso, e ressaltada a consangüinidade, pois o morto era enter
rado na casa em que já repousam os ossos de seus parentes. 
No segu.ndo caso, é a oposicao mortos/vivos (e a associacao 
do "nós" com o leste) que se torna relevante. 

Resta a outra divergencia: como podem, para uns, vaga
rem os mortos com mulher e filhos, e, para outros, viverem 
eles em aldeia? O primeiro tipo de inf ormacao confirmaria o 
princípio da inexistencia da alianca, mas o segundo tipo pare-
ce informá-lo. Para esclarecermos um pouco a questao, <leve
mos deter-nos na morfología da aldeia dos mortos. 

Dispomos de duas descricOes mais detalhadas, urna de 
u.m homem ~elho~ outra de um curador, que nos parecem elu
cidar estas divergencias. Nao se trata de conceder a qualquer 
versao urna "autenticidade" que supere a das outras, mas de 
tentar evidenciar alguns princípios estruturais. 

Segundo Da vi, '' mekaro nao vive em aldeia redonda 
nao: Yive em .lugar escuro (mata) que nem lugar na roca.~ 
familias nao f1cam como na aldeia: os que nao tem filha ficam 
sozin~os na beirada, mas sempre andando, nao aquietam. 
Nao tem pátio. Para cantar, se ajuntam em qualquer lugar. 
Nao dormem nas própris casas, mas nas casas dos outros ... 
Mekaro nao toma banho; só faz é beber muita água ... Nao 
canta no pátio nao; se encontra pessoa no mato, se pOe a 
cantar". 

A segunda descricao, recolhida por V. Chiara de um 
curador, Juarez, menciona duas aldeias. Urna é constituída 
de casas de palha de bacaba ao redor de urna lagoa ( hipoti), 
onde os mekaro passam a noite - noite que é, como vimos o 
seu "d~a", já que nela exercem suas atividades - mergulh;n
do. A ~gua dor,1?1ent~ desta lagoa, Letes tropical, provoca o 
esquec1mento. Na agua que fica fora, o karo nao banha· 
nao banha na água que corre, só em água parada". De dia, o; 
mekaro transferem-se para a segunda aldeia, e lá dormem. 

54 P~ec~ ser esta, também, urna conce~ao canela (Nimuendaju, 1946: 234·235) e 
knkatt (Lave, 1972, ms.) . 
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"Mekaro nao tem ka (pátio) nao, nem krfkapé (caminho cir
cular), é tudo limpinho, só tem pi (árvores) em redor da 
aldeia, é muito. Tem caminho para roca grande, urna só". 

Esta descricao está em contradicao com a de outro cura
dor, que atribuí aos mekaro urna aldeia igual a dos vivos; 
segundo ele, a aldeia dos mortos tem ka (pátio), prikara 
(caminhos radiais) e krikapé (caminho circular diante das 
casas), isto é, todos os elementos espaciais da aldeia dos vivos. 

Só podemos resolver esta contradicao se mais urna vez 
aceitarmos que os informantes estejam especulando em pla
nos diferentes. Urna vez que esta última versao estiver se refe
rindo a ligacao coma aldeia que contém os restos fúnebres, e 
onde se era enterrado, ou nas casas ou no pátio, conforme o 
status, podemos entender um plano identico ao dos vivos. 

A questao vem entao .a ser por que as duas descricOes 
detalhadas acima se afastam desta opcao, e o que elas preten
dem significar. 

Note-se, em primeiro lugar, que em ambas inexiste o pá
tio. Na primeira, a desorganizacao das casas é patente na sua 
disposicao e é expressa na mencao de que se. ''dorme na casa 
dos outros''. O pátio inexistente é substituído pelo ribeirao, in
terno as casas em vez de externo, como o é da aldeia dos vivos. 
O conjunto lembra muito a disposicao das rocas, e convém res
saltar que ir morar na casa da roca com sua f amília é o único 
meio de fugir a vida social da aldeia sem ter de ser expatriar. ss 

Na segunda versao, o esquema se desdobra: sao duas 
aldeias, em vez de urna, e em ambas novamente nao existe 
pátio. Em urna das aldeias, a água é interior e dormente, em 
urna dupla inversao, já que a aldeia dos vivos supOe o ribei
rao, ou seja, água exterior e corrente. Ambas as versoes men
cionam o fato de que os mekaro nao se banham em água cor
ren te, e veremos o significado disto mais adiante. 

Enfim, nesta segunda versao, existe urna roca única, 
coletiva como se toda a aldeia f osse urna unidade de produ
cao, tal como o é, entre os vivos, o grupo doméstico. Talvez 
seja este mais um traco da consangüinidade - a aldeia sendo 
associada a um único grupo doméstico - imputada a aldeia 
dos mekariJ. 

ss Foi este o adotado por Ropkure, o malogrado líder messianico Krahó (Melatti . 
1972), que optou por viver retirado da aldeia. 
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As aldeias das duas descri~Oes sao portanto, na reali
dade, nega~Oes de aldeia, como o é a afirma~ao de que os 
mortos vagam ao acaso, e, mais particularmente, nega~Oes da 
alian~a. Vemos assim que as várias versOes podem ser enfei
xadas em um conceito comum subjacente. 

Dinimica e permanencia 

Urna afirma~ao que reúne o consenso geral atribui aos 
mekaro urna pletórica atividade ritual, digna dos Campos 
Elísios: os mortos sao divididos em metades, tem wnr, cor
ridas de toras, tocam todos os instrumentos a seu modo carac
terístico. Assim, a esfera cerimonial, longe de se evanescer 
juntamente com o pátio, é, pelo contrário, ressaltada. 

Recapitulemos sucintamente os resultados a que chega
mos. Vimos que os mortos sao a. imagem invertida dos vivos: 
habitantes da escuridao, tendo a Lua por Sol, o exterior é 
para eles o interior. 

Vimos também que, entre os mekaro~ a afinidade .é 
esquecida: é o reino da consangüinidade, o paraíso perdido, o 
estar entre si. 

Vimos enfim que, entre eles, a esfera cerimonial se man
tém integralmente. Se nos concederem a validade destas de
du~Oes, podemos concluir que a inversao ou simetría (usando 
os termos num sentido lato) dei.xa invariante a esfera ritual, 
exalta a consangüinidade e abole a alian~a. 

Para entendermos o significado sociológico disto, ternos 
de evocar a estrutura da sociedade krahó. Esta parece se1 
embasada em dois sistemas até certo ponto contraditórios. 

• Os Krahó praticam um casamento que nao é orientado 
por regras prescritivas nem sequer preferenciais. Segundo 
dois informantes, tanto o casamento patrilateral (is to é, de 
ego masculino com a fiP) quanto o matrilateral (isto é, com 
flm) sao vergonhosos, "mesmo que galo e galinha", e no 
entanto a troca de irmas é bem considerada.56 Mas estes co-

56 Dizemos, aqui, "no entanto", em virtude da teoría das Structures Élémentaires, 
que seria inconciliável com estes fatos; a troca de irmas nao poderia se repetir por 
duas gera~Oes seguidas. Mas é preciso ter presente, como mostrou Needham 
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mentários nunca surgem espontaneamente, nem parecem ser 
do domínio comum. Mais elucidativo do sistema de casa
mento é o jogo praticado pelos rapazes, com um brinquedo 
de palha que representa a cauda de um tatu: puxa-se um fio e 
a cauda se encurva, designando ao jogador a casa em que irá 
casar. 

· Tais características sao consistentes com urna conce~ao 
que verla na alian~a um fator de disrup~ao: o casamento 
absorve homens," sem garantías de que o ciclo matrimonial 
se torne a fechar. 

O único mecanismo que parece compensar a absor~o 
contínua dos homens e permitir a subsistencia de urna socie
dade igual a si mesma seria o processo de transmissao de 
nomes, básico para se entender o sistema krahó. 

A atribui~ao de nomes faz com que os nomes masculi
nos, que sao a "persona" para os Timbira, sejam transmi
tidos de tal modo que voltem para a casa de origem, ' 8 com
pensando assim a circu1a~o dos homens (vide Melatti, 1970: 
183-184). Ao contrário, os nomes femininos, transferidos 
preferencialmente de iP para fl, circulam juntamente comos 
homens, de casa em casa, compensando a imobilidade femi
nina em um sistema uxorilocal.59 

A ausencia de regras de casamento, que implica o que 
pode ser visto como urna hemorragia matrimonial pouco con
trolável, teria pois seu reverso no sistema de nomea~Ao, que 
acarreta teoricamente urna reciprocidade a curto prazo, está
vel, segura. Estaríamos entao diante de urna sociedade cuja 
permanencia seria embasada nao na alian~a, considerada 
desagregadora, mas na nomea~ao, que seria um modelo está
tico e permanente. 

(1958), que nio se pode deduzir as mesmas conseqilencias de um sistema prescri
tivo e de um sisema preferencial. 

51 Pois sao homens, na verdade, que aquí circulam e que transf erem seus servi~~s de 
um grupo residencial para outro, o que do altera, como já se observou (Gutart e 
Lévi-Strauss, 1968: 85 e 87, n. 1), as regras do jogo. 

58 "Para dar o nome", disse-nos um informante, "espera-se que n~ um menino 
na casa do keti, do qual se ganhou um nome" (keti, categoria em que é recrutado 
o ·nomeador, e que incluí, entre suas especifica~s. o lm, o Pm e o PP, entre 
outros). 

'9 Deve-se ter em mente, no entanto, que os nomes f emininos ni.o tem o peso e a 
significa~o cerimonial dos masculinos. A sociedade ideal krahó é masculina, e 
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Daí nos parece decorrer a atitude do keti, devolvendo 
aos vivos seu itamtxua: a história toma feicoes de parábola 
sobre a importancia da nomeacao na permanencia da socie
dade. 

Restringir-se a consangüinidade e a esfera ritual é, pois, 
nos termos Krahó, cristalizar a sociedade no que ela tem de 
permanente, no que a faz perdurar igual a si própria e, con
seqüentemente, negar-/he o aspecto dinamico contido na 
alianra. 

Essa reducao aos elementos estáticos percorre toda a 
fisiologia atribuída aos mekaro, cujo olho é parado e o 
sangue coalhado - sao só pele e osso, nao tem carne-, ele
mentos que, como vimos acima, caracterizam a vida e o mo
vimento. Segundo um informante, falam fininho como pas
sarinho, comem e respiram pouco. De modo geral, toda a sua 
existencia é atenuada: a água que bebem é morna, a comida 
que ingerem, insípida. Segundo vários informantes, eles nao 
tem movimento próprio, sao impelidos pelo vento (khwok) 
que sempre sopra de leste a oeste, dirigindo-os para o khoik
wa-yihot. Se quiserem voltar para leste, terao "de vir arro
deando", explica um informante. 60 

Segundo Davi, "o mekaro anda no rastro que ele já 
andóu. Se, quando era pequeno, vivia noutro lugar, ele volta 
para os lugares (na mesma ordem): primeiro, no lugar em que 
nasceu, depois no que casou, depois no que morreu ... Quan
do morrer, o índio trabalhador nao passa fome, mas nao tra
balha mais · nao. Ele fica comendo de sua's rocas antigas. 
Mekaro só tem os filhos que já teve. Come o que já comeu 
mesmo. Mekaro só tem lembranca do que conheceu: nao 
conhece coisa nova". 

Nesta versa.o, os mortos revivem sua vida; isto é, o acaso 
e a escolha, que caracterizam entre os Krabó a alianca, sao 
novamente negados. 

Podemos agora entender nao só a mencao da água dor-

as mulheres só sao destacadas enquanto associadas a grupos masculinos, o que 
independe de seus nomes. 

60 Este mesmo informante distingue os mekarlJ recém-chegados, que ainda tem 
bra~os e se movimentam por saltos, dos mais antigos, que tcm asas de borboleta e 
que voam. O andar dos mekar(J é, em todos os casos, diferente do andar das 
vivos. 
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mente do lago interior, mas também por que os mortos nao se 
banham em água corrente: conforme tentamos evidenciar 
albures (Carneiro da Cunha, 1973), a imersao na água cor
rente é concebida como um processo de amadurecimento e é 
a base simbólica dos ritos de iniciacao. Ora, os mekaro, pri
vados de qualquer elemento dinamico, nao sao suscetíveis de 
maturacao, e evitam portanto as águas correntes nas quais, 
segundo um informante, seriam transformados em peixes. 

Aos mekaro sao ainda atribuídos, por Davi, olhos 
parados, assestados numa única direcao e que só veem urna 
imagem dissociada de seu contexto. Podemos agora avaliar 
melhor a propriedade do termo karo para traduzir, em Krahó, 
"fotografia" e "imagem": el~ conota o aspecto estático, a 
ausencia de porvir. 

A sociedade dos mekaro fornece a sociedade dos vivos a 
imagem alentadora de· urna continuidade, de urna permanen
cia que lhes resgata a morte dos membros: mas isso só é con
seguido mediante a supressao do que, na sociedade dos vivos, 
constitui ao mesmo tempo o elemento de disrupcao e o f ator 
dinamico, a saber, a alianca. A continuidade almejada reve
la-se entao um ardil, um logro, e o preco pago por ela a con
dena: pois, negando a alianca, a sociedade dos mekaro acaba 
por se negar enquanto sociedade. 61 Eis o que tal vez dizia 
Juarez quando afirmava que, enquanto nao saíssem de sua 

· aldeia, os mekaro nao morreriam. Talvez seja isso também o 
que pretende significar a contínua involucao dos mortos: 
urna sociedade sem alianca é inviável, leva ao estado de natu
reza, e, de imagens de homens, os mekaro se tornam imagens 
de bichos, até que, ao cabo de suas metamorfoses, alcancem a 
perenidade da pedra ou do toco, ao mesmo tempo que anega
cao de qualquer vida gregária. 

Ao cabo da análise, portanto, a escatologia aparece nao 
como um reflexo da sociedade, como f oi mu itas vezes supos
to, mas como urna reflexao sobre suas condicoes de existen-

6t Compare-se a esta concluslo urna observa~o de L. Vidal, referente aos Xikrin: 
"A aldeia dos mortos, embora seja um lugar isento de fri~Oes sociais, onde o 
indio reencontra os seus parentes, é vista, ao mesmo tempo, como um conjunto 
confuso, já que os mekar(J soo muitos e n4o morrem. É um mundo sem ordem e 
sem estrutura, onde f altam as divisOes nítidas da sociedade dos vivos" (Vidal, 
1972b: 200). 
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cia: urna espécie de prova pela reducao ao absurdo da verdade 
última das premissas em que a sociedade dos vivos se funda. 
A escatologia krahó contradiz tais premissas, mas a socie
dade produzida nao é viável. 

Duas questoes surgem de tudo isto. Primeiro, por que 
ficou tao empobrecida a análise e teve de se ater ao núcleo de 
um campo mais vasto? Por que teve de abandonar a espe
ranca de dar conta de cada detalhe de versoes divergentes do 
que é a vida depois da morte? Por que, ao contrário, urna 
análise desse tipo f oi bem-sucedida quando a apliquei a um 
movimento messianico canela, ocorrido em 1963? Nao era 
certamente pela ausencia de variacoes, já que considerei, 
entao, as sucessivas transformacoes do movimento. Mas 
havia urna diferenca fundamental: para mantero movimento 
unido em torno de sua profetisa, era necessária úma forte 
aceitacao social de cada urna das novas versoes ou explicacOes 
que prestavam conta dos fracassos anteriores (Carneiro da 
Cunha, 1973). Ao contrário, a escatología krahó nao pede 
urna aceitacao pública. A plausibilidade basta. Mas isto, em 
si mesmo, nao é urna explicacao, antes leva a segunda ques
tao: por que se fabula tanto, precisamente neste campo, e por 
que é tao fraca a autoridade que a sanciona? · 

A escatología krahó, creio, deve ser vista como um do
mínio onde se dá livre curso a fantasía. A dificuldade de .ana
lisá-la seria, portanto, indicacao nao de urna deficiencia, mas 
urna característica positiva desta área. Em outras palavras, a 
escatología nesta sociedade seria um lugar privilegiado para a 
criatividade socialmente encorajada e nao constrangida por 
especificacOes precisas. Opor-se-ia, assim, a domínios mais 
estritamente regulamentados, tais como: a ideología de movi
mentos sociais; esta, ao requerer a aprovacao social, é neces
s~riamente produzida e sancionada em condicOes de maior 
rigor. 

Utopias e "zonas livres" 

É generalizável esta concepcao da escatología? Sim e 
nao. A escatología é, em todas as culturas, urna utopía no 
sentido literal, etimológico da palavra: descreve urna socie
dade que nao existe em lugar nenhum. Mas este sentido de 
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"utopía" é diferente, por exemplo, do de Mannheim, que o 
usa para denotar projetos de mudanca para urna sociedade 
por vir. Se ja como f or, esse mundo sem lugar pode ter dife
rentes funcoes. A vida depois da morte pode funcionar como 
um sistema de recompensas que sustenta normas morais, já 
que julga condutas; pode, também, de forma mais simples, 
garantir a continuidade ou a hierarquía das linhagens, ou a 
relacao entre grupos sociais e seu território, etc. Em tais cir
cunstancias, é duvidoso que a escatología possa ser caracte
rizada como urna zona de fantasía desabrida. Nao é, portan
te, por ser "'mais imaginária" do que outros campos, que a 
escatología é mais displicentemente tratada por certas socie
dades. 

Mas urna generalizacao é ta!vez possível: parecería que 
nessas sociedades que enf atizam a distincao entre vivos e 
mortos e os tornam como que inimigos, sublinhando a ruptu
ra do que é a morte, em vez da continuidade entre os vivos 
e seus ancestrais; nessas sociedades em que os mortos sao 
"outros", nao-humanos, outra espécie; · nessas sociedades 
que nao ocultam a morte mas a dramatizam ao extremo; 
nessas sociedades precisamente é que a escatología pode tor
nar-se urna zona franca e a imaginacao, se dar livre curso. 

A escatología krahó satisfaz essas condicoes. No entan
to, note-se que a imaginacao parece só ter rédea livre dada 
urna condicao preliminar: a sociedade dos mortos deve ser 
representada como nao-viável. Parece ser este o único con
trole que a sociedade guarda sobre sua escatología. Daí, sugi
ro, a generalidade dos princípios que a análise formal é capaz 
de extrair desse prolixo material; 

Tudo isto indica que é possível, no campo das chamadas 
· ''representacOes coletivas'', distinguirem-se áreas diferentes 
ou, mais precisamente, relacOes diferentes entre certos cam
pos simbólicos e a sociedade .. Alguns desses campos parecem 
estar sujeitos a um controle social mais rigoroso do que 
outros: possivelmente; os que estao mais diretamente relaéio- . 
nados coma reproducao da sociedade. Nao que este controle 
da producao simbólica exclua a possibilidade de conflitos 
semanticos; no entanto, em um campo estritamente contro
lado e altamente estruturado, a producao de·-versOes rivais 
estaría sujeita a regras estritas de gramática, e esta gramática 
permitirla, por sua vez, entender o lugar d~ cada detalhe. 
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Na outra ponta do espectro, ao contrário, acharíamos 
áreas em que prima a enuncia9ao por sobre a "gramática" de 
urna linguagem simbólica. A escatología, em certas socieda
des, seria urna dessas áreas, ligada a sociedade por um núme
ro limitado de regras básicas, que tornam as representa90es 
inteligíveis, mas nao dao conta inteiramente delas. Daí, creio, 
a pobreza das análises nesse campo. lsto implica que urna 
enfase maior e urna aten9ao mais cuidadosa devem ser dadas, 
como sugeriu Bakhtine, a enuncia9ao e, em particular, a re
f ra9ao específica, moldada por situa90es de conflito social, 
que o discurso individual impoe as representa90es coletivas. 
Nao se trata de abandonar qualquer esperan9a de análise, 
mas de voltar-se para a análise da fala. 
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Religiio, comércio 
e etnicidade: 
uma interpreta~io preliminar do catolicismo 
brasileiro em Lagos no século XIX* 

Este trabalho pretende esbo~ar algumas hipóteses que 
vem surgindo de urna pesquisa sobre~ comunidade de des
cendentes de brasileiros iorubanos em Lagos, na atual Nigé
ria. Minha apresenta~Ao será esquemática, pois sua finali
dade é, basicamente, provocar idéias e comentários: assim, 
desenvolverei meu tema sem entrar em minúcias ou detalhar 
as fontes nas quais minha argun1enta~Ao se baseia. 

A pesquisa refere-se a chamada comunidade "brasi
leira" de Lagos,62 .formada a partir do século XIX pelos 

• Publicado originalmente em Religí4o e Sociedade, vol. 1. n? 1. 1977. Urna pri
meira verslo deste trabalho foi apresentada A IX Reunilo da Associ~ Brasi
leira de Antropología, em Salvador, em fevereiro de 1976. Quero a¡radccer a 
meus colegas do conjunto de antropología do Instituto de Filosofia e Ciencias 
Humanas, da Universidade Estadual de Ca.mpinas, que ouviram pacientemente e 
discutiram versOes anteriores, e de modo particular Diana Brown, Mario Bick e 
Marianne Ligeti, que me ajudaram a explicitar meus subentendidos. 

62 Essa comunidade ;• foi descrita por Anthony Laotan, Pierre Verger, AntOnio 
Olinto e J. M .. Turner. 



86 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

nagos63 e seus descendentes que, alf orriados ,ou libertos, vol
tavam do Brasil para a costa ocidental da Africa. Possivel
mente, seu núcleo original era constituído de nagos mu~ul
manos (os chamados "males"), expulsos do Brasil por have
rem fomentado revoltas na Bahia (Verger, 1966). Se assim for· 
realmente, a chegada dos "brasileiros" a Lagos e a Badagry 
teria sido, contrariamente ªº que se ere, anterior a volta dos 
"saros" ou "Sierra Leone". Estes eramos iorubanos que o 
Esquadrao Preventivo ingles havia libertado, interceptando 
ao largo da costa da África os na~ios negreiros em que eram 
conduzidos para as Américas. Esses escravos eram libertos e 
conduzidos a Freetown em Serra Leoa: educados nessa cidade 
por missionários protestantes, sobretudo anglicanos e meto
distas que neles depositavam grandes esperancas para a evan
gelizacao e a "civiliza~ao" do país iorubano, iniciaram, em 
1839, seu próprio movimento de retorno e estabeleceram-se 
em Badagry, Abeokuta e Lagos. Os movimentos de retorno 
de saros e de brasileiros foram, portanto, mais ou menos con
temporaneos, embora este último se tenha prolongado além 
do outro, chegando até ao come~o do nosso século. As duas 
comunidades conviveram em Lagos, associaram-se freqüen
temente, embora tivessem mantido suas identidades. 

Neste trabalho, quero tratar do tema da identidade 
étnica des tes ''descendentes de brasileiros'', como até hoje a 
si mesmo se cbamam, durante o período de f orma~ao da 
comunidade, ou seja, essencialmente no século XIX. Há, po
rém, várias limita~oes. A mais importante é a quase total 
ausencia de documentacao sobre a comunidade brasileira de 
Lagos antes de 1851. A partir dessa data, que é a do estabe
lecimento de um consulado ingles, contamos com a extensa 
correspondencia do cónsul com o Foreign Office, que se 
estende até 1861, data da "cessao" de Lagos a coroa brita
nica. Daí por diante, as f ontes tornam-se cada vez mais nume
rosas, já que, além da correspondencia do Colonial Office, 
podemos recorrer as cartas pessóais e aos relatórios dos mis-

. sionários católicos franceses, operando primeiro de Ouidah 
e, posteriormente (a partir de 1868), de Lagos. 

63 Nagó é o termo usual no Brasil para iorubanos. Era na realidade a apela~o que 
os Fon, seus vizinhos e inimigos, davam-lhes. 
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Pode parecer paradoxal que a maioria de~ses ~oru~~os, 
que afinal retornavam a pátria, ti~esse ~~efen~~ 1d,~nt~f1car
se como membros de wna comun1dade brasile1ra . E pre
ciso ter em mente, no entanto, que nem Lagos nem Badagry, 
nem nenhuma das cidades costeiras em que se estabeleceram, 
eram na realidade suas cidades de origem e sim pontos de 
passagem, entrepostos do tráfico transatlantico de escr~vo~. 
Con10 mostrei albures (Carneiro da Cunba, 1976), a matona 
dos escravos nagos da Babia eram egbas (de Abeokuta), 
ijesbás (de Uesha) e iorubás propriamente. ditos (isto é, de 
Oyó, a antiga capital do império que se hav1a encef~lado)., 

Aiém disso, por várias décadas, o acesso a reg1oes alem 
de Abeokuta permaneceu difícil, devido as guerras entre as 
cidades-Estado iorubanas, que tu1nultuaram o interior do país 
ao longo do século XIX: conseqüentemente, reatar la~os com 
as cidades de origem era empresa perigosa, e se Abeoku~a e 
llesha eram relativamente acessíveis, tanto nao se pode d1zer 
de Oyó. 

Nao me parece, no entanto, que a forma~ao de coi:iiu
nidades "brasileiras" ao longo da costa possa se explicar 
apenas por essas razoes negativas, e tentarei mais adiante 
explicitar meu ponto ':le vista. . , . 

A identidade brasileira se manteve por me10 de varios 
sinais distintivos, entre os quais o uso de nemes portugueses, 
a constru~ao de sobrados no estilo baiano, a celebra~ao de 

· b " "b ·" "Bo fim" a festas típicas, como a "burr1n a , ·o 01 e.º n , . 
preserva~ao de urna cozinha considerada tip1cament~. bras1-
leira (e que no Brasil é tida por africana), _com se~ fe11ao de 
leite seu munguzá, sua canjica, grude, tapioca e puao; o uso 
da lí~gua portuguesa, ensinada nas escolas católica~ de Lagos 
até 1879, mas conservada até muito mais tarde; enf1m, a fide
lidade ostens.iva a religiao católica, e é nesse ponto que gosta
ria de me aprofundar mais um pouco. Eram tao religiosos os 
brasileiros católicos de Lagos que o termo "agudá" passou a 
denotar, ao mesmo tempo, "brasileiro" e "católico", apesar 
da grande comunidade de brasileiros mucl!lm~nos que, con
forme vimos, forain provavelmente os pr1me1ros a retoma-
rem a África. . . . . 

Parece-me elucidativo contrapor as af1ha~oes rehg1osas 
das comunidades iorubanas no exílio e as de depois de seu 
retorno. No Brasil, escreve Donald Pierson, "o culto male ou 
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maometano, florescente durante algum tempo, parecia ter 
sido abandonado quase completamente, em favor do culto 
fetichista, pelos afro-brasileiros, da Bahiá. Embora Nina 
Rodrigues calculasse, em 1905, que um terco dos africanos 
que viviam ainda na cidade fosse maometano, acentuava 
também que eles faziam pouquíssimos adeptos., ou nenhum, 
entre os pretos nascidos no Brasil e que o maometanismo, 
com toda a probabilidade, morreria com eles'' (Pierson, 
1971: 305). No entanto, em Serra Leoa, entre os iorubás que 
o Esquadrao Preventivo ingles havia libertado dos navíos 
negreiros apresados, a ide.ntidade foi preservada nao pelos 
cristaos, anglicanos sobretudo, mas pelos mucuhnanos. 
Como escreve Michael Banton em seu estudo de Freetown, 
''aqueles que se haviam convertido ao cristianismo tendiam a 
estar mais próximos dos outros africanos libertos, e foi ape
nas a minoría muculmana quem manteve alguma solidarie
dade enquanto tribo e conservou a língua viva ... ". E acres
centa, antecipando o argumento que desenvolverei aqui: "É 
pouco provável que muitos houvessen1 adotado o Isla anteS 
de terem sido levados cativos, mas muito provável que muitos 
tivessem aderido porque, através da mesquita, podiam pre
servar o sentido de sua identidade enquanto tribo'' (Banton, 
1957: 5). 

Diante de tais dados, de comunidades de mesma origem 
tendo-se, essencialmente, por católicas em Lagos, mucuJma
nas em Serra Leoa e animistas na Bahía, ve-se o quanto pode 
ser f alacioso procurar, numa bagagem cultural, a explicacao 
de traeos de identifica~o étnica. As implicacOes para os estu
dos afro-americanos sao evidentes: nao me parece que se 
possa manter - se ainda houvesse alguém para querer f aze-lo 
- a idéia de urna tradicao cultural que se adapta a novos 
meios ambientes e se perpetua como pode <liante dos obstá
culos que esse novo meio lhe antepOe. Ao contrário, a n~ao 
que se depreende é que a tradicao cultural serve, por assim 
·dizer, de "porao", de reservatório onde se irao buscar, a 
medida das necessidades no novo meio, traeos culturais isola
dos do todo, que servirao essencialmente como sinais diacrí
ticos para urna identificacao étnica. A tradicao cultural seria, 
assim, manipulada para noves fins, e nao urna instancia de-
terminante. · 

Tudo isto, é claro, nao é propriamente novo e filia-se 
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mais diretamente ao magistral estudo de Abner Cohen sobre 
os Haussa de lbada, no qual grupos étnicos sao vistos como 
formas de organizacao novas e adaptadas ao "agora e aqui", 
e que compartilham urna identidade porque também compar
tilham interesses economicos e políticos. Organizam-se em 
grupos que possam disputar com grupos rivais o acesso as 
f ontes de recursos. Este enfoque parece-me dar con ta satisfa
toriamente do caso de catolicismo da comunidade brasileira 
de Lagos no século XIX, e para tentar convencer-vos também 
tracarei sucintamente o quadro económico de Lagos nessa 
segunda metade do século passado. 

A passagem do comércio de escravos para o chamado 
_comércio "inocente" de azeite-de-dende e, posteriormente, 
de carocos de dende nao f oi urna substituicao tao simples 
quanto o pretendiam seus promotores e defensores britani
cos. Na realidade, como mostra Hopkins (1973), a naturez.a 
do novo produto oferecido, de pouco valor unitário, poden
do ser produzido em pequena escala e tendo de ser transpor
tado em grandes quantidades, veio quebrar os monopólios 
dos grandes "produtores" de escravos para exportacao. Por 
outro lado, os produtos de troca, principalmente tecidos 
man uf aturados na Inglaterra, baratearam merce da revo
lucao industrial e da introducao dos navios a vapor. Em con
seqüencia, as importacOes e as mercadorias distribuídas no 
interior do país avolumaram-se também consideravelmente. 

Urna das múltiplas decorrencias dessas transformacOes, 
e a que mais nos interessa aqui, é a emergencia de urna vasta 
rede de intermediários (Hopkins, 1973: 148), ocupada em 
recolher azeite-de-dende no interior e em distribuir produtos 
man uf aturados. Essas redes existiam anteriormente, no 
tempo do tráfico dos escravos, mas sob urna forma muito 
específica: os lagosianos só podiam comerciar com o interor 
através de reinos-mercados intermediários. Como bem resu
miu certa feíta o rei de ljebu: "as pessoas de Lagos vendem 
aos Jebus, os Jebus ao seu vizinho e o vizinho para o inte
rior" (apud, Newbury, 1969: 69). 

Como vimos, a maioria desses "brasileiros" e "saros" e 
seus antepassados vinham dos reinos do interior, vítimas das 
guerras do século XIX. Achavam-se em Lagos, em situacao 
privilegiada, pois, valendo-se de suas origens ljeshe, Ibada, 
Ondo, etc., podiam, por vezes, ter acesso ao interior, revolu-

• 
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cionando o sistema tradicional de mercados intermediários e 
furando bloqueios. 

Seu prestígio em suas terras de origem dependia de sua 
influencia e riqueza em Lagos e do acesso que porventura 
tivessem, a partir da instaura9ao do Consulado britanico em 
1851, as fontes de poder européias. Em Lagos, por sua vez, 
junto ao cónsul e, posteriormente, ao governador, seu pres
tígio dependia de sua suposta influencia na terra de origem e 
de urna demonstra9ao de fidelidade aos valores "europeus": 
tra9os como urna religiao crista, de preferencia protestante, 
trajes e modos europeus, eram importantes para tal demons
tra9ao. 

Assim, aqueles "brasileiros" que comerciavam com o 
interior se assimilavam geralmente aos saros e passavam a ser 
conhecidos pelo termo mais amplo de "repatriados". A 
maioria parece ter abandonado sua afilia~ao católica e ade
rido ao metodismo ou ao anglicanismo. 64 É significativa urna 
figura como a de Philippe José Meffre, brasileiro de origem 
ljesha, babalaó famoso, que se convertera ao wesleyanismo 
em Badagry e que tivera urna influencia preponderante tanto 
em Ijesha e em grande parte do sudeste iorubano quanto 
junto ao governador ingles em Lagos. E este frisa bem as 
fontes do prestígio de Meffre quando, ao enviá-lo em 1882 ao 
rei de Ilesha para que sondasse seus sentimentos em rela~ao a 
paz com Ibada e a interven~ao britanica, descreve-o em sua 
carta como um ''homem altamehte respeitado em Lagos, e 
bem conhecio (do rei) sob o nome de Arije: .. " (Colonial 
Office 147/ 47, Griffith to Rows Dispatch n? 456, Lagos 
31.12.1881). 

Esse grupo de comerciantes usava a sua identidade de 
"repatriado" e a de sua origem no interior, real ou nao, para 
produzir a dupla identidade necessária a seus fins políticos e 
económicos. 

Mas nem todos seguiam essa carreira de intermediários. 
Os brasileiros (pelo menos o que suspeitamos por ora) teriam 

64 Os brasileiros protestantes eram mais numerosos do que hoje se pensa. Assim, 
um certo J . A. Lisboa f oi, segundo seu necrológico (Lagos Standard, 26.4.1899), 
por muitos anos o secretário leigo do CMS (anglicanos) em Lagos; Candido 
Morondiya Pinheiro era, em 1899, catequista wesleyano de St. Paul, Breadfruit 
(Lagos Standard, 27.9.1899), assim como era ministro metodista um certo Rev. 
F. J. Martins (Lagos Standard, 15.5.95). 

ANTROPOLOGIA DO BRASIL 91 

aproveitado seu conhecimento da língua portuguesa e, even
tualmente suas conexoes na Bahia para tentarem monopo-, . 
lizar as rela~oes comerciais com o Brasil. Estas, ao contrár10 
do que pensa, por exemplo, Rodrigues (1961), nao haviam 
cessado como fim do tráfico de escravos. Na realidade, o que 
se depreende das estatísticas oficiais da colonia de Lagos é 
que houve urna inversao de corrente durante a segunda me
tade do século XIX: de importador maci~o, o Brasil tornou
se, principalmente, exportador. As exporta~oes de aguar
dente de cana e de fumo de rolo para Lagos eram bem ante
riores a essa época; o fumo constituía, como mostrou Verger 
(1968), a moeda em que se pagavam os escravos. Aguardente 
e fumo continuaram a ser fornecidos a sua clientela africana, 
em troca, daí por diante, de azeite-de-dende. Mas a volta de 
ex-escravos para a costa do Benim., assim como o desloca
mento de popula~oes escravas para o Brasil, havia criado 
novos mercados. Em Lagos, os "brasileiros" reclamavam 
carne do sertao, enquanto na Bahia os africanos compravam 
quantidades espantosas de panos da costa e de nozes de kola 
(o obi e orobo da Babia). Para se ter urna idéia, em 1857, só 
de Lagos saíram 50000 panos da costa para o Brasil, e 130000 
dos outros portos (Foreign Office 84/1051, Campbell 
2.2.1958). 

Em 1869, o Brasil era o terceiro exportador para Lagos, 
com quase 30.000 libras esterlinas, muito longe da Inglaterra, 
mas antes da Fran~a e nao muito distanciado da Alemanha, 
que ainda nao desafiava a hegemonía inglesa (Blue B~ok, 
1870). Em contrapartida, importava apenas urnas 9.500 hbras 
quando os outros tres países eram, sobretudo, importadoes 
de matérias-primas. 

A partir de 1880, registra-se um declínio nas exporta~oes 
do Brasil para Lagos, até que, a partir de 1900, a Inglaterra e,. 
em segundo lugar, a Alemanha passam a fornecer quase todo 
o tabaco para a colonia. As importa~oes do Brasil mantem-se 
mais ou menos estáveis, consistindo em panos da costa, nozes 
de kola, azeite-de-dende, caba~as, sabao (ori), palha e outros 
artigos de uso religioso. Quanto as im porta9oes para Lagos 
provenientes do Brasil, sua diversidade é espantosa: além do 
fumo dos charutos, da caninha, do a~úcar e da carne de 
serta~, importavam-se coisas como carruagens, remédios, 
lou9as e móveis! (Blue Books, por exemplo, 188/89.) 
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Até a década de 1880, em que se propagaram as compras 
em espécie, Lagos gozava de um sistema de crédito em que 
havia lugar para negociantes africanos independentes, 65 no 
mesmo pé que seus competidores europeus instalados na 
costa. 

Compravam a crédito carregamentos dos exportadores 
europeus ou americanos e lhes vendiam os produtos da terra. 
Urna rede de intermediários unia, como vimos acima, estes 
negociantes aos mercados do interior. Os brasileiros e saro, 
juntamente com alguns nativos de Lagos, tentaram entrin
cheirar-se nas posicoes de intermediários, a tal ponto qu,e, em 
1855, os Egba se queixavam de que os brasileiros e os saro 
nao lhes permitiam acesso direto aos negociantes europeus 
(Foreign Office 84/976, carta do Alake a Campbell 11. 7.1855 
incluído in Campbell a Clarendon 30.8.1855). 

O principal problema, em um sistema de crédito, era, 
como evidencia Newbury ( 1972: 92-93), assegurar a cobran~ 
das <lívidas: a partir de 1854, os agentes das firmas européias 
tentam obter garantias do rei de Lagos. Muito mais dificil era 
controlar a outra extremidade da cadeia, as cidades do hite
rior que tao facilmente, a pretexto de guerras ou por desa
vencas com Lagos, podiam interromper o comércio, fechan
do as estradas e deixando seus credores em sérias dificuldades. 

Podia-se tentar controlar toda a rota comercial de ponta 
a ponta, como me parece ter sido o caso do caminho da Onda 
e da fundacao por repatriates da colonia de Ayesan, etapa 
obrigatória nesse caminho oriental (Akintoye, 1969: 590; 
CMS CA 2/ 098). Mas nem sempre isto era possível, pelo 
menos sob essa forma extensa. Um tipo de controle mais 
informal baseado em obrigacoes n1orais sancionadas por um 
grupo pareceria ter sido mais viável. Ora, o estudo de Abner 
Cohen sobre os Haussá de Ibada, que vendem gado vindo do 
norte e para lá expedem nozes de kola, através de um extenso 
sistema de crédito, analisou justamente os mecanismos de 
controle informal que urna "minoria étnica" é capaz de exer
cer sobre seus membros, e correlacionou esse controle com a 
necessidade de se confiarem grandes somas e crédito sem 
intervencao de instituicoes bancárias. Ser membro de um 

65 Baseado em Newbury, 1972. 
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grupo étnico na diáspora implica exibir permanentemente 
sinais diacríticos que atestem que se pertence ao grupo e se 
seguem suas regras, e portanto que se pode ser um deposi
tário fiel. A etnicidade seria entao um modo de o grupo se 
apropriar de um nicho económico. 

É tentador, pelo menos como hipó tese preliminar, expli
car o catolicismo dos brasileiros de Lagos deste modo, como 
urna identificacao necessária para. se definirem as f ronteiras 
de um grupo de interesses, desejoso de se apropriar do comér
cio com Q Brasil e da posicao de intermediários no comércio 
com o interior. Resta evidentemente urna pergunta: por que o 
catolicismo? 

Parece-me que esta religiao fornecia ao grupo urna iden
tidade exclusiva, que o distinguia ao mesmo tempo dos saro 
protestantes e dos lagosianos animistas. Havia, como vimos, 
muitos brasileiros muculmanos, mas o Isla nao poderia talvez 
servir de identificacao por ser urna religiao em plena expan
sao desde o comeco do século XIX (Gbamadosi, 1969: 10). 
Seria· evidentemente crucial pesquisar a história da comuni
dade brasileira muculmana, mas por enquanto parecem escas
sas as fontes sobre sua situacao no século passado. Em todo o 
caso, o catolicismo brasileiro, contrastando como Isla, evitou 
o quanto pode qualquer proselitismo. Quando os missioná
rios franceses, cujas atividades proselitistas haviam sido con
troladas pelos brasileiros, rebelaram-se e conseguiram con
verter os que os brasileiros chamavam desdenhosamente de 
"negros da terra", foram-lhes dados nomes de batismo e 
sobrenomes portugueses, confirmando a implicacao de que 
ser-se católico era ser-se brasileiro. Como disse Barth (1969), 
a passagem pelas fronteiras nao as dilui se acarretar ipso facto 
mudanca de identidade. Parece-me também possível correla
cionar a proliferacao de sociedades católicas exclusivas com o 
aumento das conversoes, no fim do século XIX, numa tenta
tiva de continuar controlando as fronteiras do grupo. 

Tentando sintetizar, teríamos portanto tres opcOes para 
aqueles que retornavam do Brasil e seus descendentes: um 
primeiro grupo voltava a sua cidade de origem, retracava sua 
parentela e reassumia plenamente os costumes tradicionais e 
sua identidade de antes da escravidao. Este grupo nao fazia, 
portanto, parte da comunidade brasileira. 

Um segundo grupo, como vimos, explorava ao mesmo 

, 
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tempo su.a identidade de membro das cidades-Estado do inte
rior e de repatriate. 

Enfim, o terceiro grupo, situado principalmente nas 
cidades costeiras, em virtude das oportunidades de comércio 
lá existentes e, eventualmente~ das dificuldades de acesso ao 
interior, continuava ostentando a identidade brasileira. 

Os limites da comunidade brasileira nao abrangiam, 
portanto, todos os que haviam voltado do Brasil e seus des
cendentes. Reciprocamente, nem todos os que ela abrigava 
tinham as mesmas origens, já que, como vimos, os ''negros 
da terra" convertidos ao catolicismo eram, até certa época, 
assimilados·aos brasileiros. Isto me parece corroborar a idéia 
de Cohen, que expus no início, segundo a qual grupos étnicos 
sao formas de organizacao que respondem as condicOes polí
ticas e económicas contemporaneas e nao vestígios de orga
nizacOes passadas. Elas se servem do arsenal cultural nao 
para conservá-los como um todo - no caso dos brasileiros, 
eles dispunham, aliás, de um duplo arsenal, iorubá e brasi
leiro - mas para selecionar tra~s que servirao de sinais dia
críticos para se exibir a afiliacao a um grupo. 

Os dados apresentados sugerem tres pontos, analítica
mente diferentes, na utilizacao da etnicidade em sociedades 
multiétnicas: 

1) um mesmo grupo pode usar identidades diferentes, depen
den do do interesse específico que quer explorar. Assim, 
pode-se dizer que, no caso dos brasileiros, urna fracao 
reassumiu urna identidade tradicional em termos religio
sos, animista ou muculmana. Isto se deu, por exemplo, em 
Abeokuta. Urna segunda fracao, formada por saros e bra
sileiros, interessados no comércio interior, adotou dupla 
identidade, ressaltando suas origens e seu cristianismo. 
Urna terceira fracao, enfim, interessada em controlar o 
comércio con1 o Brasil, se identificou com o catolicismo; 

2) deslocando agora o foco para a adaptacao de um grupo 
específico, diria que a estrutura interna deste grupo, ape
sar de aparentes dif erencas culturais, tende a refletir as 
estruturas que definem os outros grupos com os quais deve 
relacionar-se. Em outras palavras, a estrutura é comparti
lhada enquanto os símbolos diferenciam. Baseando-me 
numa análise preliminar de dados, parece-me ser este o 
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caso da\ sociedades católicas de Lagos, cuja organizacao 
interna parece ser mais próXima das associacOes voluntá
rias iorubanas do que das irmandades religiosas brasilei
ras. Daí chego a minha terceira idéia; 

3) para poder diferenciar grupos é preciso dispor de símbolos 
inteligíveis a todos os grupos que compOem o sistema de 
interacao. É óbvio que cada grupo só pode. usar alguns 
destes símbolos para manter sua identidade. Assim, um 
novo grupo, ao entrar no sistema, deve escolher símbolos 
ao mesmo tempo inteligíveis e disponíveis, isto é, nao-uti
lizados pelos outros grupos. 

Acredito ser esta urna explicacao para a diversidade reli
giosa das comunidades iorubanas: muculmanos entre os pro
testantes de Serra Leoa; animistas na Bahía e em Cuba; e, 
finalmente, católicos entre muculmanos, animistas e protes
tantes em Lagos, Porto Novo e Ouidah. Em cada caso, é a 
religiao que estabelece a identidade do grupo. 

. Em suma, nao esto u sena o parafraseando o padre Bou
che que escrevia, ao chegar em 1869 a Lagos para fundar urna 
promissora missao: "Os crista.os de Lagos (entenda-se os 
católicos) pertencem a uma mesma classe da sociedade que 
se poderia manter em urna uniao estrella. Há entre eles um 
espírito de corpo muito pronunciado e que se traduz por ceri
monias, por festas onde a idéia religiosa predomina ... Embo
ra exterior, essa devocao nao deixa de encerrar promessas 
para o futuro: é o corpo que espera uma alma: A alma é a 
graca, é o Espírito Santo, é Jesus, este bom Jesus que os mis
sionários lhes devem levar ... '' (Arquivos da Societé des Mis
sions Africaines de Lyon, Bouche a Planque, 4.11.1868, diá
rio de 6 de agosto, grifos meus). 
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Etnicidade: da cultura 
residual mas irredutível* 

"Nos redutos tinha mistério." 
Depoimento Lemos, apud Duglas T. Monteiro 
"É assim ainda que as palavras servem para expressar idéias 
novas sem que sua textura se altere." E. Durkheim 

Suponho que. me chamaram a esta mesa-redonda, com
posta também por um psicólogo experimental, um lógico e 
um lingüista, para falar de como a rela~~.ntr~inguagem_e:_ _ 

ensamento é percebida pela antropologia. Diante disso, há 
que esta e cer CI01s pontos prelimiñares~ -ou melhor, dois 
deslocamentos. 

O primeiro é que o termo "linguagem" é, nessa disci
plina, algo geralmente tomado em seu sentido mais lato: f or
mas institucionais tanto quanto cren~as práticas e valores sao 
linguagem, -sao representacOes. E urna relacao central em 

• Agradeco a Mário Bick e a Marianno Carneiro da Cunha seus comentários a 
verslo original deste texto, que foi apresentada na mesa-redonda "Linguagem e 
Pensamento", na 30~ Reunilo da SBPC Oulho de 1978). A presente versio foi 
publicada anteriormente na Revista de Cultura e Política, CEDEC, vol. 1, n? 1, 
Slo Paulo, 1979. 
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antropologia é a que articula as representacoes coma organi
zacao da vida material e das relacoes de poder em cada socie
dade. É dessa relacao, portanto, que eu poderia aqui falar. 

lsto leva ao segundo preliminar: é que essa rela9ao é 
precisamente a arena onde se afrontam as várias escolas e 
tendencias da antropologia, oscilando e hesitando entre o 
imperativos da razao prática - urna sociedade e seus mem
bros tem de sobreviver - e os da razao simbólica - urna 
sociedade e seus membros sobrevivem de urna maneira cultu
ralmente marcada em um mundo significante. Nao vou enu
merar as várias versoes dessas duas correntes, um livro recen
te de Sahlins (1976) fá-lo admiravelmente. Falarei antes de 
um assunto sobre o qual tenho trabalhado, pois a sua história 
enquanto objeto de reflexao reproduz as descobertas e as 
hesitacoes da antropologia, estratégico, portanto, para a dis
cussao da questao da cultura. Tomemos a etnicidade. 

Urna maneira de colocar a questao é indagar-se sobre a 
substancia da etnicidade, substancia que já foi pensada em 
termos biológic'os, quando se f ala va de racas e de sua hetero
geneidade. A nocao de cultura veio substituir-se a de raca, 
dentro de um movimento que se quis generoso, e que certa
mente o foi. E já que cultura era adquirida, inculcada e ·nao 
biologicamente dada, também podia ser perdida. Inventou-se 
o conceito de aculturacao e com ele foi possível pensar -
para gáudio de alguns, como os engenheiros sociais, e para 
pesar de outros, como alguns antropólogos - na perda da 
diversidade cultural e em cadinhos de ra9as e culturas. 

Nao se trata só do Brasil, é claro. Esté foi um problema 
de quantos países se viram diante da tarefa de constituir urna 
nacionalidade. Na África das lutas de independencia e pós
colonial, a etnicidade era vista como u_m empecilho a consti
tuicao de urna nacao moderna, e acusava-se o chamado "tri
balismo" de dificultar sua constru9ao. Este argumento ainda 
é encontradico e supoe urna liga~o arraigada de cada homem 
com sua cultura materna. A cultura, como o complexo de 
Édipo e outros pecados originais, teria de ser redimida. E 
acreditava-se na benéfica influencia das cidades onde a vida 
seria regida por lacos principalmente contratuais. Até que se 
descobriu que nao só o chamado "tribalismo" nao desapa
recia nas cidades modernas africanas, mas que, ªº contrário, 
ele se exacerbava. Em outras palavras, longe de proceder em 
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Roma como os romanos~ nunca se era tao apegado as tradi-
9oes culturais do que na diáspora. . 

E, olhando-se a volta, come9ou-se a perceber que a etn1-
cidade vigorava nos quatro cantos do mundo, e de que era a 
hidra do século XX. Em Nova Iorque, através do aparente 
cadinho de ra9as, grande parte das atividades d.e um cidadao 
comum processava-se dentro de suas comunidades étnic~ 
(Glazer e Moynihan, 1963), inclusive as pensadas como mais 
racionais: o crédito e o comércio utilizavam amplamente 
esses canais. A Máfia seria apenas a mais aparente dessas 
grandes empresas construídas sobre a etnicida~e. Na ~rlanda, 
Fran9a, Bélgica, no Canadá, na Espanha, hav1a mov1mentos 
separatistas de toda a sorte. E na Uniao Soviétic~, a questao 
das nacionalidades sempre voltava a ordem do d1a. 

Todos estes dados levaram a redescoberta do que Max 
Weber havia escrito há bastante tempo: de que as comuni
dades étnicas podiam ser formas de organiza90es eficientes 
para resistencia ou conquista de espacos, ~m suma que er~~ 
formas de organiza9ao política. Descobr1u-se que a ~tn~c1-
dade podía ser urna linguagem. Ou melhor, em um pr1me1ro 
momento, que podia ser urna retórica. Foi o momento de por 
em evidencia o caráter manipulativo da etnicidade. Acho que 
deveria passar, a esta altura, resolutamente para o tempo 
presente, pois sao estas tendencias muito atuais. 

Retomando: se, como vimos, nao se trata em Roma de 
falar como os romanos, trata-se no entanto de falar comos 
romanos. O que significa que a etnicidade é linguagem nao 
simplesmente no sentido de remeter a algo fora dela, mas n? 
de permitir a comunicacao. Pois enquanto forma de orgaru
za9ao política, ela só existe em um meio mais am~l~ (~aí, 
aliás, seu exacerbamento em situacOes de contato mais 1nt1mo 
com outros grupos), e é esse meio mais amplo que fornece os 
quadros e as categorías dessa linguageni .. A cultura <:>riginal 
de um grupo étnico, na diáspora ou em s1tuacoes de inten~o 
contat~, nao se perde ou se funde simplesmente, mas adqurre 
urna nova fun9ao, essencial e que se acresce as outras, enquan-. , . 
to se torna cultura de contraste: este novo pr1nc1p10 que a 
subtende a do contraste, determina vários processos. A cul-' . 
tura tende ao mesmo tempo a se acentuar, tornando-se mais 
visível, e a se simplificar e enrijecer, reduzindo-se a um núme
ro menor de traeos que se tornam diacríticos. A questao da 
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língua é elucidativa: a língua de um povo é um sistema simbó
lico que organiza sua percepcao do mundo, e é também um 
diferenciador por excelencia: nao é a toa que os movimentos 
separatistas enfatizam dialetos e os governos nacionais com
batem a polilingüismo dentro de suas fronteiras. No entanto, 
a língua é dificil de conservar na diáspora por muitas gera
cOes, e quando se o consegue, ela perde sua plasticidade e se 
petrifica, tornando-se por assim dizer urna língua fóssil, teste
munha de estados anteriores. Ora, quando nio se consegue 
conservar a língua, constrói-se muitas vezes a distincao sobre 
simples elementos de vocabulário, usados sobre urna sintaxe 
dada pela língua dominante. Quando os negros do Cafundó, 
que o Vogt, o Peter Fry e o Maurizio Gnerre estudam, usam 
termos bantos sobre urna estrutura gramatical e sintática por
tuguesa, estao fazendo precisamente isso: usando elementos 
dispersos de urna língua, elementos apenas de vocabulário, 
para manterem sua distintividade. 

Assim, a escolha dos tipos de traeos culturais que irao 
garantir a distincao do grupo enquanto tal depende dos outros 
grupos em presenca e da sociedade em que se acham inseri
dos, já que os sinais diacríticos devem poder se opor, por 
definicao, a outros de mesmo tipo. Há aquela famosa an~
dota: qual a diferenca entre a Franca e os Estados Unidos? E 
que na Franca há tres religiOes e 400 queijos e nos Estados 
Unidos há tres queijos e 400 religioes. O que levaría a dizer 
que urna linguagem para se pensarem as diferencas, nos Esta
dos Unidos, seriam as religiOes. Talvez no Brasil também. 
Deixemos de lado por enquanto a questao de saber se os 
sinais diacríticos escolhidos sao puramente aleatórios. 

É igualmente em termos de religiao que os ex-escravos 
de origem iorubá que voltaram do Brasil para a África Oci
dental se distinguÍram dos demais. Como tentei mostrar ein 
outro artigo (Carneiro da Cunha, 1977), esses homens, que se 
afirmam principalmente animistas na Babia e sao os mais 
ortodoxos dos muculmanos em Serra Leoa, tornaram-se os 
paradigmas de catolicidade entre os protestantes, muculma
nos e animistas de Lagos, na Nigéria. Pois, cruamente, nao se 
contrasta urna religiao com um tipo de roupa, mas religiao 
com religiao, e roupa com roupa. Agora, a roupa que se irá 
escolher é tirada do guarda-roupa. Em suma, e com o perdao 
do trocadilho, existe urna bagagem cultural, mas ela deve ser· 
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sucinta: nao se levam para a diáspora todos os seus pertences. 
Manda-se buscar o que é operativo para servir ao contraste. E 
isto até em sentido literal, como relata Pedro Agostinho dos 
Pataxó do sul da Babia, que mandam alguns de seus mem
bros aprenderem maxakali em Minas O erais, para se afirma
rem como índios. Tudo isto leva a conclusao óbvia de que 
nao se pode.m definir grupos étnicos a partir de sua cultura, 
embora, como veremos, a cultura entre de modo essencial na 
etnicidade. Foram essas consideracOes .que levaram a~tropó
logos interacionistas, como Moerman e Barth, a definirem 
adequadamente a identidade étnica em termos de adscricao: 
assim, é índio quem se considera e é considerado índio. Sartre 
já dizia o mesmo dos judeus. Portanto, os Pataxó sao índios 
porque assim se consideram, nao obstante ostentem urna cul
tura forjada, precisamente criada para afirmá-lo. No limite, 
podiam até se vestirem de comanches ou de ''cáboclo pena 
verde". Quando o Ministério do Interior quer se arrogar o 
direito de decidir, com dados culturais, quem é' e quem nao é 
mais índio, está justamente incorrendo nesse logro e nesse 
impasse: pois nao há critérios culturais para tanto. Os Terena 
nao sao nem mais nem menos índios por terem um vereador, 
trabalharem comos regionais e fazerem festas de Sao Joao. 

Em suma, a cultura nao é algo dado, posto, algo dilapi
dável também, mas algo constantemente reinventado, r.ecom
posto, investido de novos significados; e é_ preciso perceber 
(como muito bem apontou Eunice Durham em outra reuniao 
da SBPC, há dois anos) a dinamica, a producao cultural. A 
perspectiva que esbocei acima chama a atencao para proces
sos importantes nessa producao: o uso de símbolos e de signos 
dados para promover significacOes novas ou nao-oficiais, 
seja pela ambigüidade dos primeiros ou pelo rearranjo dos 
últimos. Pois o significado de um signo nao é intrí~seco, mas 
funcao do discurso em que se encontra inserido e de sua estru
tura. A construcao da identidade ·étnica extrai assim, da cha
mada tradicao, elementos culturais que, sob a aparencia de 
serem identicos a si mes~ocultam o fato essencial de que, 
f ora do todo em que foram criados, seu sentido se altero u. 
Em outras palavras, .a etnicidade faz da tradicao ideologia, 
ao fazer passar o outro pelo mesmo; e faz da tradicao um 
mito na medida em que os elementos culturais que se tornaram 
''outfos'', pelo rearranjo e simplificacao a que foram subme-
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tidos, precisamente para se tornarem diacríticos, se encon
tram por isso mesmo sobrecarregados de sentido. Extraídos 
de seu contexto original, eles adquirem significacoes que 
transboram das primitivas.66 Um barrete frígio nao é só para 
esquentar a cabeca. Polissemia que permite a existencia de 
urna ~ultura de resistencia operando com um discurso que é 
propnamente ref ratado. E is to nos do is sentidos, pois os sím
bolos distintivos de grupos, extraídos de urna tradicao cultu
ral e que podem servir para resistencia, sao freqüentemente 
abocanhados em um discurso oficial (vide o trabalho de Peter 
Fry sobre a apropriacao nacional da feijoada e do samba). . 

Mas, nesta perspectiva também, a etnicidade, tanto 
quanto a nocao de cultura que lhe servia de substrato ve-se . ' pnvada de qualquer substancia; ou melhor, abolida a idéia de 
urna cultura estática, dada ab initio, ela permanece ainda 
algo que nao se poe, apenas se contrapOe e cujo motor e 
lógica lhe sao externos. ' 

. .Mas aqui s~rgem novos problemas: os aspectos que pri
vilegiamos provem de urna opcao metodológica que toma por 
foco as funroes desempenhadas pela etnicidade. Se se obser
v~r o argumento, ver-se-á que as propriedades ·que eviden
ciamos no fenómeno decorrem, em um primeiro passo das 
'' 'd d " d ' necess1 a es . e estabelecer fronteiras claras para grupos 
que "funcionam" como grupos políticos e/ ou económicos. 
Ora, com tais determinacoes, dois níveis pelo menos perma
necem indeterminados: o de quais traeos diacríticos serao 
s~lecionados e, I?~s amplamente, a razao de se esc.olher pre
cisamente a etn1c1dade como veículo para tais conteúdos. 
Ambos problemas de formas, portanto, resíduos inevitáveis 
em qualquer explicacao funcional. 

Tratemo-los por ordem. Vimos que a questao de saber 
q~a~s os traeos diacríticos que serao realcados para marcarem 
d1stincoes depende das categorías comparáveis disponíveis na 
sociedade mais ampla, com ~s quais poderao se contrapar e 
organizar em sistema. Poderao ser a religiao, poderao ser 
roupas características, línguas ou dialetos ou muitas outras . ' coisas.67 

66 ' 
E o que fazemos comumente comas montagens de cita~Oes com que operamos. 

67 Poderao ser também vários desses traeos ao mesmo tempo e novamente urna 
perspectiva funcional nao dá conta da redundancia que enta~ se introduz. 
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Mas esta dependencia que limita as opeoes possíveis nao 
é ainda urna determinacao positiva. E tivemos pe recorrer 
entao a idéia de um "acervo cultural" do qual se retiram 
esses traeos diacríticos, eventualmente reconstruindo-os. 
Novo resíduo, este recurso a cultura, resíduo que é o quinhao 
de urna abordagem estruturalista, levada a invocar urna inér
cia, urna permanencia das formas culturais.68 

É que, se estas se situam dentro de um sistema estrutu
rado de significantes, esse sistema, embora confira seu sen
tido aos elementos que o compoem, através de oposieoes, 
correlaeOes, etc., nao determina, no en tanto, inteiramente 
esses elementos. Ou seja, ao considerarmos essa dinamica 
cultural, podemos parafrasear o que Lévi-Strauss objetou aos 
funcionalistas: os traeos culturais selecionados por um grupo 
ou fraeao de urna sociedade nao sao arbitrários, embora 
sejam, no entanto, imprevisíveis. Resignemo-nos epistemo
logicamente e alegremo-nos com as surpresas que esta impon
derabilidade nos reserva: a de vermos, por exemplo, institui
eoes como a lgreja ou Sociedade Amigos de Bairro tomarem 
significacoes e alcance inesperados. 

O segundo problema, o do uso da etnicidade, levanta 
muito mais poeira, na medida em que toca diretamente na 
questao da adequacao da identidade étnica como autocons
ciencia de grupos. E portanto subentende juízos de valor e 
questoes de legitimacao, tanto de tais organizacoes quanto de 
estudos sobre elas. Há quem nos tente convencer de que a 
questao "racial" se dissolve na de classe, e nesta negacao da 
especificidade da questao étnica conjugam-se as vezes os de
fensores da democracia racial com os da democracia tout 
court, expulsando, por exemplo, os ne~os como urna falsa 
categoria. Os índios, pelo contrário,-?o momento, sao urna 
categoría legítima. Porém, escreve Cardoso de Oliveira 
(1976), sua identidade étnica, como a de qualquer grupo, é 
urna ideología. Seja, mas em que sentido? 

No sentido muito lato de um modelo mental usado para 
interpretar e organizar o mundo, certamente o é. Mas essa 
caracterizacao abrange praticamente qualquer conjunto de 

68 É o que Lévi-Strauss evoca sobo nebuÍoso nome de "fun~o secundária", que se 
manteria "apenas pela resistencia do grupo a renunciar a um hábito" (Cf. Lévi
Strauss, 195R: 17). 
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idéias, e nao é portanto operatório. Mais frutífera, a primeira 
vista, parece ser a consideracao das implicacOes usuais da 
nocao de ideologia . . seu atributo primeiro, ligado a questao 
da reproducao da sociedade, talvez seja a legitimacao, o 
tornar "natural", dado na ordem das coisas, o que é social
mente arquitetado. Nesses termos, a etnicidade parece a pri
meira vista cumprir adequadamente seu papel. Já foi visto -
e Dumon t expressa-o muito bem - que o racismo do século 
XIX permitía operar a equivalencia entre diferencas dadas na 
biología, na raca, e desigualdades dadas na sociedade. Nesse 
processo, as desigualdades acabavam inseridas na natureza. 
A tradicao, aliás, remonta a· Aristóteles, que afirmava que os 
bárbaros tinham nascido para serem escravos, que essa fun
cao estava inscrita em sua natureza. O evolucionismo permi
tiu resultados análogos na medida em que a desigualdade era 
agora reificada sob a espécie de urna diferenca temporal: 
os dominantes - irmaos mais velhos - dominavam os seus 
irmaos mais novos. Como isto operou, por exemplo, na intel
ligentsia brasileira f oi bem comentado por Skidmore, em seu 
livro Preto no branco . 

. Isto é legitimacao em seu sentido clássico. SupOe aliás, 
ern geral, a nocao de que a legitimacao é algo 'aposto aquilo 
que deve le~itimar, sobrepondo-se a urna realidade já dada de 
antemao. E verdade que este pressuposto pode ser abando
nado, como o faz Godelier, quando afirma que ''as realida
des ideacionais aparecem nao como efeitos no pensamento de 
relacOes sociais, mas como um de seus componentes internos 
necessários, e como condicao tanto de sua formacao quanto 
de sua reproducao" (Godelier, 1977: 35-37). 

O verdadeiro problema; no entanto, nao me parece estar 
aí. É que a idéia da legitimacao supOe que, numa sociedade 
de classes, as idéias legitimadoras beneficiem interesses de 
classe. Isto pode dar conta de culturas de resistencia que enfa
tizam dif erencas culturais como formas de protesto. Pode dar 
conta, como vimos, também do racismo: as desigualdades 
dadas no sistema sao convertidas em dif ere neas dadas na 
natureza. Mas que fazer como processo que, inversamente, a 
partir de diferencas dadas na cultura introduz desigualdades 
no sistema? Seria o caso, por exemplo, das etnias da Uniao 
Soviética, e parece-me significativo dessa dificuldade que um 
·antropólogo soviético tenha recentemente (Yu, Bromleg, 
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Etnos y etnografia, Moscou, 1973, apud Dunn, 1975) apela
do para urna nocao extremamente reificada de cultura, intro
duzindo o conceito de ethnos, fundado em última análise na 
existencia de urna cultura comum. 

Critério insuficiente esse da legitimacao, portanto, para 
se poder apontar a etnicidade como ideología. O opor-se 
também o caráter sistemático e organizado da ideología as 
representacOes, que seriam fragmentárias, é coisa que dificil..: 
mente antropólogos poderiam boje sustentar. 

Entao? Em que sentido etnicidade seria ideología? No 
sentido lato de fazer passar o outro pelo mesmo, certamente o 
é, como já vimos acima. Mas vejam que isso nao diz qual dos 
dois, o outro ou o mesmo, é o mais verdadeiro: seria urna.sim
ples questao de anterioridade? O significado original seria real 
enquanto o novo seria 'erróneo, ilusório? Ou melhor e num 
outro plano, ambos significados seriam ilusórios, enquanto se 
referem a relacOes sociais baseadas na etnicidade, que dissimu
lariam a verdadeira articulacao que as motiva? Isto introduz o 
outro critério habitual para se desmascararem ideologías, o seu 
caráter ilusório, e com ele a espinhosf¡l questao de saber para 
quem é ilusório. A etnicidade é entao apontada, dependendo 

. de onde se manifesta, se em sociedade socialista ou em socie
dade capitalista,, sej acomo urna sobrevivencia arcaica, seja 
como um módo inadequado, pré-político, de reivindicacOes. 
Em ambos os casos, idéia fora de seu tempo, seja por ultra
passá-lo, enquanto vestígio deidades rev~utas, seja por nao· 
alcancá-lo, prefiguracao de consciencias ais ajustadas. 

Nao que nao se reconhecam formas istintas de organi
zacao que possam nao ser falsas, nao ser "ilusórias'~: Gode
lier, por exemplo, seguindo Marx - que reconhece princípios 
específicos na organizacao indian·a, fundada no religioso, ou 
na' grega, fundado no político-, tenta.levantar essa dificul- · 
dade, mostrando que certas idéias parecem ser mais verda
deiras do qJ.Je outras . .. Ele afirma que sao dominantes e apa
recem, portanto, como mais verdadeiras, em urna sociedade, 
as relacOes sociais que funcionam como relaco~s de producao 
(1977: 53). Assim, por exemplo, se o político é dominante na 
polis grega, nlo é porque os problemas de status pessoal e de 
poder se colocassem mais f ortemente lá do que albures, mas 
porque. as relacOes ,políticas funcionavam e~ Atenas como 
relacOes· ~ .. producAo (Godelier, 1977: 29 e 56). 
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Este é, precisamente como vimos, outro aspecto da etni
cidade. Ela pode, em muitos casos, ser um poderoso veículo . 
organizatório: como o clientelismo ao qual está quase sempre 
associada, ela pode ser a armacao interna das relacoes de 
produ9ao. Tentei mostrar, por exemplo, em outro lugar (e 
nas pegadas da análise magistral de Abner Cohen), que os 
ex-escravos nagós que voltaram do Brasil para sua terra de 
origem usaram suas várias identidades de brasileiros e de 
iorubás para organizarem redes comerciais com o interior e se 
assegurarem o monopólio do comércio com a Babia. Neste 
caso, a identidade assumida de "brasileiro" parece total
mente ficticia, construída, destinada apenas a garantir os 
limites de um grupo privilegiado em seu acesso a recursos 
económicos, e, para seguirmos o argun1ento de Godelier, 
apresentando-se a consciencia como urna categoria "verda
deira" ~ na medida em que constituía o princípio organiza
tório das rela~oes de produ~ao. 

Resta porém um problema. A tese de Godelier, no artigo 
a que me ref eri, é que, em sociedades como a polis grega, na 
· Índia e na Austrália respectivamente, o político, o religioso, o 
parentesco f ossem dominantes na medida em que assumem as 
fun~oes de armar, de organizar as relacoes de producao. Vá 
lá, dir-nos-ao, em sociedades pré-capitalistas, em que o eco
nómico se acha imbricado em outras instituicoes e práticas. 
Mas em sociedades capitalistas ou socialistas, com o domínio 
do económico separado em instituicoes claras e delineadas, 
como explicar fenómenos de etnicidade e nacionalismos, a 
nao ser v.endo neles retrocessos ou manobras diversionistas 
destinadas a ofuscar a consciencia de classe? 

Voltaríamos entao a nocao tao pouco fecundada ideolo
gía como falsa consciencia? Na verdade, é o próprio uso do 
conceito, se conceito houver, de ideología, para pensar a etni
cidade, que me parece infecundo. Nao que deva ser abando
nado, mas talvez, como sugere Eunice Durham, deva ser 
usado mais estritamente. Tal como vinha sendo invocada, a 
palavra ideología assemelhava-se antes aos sinais diacríticos a 
que nos referíamos: mais do que um conceito, era um sinal de 
filiacao teórica. 

Nao sei. Talvez, e aí voltamos por caminhos tortuosos 
ao tema desta mesa-redonda, <levamos chegar, a respeito da 
cultura, ·a urna conclusao análoga a de Stalin a respeito da 
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linguagem, de que esta entraría em urna categoria separada 
de fenómenos, nao pertencendo nem a base nem a superes
trutura, e que portanto poderia ser considerada em si neutra , 
num sentido de classe (Stalin, Marxismo e questoes de lin
güística, apud Dunn, 1975: 68). 

Recapitularei um pouco - talvez nao seja inútil - o 
que andei dizendo. Tentei mostrar que a etnicidade pode ser 
melhor entendida se vista em situa~ao, como urna forma de 
organizacao política: esta perspectiva tem sido muito fecunda 
e tem levado a considerar a cultura como algo constantemente 
reelaborado, despojando-se entao esse conceito do peso cons
tituinte de que já foi revestido; mas essa perspectiva acarreta 
também que a etnicidade nao difere, do ponto de vista orga
nizatório, de outras formas de definicao de grupos, tais como 
grupos religiosos ou de parentesco. Difere, isto sim, na retó-

. rica usada para se demarcar o grupo, nestes casos urna assun
~ao de f é ou de genealogias compartilhadas, enquanto na etni
cidade se invocam urna origem e urna cultura comuns. Portan
to, nao mais que estes out.ros grupos, a etnicidade nao seria 
urna categoria analítica, mas urna categoria ''nativa", isto é, 
usada por agentes sociais para os quais ela é relevante, e creio 
ter sido um equívoco reificá-la como tem sido feito, destino 
que, aliás, partilha com outras categorías, nativas como ela. 
lsto l?~sto, nao decorre que essa ,li~guagem em que se expressa 
a etn1c1dade se reduza a urna retopca, que lhe seja exterior ou 
aposta, quer aleatória, quer por ela constituída: na verdade, 
como sustenta Godelier, a linguagem é co-nata, dada simulta
neamente, com a realidade que expressa. Ou seja, tendo em 
vista quao pouco elucidativo é o recurso a nocao de ideología 
em suas várias acep~oes, é-se conduzido a admitir urna cate
goria irredutível, que seria a cultura. Pois nao há o que deter
mine o como as coisas sao ditas: nesse reduto há mistério. 

Isto nao significa devolver ao conceito de cultura um 
significado ontológico e o peso determinante que já teve. 
Talvez até acabe sendo urna categoría residual. Mas as obje
coes que levantamos tem também outro alcance: o de lembrar 
o respeito que cada país deve a diversidade cultural dos povos 
que o compoem. Estou pensando agora na questao indígena 
no Brasil, e na frase de urna menina de seus dez anos, entre
vistada pela Vox Populi. Ela disse: "Achoque os índios tem 
todo o direito ... de serem como nós''. 
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Parece-me que ficou claro que a etnicidade, como qual
quer forma de reivindica~o cultural, é urna forma impor
tante de protestos eminentemente políticos. Reconhecer o 
que diz, o protesto, a resistencia, há quem o f a~a. Mas o que 
ela diz, di-lo de certa maneira. Nao há por que pensar que 
essa maneira se ja um balbuciar. 
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Critérios de indianidade 
ou Ii~Oes de antropofagia* 

O presidente da FUNAI vem manifestando há longos 
meses urna inquieta~ao persistente, a de--sat>er afinal "quem 
é e quem nao é índio" (veja-se, por exemplo, a Fo/ha, 
17.9.1980), inquieta~ao que culmina agora no anúncio de 
modifica~ao de pelo menos dois artigos do Estatuto do lndio, 
um que define índios e comunidades indígenas e outro que 
especifica as condi~oes necessárias para a emancipa~ao. Nao 
se trata, aoque parece, de um problema academlco, para o 
qual, aliás, a antropología social tem respostas que veremos a 
seguir. Como a modifica~ao anunciada permite resolver por 
decreto "quem é e quem nao é' ', dando a FUNAI a iniciati
va, até agora reservada aos interessados, de emancipar índios 
mesmo a sua revelia, vemos que nao parece ser a curiosidade 
científica o móvel da pergunta. Esta indaga e nao decreta. 
Trata-se, isto sim, segundo tudo indica, da tentativa de elimi-

• Publicado originalmente na s~o Tendencia e Debates, da Fo/ha de S. Paulo, de 
12.1.1981. Republicado na revista Tempo e Presenfa, n? 167, abril 1981, e, tradu
zido para o ingles, na revista Survival International Review, vol. 6, n~ S-6, 1982. 
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nar índios incómodos, artimanha em tudo análoga a do frade 
da anedota, quando, naquela sexta-feira em que devia se 
abster de carne, declarava ao suculento bife que cobicava: 
"Eu te batizo carpa" ... e comia-o em sa consciencia. 

O alvo mais imediato deste afa classificatório parece ser 
os líderes indígenas que estao aprendendo a percorrer os 
meandros da vida administrativa brasileira, agora ameacados 
de serem declarados emancipados ex of ficio. A medida pode
ria acarretar até a proibicao de entrarem. em áreas indígenas, 
se continuarem incorrendo na ira do Executivo. Ou seja, os 
líderes poderiam ser separados de suas comunidades. 

O que torna a ameaca de niodificacao do Estatuto mais 
acintosa é ter sido ela anunciada logo depois do julgamento 
do Tribunal Federal de Recursos, autorizando a viagem do 
chef e xavante Mario J uruna, impedida pelo Ministério do 
Interior, num claro revide a esta manif estaca.o de indepen
dencia da Justica. O procedimento, a bem dizer, nao deveria 
surpreender: nao é a primeira vez que se mudam as regras do 
jogo durante a partida. 

A questao real, em tudo isto é, saber o que se pretende 
com a política indigenista. O Estatuto do Índio, seguindo a 
Convencao de Genebra, da qual o Brasil é signatário, fala em 
seu artigo primeiro em preservar as culturas indígenas e em 
integrar os índios, progressiva e harmoniosamente, a com!-1-
nhao nacional. Distingue, portanto, como o faz a Convencao 
de Genebra, entre a assimilacao, que rechaca ·seu artigo 2? 
(i c) e a integracao. Integracao nao pode; com efeito; ~er 
entendida como assimilacao, como urna dissolucao na soc1e
dade nacional, sem que o artigo 1? do Estatuto se torne urna 
contradicao em termos. Integracao significa, pois, darem-se 
as comunidades indígenas verdadeiros direitos de cidadania, 
o que certamen te nao se confunde com emancipacao, enquan
to grupos etnicamente distintos, ou seja, prove-los dos meios 
de f azerem ouvir sua voz e de defenderem adequadamente 
seus direitos em um sistema que, deixado a si mesmo, os des
truiría: e isto é, teoricamente pelo menos, mais simples do 
que modificar urna leí. Trata-se - trocando em miúdos - de 
garantir as terras, as condicoes de saúde, de educacao; de 
respeitar urna autonomia e as liderancas que possam surgir: 
liderancas que terao de conciliar que possam surgir: lideran
cas que terao de conciliar urna base interna com o manejo de 
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instituicoes nacionais e parecerao por isso mesmo bizarras, 
com umpé na aldeia e outro - por que nao? - em tribunais 
internacionais. 

Tudo isto parece longe das preocupacOes da presidencia 
da FUNAI, mais interessada em "critérios de indianidade" 
que a livrassem de uns quantos índios "a mais". Esses crité
rios já esta.o consagrados na antropología social, e sao apli
cados na definicao de qualquer grupo étnico. Entre eles, nao 
figura o de "raca", entendida como urna subdivisao da espé
cie, que apresenta caracteres comuns hereditários, pois esta 
nao só foi abandonada enquanto critério de pertinencia a 
grupos sociais, como também enquanto conceito científico. 
Raca nao existe, embora exista urna continuidade histórica de 
grupos de origem pré-colombiana. Tampouco podem ser 
invocados critérios baseados em formas culturais que se man
tivessem inalteradas, pois isso seria conti;ário a naturez.a 
essencialmente dinamica das culturas humanas: com efeito, 
qual o povo que pode exibir os mesmos traeos culturais de 
seus antepassados? Partilharíamos nós os usos e a língua que 
aquí vigoravam há apenas cem anos? Na realidade, a antro
pología social chegou a conclusa.o de que os grupos étnicos só 
podem ser caracterizados pela própria distincao que eles per
cebem entre eles próprios e os outros grpuos com os quais 
interagem. Existem enquanto se consideram distintos, nao 
importando se esta distincao se manifesta ou nao em traeos 
cultµrais. E, quanto ao critério. individual de pertinencia a 
tais grupos, ele depende tao-somente de urna auto-identifi
cacao ·e do reconhecimento pelo grupo de que determinado 
indivíduo lhe pertence. Assim, o grupo pode aceitar ou recu
sar mesticos, pode adotar ou ostracizar pessoas, ou seja, ele 
dispOe de suas próprias regras de inclusa.o e exclusao. 

Comunidades indígenas sao pois aquelas que, tendo 
urna continuidade histórica com sociedades pré-colombianas, 
se consideram distintas da sociedade nacional. E índio é 
quem pertenc~ a urna dessas comunidades indígenas e é por 
ela reconhecido. Parece simples. Só que conserva as socie
dades indígenas o direito soberano de decidir quem lhe per
tence: em última.análi.se, é esse direito que a. FUNAI lhes quer 
retirar. Claro está que indio emancipado continua indio e, 
portanto, detentor de direitos históricos. Mas tal nao parece 
ser a interpretacao corrente da FUNAI, que lava as maos de 
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qualquer responsabilidade e1n rela~ao aos índios emanci
pados. 

Assestadas - como já dissemos - contra as incipientes 
lideran~as indígenas, as nlodifica~Oes no Estatuto podem 
trazer maleficios adicionais: a emancipa~ao leva, por cami
nhos que já foram amplamente discutidos há dois anos e 
meio, a explora~ao de terras das co1nunidades indígenas. 
Salta aos olhos, com efeito, que se trata de un1a nova versao 
do famigerado decreto de regulrunenta~ao da emancipa~ao, 
recha~ado pela opiniao pública em 1978 e, en1 vista disso, 
engavetado . . Des ta vez, porém, a versao é mais brutal: se o 
projeto do decreto era ilegal por contrariar o Estatuto do · 
Indio, projeta-se agora alterar o próprio Estatuto, e confe
rem-se poderes discricionários a um tutor cuja identidade de 
interesses con1 seus tutelados nao é patente. 

Na verdade, o que deveria estar claro é que a posi~ao 
especial dos índios na sociedade brasileira lhes advén1 de seus 
direitos históricos nesta ierra: direitos constantemente des
respeitados rnas essenciais para sua defesa e para que tenham 
acesso verdadeiro a urna cidadania da qual nao sao os únicos 
excluídos. Direitos, portanto, e nao privilégios, corno alguns 
interpretam. Urna maileira de se tratar a questao é fazer 
como o frade do apólogo: batizar os índios de emancipa
dos ... e come-los. 

Parecer· sobre os critérios 
de identidade étnica* 

A questao proposta diz respeito aos critérios pelos quais 
se poderá decidir se urna comunidade é ou nao indígena. 
Come~arei por discutir os critérios que a antropologia social 
rechacou formalmente, antes de apresentar aquele critério 
que ela reconhece. 

1. Durante muito tempo, pensou-se que a definicao de 
um grupo étnico pertencesse a biología. Um grupo étnico 

' seria um grupo racial, identificável somaticamente. Grupo 
indígena seria, nessa visao, urna comunidade de descendentes 
"puros" de urna popula~ao pré-colombiana. Esse critério 
ainda é vigente no senso comum popular. Ora, é evidente 
que, a nao ser em casos de completo isolamento geográfico, 
nao existe populacao alguma que reproduza biologicamente, 
sem miscigenacao com os grupos com os quais está em conta
to. Com esse critério, raríssimos e apenas transitórios seriam 

• Publicado originalmente em O Índio e a Cidadania, Silo Paulo, Brasiliense/ 
Comissilo Pró-Índio, 1983. Este parecer foi feíto para informar o processo de 
disputa de terras dos índios Pataxó Hi-hl-hile, do Sul da Babia. 
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quaisquer grupos etn1cos. A maior parte dos que nós conhe-
cemos e entendemos como tais sem sombra de dúvidas nao 
e~taria in~luida na de~ni~ao. No lirnite, nela só se enquadra
nam alguns grupos tr1bais da Oceania e da América em com~ 
pleto isolamento. 

A miscigena~ao, no caso do indígena brasileiro foi 
f~to primeiro de alian~as entre portugueses e índios, n~ pe
riodo que antecedeu· a coloniza~o propriamente dita (1500. 
1549), acrescida mais tarde de uniOes fruto da violencia. Foi 
c?rrente também, a partir do século XVII, o casamento, suge
rido pelos senhores de escravos, entre escravos negros e indios 
das aldeias, no intuito de atrair os índios fora das aldeias em 
que haviarn sido estabelecidos após terem sido "descidos" 
dos sertOes. Tentava-se, assim, escravizar de fato os índios 
que estavam sob a jurisdi~ao dos missionários. Tudo isso é 
explícitamente descrito na Carta Regia de 19 de· f evereiro de 
1696, que tenta reprimir esses abusos. A partir de 1755 e em 
toda a legisla~ao pombalina, o Estado promove a miscige-. 
na~o, recomendando casainentos de brancos e índias e até 
fa~orec~~do-os com regalías. Lembremos, enfim, que a pr6-
pr1a pohtica de aldeamento reunia grupos indígenas distintos 
e favorecía a miscigena~o entre eles. . 
. . Esta política de ~iscigena~ao, iniciada por Pombal no 
1ntu1to conf esso de cnar urna popula~ao homogenea livre 
acaba servindo, ce!ll ~1os mais tarde, de pretexto aespolia~a~ 
das terras das alde1as em que haviam sido instalados os índios. 
Logo após a chamada Lei das Terras (Lei n? 601, de 18.9. 
1850), várias. aldeias indígenas de Goiás, Ceará, Sergipe, Per
nambuco, R10 de J aneiro e Sao Paulo sao declaradas extin
tas, sob a alega~ao de ser sua popula~!o apenas mesti~. É de 
se notar, como o fez Beatriz Góis Dantas (1980: 168), que se 
até os anos 1840 ninguém punha em dúvida a identidade indí- · 
gena dos habitantes dos aldeamentos, a partir da Lei das 
Terras haverá, ao contrário, esforco explícito de usar a mesti
cagem para descaracterizar como índios aqueles de quem se 
cobi~am as terras. 

2. O critéri~ que veio substituir o de ra~a após a Segun
da Guerra Mundial - essa guerra que praticou um genocídio 
em nome da pureza racial - foi o critério da cultura. 

Grupo étníco seria, entao, aquele que compartilharia 
valores, formas e expressOes culturais. Especialmente signi-

ANTROPOLOGIA DO BRASIL 115 

ficativa seria a existencia de urna língua ao mesmo tempo 
exclusiva e usada por todo o grupo. No entanto, essa existen
cia de urna língua própria nao seria imprescindível: os judeus 
e irlandeses, por exemplo, mantiveram-se como grupos étni
cos antes da recuperacao de urna língua nacional que só foi 
promovida há menos de um século. 

Embora se ja relativamente satisf atório o critério cultu
ral, na medida em que corresponde a muitas das. situa~Oes 
empíricas encontradas, ele deve ser usado de modo adequa
do. lsso significa que devem dele ser erradicados dois pres
supostos implícitos: a) o de tomar a existencia dessa cultura 
como urna característica primáriá, quando se trata, pelo con
trário, de conseqüencia da organiza~ao de um grupo étnico; e 
b) o de su por em particular que essa cultura partilhada deva 
ser obrigatoriamente a cultura ancestral. 

Para estabelecer a inadequacao desses pressupostos, 
bastará lembrar o seguinte: se, para identificarmos um grupo 
étnico, recorressemos aos tra~os culturais que ele exibe -
língua, religi!o, técnicas, etc. -; nem sequer poderíamos 
afirmar que . um povo qualquer é o. mesmo grupo que seus 
antepassados. Nós nao ternos forcosamente a mesmareligiao, 
nem certamente as mesmas técnicas, nem os valores dos brasi
leiros de há cem anos. A língua que boje falamos diverge 
significativamente da que falavam nossos antepassados. Urna · 
segunda obje~ao deriva de que um mesmo grupo étnico exi
birá traeos culturais diferentes, conforme a situacao ecoló
gica e social em que se encontra, adaptando-se as condi~Oes 
naturais· e as oportunidades sociais que provem da interacao 
com outros grupos, sem, no entanto, perder com isso sua 
identidade própria. · 

Grupos indígenas do Brasil, sobretudo os de contato 
mais antigo coma popula~ao neobrasileira, fÓram induzidos 
a falar línguas novas, primeiro a língua-geral, derivada do 
tupi e propagada pelos jesuítas, mais tarde o portugues, por 
imposicao expressa do Diretório dos Índios pombalino (art. 
6?). Processos de discriminacao contra as línguas indígenas· 
foram usados nas escolas salesianas contemporaneas. Sao 
conhecidas ainda as situa~Oes, impostas pelo desprezo dos 
regionais pelos "caboclos" ou "bugres", em que os índios se 
envergonhavam do uso de suas linguas. A interferencia nas 
culturas tradicionais atingiu também a religiao, os costumes 
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matrimoniais, a organizacao política, a tecnología, os hábitos 
alimentares, estes já afetados pelo depauperizacao dos terri
tórios de caca e pesca. A resistencia indígena a essa interf e
rencia manifestou-se no apego a alguns traeos culturais que, 
enfatizados, preservavam a identidade do grupo. Esse é um 
processo recorrente na afirmacao étnica: a selecao de alguns · 
símbolos que garantem, <liante das perdas culturais, a conti
nuidade e a singularidade do grupo. Assim, quase todas as 
comunidades indígenas do. Nordeste preservam o ritual do 
ouricuri ou toré - a que ninguém, a nao ser os índios, tem 
·acesso - enquanto abandonaram outras tradicoes. 

Se tal processo de se por em realce certos, mas nao 
todos, os traeos culturais é generalizado, e foi amplamente 
descrito por antropólogos em todas as latitudes, "verificou-se, 
porém, que era impossível predizer quais entre todos os traeos 
culturais seriam enfatizados. Essa imprevisibilidade é um 
argumento a mais, o terceiro, contra o tomar-se a cultura 
como o princípio primeiro de um grupo étnico. 

3. Essas objeco.es sao levantadas quando se adota o 
critério, boje vigente, que define grupo étnicos como formas 
de organizacao social em populacoes cujos membros se iden
tificam e sao identificados como tais pelos outros, constituin
do urna categoria distinta de outras categorias da mesma 
ordem (Barth, 1969: 11). · · · 

Essa definicao dá primazia a identificacao do grupo em 
relacao a cultura que ele exibe. Assim fazendo, resolve-se a 
questao da continuidade no tempo de um grupo e de sua iden
tidade em situacoes ecológicas diferentes, o que, conforme 
vimos, seria problemático caso tomássemos os traeos cultu
rais como critérios. Em suma, traeos culturais poderao variar 
no tempo e no espaco, como de fato variam, sem que isso 
afete a identidade do grupo. Essa perspectiva está, assim, em 
consonancia com a que percebe a cultura como algo essen
cialmente dinamico e perpetuamente reelaborado. A cultura, 
portanto, ·em vez de ser o pressuposto de um grupo étnico, é 
de certa maneira produto <leste. · 

Sublinhemos que essa perspectiva remonta a Weber, 
que, em 1922, a expoe em sua Economia e sociedade, e foi 
admiravelmente argumentada por Sartre em suas Reflexoes 
sobre a questiio judia; na antropologia social, f oi defendida 
por figuras da expressao de Leach (1954) e consagrou-se nos 

' 
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anos 60 através de artigo de Moerman (1965) e, sobretudo, 
através de dois livros fundamentais: a coletanea Ethnic groups 
and boundaries, de 1969, cuja introducao essencial se deve ao 
antropólogo noruegues Fredrik Barth, e a monografi~, igual
mente de 1969, Custom and politics in urban A/rica, do antro
pólogo ingles Abner Cohen.69 No Brasil, tod~s os antropó
logos que se ocuparam da questao adotaram essa concepcao 
de identidade étnica: Roberto Cardoso de Oliveira, certa
mente o antropólogo brasileiro que mais trabalhos dedicou 
'ao assunto, alinha-se formalmente coma definicao de Barth 
(vide Cardoso de Oliveira, 1971 e 1976, entre outros). Darcy 
Ribeiro explicita a mesma definicao ao escrever: "(as enti
dades étnicas) sobrevivem a total transfiguracao de seu patri
monio cultural e racial / ... / a língua, os costumes, as crencas, 
sao atributos externos a etnia, suscetíveis de profundas alte
racoes, sem qu~ esta sofra colapso ou mutacao I .. . /as etnias 
sao categorias relacionais entre grupos humanos, compostas 
antes de representacoes recíprocas e de lealdades morais do 
que de especificidades culturais e raciais" (Ribeiro, 1970: 
446). A definicao de índio ou silvícola, contida no art. ,3? da 
Lei ·n? 6.001, de 19.12.1973, o chamado Estatuto do Indio, 
incorporou a mesma nocao de que o fundamental na defi
nicao do indio é considerar-se e ser consid~rado como tal. 

Grupos étnicos distinguem-se de outros grupos, por 
exemplo, de grupos religiosos, na medida em que se enten
dem a si 'mesmos e sao percebidos pelos outros como conti
nuos ao longo da história, provindos de urna· mesma ascen
dencia e ídenticos ·malgrado separacao geográfica. Enten
dem-se também a si mesmos como portadores de urna cultura 
e de ~radicoes que os distinguem de outros. Origem e tradi
coes sao, portanto, o modo como se concebem os grupos: em 
relacao ao único critério de identidade étnica, o de serem ou 
nao identificados e·se identificarem como tais, origem e tradi
coes sao, porém, elaboracoes ideológicas, que podem ser 
verdadeiras ou falsas, sem que com isso se altere o funda
mento da identidade étnica. 

69 A partir dos anos 70, nao há trabalho de antropólogo sobre quest()es étnicas que 
deixe de assumir esta defini~io como ponto de partida, e é de se notar que talvez 
tenha sido esse ramo da disciplina o que maior produ~io teve a partir da década 
de 70, existindo atualmente cerca de dez revistas especializadas que se dedicam 
exclusivamente a tais estudos.· 
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O foco de pesquisa, como sublinha Barth (1969: 15), 
passa a centrar-se, portanto, nas fronteiras sociais do grupo, 
e nao mais na cultura que essas fronteiras encerram. Urna 
conseqüencia importante que deve ser sublinhada é que· a 
passagem por tais f ronteiras nao dilui a existencia do grupo . 
nem a rigidez dessas fronteiras: pessoas podem mudar de 
identidade, alterando os traeos culturais que demonstram: ao 
fazer isto, longe de negar a pertinencia da distinao entre 
grupos étnicos, estará reforcando a existencia de identidades 
distintas. 

A identidade étnjca de lim grupo indígena é, portanto, 
exclusivamente funcao da auto-identificacao e da identifi
cacao pela sociedade envolvente. Setores desta poderao, 
portanto, ter interesse·,- em dadas circunstancias, em negar 
essa identidade aos grupos indígenas, conforme já vimos 
acima, e é importante levar-se em conta esse fator. Urna pes
quisa mais minuciosa e aprofundada, além de imparcial, na 
regiao, permitirá dirimir essas dúvidas. Poderá ter havido, 
dados os preconceitos regionais contra os "caboclos" ou os 
"bugres", tendencia a ocultacao dessa identidade: Mas essa 
nao desapareceu nem na consciencia do grupo indígena nem 
na da popula~ao regional. 

Enfim, cabe dizer que todos os . grupos étnicos tem 
mecanismos de adocao ou de exclusao de· indivíduos. Quanto 
é\ inclusao de um individuo no gr\lpO étnico, esta depende de 
sua aceita~ao pelo grupo, o que, evidentemente, supo~ sua 
disposi~ao em seguir seus valores e tra~os culturais. Isto, 
como já afirmei acima, nao dilui a identidade específica do 
grupo. 
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Sobre os silencios da lei: 
lei costumeira e positiva 
nas alf orrias de escravos 
no Brasil do século XIX* 

"Law is worn very loosely." 
Kidder e FJetcher (1857: 522) 

A história de um erro é sempre instrutiva. 
Sabe-se do lugar de honra que a media~ao do Estado e 

da lgreja nas relacoes entre senhores e escravos ocupou nas 
teses de Tannenbaum e de Elkins sobre a leniencia peculiar da 

. escravidao no Brasil. Central, por sua vez, no suposto papel 
do Estado, era o direito a alforria do escravo que apresen
tasse seu valor. Ora, trata-se, diga-se já, de um dos erros mais 
bem-sucedidos da História. É, a primeira vista, urna charada: 

• Circulou originalmente em Cadernos da Unicamp, n? 4, 1983. Traduzido em 
ingles, foi publicado em S. Humphreys (ed.), The discourse of law. History and 
anthropology, vol. 1, parte 2, 1985, revista que havia encomendado inicialmente 
este artigo. Foi republicado em Dados, vol ."28, n!' 1, 1985 . 

• 
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o costume de se alf orriarem escravos que apresentassem seu 
valor era largamente praticado, mas a revelia do Estado; nao. 
porém, que o Estado se opusesse, mas porque nao lhe era 
permitido sancioná-lo em lei, pela oposicao daqueles mesmos 
que praticavam essa regra costumeira. Charada que tenta
remos decifrar. 

Podemos retracar a carreira vertiginosa desse engano 
histórico. Creio que se origina no ingles Henry Koster, que 
f oi lavrador de cana em Pernambuco no comeco do século 
XIX e certamen te urna das melhores, senao a melhor, fon te 
sobre o Nordeste nessa época. Koster escreve.: 

"O escravo pode obrigar o seu senhor a manumiti-lo, desde 
que lhe ofere~a a quantia pelo qual f oi comprado, ou o pre~o 
pelo qual poderia ser vendido, se este pre~o for superior ao 
que valia o escravo na época em que foi comprado" (H. 
Koster, 1816: 404). 

Logo a seguir, no entanto, Koster confronta-se com os mani
f estos des vi os a esta re gr a que afirmo u, agora explicitamente 
descrita como sendo urna lei: 

"Esta regulamenta~ao, como toda outra feita em favor do 
escravo, e sujeita a ser desrespeitada, e o senhor por vezes 
realmente se nega a alf orriar um escravo valioso; e nenhum 
recurso é impetrado pela vítima em virtude do estado jurídico 
nesse país que torna quase impossível que um escravo ganhe 
um processo" (Koster, ibidem). 

Mas, urna página adiante, em urna nota de rodapé, comen
tando a recusa dada a alf orria de um escravo, Koster parece 
dissipar urna dúvida que ter-se-ia insinuado nele: existiria ou 
nao a tal lei? Ele acaba por decidir a favor da sua existencia e 
por imputar os desvios flagrantes registrados na prática a sua 
transgressao: 

''Este caso de recusa, assim como outros de que ouvi falar, 
far-me-iam duvidar do fundamento sobre o qual se assenta o 
costume de alf orriar 9 se eu nao soubesse com que facilidade 
as leis relativas a muitos outros pontos importantes sao bur
ladas pela influencia da riqueza e do poder. Nao vi urna cópia 
da lei ou do regulamento sobre o assunto, mas nunca encon-
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trei quem duvidasse de sua existencia. Nunca encontrei quem 
duvidasse que o escravo tinha direito a recorrer, se achasse 
conveniente; que fosse ouvido ou nao, essa era outra ques
tao" (Koster, 1816: 405 nota). 

A partir daí, a carreira desse erro é rápida, sobretudo 
porque Koster serve de fonte para muitos de seus sucessores, 
em geral avaros em reconhecer os empréstimos que lhe 
fazem. O frances Tollenare, contemporaneo de Koster em 
Pernambuco, retoma o dado como certo, em suas Notas do
minicais (L. F. Tollenare, 1956: 144), publicadas em 1818. 
Robert Southey, o poeta ingles e autor de urna import.ante 
história do Brasil, fala da existencia da tal lei em 1819, citan
do Koster como sua fonte (Southey, 1819, Parte 3, cap. 
XLIV: 783). Daí por diante, torna-se comum a mencao a lei 
da manumissao por oferta do valor: aparece em quase todos 
os viajantes. Em 1835, por exemplo, Carl Seidler refere-se a 
ela n'os seus Dez anos no Brasil ( 1980: 25 5). Em 1857, os reve
rendos Kidder e Fletcher a mencionam no seu livro Brazil 
and the brazi/ians" (1857: 133). Sir Harry Johnston retoma 
a afirmacao em 1910, no seu livro comparativo sobre a escra
vidao, e é a ele e a Kidder e Fletcher que Tannenbaum (1947: 
54, 56, 65) irá citar em apoio da existencia do direito legal 
a alforria no Brasil. Estava consagrado o engano, e nao 
me consta que entre os argumentos que se levantaram con
tra as teses de Tannenbaum e de Elkins, que as retomou, 
alguém tivesse lancado dúvidas sobre a existencia deste direito 
legal. 

E, no entanto, esse direito nao existia em lei até 1871, ou 
seja, até a chamada Lei do Y entre Livre; significativ~ente, 
essa Lei, que declarava livres os filhos de escravas nasc1dos a 
partir daquela data, marcava o comeco do desmantelamento 
oficial do escravismo. 

É verdade que, antes dessa data, existiam circunstancias 
excepcionais em que o Estado intervinha concedendo alfor
rias. Na Guerra . da Independencia na Bahía, o general 
Labatut promete a liberdade aos escravos do Reconcavo que 
combatessem contra os portugueses. Consegue, com esta 
medida alienar de si todos os senhores de escravos da regiao ' . e a Junta Governativa sediada em Cachoe1ra, para quem 
combatía. Nao que perdessem muito, pois o caos económico 



t 

126 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

entao reinante e a promessa de indeniza~ao podia serená-los 
quanto as perdas reais (Amaral, 1957: 292, n. 3, e 284-285). 
Mas, embora a carta de alforria, mesmo oeste ·caso de virtual 
desapropria~ao, fosse passada pelo senhores respectivos, 
estes ressentiam fortemente a ingerencia no direito estrita
mente privado de alf orriar. 

Na lei de exce~ao de 1835, consecutiva ao mais impor
tante levante de escravos do século XIX, o dos chamados 
''males'' na Babia, para tentar prevenir novas insurrei~Oes, o 
governo promete alforria aos escravos delatores (Lei n? 9, de 
13.5.1835, art. 9?). No Rio Grande do Sul, em 1838, acena-se 
com a alforria aos escravos desertores das for<;as republicanas 
de Bento Gon<;alves. Ao que este, aliás, retruca altivamente, 
lembrando que em sua República todos já eram livres (Deter
mina<;ao do Governo imperial de 19 .11.1838, apud Goulart, 
1971: 202). 

Na época da Guerra do Paraguai (1865-1870), repete-se 
a promessa de liberdade aos escravos que f ossem combater, e 
repete-se a grita dos senhores. 

No século anterior, esses casos excepcionais de interven
<;ao do Estado na alf orria tentavam prevenir contrabando de 
diamantes e, mais tarde, de madeiras. Os escravos delatores 
de contrabando, mesmo testemunhando contra seus senho
res, seriam alforriados. Assim também os que achassem eles 
próprios diamantes diamantes acima de 20 quilates (Perdigao 
Malheiro, 1976 (1867) vol. 1: 98, § 60 e § 70). 

Creio que com isto se exaurem as ocasiOes em que o 
governo se arrogou o direito de interferir .na concessao de 
alforria: razOes imperiosas de Estado, todas entendidas como 
medidas excepcionais. Sempre, de qualquer forma, indeni
zavam-se os senhores, e cabia a estes a concessao da carta de 
alforria. Em suma, afora situa<;ao excepcional, competia 
exclusivamente ao senhor conceder alforria ou negá-la a seu 
escravo. 

Na verdade, a lei costumeira, ''cuja existencia ninguém 
punha em dúvida'', nos termos de Koster, realmente vigía. 
Tem-se disso alguns indícios estatísticos. Em Parati, entre 
1789 e 1822, 24070 das alforrias sao pagas. Em Salvador, 48%, 
entre 1684 e 1745 (Kierman, 1976: 203; Mattoso, 1979: 211; 
Schwartz, 1974: 623). Em nove municípios paraibanos, entre 
1850 e 1888, 25,6% (Galliza, 1979: 142). De forma global 
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para o Brasil como um todo, 30,6% das alf orrias sao pagas, 
entre 1873 e 18~5 (Sienes, 1976: 517-518). . 

É verdade que algumas, por afei<;ao, eram pagas abatxo 
do valor de merca~o (Galliza, 1979: ~5~ en. 2? e 30, ,161-162) 
mas a prática nao ~arece ser gener~1zavel. Ha tambem. casos 
eni que o senhor pedia, ao contrár10, um pre<;o superior a~ 
do mercado, provavelmente espec~lando º<? in!er~sse parti
cular e intransferível que o escravo t1nha em s1 proprio. Cortes 
de Oliveira (1979: 207) publica um testa~~nto de 1810, .do 
qual se deduz que o senhor - aliás, um liberto - alf ornou 
urna escrava que só lhe trazia dissabores, recebendo dela urna 
soma substancialmente maior do que aquela pela qual ela 
havia sido vendida dois anos antes. 

Algumas dessas alforrias eram pagas em dinheiro, outras 
em bens móveis que podiam, até, incluir escravos, ou bens 
imóveis (Galliza, 1979: 150). O que vem subentendido nestas 
práticas é a existencia, também silenciada na lei até 18?1., mas 
plenamente vigente no direito costumei_ro, . do pecuho .do 
escravo. Se de jure o escravo nao podía possu1r co1sa. alguma, 
defacto chegava-se por exemplo a ter formas especiais de se 
marcar o gado pertencentes aos escravos (Koster, 1816; Per
digao Malheiro, 1976 (1867), vol. 1: 62, § 34). . 

Diante dos números que evocamos de alf orr1as pagas, o 
silencio da lei é o que mais chama da aten<;ao. Por qu~ ?ªº há 
nenhuma regulamenta<;ao, antes de 1871, de urna prat1ca tao 
largamente difundida? O que chama ~l~tras questo~s. 9µal a 
rela<;ao entre lei costumeir.a e lei positiva no Brasil 01t~cen
tista? A .significa<;ao daqutlo que nao se escreve?. ~ a~e, de 
forma mais genérica, qual o lugar e o papel do silencio, da 
omissao do nao-escrito em urna sociedade letrada? 

O s'ilencio da lei nao era certamente esquecimento. Ao 
longo da primeira metade do século XIX, quase todos os . 
projetos antiescravistas incluem, na legisla<;ao que propoem, 
o resgate compulsório do escravo que apresente? seu valor. 
José Bonifácio, no artigo 5? de seu famoso pro1eto .de. 1823 
que deveria ser submetido a Assembléia Geral .c?nst1tu1nte e 
Legislativa do Brasil, Moniz Barreto, na Memona que .ofere
ceu a D. Joao VI em 1817 (publicada em 1837), Jose Eloy 
Pereira da Silva, em 1826, o dr. Caetano Alberto Soares, em 
sua Memória de 1845, republicada em 1862, o deputado Silv~ 
Guimaraes, no projeto de lei que chegou a ser apresentado a 
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Camara dos Deputados em 1850, a Sociedade Contra o Tráfi
co de Africanos e promotora da colonizacat civilizacao dos 
indígenas, no seu Projeto de 1852, 3~ par e, art. 46, todos 
pediam a inclusao na leí do direito a alforr a, mediante apre-
sentacao do valor do escravo. 10 1 

Mas essas propostas sao, de forma igualmente consis
tente, voto vencido. O texto de José Bonifácio, por exemplo, 
devia nortear a Constituicao que acabou sendo substituída 
pela Carta Outorgada em 1824. Até no Projeto elaborado 
pela Constituinte que terminou dissolvida, o papel do Estado 
era ao mesmo tempo mencionado e diluído em urna fórmula 
de cunho liberal, cuja ironía Caio Prado Jr. (1963: 54) ressal
tou tao bem: "art. 265. A Constituicao reconhece os contra
tos entre os senhores e os escravos, e o governo vigiará sobre 
a sua manutencao". 

No campo jurídico, o argumento que se opunha a estas 
propostas era o direito de propriedade, garantido "em toda a 
sua plenitude" na Constituicao de 1824 (art. 179, § 22). Pleni
tude que supun~a o direito exclusivo de o senhor alforriar ou 
nao seu escravo, segundo sua exclusiva vontade. 

No período de predominio liberal (1827-1837), que teve 
profundo impacto no campo jurídico, 71 a jurisprudencia 
comeca no entanto a recomendar tais alforrias: declaracao de 
intencoes que acaba enfatizando a ausencia de apoio legal. 
Em 1830, por exemplo, diante dos escravos a quem sua se
nhora negava a liberdade, embora oferecessem seu valor em 
dinheiro, recusa-se o Ministério da Justi~a a ordenar a alfor-

. ria, por nao querer ''coactar o exercício do direito dos senho
res, permitido por lei". Recomenda, ao contrário, "meios 
dóceis e persuasivos" para induzir a senhora a conceder a 
liberdade que havia prometido em troca da soma por ela esti
pulada (Justica n? 66, de 8.3.1830, Collecao das Leis do 
lmpério do Brasil, 1830: 50): 

"Sobre a liberdade requerida por dois escravos 
Desejando Sua Majestade o lmperador facilitar e promover a 
liberdade de escravos, sem todavía· coactar o exercício do 

70 Apud Perdigao Malheiro, 1976 (1867) vol. 2: 81, 226-228, 232, 247-248, 256. 

71 
Sobreº. projeto de leí de Silva Guimaraes, vide Amaral, 1915: 649. 
É o penodo de elabora~ao e promulga~o do Código Criminal de 1830 o mais 
radical dos códigos do Império. ' 
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direito do senhores permitidos (sic) por lei. Há por bem V.S. 
procure po meios dóceis e persuasivos, fazer realizar os suplí-
· cantes, Joao Manuel, mencionados no requerimento incluso 
a liberdade p metida por sua senhora urna vez que eles entre
guem a soma pela mesma designada". 

Dois outros A visos do mesmo ano de 1830 vao na mes
ma direcao, aconsel~ando meios conciliatórios para persua
dir senhores a aceitarem o pagamento do valor de seus escra
vos que desejam remir-se. O segundo destes A visos recomen
da que se conven~a o senhor do "direito" que tem seu escra
vo "de procurar sua manumissao" (atente-se: nao o direito a 
manumissao, mas o de desejá-la) e do seu "dever (de senhor) 
de concorrer para a felicidade do dito escravo .. . " (Avisos, de 
17.3.1830 e de 29.7.1830 in Nabuco de Araújo, vol. 7: 158 
e 187). Mas, em nome "da humanidade, da philantropia, da 
caridade christa, dos direitos do homem", a jurisprudencia se 
arrisca, mais adiante: um Aviso, de 15.12.1831, manda que, 
f alhando os meios pacíficos de conseguir a liberdade da criou
la Eugenia mediante pagamento, se aplicassem os termos da 
lei, que a protegem (Ñabuco de Araújo, vol. 7: 604). Que lei é 
essa? Eis o que nao é especificado e que surpreende. Seguido 
em 1837 por urna Resolucao que manda alforriar os escravos 
do lmperador que oferecerem seu valor e, em 1847, por urna 
Ordenacao que dispoe a mesma coisa para os escravos da 
Nacao (Resolu~ao n? 30, de 11.8.1837, art. 1?; Ordenacao 
n? 160, de 30.10.1847), o Aviso de 1831 terá aberto um campo 
de especul~coes sobre o direito da alf orria que só será estan
cado coni o parecer peremptório da secao de Justica do Con
selho de Estado, em 1855. Este parecer de um órgao assessor 
do lmperador, fortemente reacionários nesse período, püe 
cobro a "interpretacoes humanitárias de leis estabelecidas", 
e reafirma que nao há lei que obrigue o senhor a alforriar seu 
escravo (Almeida, 1870: 1073-1074; Aviso n? 388, de 21.12. 
1855). 

Tannenbaum estava, portanto, errado: o Estado nao 
mediava as relacoes entre senhores e escravos. Nem tampouco 
a lgreja como instituicao. Nao só as ordens religiosas tinham 
seus escravos, até quase as vésperas da Abolicao, mas algu
mas se especializaram, e parecem ter sido as únicas empresas 
do genero no Brasil, na reproducao de escravos. Os carme-
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litas t.inham, po~ exemplo, cria~~rios de escravp s na província 
do R10 de Jane1ro, e os bened1tinos na ilha do Governador . t ' no R10 (Ewbank, 1976 (1856): 276). O que ouve, sim, foi o 
papel importante das irmandades religios s, associa~Oes de 
leigos a sombra da lgreja, de organiza~ao local e sem nenhu
ma centraliza~ao, que defendiam os intftresses corporativos 
de seus membros. As irmandades de / escravos, e libertos 
negros ou par.dos,. adiantavam dinhejto a seus associados 
para sua alforna (vide, porexemplo, Sc'arano, 1976, e Russell
Wood, 1974). Certas irmandades pa~ticulares tinham alguns 
privilégios concedidos pelo rei de Pottugal. Mas eram irman
dades de determinada igreja em determinada cidade, e o pri
vilégio aplicava-se exclusivamente a seus membros. Em 1688, 
a Confraria de Pretos de N. S. do Rosário da lgreja de Sao 
Salvador de Lisboa havia obtido o privilégio de poder resga
tar seus membros se os senhores os quisessem vender para fora 
do reino; em 1779, a irmandade de Sao Benedito do ·Convento 
de Sao Francisco de Lisboa obtinha o privilégio de resgatar 
do cativeiro a seus irmaos72 (Alvará de 22.2.1688 in Silva, 
1859: 154; Provisao de 29.11.1779 in Almeida, 1870: 1022). 
Mas isto dificilmente poderla ser entendido como urna media
~ao da lgreja: em 1685, o rei concedía a outra irmandade de 
elite, sediada em Angola, a permissao de mandar, por qu~tro 
anos consecutivos, 500 escravos para serem vendidos no 
Brasil,'! fim de custear a constru~o de urna igreja (Alvará de 
31.10.1685 in J. J. Andrade e Silva, 1859: 48). . 

Se a lei escrita nao se pronunciava a favor do direito a 
alforria paga, a lei costumeira, entretanto, seguía caminhos 
próprios. "Consta-me", escrevia um severo Conselheiro de 
Estado no Parecer de 1855 a que nos referimos, "que na Pro
víncia da Bahía introduziu-se a prática de, no acto de se faze
rem os inventários, pode-se remir qualquer escravo, logo que 
of ere~a o valor. A ser is to verdade, ignoro inteiramente em 
que se funda semelhante regra que, no meu entender, nenhum 
fomento tem nas Leis por que nos regemos" (Aviso n? 388, 
de 21.12.1855 in Almeida, 1870, vol. 2: 1073). 

Entr~ a lei e o direito costumeiro, nao há dúvida que era 

72 Perdiglo Malheiro engana-se tomando este privilégio específico de urna irman
dade de certa igreja de Lisboa por urna regra geral aplicável a qualquer irman
dade de Sio Benedito (A. Perdigio Malheiro, 1976 (.t867), vol. 1: 38 e 99). 
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este que podia contar com maior obediencia. A autoridade 
das leis escritas variava, era sabido, na razao inversa da dis
tancia dos centros urbanos. No interior, a lei era exercida 
pelos poderosos, "senhores de engenho, indóceis as leis, habi
tuados a fazerem justi~ por suas próprias maos'' (Tollenare, 
1956 (1818): 194). Podemos, além disso, nos indagar sobre o 
conhecimento dif un di do da legisla~ao. É de bom sen so que a 
ignorancia da lei escrita fosse generalizada entre os escravos, 
nem se percebe que canais teriam para adquirir esse. saber. 
Mas, além disto, existem também indícios de que a legisla~ao 
que os protegía era propositalmente ocultada aos escravos, e 
isso pelo próprio legislador. Um exemplo: a Carta Régia de 
20.3.1688 e a de 23.3.1688 obrigavam o senhor que castigasse 
com crueldade o seu escravo a vende-lo. Mas estipulavam que 
nao soubessem disso os outros escravos. 

Que canais legais tinham um escravo para fazer valer os 
direitos dessas eventuais leis? Para dar queixa, necessitava da 
intermedia~ao de seu senhor.73 A falta deste,.havia - mas 
segundo algumas interpreta~Oes apenas74 

- a possibilidade de 
recorrer a intermedia~o do Promotor Público ou de ''qual
quer do povo''. Su pondo que ainda assim conseguisse dar 

1 queixa de seu senhor, o que vimos ter acontecido, que apoio 
poderia esperar dos juízes?75 Koster, na passagem que cita-· 
mos no comeco deste artigo, sugere que os escravos nao re
corriam a justi~a por nao terem esperancas de ganhar e teme
rem a piora de suas condicOes. (Koster, 1816: 404). 

Ao inverso da lei escrita, a lei costumeira contava, se 
seguirmos Koster, coma san~o de urna opiniao pública aten
ta. Padres, "homens ·da mesma classe do senhor" e até "a 
gentinha", diante dos quais o senhor nao queria se despresti
giar, pressionariam nesse sentido. Nao que fosse um poder 
totalmente efetivo. Licutan, um dos líderes da revolta dos 
Males, em 1835, na Babia, era um letrado mu~ulmano. Seus 

73 O escravo era civilmente incapaz e seu curador nato era o próprio senhor (Perdi
glo Malheiro, 1976 (1867), vol. 1: 22, 24, 60) 

74 Perdigio Malheiro nOtét que havia disposi~Oes a esse respeito, que pareciam 
contraditórias (Malheiro, 1976 (1867), vol. l: 46, n. 96). 

7s Os juízes de carreira, durante todo o período imperial, f oram um elo de liga~ 
política essencial entre o poder central e os poderosos (Flory, 1975). Nao é pois, 
como se afirmou, simplesmente por sua posi~o de classe que se abstinham de 
condenar senores, mas por sua fun~io política específica. 
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discípulos ·reúnem a soma corresponden te a seu valor, mas 
seu senhor recusa-se a libertá-lo. Nina Rodrigues, que conta 
essa história baseado nos autos dos processos, acrescenta que 
"ainda hoje (isto é, em 1900) os africanos sobreviventes dao 
como motivo da insurrei~o conhecida geralmente pelo nome 
de 'Guerra dos Males' a recusa oposta pelos senhores a liber
tacao dos negros que of ereciam pelos seus res gastes o valor 
entao estipulado de um escravo" (Nina Ro~rigues, 1976 
(1910): 61-62, 56). Há muitos outros exemplos, além dos que 
já mencionamos, da eficiencia relativa da lei costumeira. O 
que talvez, mais do que a opiniao pública, pressionasse sua 
imple.mentacao era o temor, fortemente presente, da fuga ou 
do suicídio de um escravo, frustrado em suas esperan~as de 
alforria. 

A propensao relativa das diversas etnias africanas ao 
suicídio, que se acreditava ser um tra~o étnico, era assim 
cuidadosamente avaliada e levada em considera~ao. Os 
GabOes, por exemplo, ao serem introduzidos no comecinho 
do século XIX, sao apreciados também sob esse critério: con
siderados excelentes escravos, eram tidos, no entanto, como 
propensos a se matareni engolindo a própria língua (Koster, 
1816: 410). Havia, em suma, dentro da própria escravidao, 
um pacto mínimo com o escravo que devia ser mantido. 

É, portanto, de se supor que, entre a letra morta que era 
a lei e a prática viva do direito costumeiro, esta levava a pal
ma da eficácia. Por que entao a relutancia em deixá-la ser 
consignada, em passar para o papel, em grande parte inócuo, 
a fegra j á em vigor? Situa~ao paradoxal: um costume geral
niente seguido é impedido de se cristalizar numa lei que, de 
qualquer forma, nao se esperava que fosse necessariamente 
obedecida. Já vimos que nao é esquecimento: a lei nao cala, é 
calada. A lógica do processo nao é pois no texto que pode
mos esperar encontrá-la, é no próprio silencio. 

A questao era política, e o parecer de 1854, da se~ao de 
Justi~a do Conselho do Estado, o explicita: era duro, reco
nhecia, negar ao escravo o direito a alforria paga, mas razOes 
de Estado o exigiam para que a escravidao nao se tornasse 
mais perigosa do que era. Se, ao contrário, o escravo só pu
desse receber sua liberdade das maos de seu senhor, nao só se 
ressalvava o direito de propriedade, mas nao se prejudicaria o 
sentimento de obediencia e subordina~ao do escravo para , 
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com seu senhor, e a dependencia em que dele devia ser con
servado (Almeida, 1870, 4? Livro das Ordena~Oes: 1074). 
Trata-se, está dito em todas as letras nesse texto, da depen
dencia pessoal. 

Um comentário de Perdigao Malheiro, datado provavel
mente de 1866, aponta na mesma dire~ao. Perdigao Malheiro 
recomenda restricOes ao direito de resgate: devia-se limitar ao 
caso em .que o senhor vendia seu escravo por necessidade de 
dinheiro. Mas na venda por castigo, na troca, nas doa~Oes e 
dotes, nao convinha estabelecer esse direito: "estabelecer 
como regra absoluta seria· dar lugar a insubordina~ao, a que 
essa classe (dos escravos) é naturalmente propensa" (Perdi
gao Malheiro, 1976 (1867), vol. If: 165, n. 657). É, portanto, 
novamente a subordina~ao que está em pauta. Em 1871, 
quando se dá a discussao na Camara dos Deputados sobre a 
Leido Ventre Livre, Perdigao Malheiro, a essa altura depu
tado por Minas Gerais, opOe-se ao projeto e especificamente 
a inclusao em lei do direito a alf orria paga, mesmo contra a 
vontade do senhor. Na argumentacao que desenvolve, é ainda 
mais explícito quanto as implicacOes que atribui a medida: 

'' Ainda deixando de lado a questao relativa a propriedade, 
entendo que nao podemos impunemente afrouxar as rela~Oes 
do escravo para com o senhor, que boje prendem tao forte
mente um ao outro, e que sao o único elemento moral para 
conter os escravos nessa triste condi~ao em que se acham ... 
Se nós rompermos violentamente esses la~os, de modo a nao 
se afrouxarem somente, mas a cortá-los, como a proposta o 
faz (qual a espada de Alexandre cortando o nó górdio), a 
conseqüencia será a desobediencia, a falta de respeito e de 
sujei~ao. Eis um dos mais graves perigos. Essa proposta, em 
todo o seu contexto, nao tende a nada menos do que romper 
violentamente esses la~os morais que prendem o escravo ao 
senhor" (Bruno (org.) 1979 (1871-1889): 250, grifos nossos). 

Surpreende a primeira vista que se acene assim com o 
risco de insubordinacao nesse contexto. Os que def endiam o 
direito ao resgate entendiam-no, ao contrário,, como um estí
mulo ao trabalho, a poupan~a e a disciplina. E nestes termos 
que Koster recomenda, em 1816, a adocao desta medida nas 
colonias inglesas (Koster, 1816). Mas subordina~ao e dis
ciplina nao se confundem. Disciplina remete ao trabalhador 

• • 
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livre; subordinacao, ao dependente. E, como tentaremos 
mostrar mais adiante, trata-se de produzir dependentes. 

Para se entender isto, é preciso pensar na divisao do 
controle político entre o Estado e os particulares no Brasil 
dessa época. O controle dos escravos, a nao ser em casos de 
insurreicoes e, eventualmente, de assassinatos, ficava a cargo 
dos senhores. T'radicionalmente. O jesuíta Benci, em 1700, 
censura os portugueses que, "por timbre e pundonor", con
sideram "que entregCJ.r o servo criminoso a Justica, nao diz 
bem a nobreza e fidalguia do senhor" (Benci, 1977 (1700): 
167). Benci apenas se refere as condenacoes a morte., Ou seja: 
nem sequer discute que os oUtros castigos que ·recomenda, 
acoites e carceragem privada, fiquem a critério e a cargo dos 
senhores. Nem tampouco que eles avaliem se o escravo me
rece ou nao a morte. O que recomenda é que se deixe ao 
Estado a aplicacao da pena capital. 

Mais de um século mais tarde, a mesma regra ainda pre
valecía, absoluta, no campo. E o senhor que nao tinha poder 
de coacao suficiente sobre seus escravos acabava vendendo os 
insubmissos a quemo tivesse (Koster, 1816). Mas nos centros 
urbanos, onde proliferavam escravos de ganho e senhores de 
poucos escravos, sem f eitores e apare lb os privados de coa
cao, o Estado havia-se posto pura e simplesmente a servico da 
justica particular dos senhores, instituindo o Calabouco, cuja 
funcao principal era recolher e administrar os castigos que os 
senhores determinassem para seus escravos. Estes pagavam 
pela carceragem e pelos acoites aplicados (Goulart, 1971:.103 
ss., 197; Aufderheide, 1976: 301). 
· No período liberal dos anos 30, em que .o papel do Esta
do se fortaleceu no campo judicial, algumas restricOes foram 
colocadas a essa subserviencia do Estado diante dos parti
culares. O Código Criminal de-1830 proibia excederem-se 50 
acoítes diár:ios (art. 60); um senhor nao poderia ordenar mais 
de 50 chibatadas nern deixar seu escravo preso no Calabouco 
por mais de um mes, sem um processo legal (Lei de 3 .11.1831 
e Decisao n? 67, Justica, de 10.2.1832 in Collecao das Leis e 
Decisoes do Império do Brasil.76 Foi a época em que o entao 

76 Igualmente sem controle, eram as autoridades locais. Em 1837, tenta-se impor ao 
Juiz de Direito, chefe da polícia, que n4o mande a~oitar sumariamente os escra
vos mas antes os processos devidamente, ouvidos seus senhores. N4o se passam 
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ministro da Justica, Feijó, declarava: i 'O governo julgou que 
a autoridade dos senhores, restrita a correcao de faltas, nao 
devia estender-se a punic;ao de crimes reservados a justi~. Os 
escravos sao homens e as Leis os compreendem'' (Relatório 
do ministro da Justi~, de 10.5.1832. apud Goulart. 1971: 
105). 

Na realidade, essas medidas humanitárias e essas decla
ra~oes de intencao nao afetavam o acordo básico. Competia 
a "responsabilidade paternal" do senhor o controle dos 
escravos como o dos filhos. 77 Ao Estado, teoricamente, . 
competía o dos libertos e dos livres. Ora, a categori.a consi
derada, entre todas, perigosa nesse início do século XIX eta 
sem. dúvida a da gente de cor que nao era escrava. Nao se sabe 
ao certo quantos seriam: ''no que diz respeito a certas catego
rías de habitantes", escreveria o viajante americano Thomas 
Ewbank, "é considerado que por discrec;ao, nao devam as 
autoridades falar muito; assim nenhuma comparac;ao digna 
de fé é dada dos números de brancos e de livres de cor, em 
virtude da suposta maioria esmagadora <lestes último~" 
(Ewbank, 1856: 430). Achava-se que haveria mais livres do 
que escravos, mas sabia-se que havia muito menos brancos 
do que homens de cor. Seriam cerca de um milhao de bran
cos, uns 700000 homens de cor, livres, um número fantasioso 
de uns 250000 "índios domesticados", e cerca de 1900000 
escravos. · Isto as vésperas da Independencia (Balbi, 1822, 
tomo 2: 229). Nao vem ao caso aqui discutir estes números; 
fa~a-o em outro trabalho (Carneiro da Cunha, 1985). O que 
quero ressaltar é que as lealdades dos livres de cor tinham 
um peso político crucial. Podiam ser o fiel de urna balanc;a 
cujo equilíbrio era sentido por todos, e especialmente desde a 
revolta de haiti em 1798, como precário e explosivo. 

Teria o Estado condic;oes de controlar efetivamente essa 

no entanto quatro meses e já novo Aviso anula e manda que fique sem efeito o 
anterior (Avisos n? 284, de 10.6.1837, en? 495, de 3 .10. 1837 in Colle<;Ao das Leis 
do lmpério do Brasil). 

77 Alguns parecem ter levado esta metáfora ao pé da letra. Em 1835, o Presidente da 
Provincia do Ceará regula que "serlo admitidos a casa de correic!o os filhos
familia e os escravos, ( ... )por tempo marcado pelo pai ou senhor na ocasiao em 
que entregar o corrigível" (Compila~!o das Leis Provinciais do Ceará, vols. 1-2: 
35, vol. 1, Rio de Janeiro, 1863, opud Goulart, 1971: 104). 
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populacao? Nada mais incerto. É nos livres de cor, aparente
mente, que se concentravam as acoes judiciais e as prisOes 
(Aufderheide, 1976: 20'J-210, 304 e 346). É neles que se con
centrava, também, o alistamento ·militar forcado. Mas as 
d.esercoes, 78 o banditismo e as queixas generalizadas contra a 
vagabundagem dos livres de cor atestam que o controle estava 
longe de ser total. 

Nestas condicoes, é de se supor que o Estado estivesse 
plenamente disposto a partilhar comos senhores de escravos 
o controle da populacao livre de cor. Por sua vez, os senhores 
individualmente também tinham interesse no controle de urna 
parcela dessa populacao. Sabe-se, boje, que parte do trabalho 
agrícola, mesmo nas regioes acucareiras e cafeeiras que mais 
empregavam mao-de-obra escrava, era desempenhada por 
livres ou, mais exatamente, por trabalhadores dependentes, 
com os quais se acertavam arranjos vários: recebiam, por 
exemplo, um lote de terra e protecao em troca de parcela da 
colheita, de servicos pessoais (que incluíam a defesa do se
nhor) e de trabalho sazonal e ocasional por exemplo, Stein, 
1957: 117, e Eisenberg, 1977). Havia toda urna gama de tra
balhadores livres desde o mais dependente até os trabalha
dores sazonais assalariados (Eisenberg, 1977). A existencia 
dessa mao-de-obra de reserva livre, que também abastecia 
vilas e cidades em generos de subsistencia, era essencial a 
grande lavoura, atendendo as necessidades sazonais da moa
gem da cana ou da colheita do café. 

Creio que é nesse contexto que a questao da alf orria dos 
escravos se esclarece. Desde que deixada a inteira discricao 
do senhor, elas podiam desempenhar um papel poderoso na 
constituicao dessa populac;ao dependente. 

Por mais que a alforria paga se assemelhasse a urna yen
da e seu preco se regulasse em geral pelo preco do mercado, 
nada era ideologicamente mais enfatizado do que a distincao 
entre ambas. Tradicionalmente, a lei tratava das alforrias sob 
o mesmo título das doacoes (Perdigao Malheiro, 1976 (1867) 
vol. l: 117). Nas cartas de alforria, mesmo naquelas que 

78 Um documento d¡:t Bahía de 1827 menciona que, sobre 271 desertores das tropas 
de linha, 222 eram livres de cor (lista de desertores por Manuel Alexandrino 
Machado, de 28.7.1827 apud Morton, 1975: 258). 
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foram resultado de um resgate, nunca se deixa de insistir pre
liminarmente na generosidade ou na af eicio do senhor pelo 
seu escravo e, em contrapartida, na fidelidade e nos bons ser
vicos do cativo que o tomaram elegível para a libertacAo. 
Fórmulas talvez, mas reveladoras. 

Tudo isto supunha a existencia de lacos morais entre 
senhores e escravos, lacos que nao deveriam cessar com a 
alforria. Urna ideología só o é se compartilhada por seus 
atores: se se exigía gratidao e lealdade dos libertos, também 
havia injuncOes morais, basicamente de protecao, sobre os 
senhores. 

A esse propósito, o jurista Perdigao Malheiro discute 
longamente as obrigacoes recíprocas entre os patronos e seus 
libertos. No direito romano de certa época, um desses precei
tos era o patrono herdar do seu liberto, se este morresse sem 
testamento. Perdigao Malheiro insurge-se contra a aplicacao 
desse preceito no Brasil, e p.oder-se-ia supor que se trata de 
mera discussao teórica. A publicacao de testamentos de liber
tos, e sua análise por Oliveira (1979), deixa claro, ao contrá
rio, que a ligacao do patrono e de seu liberto estava assente 
no direito costumeiro: missas pelas almas dos escravos defun
tos e pela dos senhores eram encomendadas nos testamentos 
durante toda a primeira metade do século XIX (Oliveira, 
1979: 195, 199, 219, 210, 179). As vezes, essa era a condicao 
de alforria de escravos por tes~amento (ibidem: 210): legados 
de libertos a seus antigos senhores e legados de patronos a 
seus libertos eram freqüentes (ibidem: 178; P. Verger, 1968: 
343). Chegava a haver urna transitividade dos direitos e deve
res dos patronos. Kiernan (1976: 148) conta•o caso da preta 
forra de Paraty, Vicencia Maria, que ao libertar urna menina 
africana, Rosa, em 1814, declara que esta deve obediencia e 
servicos a Filizarda Maria Espirito Santo que a havia liber
tado a ela, Vicencia Maria. Por outro lado, se Vicencia viesse 
a morrer antes de sua patrona, cabía a esta a educacao e os 
cuidados com Rosa, liberta de sua liberta. 

Outro indício do programa que se tinha para os libertos 
é a famosa questao da revogacao da alf orria por ingratidao, 
definida de forma tao ampla que abrangia até a ingratidao 
verbal mesmo na ausencia do patrono (Perdigao Malheiro, 
1976 (1867), vol. 1: 135 § 149). Discutiu-se já sobre se real
mente vigoraría tal dispositivo, mas creio que há provas nesse 
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sentido. 79 De fato, a revogacao da alforria por ingratidao só 
~esaparece, ela também, na Leido Ventre Livre, em 1871. A 
questao da ingratidao é reveladora da expectativa que pesava 
sobre os libertos: que se tornassem clientes, agregados. Urna 
espécie de agregacao temporária, com servicos a serem pres
tados durante certo número de anos, era, aliás, cláusula co
muníssima nas cartas de alf orria ditas gratuitas (Mattoso, 
1982). 

O controle privado da alforria tinha, assim, urna impor
tancia crucial: nao só mantinha a sujeicao entre os esc.ravos, 
mas permitía a producao de libertos dependentes. Entre os 
escravos n1antinha a esperanca, por pequena que fosse a pro
babilidade estatística, de conseguir a liberdade, 80 incentiva va 
a poupanca e a urna ética de traba!ho; mas condicionava tam
bém a liberdade a relacoes pessoais com o senhor. Entre os 
libertos, abria-lhes a condicao de dependentes, mantendo os 
lacos de gratidao e de dívida pessoa! em trocada prot~ao.do 
patrono. Razao tinha, portanto, Perdigao Malheiro (citado 
p. 133 acima) ªº dizer que o direito em lei a alforria paga; 
prescindindo da aquiescencia do senhor, subverteria a sujei
<;ao, afrouxando os la~os entre senhor e escravos. 

O programa de sujei<;ao dos libertos nao funcíonou 
totalmente: persiste, ao longo do século, urna situa~o de 
conflito endemico entre agregados e senhores. O frances 
To!lenare fala de senhores de engenho de Pernambuco que 
tremem diante de seus 1noradores e de um que nao se afasta 
mai:; de um quarto de légua da casa grande, de medo deles 
(Tollenare, 1956 {1818): 96). Em 1858, no vale cafeeiro do 
Paraíba, registram-se conflitos entre o barao de Piabanha e 

7
'J Perdigao I~alheiro (1976 (1867), vol. 1: 135) alude as decisOes dos Tríbunaís do 

lmpério que aplicaram esta lei. Russell Wood (1972: 91-92), por sua vez, cita o 
caso do escravo alforriado do Convento do Carmo em Salvador, que, em 1795, é 
condeaado a ser reescravízadc por desobediencia e calúnia contra seus pregressos 
senho;es. " incurso na pena da leí como ingrato ao beneficio da líberdade". Em 
Apíaí, na Províncía de S!o Paulo, no come~ do século XIX, há registro de outra 
revoga~ao de liberdade por íngratid4o (Daglione, 1968-1969: 133). 

so Para e periodo dos anos 1870, mas com resultados que pensa serem extensíveis as 
décadas anteriores, R. Sienes calculou que a esperan~a estatística de um escravo 
de 10 anos estar vivo e liberto aos 40 anos era de 3,80fo, e aos 60 anos, de 3,9. Ou 
seja, a porcentagem dos escravos sobrevíventes do grupo original de IG anos de 
idade que estar~o libertos él.OS 40 anos é de 6,50Jo, e aos 60 anos, de 14, 7"!o (Sienes, 
1976; 491). 

, 
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seus agregados (Viotti, 1966: 29-30). Na década de 70, um 
Parecer oficial enfatiza o antagonismo latente ou explícito do 
senhor de engenho pelo morador oti agregado (J. Nabuco, 
1883: 111). 

Mais eloqüente ainda sobre as imperfeicOes do projeto 
de constituicao de urna mao-de-obra dependente foram as 
sempiternas reclamacoes dos proprietários agrícolas sobre a 
"vadiacao" dos libertos. 

Se nao foi perfeito, o sistema tampouco foi totalmente 
inoperante. Aliado a urna política oficial .·de suspeicao dos 
negros libertos e, mais particulaqnente ainda, dos africanos 
libertos (vide Carneiro da Cunha, 1985), conseguiu fixar jun
to as grandes propriedades contingentes significativos de 
agregados e moradores. Nesse Brasil do inícío do século XIX, 
um negro, e sobretudo um africano de sotaque e escarifica
cOes reconhecíveis, tinha de provar que nao era escravo para 
ser tido por livre: de medo de serem reescravizados, muitos 
libertos negros ou fixavam residencia nas imediacOes das 
fazendas onde haviam sido escravos e onde, pelo menos, sua 
condicao de forros era conhecida, ou iam se estabelecer junto 
aos escravos fugidos, nos quilombos. Ao contrário, os mula
tos libertos preferiam muitas vezes tentar se fazerem passar 
por "ingenuos", isto é, nascidos em liberdade, em outras 
paragens (Koster, 1816: 440; Franco, 1974 (1969): 95). 

É nessa configuracao de um Estado que vai se afirman
do aos poucos e adquirindo m~ios próprios de controle, sub
metido, de um lado, as pressoes diretas da Inglaterra no sen
tido da cessacao do tráfico negreiro e da abolicao da escra
vidao e, de outro lado, as suas reais ligacoes com os senhores 
da grande lavoura, que se entende politicamente o silencio da 
leí. A divisao tácita do trabalho de controle das "classes peri
gosas" entre Estado e senhores é subvertida quando a alfor
ria, um dos principais mecanismos do controle privado, passa 
a ser, em 1871, um direito inscrito em lei. Assim também o 
entenderam os f azendeiros. Em Rio Claro e em Campinas, 
dois municipios cafeeiros, nesse ano de 1871, f azendeiros e 
comerciantes pedem guarnicoes militares permanentes para 
controle dos escravos (Dean, 1977: 125-126). 

O direito costumeiro e a lei positiva, até 1871, parecem 
nao tanto se terem sobreposto quanto terem talhado para si 
domínios distintos. A lei, escrita a partir da reforma de 1830 

, 
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em termos universalistas, tem urna realidade, embora nao o 
reconhe~a, por domínio essencial os livres humildes, a gen
tinha. Sao eles que enchem os registros judiciais e é para eles 
que os tribunais tem maior importancia (A uf derheide, 1976: 
209, 210 et passim). 

Mas há outras duas camadas, a dos que estao acima da 
lei e a dos que estao abaixo dela. Escravos, negros livres e 
libertos, assim como os homens ricos, aparecem nos tribunais 
e nas prisoes em propor~oes francamente abaixo das su as 
propor~oes na popula~ao (Aufderheide, 1976: 212 ss). Para 
os que estao aquém como para os que estao além da lei, vigo
ra o direito costumeiro, caracterizado pela ausencia de insti
tuicoes f ormais que o sustentem. 

Mas o silencio da lei, a par de sua funcao política, vin
cula-se também a fontes ideológicas. Nos seus níveis mais 
abstratos, da Constituicao aos Códigos, o direito do lmpério 
teve de se acomodar coma contradicao que era se descreve
rem as regras de urna sociedade escravista e baseada na de
pendencia pessoal coma linguagem do liberalismo.81 A solu
cao foi o uso generoso de largos silencios. A Constituicao do 
Império de 1824 silencia até a existencia do escravo. O Código 
Criminal de 1830, em que se tentou consignar o princípio da 
impessoalizacao das penas que deveriam ajustar-se tao-so
mente aos delitos, menciona os escravos em dois artigos. Dis
tingue-os dos livre apenas para dizer que a pena de prisao 
com trabalho nao era aplicável - por redundante - aos 
escravos (arts. 60 e 311). Assim, no esforco da abstracao uni
versalizante, o que acabou sen do abstraído f oi urna ·parcela 
fundamental da populacao. Outros países optaram por códi
gos separados para cidadaos e para escravos. O Brasil pref e
riu silenciar. 

O uso desses silencios era previsível. Dois exemplos: os 
defensores da competencia exclusiva dos senhores sobre as 
alforrias de · seus escravos lembravam, como vimos acima, 
que qualquer legislacao em contrário atentaría contra o direi
to de propriedade. Argumentavam que o silencio da lei mos
trava que nao se haviam aberto excecoes a favor da proprie
dade ''escravo''. Por outro lado, o artigo 179 da Constituicao 

SI Este tema f oi trátado por vários autores brasileiros, desde Oliveira Vianna, em 
1920, até Roberto Schwarz, em 1973. • 
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(§ 19) havia abolido (sem qualificacoes) a pena de a~oites. 
Mas, neste caso, subentendia-se, explica Perdigao Malheiro, 
a mencao ''salvo quanto aos escravos: razao por que no Có
digo Penal a encontramos só aplicada aos escravos" (Perdi
gao Malheiro, 1976 (1867), vol. 1: 41, grifos no original). Na 
realidade, só serao abolidos os acoites de escravos em 1886, 
por um alei especial (Lei de 15.10.1886, Collecao de Leido 
lmpério do Brasil). 

O silencio é, portanto, o campo do direito costumeiro, 
daquilo que na verdade se pratica. Mas será a legislacao um 
arcabouco fictício pelo qual a sociedade nao se regula? É isso 
que insinuam ou afirmam os ensaios a que me referí acima. 
Sua tónica é a inadequacao de urna linguagem postica a urna 
realidade que se procura escopder. Oliveira Vianna, por 
exemplo, censura a legisla~ao liberal fe ita, diz ele, para um 
projeto de geracoes futuras e nao para o Brasil real. E propoe 
ajustar a realidade social brasileira a seu código escrito, fazen
do do direito costumeiro a lei (Vianna, 1974 (1949)). 

Mas o que pergunto é: seria possível essa adequacao? 
Ou seja, nao seria necessário · esse direito calado? Seria o 
outro, o escrito, realmente postico? E adequacao a que? 
Porque, afinal, a adequa<;ao seria dupla: a um país inserido 
no capitalismo mundial, falando a linguagem liberal comum 
ao sistema no qual gravita e em que as elites se entendiam; e a 
um país que, internamente, organizava sua producao em 
termos escravistas e de dominacao pessoal. Nao há como 
escolher o mais real. Esta duplicidade é urna essencia, e a 
coexistencia· de um direito costumeiro e da lei, que nao se 
fundem, parece ao contrário ser adequada a realidade da 
posicao periférica do país. Inadequado seria um sistema de 
common law em que a lei se ajusta continuamente a socie
dade e a seus usos. 

A lei é como o Estado se representa sua própria autori
dade e competencia: é urna autodescricao. O direito costu
meiro é urna descricao alternativa. A verdadeira sociedade 
brasileira oitocentista é esse conjunto do escrito e do nao
escrito, que nao se cruzam, um afirmando relacoes sem privi
légios entre cidadaos equivalentes, outro lidando com rela
coes particulares de dependencia e de poder. Coexistem sem 
embaracos porque, sendo aliados, recortam para si campos 
de aplicacao basicamente distintos: aos livres pobres, essen-
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cialmente, a lei; aos poderosos, seus escravos e seus clientes, 
o direito costumeiro. Aquela é também a face externa, inter
nacional, mas nao necessariamente falsa, de um sistema que, 
domesticamente, é outro. 
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Sebre a servidio 
voluntária: outro discurso* 
Escravidio e contrato no Brasil colonial 

Para Marianno, que 
nunca se submeteu. 

Em agosto de 1780, em Belém do Pará, (urna mulher 
- livrev enae-se em escfáv1aao. O caso é inusitado, e requer um 

despacñ01:1o Oúvfdor: «~o bastardo", diz ele, mas que se 
deve deixar a vontade expressa dos envolvidos, a cafuza que 
vende sua liberdade e o catalao que Iba compra. Urna escri
tura pública de venda é feita em tabeliao, diante de teste
munhas. 

Joanna Baptista havia nascido livre, filha que era de 
urna índia e de um escravo.negro, ambos a servi~o de um mes
mo padre. A escravidao seguia, como no Direito Romano, a 
linha do ventre: só afetava os filhos de mae escrava, e os 
índios eram tidos de jure por universalmente livres no Mara-

• Publicado originalmente em Dédalo, n? 23, número especial em homenagem a 
Marianno Carnciro da Cunha. Slo Paulo, 1985. 
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nhao e Grao-Pará, desde a lei pombalina de 6 de junho de 
1755. Na realidade, perdurava o sistema de "servico" indí
gena, que mal disfarcava urna escravidao de fato. O casa
mento ou o concubinato com escravos era favorecido pelos 
moradores, -pois fixava os índios a casa. É o que parece ter 
acorrido com os pais de J oanna Baptista. Mortos os pais e o 
senhor, Joanna Baptista declara-se desvalida - "sem Pay 
nem May que della podessem tratar e sustentar assim para a 
passagem da vida como em suas moléstias, e nem tinha meios 
para poder viver em sua liberdade'' - e desejosa de ser escra
va, supondo que quem a tivesse pago . por dinheiro tivesse 
interesse em mante-la e cuidar dela. 

A idade da postulante a escravidao nao é mencionada, 
embora, criada em casa de padre, nao devesse ser desconhe
cida. Devia ser jovem, já que menciona os filhos que acaso 
viesse a ter, e a favor dos quais dispOe que nao se lhes trans
mitirá a escravidao: cláusula provavelmente inócua. Quanto 
a ela própria, será escrava enquanto viver e poderá ser ven
dida a terceiros. 

Joanna Baptista vende-se por oitenta mil-réis, quarenta 
em dinheiro, quarenta em aderecos de ouro.e "trastes" para 
se vestir. Declara ter recebido o dinheiro e as j~ias, e que irá 
receber aidante os trastes correspondentes aos vinte e dois 
mil-réis que f altam. 

·O desp.acho do Ouvidor é de urna singular displicencia. 
Diante de matéria inaudita - "caso bastardo"-, ele evoca 
vagamente o Direito Romano, pede a presenca dos interes
sados e, ante suas declaracOes, decide que prevaleca a livre 
vontade dos contratantes. Dois séculos antes~ como veremos 
adiante, a questao da legalidade da venda de si próprio em 
escravidao havia sido discutida de forma exaustiva. Nem urna 
mencao é feita pelo Ouvidor a esse amplo debate, por igno-
rancia, descaso ou expediente. . . . 

Em posse do despacho, o tabeliao lavra urna escritura 
pública de venda: dois soldados, vizinhos do comprador, sao 
testemunhas, e J oanna Baptista, por nao saber escrever, pede 
a um homem que assine por ela. Um ano· mais tarde, tira-se 
urna cópia da escritura, a que figura no Fundo Cadaval, 
recentemente incorporado ao Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, em Lisboa, e que transcrevemos a seguir: 
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Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo Cadava/, 
Brasil, Avulsos 7.1, f/s. 157 a 159. 

Cópia 

Saibao quantos este publico Instrumento de es-/crit~a .de 
venda de boje e pª sempre, ou como melhor. I em Dire1to 
dizerse possa virem / que sendo no anno do Naclffiento de Nos
so sr JEZUS CHRISTO / de mil setecentos .e outenta annos 
aos dezenove/ dias do mes de Agosto do d1tto anno, nesta 
cidade / do Pará em orneo escritorio aparecerao prezent~s / 
de huma parte a caf uza J oana Baptis.ta, moradrª / nesta C1de, 
na rua que vai por detrás de Mizaricórdia / e da otra Pedro da 
Costa de Na~ao Catala, morador I nesta Cide na rua de S. 
Vicente, ambos pessoas que/ eu Tabelliao reconheco p1as pró-. 
prias de que dou fé. / E Logo em ~resen~a das t~stemunhas 
aodiante / nomeadas, escritas e ass1nadas, pela d1t~ Jo~a I 
Baptista f oi di to, que ella de Seo nascimtº sempre f 01 / L1vre, 

e ezenta de cativeiro· e como ao prez.1e Se I achava sem Pay, 
' • a 

rtem May, que della podessem tratar I e sus!entar ass1m .P a 
passagem da Vida, como / em sua~ mol~stla~, e nem t1nha 
meios pª poder vi-/ ver em sua L1berd , CUJOS Pays della 
Outorgante / forao o pre to Ventura, que f oi Escr~vo do pe 
Jozé / de Mello, já falecidos, e de sua May, a I~d1a ~a / 
Maria, que f ora do Servi~o do mesmo pe, por CUJO / motivo, 
e pª poder ella Outorgante viver em Socego, / empregand?-se 
no Servico de OS, e de hum Senhor que tivesse / della Cuida-_ 
do, e em suas molestias a tratasse como, por lhe/ ter cus~ado o 
seu dinheiro assim o f aria, ella de sua 11 De sua L1vre, e 
esp·ontanea vontade sem constrangimento de pessoa alguma 
se tinha ajustado, e / contratado como d? Ped.ro ~a Co~ta, 
venderse a Si / mesma por sua escrava, como se tivera nasc1do 
/ de Ventre cativo, e. nunca tivésse sido Livre, pª / como tal.º 
servir até sua morte; com declara-/~ao, que se ella algum dia 
tiver filhos,· estes serao forros·, e livres, e izentos de cativeiro; 
·cuja venda fa-/zia unicamte de si, .~u de .sua pes~oa .ªº d? 
Pedro ·da / Costa por pre~o, e quant1a de 01t~nta mil te1s., a / 
saber métade em dinheiro, e otra métade que sio / quarenta 
mil reis em fazenda, e trastes de ouro, e o I mais que precisa 
para seo ornato., de cuja quantia ella I outorg~te vend~ora 
se deo por paga, entregue / e satisfeita/ de q ª (quantla) de 
quarenta mil reis em dinheiro,/ e hum ro~iclé/ ?ur?, grande; e 
hum pár de brin-leos do mes~o e~ dezo1to mil re1s, qu~ faz a 
quantia de sincoenta e outo mil re1s de que dá plena qu1ta~io 
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1 ao comprador; e o mais resto que falta pª completar/ os 
oitenta mil reis, se obrigou elle comprador por / Si, e por sua 
pessoa, e bens moveis, sobremoventes e/ de raiz, e o mais 
bem parado delles a/entregar a mes-/ ma sua escrava em fa
zenda; toda a vez que lhe pedir de que mandará passar recibo 
pª se por quitacao I a margem desta, pª a todo tempo constar; 
pª cujo I fim tinhao obtido Licenca do or Ouvidor C·eral / 
como abáxo se declara; e desde logo disse ella // Ella outor
gante dezistía todo o privilegio de Liber-/ de, e foro que 
podesse allegar que ate agora tinha, e se submeter debáxo das 
Leys, e penas de escravidao, e que desde logo dimittia de si pª 
sempre tudo q'º pode-/ssa haver em Direito a seo favor p
allegar, e ir I desde logo pª a servidao, e cativeiro do d? Pedro 
da / Costa, que desde já o reconhecia por seo Senhor, como 
se com ef eito nunca tivéra sido forra, e Li-/ berta, e como por 
tal queria a reconhecesse; e se em / algum tempo elle d? Seo 
S~ ·comprador por algum / motivo a maltratar, e se nao der 
bem no seo cativeiro, poderá vendella a qm (quem) lhe pare
cer, como sua I escrava, que por esta fica sendo, e se nesta 
escritu-/ ra faltar alguma clauzula, ou clauzulas espe-/ ciaes 
em direito, as hao aqui todas por expres-/ sas, e declaradas, 
como se d~ cada huma fi,zesse es-/ pecial mencAo. E logo pelo 
d? comprador foi I dito que elle aceitava esta escritura na fr~ 
(forma) de decla-/ rada. Em testemunho de verdade assim o 
outor-/ garao, pedirao, e aceitarao, e eu Tabelliao acei-/ to 
por qm (quem) tocar auzente a favor della; cujo ins/ trumento 
lancei nesta notta, por me ser distri-/ buido do theor seguinte 
= A f olhas setenta/ e oito e Lyra (Lyra é o no me do tabeliao/ 
huma escritura de venda de Si/ propria, que fas a Cafuza 
Joanna Baptista por / preco de oitenta mil reis a Pedro da 
Costa. Pa-/ rá dezanove de Agosto de mil Setecentos e Oitenta 
11 E oitenta = Albuquerque = Dis a Cafuza/ Joanna Baptis
ta filha da India Anna Maria / já defunta, senhora de Si, que 
ella Sup~ (suplicante) perten-/ de sugeitarse ao Servico de 
Pedro da Costa, co-/ mo sua escrava, e o Supdº (suplicado) 
comprar a pessoa / da Supe por Oitenta mil reis em trastes a 
sa-/ ber airo, e fatto, e pª a vestir, como tem justo, / e a S~pe 
como nao tenha meios, e modos pª po-/ der viver sobre Si e 
nem dinrº ( dinheiro) pª passar, pedio / ao Supdº que a co:n
prasse P1ª dª quantia assima de-/ clarada, e o Supdº asinar ter
mo em como a com-/ prou, e a Supe juntam1e em como se 
vendeo, e ser-/vir ao Supdº emq1º (enquanto) for viva; o que a 
Supe nao póde/ fazer sem despº (despacho) de VM (Vossa 
Merce), e concederlhe Licen-/ca pª se poder sugeitar ao dº 
Servico = Pede I a VM S~ ~ Ouvidor, e Intende Ontendente) 
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Geral seja ser-/ vido asim o mandar: E recebi merce = o / Ca
zo he bastardo; eu entendo andio por aqui as InstituicOens de 
Justiniano; mas antes que me / comforme coma sua Vonta
de, venha o compra-/ dor, e a Suplicante a m~ prezenca = Ri
beiro. / = Otro Despacho = ~ Facao o que lhes parecer, 
que / asua vontade regula o contrato = Ribeiro . = / Nao se 
continha mais: pagou mil e duzentos '/ desta escntura, o que 
tudo ouvirao ler, e asinarao / com as testemunhas que pretes 
(presentes) forao, o soldado Jo-/ zé Nicário, e Raimundo Jos.é 
Marques, mors (moradores) // Moradores na rua de S .. Vi
cente; e p1ª Outorg1e / vendedora nao saber escrever, ped10 a 
Luiz An-/tonio morador na rua dos Martyres. E eu Agos..: 
/ tinho Antonio de Lyra e Barros, Tabelliao que / o escrevi = 
Asino a rogo da outorgante Luiz/ Antonio = Pedro da Costa 
= José Nicário/ = Raimundo Jozé = E nao se continha 
mais / em adª escritura que se acha em o d ? livro de/nottas, a 
que me reporto, que fica em meo poder, e car-/ torio, de don
de fis extrahir a prezente que vai por mim subscrita, concerta-
da e asinada nesta / dita Cid~ do Pará aos tres dias do mes de 
N¿vem-/ bro de mil setecentos oitenta e hum = Eu Fe-/lix Jo
zé dos s10s de Faria que o sobescrevi, e asi-/ nei = Felix Jozé 
dos s10s de Faria = C. e C. por / mim Tabelliao = Faria = I I 
' 

O documento do Fundo Cada val é urna pe~a a mais no conhe
cimento das condi~oes de vida dqs <!fvres pobref>no Brasil 
colonial e imperial. Após o livro pioneiro ae Franco (1969), 
os estudos qe Souza (1982) e de Dias (19~~) permitem urna 
visao mais -clara das condi~Oes da pObreza liVi) no Brasil. O 
documento que aqui publico indica-que, no fim do século 
XVIII, urna mulher pobre podia nao ter meios suficientes 
para se man ter livre. Alienar sua liberdade podia ser urna 
forma de se conferir valor a si mesma e ganhar urna esperan
~ª de sobrevivencia. O caso era, sem dúvida, raro e inusita
do, mas nao deixa de ser significativo que a cafuza Joanna 
Baptista passe da dependencia na casa de um padre para a 
escravidao. Como comentei em outro lugar (Carne1ro da 
Cunha, 1985), escravidao e dependencia pessoal eram as alter
nativas que o pro jeto dominante pretendia colocar. 

A questao sobre a qual gostaria de me deter é, no entan
to, outra: diz respeito ao paradoxo que é urna rela~ao de 
escravidao ser estabelecida por meio de um contrato de com-
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pra e venda, em que o vendedor (''a outorgante' ') é ao mesmo 
tempo sujeito e objeto da venda; e, de forma mais ampla, diz 
respeito as rela~Oes complexas entre direito natural e escra
vidao. 

· A controvérsia sobre a legalidade de alguém se vender a 
si mesmo em escravidao tem urna longa história, desde o fim 
do século XV. Duas teorias afrontaram-se diretamente em 
torno desse tema: urna sustentava que a liberdade era urna 
propriedade do homem, em nada distinta de outras, e passível 
portanto de ser vendida; outra negava aos homens, a nao ser 
in extremis, o direito de venderem sua liberdade, liberdade 
que era conferida por Deus. 

Em parte, essa disputa inseriu-se no debate entre domi
nicanos e jesuítas. Os teólogos-juristas dorninicanos espa
nhóis, e particularmente Francisco de Vitória e Domingos de 
Soto, afirmavam que, a nao ser em caso de extrema neces
sidade, ou seja, em perigo de vida, um homem nao podia 
vender sua liberdade. Pelo fnn do século XVI, no entanto, os 
jesuítas come~aram a atacar os dominicanos - acusados de 
serem criptoprotestantes - e coube a um jesuíta portugues, 
Luís de Molina, perfazer o ataque a teoria política domini
cana. Para Luís de Molina, que foi professor em Évora, e 
para seu discípulo espanhol, Francisco Suárez, que ensinou 
em Coimbra, o homem era senhor de sua liberdade e podia 
vende-la a seu critério, como a qualquer outra coisa sobre a 
qual tivesse dominium (Tuck, 1971: 45-57; Skinner, 1978, 
vol. 2: 136-137). 

A · questao tinha incidencia direta no Brasil: provavel
mente no ano de 1567, a Mesa da Conscienéia e Ordens, fun
dada trinta e cinco anos antes e que opinava sobe dúvidas 
teológico-jurídicas, a havia dirigido a dois jesuítas: pergun
tava se alguém podia lícitamente vender seu filho e vender-se 
a si mesmo em escravidao. Eram questOes distintas: urna 
envolvia a discussao da pátria potestade, outra o dominium 
de sua própria liberdade. Ambas eram questOes suscitadas 
pelo que vinha ocorrendo na Bahia e no Espírito Santo: na 
Bahia, a peste de 1563, que teria morto tres quartos dos 
índios da capitanía, sucedeu a fome de 1564: "nesta fome tao 
desumana, nao acabavam os males com os que morriam: por
que os vivos das aldeias vizinhas a cidade, levados do aperto, 
chegavam a vender-se a si mesmos por cousas de comer. 
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Houve tal, que entregou sua liberdade por urna só cuia ~e 
farinha para livrar a vida: outros se .alugavam, p~a semr 
toda a vida, ou parte dela: outros vend1am os I?ropr1os .rtlh~s 
que geraram · outros aos que nao geraram, fingindo-os seus. a 
tudo isso per;uade a dura fome, e.necessid~de',' (Vasconc~llo~, 
1977, vol. ,2: 101-102). E o cromsta dos 1esu1tas ~~ca~e!~ di
zendo dos "grandes embara~os e dúvidas de consc1enc1a dos 
que, dessa forma, compravam os índios, o que ~~vo~ a se 
recorrer a Lisboa ao Tribunal da Mesa da. Consciencia. 

A Mesa co~sulta, portanto, dois religiosos sobre os 
aspectos jurídicos da qu~stao: as. respostas encontrara-se na 
Biblioteca Pública de Evora (Cod. CXVI/~-?3, fls. 145-
152v.). o primeiro a responderéº, p~dre Quir1c~o Caxa, pr<:>
fessor de Teología Moral no Colegio dos Jesuitas da R~hia 
(vide Leite, 1937-1949, t. 2: 201), que argumenta na liu.ha 
de Molina. s2 Responde assim afirmativamente: um maior 
de vinte anos ' ' se pode vender a si mesmo porque cad~ um 
é senhor de sua liberdade e ela é estimá~el, e nao lhe ,~ ve
dado por nenhum direito, logo pode a alienar e vender (fl. 
145v.).Quanto a vender o filho, só em caso de extrema neces-
sidade. 

Segue-se o parecer, quanto as mesmas questOes, do 
padre Manuel da Nóbrega. Ao discurso. formal do p~dre 
Caxa Nóbrega opOe um discurso substantivo: em vez de ilus
trar ~ legitimidade da escravidao consentida com . exemplos 
bíblicos que contesta, confronta a discussao juríd1~a ~om a 
manif esta injusti~a que se está praticando com os indios da 
Babia e do Espírito Santo. "Ao pressuposto que o ,homem 
livre é senhor de sua liberdade, respondo que ora sera senhor 
de sua liberdade ora nao, que todos os textos e dou!ores~ 
todos contrariam a maneira como se vendemos da ~ah1a a si 
mesmos depois que f oram sujeitos, e é urna das maiores sem 
justi~as que no mundo se fez ... " (fl. 148v.).83 

82 A quest!o havia, na verdade, sido anteriormente submetida ao próprio ~olí~, 
além de Martim de Azpicuelta (o famoso doutor Navarro , sempre m~nc1ona ~ 
pelos jesuitas), Fernao Peres e Gaspar Gon9alves (vide Carta de Nobrega, m 

Leite, 19S4: 770). d"f d d Se fim Leite 
83· A transcri~ao que aqui dou do parecer do Pe. Nóbrega 1 ere a e . ra 1 (L . 

.nesse trecho em que ele me parece ter cometido alguns enganos de le1tura eit~, 
1940). 
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Juridicamente, seu argumento se insere na linha dos 
dominicanos: a liberdade e a preservacao da vida sao ambas 
regras de Direito Natural. Se entram em conflito, deve preva
lecer "a de maior vigor" que é a regra da preservacao da vida. 
Da mesma forma que é licito furtar em caso de extrema neces
si~ade, pois prevalece o dever de conservar a vida, é licito, 
nes~e mesmo caso, vender-se a si mesmo ou a seu filho. 
Assun, sem entrar na argumentacao que coloca a liberdade 

· entre as propriedades do homem, Nóbrega admite no entan
to, a possibilidade de alguém lícitamente se vend;r ou a seu 
filho. Entrincheira-~e na definicao exata do que seja a extre
ma ne~essidade, que só pode ser entendida, insiste, como a 
necess1dade premente de comer, e na definicao de filho, lem
brando o par~ntesco classificatório que faz com que os índios 
chamem de fdho a quem nao o é. Além disso afirma essa 
extrerna necessidade nao poderá ser precisame~te prov~cada 
por. aqueles que irao se assenhorear dos futuros escravos. 
.Ass1m, enquanto os Potiguara estavam em estaé!o de extrema , . . 
penuria, sem. que ni.s~o tivessem culpa os moradores, que 
portanto pod1am leg1ttmamente comprá-los, se se quisessem 
vender, o mesmo na.o acontecía com os índios da Bahia e do 
Espírito Santo. Na Bahia, a repressao aos Caeté contra os 
q?~is ha vi~ sid~, em 15~7, declarada guerra justa_:_ em repre
sáha ao tnste f1m do ,hispo Sardinha -, foi estendida pelos 
m?radores, lembra Nobrega, a muitos outros índios. O terror 
foi .tanto que "fic~r~m. todos tao desassossegados que uns 
fu~1ram para seus 1niIIllgos e foram muitos mortos, outros 
de1xavam-~e perecer a fome nao tendo maos para fazerem 
seus m~ntimentos donde por esta causa, os que ficaram a 
fome ttnham os maus liberdade para usarem com eles de 
todos os seus enganos a sua vontade, porque dantes deste 
tempo nunca se viu em toda a costa um vender-se a si mesmo 
!1em sua~ necessidad~s a isso os obrigavam. E depois que se 
isto ~rattcou na Bah1a, se acertou também na Capitanía do 
Espír1to Santo" (ibidem, tl. 151v.). 

O !llesmo ,Nóbrega que, em 1558, chamava pela sujeicao 
do gent10 Caete, que deveria ser "senhoreado ou despejado" 
(C~ta de Manoel da Nóbrega. Bahía, 8 de maio de 1558, in 
Leite, 1954, vol. 2: 445), protesta, quase dez anos mais tarde 
contra os que, após terem roubado aos índios suas terras e o~ 
haverem !ancado na miséria, os queriam agora escravizar, 
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aproveitando-se da fome a que os haviam reduzido.a.. Tornar 
lícita a venda que os índios quisessem fazer de sua liberdade 
era sancionar tais abusos: "pergunto eu agora se o ladrao 
pode levar com boa consciencia o que faz cometer a um com 
medo da morte, e se disser que sim, da mesma maneira se dirá 
que com boa consciencia podem os moradores do Brasil levar 
a liberdade dos índios ... '' (Biblioteca Pública de Évora. Cod. 
CXVI/1-33, fl. 150v.). 

A Mesa da Consciencia e Ordens alinha-se com o pri
meiro parecer. ''Chegou a julgai' as razOes dos miseráveis 
Indios e dos cobicosos Portugueses, o Tribunal da Conscien
cia, na Corte de Lisboa. Onde consultando o que dispunha o 
direito, se resol veo: Que constrangido deextre__ma necessidade 
podía o pay vender o filho;__:.E'!:.~q_]Lu.m... vender=se ~ si-mesm? /} 
par, urcJo pre-~:tFreyre 1977 (1675): 424, grifos no on
g1nal. Vide também Vasconcellos, 1977: 102). Brito Freyre 
encadeia imediatamente com os abusos que resultaram dessa 
decisao: "provárao sem difficuldade os Moradores, perten
cerll\es por justa posse, até os Indios sujeitados por pior 
titulo, constrangendo-os facilmente, entre afagos, e ameacos, 
a dizer o que queriao, quando os levarao a resistar". Assim 
sao sancionados os cativeiros de muitos indios que, ·um ano 
mais tarde, se amotinam no Rio Real e sao destrocados ape
nas em 1575 (notas de Capistrano de Abreu em Varnhagen, 
1978, t. 1: 348, 360-361). 

Em 1574, quando urna junta regulamenta os casos de 
cativeiro 'lícito permitidos pela lei de 1570, a venda de si 
mesmo em .escravidao é arrolada nos capítulos que enumeram 
os títulos legítimos para a escraviza~ao dos índios: "e assim 
serao escravos os que por sua própria vontade se venderem, 
passando de 21 anos, declarando-lhes primeiros que couza é 
ser escravo" ("Trabalhos dos primeiros jesuitas no Brasil", 

84 Deve-se entender a posicao de Nóbrega nao como urna contradicao, ou como 
urna def esa parcial das aldeias jesuíticas, cu jos habitantes estavam sendo escra
vizados (Vasconcellos, 1977: 101), mas pelo que realmente é: um discurso teoló
gico-moral. Nóbrega está preocupado com os escravos ilegitimamente havidos, 
nao coma escravidao dos índios enquanto tal. É nesses termos que, em 1558, ele 
defendia a guerra justa contra os Caeté: " sujeitando-se o gentio, cessarao muitas 
maneiras de haver escravos mal havidos e muitos escrúpulos, porque terao os 
homens escravos legítimos, tomados em guerra justa, e terao servico e vassalagem 
dos indios (Leite, 1940: 76). 
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Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 1894. 
57, parte 1 ~, p. 232). 85 

U m documento de 1625 vai permitir elucidar as impli
cac0es dessa postura jurídica. Nesse ano em que sao proibi
das as administracoes de indios que se haviam estabelecido no 
Maranhao e Grao-Pará (Perdigao Malheiro, 1976 {1867), t. 1: 
81), os padres capuchos do Pará enderecam ao Rei urna série 
de questoes jurídicas (Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Livro 1116, fls. 593-598). A primeira, que nos interessa aqui, 
é "se os índios resgastados de corda sao captivos para sempre 
ou até certo tempo". Para se esclarecer ~ssa questao, convém 
resumir os casos de escravidao legítima dos índios, mais 
usuais. Poderíamos agrupá-los em tres itens. Havia, primei
ro, o aprisionamento em "guerra justa", categoria jurídica 
criada a partir das Cruzadas e das guerras com os sarracenos, 
e cujos critérios, altamente controvertidos no sécul<? XVI, 
fogem a discussao que aquí fazemos. Os prisioneiros havidos 
em guerra justa eram legítimos escravos. Excetuam-se aí os 
períodos em que leis especiais proibiam qualquer cativeir? 
(por exemplo, a lei de 1609 ou de 1680): no entanto, essas le1s 
sistematicamente proibiam a escraviza~ao para prevenirem os 
"abusos'' que grassavam, sem jamais negarem a legitimidade 
da guerra justa. 

Havia, em segundo lugar, a compra de escravos dos 
indios, desde que legitimamente havidos. Critério, como se 
pode imaginar, complicado de ser decidido, pois importava 
em se julgar, por exemplo, da justica da guerra que um grupo 
indígena movía a outro e em que houvessem sido f eitos os pri
sioneiros. Creio, no entanto, que essa dificuldade era um 
tanto irrelevante: todos sabiam que estas leis nao eram obe
decidas a risca e que os moradores queriam apenas brechas 
legais para poderem pretextar títulos legítimos sobre seus 
escravos. Se a dificuldade era em larga medida irrelevante, a 
coerencia legal podia ser levada as últimas conseqüencias, 
sem se embara~ar com questoes de implementacao prática. 

85 O procedimento de se "explicar" ao eventual v~ndedor de. sua libe~dade ."que 
couza é ser escravo" n4o é inédito. Lembra mmto o da le1tura obngatóna do 
"Requerimiento" de 1514 feíto pelo jurista real Palácio Rubios, leitura que devia 
ser f eita aos índios e onde se lhes explicavam os títulos da Coroa Espanhola sobre 
suas terras . Caso anuíssem, seriam vassalos. Se protestassem, seriam passív~is de 
escraviza~Ao (Hanke, 1949: 31 ss.; Zavala, 1948: 61 ss.). 
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Ainda sob esse ítem estavam os descendentes de cativos que, 
pela regra de descendencia do grupo indígena, fossem tam
bém escravos (Memorial dos Capuchos, ANTT, Livro 1116). 
Irrespectivamente da existencia duvidosa de escravos nos gru
pos indígenas da costa, note-se que esse último título de escra
vidao que evo·camos supunha o reconhecimento do direito 
interno das sociedades indígenas. 

Além do apresamento em guerra justa e da compra de 
escravos legítimos dos grupos indígenas, havia um terceiro 
modo de se conseguirem cativos: era o "resgate". Tratava-se 
de resgatar, mediante pagamento, os índios prisioneiros de 
outros índios: eramos "presos a corda", termo que designa
va aqueles que, apresados na guerra, eram destinados a serem 
ritualmente mortos e devorados. 

Os padres capuchos do Pará colocam assim a questao do 
fundamento da escravidao dos "resgatados". Fazem-no por 
questao de consciencia, ou seja, para saberem se devem dar 
absolvidao aos que detiverem escravos sob tais títulos, inquie
tos talvez pelas hesitacoes das leis que se sucederam entre 
1570 e 1611. A res posta é surpreendente pelo fundamento que 
dá ao resgate: 

"neste caso se julga e se reputa que o mesmo lndio (entende
se aqui aquele preso a corda) se vende a si próprio apertado 
da extrema necessidade, em q. se ve. Nem quem o compra, 
tem obrigacao de o socorrer de graca, tendo o lndio sua liber
dade para vender. Porem sempre nesta matéria se pressupoe 
que o preco que o comprador dá, vale a liberdade do Indio 
porq. sendo o pre\X) menor, <leve o comprador contentarse 
somente com o servico de alguns annos, ou tempo outro limi
tado q., seja equivalente ao pre~o, e nAo querer maior servico 
do Indio" (Memorial dos Capuchos do Pará a respeito dos 
Indios. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Livro 1116, 
fls. 593-598). 

Assim nao só a venda de si mesmo é lícita como éfun-' , 
damento de outrasfontes legítimasdeescravidao. E o mesmo 
raciocinio que se encontrava, implícito em vez de explícito, 
na leí de 1611. Os indios presos a corda podiam ser compra
dos: comprados nao aos outros índios que os haviam aprisio
nados e os queriam comer, mas de quem niio eram escravos, .e 
sim a si mesmos. Resta o embaraco de que nao eram os pri-
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sioneiros que recebiam seu próprio preco e sim seus captores, 
embaraco provavelmente resolvido por urna ficcao jurídica 
sobre a qual os textos silenciam. Na realidade, supeito que a 
prática de assentar juridicamente o resgate na venda de si 
mesmo se ja prática antiga: por vol ta de 1565, o rei lembra ao 
governador Mem de Sá que ''corremos resgates com título de 
extrema necessidade" ("Trabalhos dos primeiros jesuítas no 
Brasil", op. cit., p. 226). Vinda do século XVI, essa prática 
irá perdurar até pelo menos o fim do século XVII. Podem-se 
resgatar os cativos, especifica o alvará de 1688, que "a tanto 
nao repugnem" e reconhecam poder desse modo "livrar a 
vida": ou seja, a escravizacao de índios "resgatados" legi
tima-se novamente pela ficcao de urna venda livremente 
consentida de si mesmo, "em estado de extrema necessidade'' 
(Alvará de 28 de abril de 1688. In Leite, 1937-1949: 379). 

Creio que o caso de Joanna Baptista, a cafuza que se 
vende em escravidao no fim do século XVIII, em Belém do 
Pará, deva ser um dos últimos exemplos de ,servida.o consen
tida. A essa altura, já era um "caso bastardo". No entanto, a 
questao subsiste, tanto teórica quanto prática. O hispo Aze
redo Coutinho, grande pensador do fim do século XVIIJ e do 
início do XIX, defendendo ll escravidao africana no Brasil, 
invoca va o argumento de que era conforme a lei da natureza 
o homem optar pelo seu menor mal: ''a lei natural, adaptável 
ao homem na sociedade, é aquela que lhe regula o maior 
bem, ou que lhe manda f azer um mal ainda a. si· mesmo para 
salvar a sua existencia em tais e tais circunstancias" (Couti
nho 1966 (1808): 248 e 254). Enquanto o argumento jurídico 
perdura, persistem também os casos de venda, senao de si 
mesmos, pelo menos de filhos de índios. Na metade do século 
XIX, durante a seca do Ceará, o americano Ewbank registra 
casos de indiozinhos vendidos pelos pais, premidos pela fome 
(Ewbank 1976 (1855): 242) .. 

Percebe-se, através da discussao que precede, que as 
relacoes entre o discurso de Direito Natural e a escravidao 
nao sao unívocas. O Direito Natural, na sua forma jesuítica 
completa, ou seja, após Luís de Molina, presta-se a defesa da 
escravidao consentida. Levado noutra direcao pelos filósofos 
franceses, irá desembocar na contestacao radical de toda 
escravidao: quando, na virada do século XVIII para o XIX, 
Azeredo Coutinho defende a escravidao, fá-lo . atacando os 
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''novos filósofos'' e a teoria da liberdade original, anterior 
ao pacto social. 

O paradoxo da forma jesuítica é que ela pensa a escra
vidao sob a forma do con.trato, sob a forma do capitalismo 
mercantil. Na verdade, parece o ascendente direto da inter
pretacao liberal do direito natural, a versa.o anglo-saxa que 
Habermas (1974: 82-117) distingue enfaticamente da versao 
revolucionária francesa. Na versa o jesuítica, liberal, a escra
vidao e a liberdade apenas diferem por aquilo que é colocado 
no mercado: o todo ou a parte, o trabalhador ou a forca de 
trabalho. A liberdade é tomada mercadoria, o escravo e seu 
senhor estabelecem entre si um contrato a seu respeito. 

A acomodacao de urna linguagem liberal e da escravi
dao, que já foi tao discutida para o século XIX, teria por
tanto raízes mais profundas do que até agora se parece ter 
pensado. Nesse sentido, deixa de ser tao surpreendente a 
fórmula que a Constituinte de 1823 encontrou para f alar da 
escravidao, o famoso art. 265: "A Constituicao reconhece os 
contratos entre os senhores e os escravos, e o governo vigiará 
sobre a sua manutencao". A mesma visao contratual está 
implícita, a meu ver, na alf orria por compra, em que, desta 
vez, é o senhor que vende a liberdade ao escravo, criando aliás 
o problema formal de um ser sem capacidade jurídica, como 
é o escravo, poder realizar urna compra. 

Assim, desde o fim do século XVI, o ajustamento entre 
o capitalismo mercantil e a escravidao se perf ~z, permitindo 
pensar esta sob as espécies daquele. Coube aos juristas jesuí
tas esse ajustamento que faz da escravidao moderna algo 
absolutamente diferente da escravidao antiga. 

(Nota final: Terminado este artigo, tive noticia por Luís Mott de que o texto do 
Fundo Cadaval da venda de Joanna Baptista em escravidio já havia sido publicado 
por Carlos Ponles cm Freyre, 1937, e reproduzido a partir desie por Salles (1971: 
328-330). Pensei em retirar o texto, mas verificando a publica~io de Vicente Salles, 
vejo que ele nio o liga a qualquer discusslo jurídica, retendo seu aspecto pitoresco. 
Acabei, por esta raz!o, optando por mantero artigo em sua forma original). 
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A hora do índio* 

Retomemos urna tradicao. Há 50 anos nao se -fala mais 
oficialmente nos direitos históricos dos índios. Instalou-se no 

· senso comum a idéia de que os índios gozam de privilégios (e 
nao de direitos) porque - e enquanto - nao chegaram (ain
da) a civilizacao. Até lá, outorga-se-lhes urna protecao pater
nalista, que concede ou reprime conforme as circunstancias 

. ' 
mas que tentase substituir a vontade dos índios, a quem nao 
ouve ou,. se ouve, nao. respeita. 

Que direitos sao esses? Minimamente, direitos históricos 
a seus territórios, que o Estado tem o dever de garantir, direi
to a serem reconhecidos como povo, e direito, como todos os 
seguimentos sociais deste país, a cidadania, isto é, a organi
zacao e representacao. 

Senhores das terras 

Os direitos específicos dos índios fundamentam-se numa 
situacao histórica igualmente específica: eles eramos senho-

• P~blicado orjginalmente no "Folhetim", Fo/ha de S. Paulo, de 24.5.1981, e repu
bhcado em Indios, Direitos Históricos, Cadernos da Comissilo Pr6-Índio ·n~ 3 
1981. ' • 
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res destas terras antes dos colonizadores. Se isto é ·coisa que 
pouco se invoca hoje, existe, no entanto, urna sólida tradicao 
jurídica que o sustenta: frei Francisco de Vitória, dominicano 
espanhol, do século XVI, considerado um fundador do direi
to internacional, nao só argumentava que os índios eram 
"verdadeiros senhores (de suas terras) pública e privadamen
te", mas, até, que o Papa nao tinha autoridade para atribuir 
os territórios da América a Espanha e Portugal. Quanto ao 
alegado (na época) "direito de descoberta", ele era tao injus
tificado, argumentava Vitória com humor seco, quanto se os 
índios americanos houvessem "descoberto" os espanhóis e se 
declarassem, por tal razao, senhores destes. 

Os reis portugueses reconheceram, em várias leis, os di
reitos dos índios sobre suas terras: o alvará de 1? de abril de 
1680, mais tarde incorporado na lei pombalina de 1755, isen
tava os índios de "foro ou tributo algum sobre as terras (tan
to os índios silvestres quanto os aldeados), ainda que dadas 
em sesmarias a pessoas particulares, porque na concessao 
destas se reserva sempre o prejuizo de terceiro, e quero que se 
entenda ser reservado o prejuízo e direitos dos índios primá
rios , e naturais senhores delas''. 

José Bonifácio, em 1823, come~a sua proposta para a 
"civilizacao dos índios bravos" pedindo "justica, nao esbu
lhando mais os indios, pela f on;a, das terras que ainda lhes 
restam, e de que sao legítimos senhores, pois Deus lh'as 
deu" ... E Rondon e Roquette Pinto, no comeco deste século, 
insistem que nossa relacao comos indios é a da ''grande divi
da, contraída desde o tempo dos nossos maiores, que foram 
invadindo seu território, devastando sua caca, furtando o mel 
de .suas matas, como ainda agora nós mesmos fazemos". 

Juristas como Mendes Jr. (1912) e Otávio (1930), este 
em conferencias <liante da Academia de Direito Internacional 
de Haia, sustentam argumenta~o que vai no mesmo sentido, 
lembrando, o primeiro, que o indigenato é um título conge
nito de posse territorial, nao sujeito a legitimacao, em con
traste com a ocupacao que é um título adquirido. É na mesma 
perspectiva que deve ser entendido o artigo 198 da atual 
Constituicao, que garante as terras indígenas: reconhecimen
to de um direito histórico. 
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Tu tela: a grande divida . 

A tutela é conseqüencia desse direito: supOe urna espécie 
de custódia em que o Estado ficaria responsável pela integri
dade das terras indígenas (que restam) e decorre de impera
tivos de justica (aliás, a tutela surge no direito relativo aos 
índios apenas em 1831, no momento em que eles sao definiti
va1nente libertos da escravidao). Como escreve .Rondon: 
"Longe de ser o índio pesado ao Tesouro Nacional, represen
ta ele urna vítima social' do descuido da Nacao perante os 
principios da Moral e da Razao." 

E por isso, prossegue Rondon, que o Estado temo de~er 
de proteger e de respeitar a organizacao dos povos indígenas, 
nao procurando transformar o aborígene em trabalhador na
cional. Assim, nao é (como se pensa atualmente) por serem 
ignorantes dos usos e costumes da sociedade brasileira que os 
índios tem direito a prote9ao especial de Estado, mas em 
razao da grande <lívida histórica. 

De onde .viria entao essa alteracao no sentido da tutela? 
·Paradoxalmente, é também a partir da dout:rina positivista 
que a tutela vai assumir o sentido espúrio que fez raízes no 
senso comum: pois se Comte repudiava julgamentos valorati
vos sobre o u tras culturas - que manif estavam passos da 
''marcha progressiva do espírito humano'' - era, no entan
to dever dos povos que já estavam no "estado positivo ou 

' l . l" d científico" acelerar o "desenvolvimento menta e socia os 
povos no estado teológico. Havia pois, subentendida, urna 
missao civilizadora, que boje aparece estreitamente paralela a 
ideologia cristianizadora que animava a colonia até Pombal. 
O valor universal da fé crista nao era questionável como nao 
o era, para Comte, o da civiliza~o ocidental onde desaguava 
o "progresso". 

É curioso, aliás, seguir-se o diálogo de surdos que, soba 
aparencia de harmonía de propósitos, se tratava entre Rodol
fo Miranda, ministro da Agricultura em 1910, quando da 
fundacao do SPI (que dependia desse Ministério), e Rondon, 
seu primeiro diretor. Enquanto Rondon proclama que sua 
acao é destinada a ''redimir os índios do abandono e integrá
los na posse de seus direitos, respeitando sua organizacao 
social fetíchica ... e aguardando sua evQlucao", Rodolfo Mi-



162 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

randa fala explicitamente em ''catequese indígena com f eicao 
republicana". 

A ·metáfora de Comte (ou melhor, seu pressuposto) de 
maio~ sucesso e mais duráveis conseqüencias foi, creio, a que 
assoc1ava o desenvolvimento da espécie e do indivíduo. Essa 
metáfora, qu~ serví~ de base a argumentos tautológicos, faz 
povos nao-oc1dentrus passarem a ''primitivos'' e se tornarem 
para o Ocidente, testemunhas de estágios históricos anterio~ 
res. Adquiriram o status da "infancia da humanidade" e seus 
membros eram, em decorrencia, ''grandes criancas''. 

Observe-se que ao ser fundada a· sociología propriamen
te dita, a discussao das diferencas, até entao travada no plano 
d~ natureza dos homens (o século XVI se pergunta se os índios 
sao homens, os séculos XVIII e XIX se, sendo humanos, eles 
perte~cem a mesma espécie zoológica dos outros povos), des
loca-s_e para o plano da natureza das sociedades, que passam 
a se d1spor ao longo do gradiente do progresso que desembo
ca - onde mais? - na nossa sociedade. 

Integra~io e cidadania 

. Dentro dessas premissas, a tutela passa, portanto, a ser 
o instrumento da missao civilizadora, urna protecao concedi
da a essas "grandes criancas" até que elas crescam e venham 
a ser "como n_ós". Ou seja, respeita-se o índio enquanto ho
mem,, ~as _exige-se que se despoje de sua condicao étnica 
espec1f1ca. E esta, mostrava Sartre, a propósito dos judeus a 
forma democrática, liberal, do racismo. ' 

Es~a,. c~ncepcao l~vª.' também, a entender a i~tegracao 
como s1non1mo da asstmdacao. E se há algo nefasto é essa 
confusao de termos. O homem é um ser social, de início. Ele é 
dado em sociedad e e nao é concebível f ora dela. Os direitos 
do homem se aplicam, portanto, a um homem em sociedade: 
supoem, a.ssi~, direit~s das sociedades, direitos dos povos. 
Ora, um ~1re1to essenc1al de um povo é poder ser ele próprio. 
Querer .ª 1ntegracao ?ªº é, pois, querer assimilar-se: é querer 
ser ouv1d,o_, ter can~1s reconhecidos de participacao no pro
cesso po!1~1co do pa1s, fazendo valer seus direitos específicos. 

P?hticamente, os índios foram, no início da Colonia, 
perceb1dos como nacoes autónomas. Numa Provisao de 9 de 

! 
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marco de 1718 o rei de Portugal chega a declarar os índios 
nao somente livres, mas insentos de sua jurisdicao. Se nao 
foram estabelecidos tratados políticos com eles, como acon
teceu nos EUA, foi em grande parte, sustenta Joao Mendes 
J r., pela pouca concorrencia dos países europeus pelas terras 
brasileiras. Realmente, nunca se tratou tanto os índios como 
nacOes quanto em épocas de litígios e busca de aliancás: no 
início da Colonia, em momentos de alargamento das frontei
ras portuguesas, e na questao do marques de Pombal contra 
os jesuítas. 

Enquanto nessas épocas se invocavam os princípios da 
justica, no restante, valiam sobretudo as chamadas razOes de 
Estado. E é sabido que o Estado tem razOes que a justica des
conhece. Dentro dessa razao, os índios foram essencialmente 
tratados como mao-de-obra (escrava na maior parte) e como 
parceiros comerciais que traziam as "drogas do sertao". 
Hoje, reduzidos a uns 210 mil indivíduos, sem peso significa
tivo enquanto mao-de-obra, suas terras sao o que resta a co
bicar. Trata-se, agora, de substituí-los por gado, construir 
barragens, explorar minérios. O índío, em suma, é boje total
mente supérfluo: um luxo. 

Os povos do Brasil 

No entanto, a proposta positivista para a 1 ~ Constitui
cao Republicana declarava o Brasil constituído pelos seus 
Estados e pelas "hordas fetichistas empíricamente confedera
das''. Era~ o reconhecimento do Brasil como um Estado cons-

. tituído de povos diversos, sujeitos a supremacía de um Esta
do único. Ao Brasil cumpria, nas palavras de Rondon, ''reco
nhecer o dever que lhe cabe de respeitar a confederacao empí
rica das hordas fetichistas es pal hadas pelo território da Repú
blica, mantendo ~om elas as relacOes amistosas devidas e ga
rantindo a protecao do governo federal contra qualquer vio
lencia, quer em suas pessoas, quer em seus territórios". 

Hoje, os índios tem reivindicacOes concretas: reclamam, 
entre outros, seus direitos coletivos sobre suas terras, direitos 
a decidirem sobre seu futuro e a participarem das decisoes 
que os af etam, direitos ao usufruto exclusivo das riquezas do 
solo e do subsolo, direitos a organizacao e a canais de repre-

• 
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sentacao, direitos individuais, por exeniplo o de ir e vir livre
mente. Ora, as terras sa.o constantemente violadas por parti
culares, mas sobretudo por obras públicas que nao respeitam 
as garantias do artigo 198 da Constituicao; as tentativas de 
organizacao sao coibidas e o chef e da Casa Civil da Presiden
cia encaminha, ao ministro do Interior, parecer do SNI con
tendo instrucOes explícitas nesse sentido, conforme consta de 
documentos divulgados em abril de 1981 pelo CIMI-Norte; a 
tutela, enfim, é exercída pela FUNAI como coacao sobre os 
índios, tidos como .''grandes criancas''. Quando o Tribunal 
Federal de Recursos pronuncia-se em julgamento exemplar, 
em novembro de 1980, contra essa interpretacao coativa da 
tutela, o governo propOe urna mudanca da lei, que permite 
punir os lideres com emancipacao compulsória ... Em suma, 
se a lei é aplicada, mude-se a lei. 

Para os índios, também, está na hora de voltar ao Esta
do de Direito. 
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Pensar os índios: 
apontamentos sobre 
José Bonifácio* 

José Bonifácio foi, como se sabe, beatificado pelo india
nismo positivista., embora Rondon lamentasse que, por haver 
nascido antes de Auguste Comte, tivessem lhe faltado os ensi
namentos do "incomparável Mestre" que lhe teriam per
mitido "corrigir os enganos e extravios inherentes ao estado 
metaphysico" (Rondon, 1910: 13). 

Os pressupostos de José Bonifácio e os dos positivistas 
tinham, na verdade, pouco em comum, e a influencia póstu
ma de José Bonifácio é certamente mais mítica do que real. 
Reduziu-se, na verdade, a preconizar "constancia e brandu
ra" no trato com os indios. Muito mais concreta do que se 
pensa, foi, ao contrário, sua influencia na legislacao indige
nista do Império, apesar de seus Apontamentos para a Civili-

• Artigo originalmente apresentado na reuniio do Grupo de Trabalho "História 
Indígena e do Indigenismo", da ANPOCS (Associa~io Nacional de Pós~gradua
~io cm Ciendas Sociais), em outubro de 1984. 
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zafiio dos Indios bravos do Imperio do Brazil, aprovados 
pela Constituinte de 1823, nao terem sido incorporados ao 
Projeto da Constituicao. 86 

José Bonifácio teve ocasiao, durante todo o ano de 
1823, de legislar diretamente sobre questOes indígenas, e o 
resultado é decepcionante. Nao por ser incoerente mas por 
ser tímido e localizado, nao diferindo do caráter fragmentá
rio que caracterizou a legislacao do século XIX até 1845. Para 
a pacificacao dos índios do Espírito Santo, regulamenta os 
presídios a serem estabelecidos e recomenda que se deem ter
ras aos soldados nas áreas indígenas (Decisao n? 22, 20.2. 
1823). Também ordena que se mandem missionários para os 
indios de Goiás (Portaría de 14.4.1823, in Nabuco de 
Araújo); medidas todas que já preconizava em seus Aponta
mentos, que previam o u~o de missionários para se tiraremos 
indios das matas e para aldeá-los. Perto das aldeias, para 
manterem a ordem, deveriam ser fundados presídios militares 
com guarnicOes de 20 até 60 homens (Apontamentos, '§§ 7? a 
11, pp. 29-30). 

A legislacao indigenista do início do lmpério é de grande 
pobreza, em grande parte feíta ad hoc. Esta pobreza, parece
me, reflete o estreitamento que se dera no debate indigenista. 
Neste debate, apesar de sua resistencia ativa e passiva - e 
isto desde o inicio da Colónia - os indios praticamente nao 
entram. Tal vez a única exéecao seja o plano oferecido em 
1788 por Moniz Barreto, alegadamente provindo de indios da 
Babia, embora possam pairar dúvidas sobre o grau de interfe
rencia do apresentador do projeto. Mas de forma geral, salvo 
rarissimas excecOes, estavam em cena durante a colónia tres 
debatedores: o Estado portugues, os moradores e os jesuítas 
(as outras ordens religiosas nao tendo tido aparentemente um 
pensamento político próprio). Da expulsao dos jesuítas a vin
da da Corte portuguesa para o Brasil, havia ainda duas posi
cOes francamente distintas: a da Corte e a dos brasileiros. A 

86 A Comissao de Coloniza~ao e Cathechisa~ao da Assembléia Constituinte, a qual 
sao submetidos os Apontamentos, decide que sejam publicados e distribuidos as 
provincias, exigindo delas um informe da situa~o dos indios e sugestOes quanto 
ao meio de implementar a política neles contidos (Annaes do Parlamento Bra:zi
leiro. Assembléia Constituinte 1823 - 6 tomos. Rio de Janeiro, tomo 11, p . 97). É 
provavelmente esta a origem da consulta ampla as provincias realizada cm 1826 
oara a elabora~ao do Plano Geral da Civiliza~o dos indios que menciono adiante. 

. . 
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partir de 1808, o hiato entre a Coroa e os moradores se estrei- . 
ta e, com a Independencia, resta em cena um único persona
gem, o novo Estado brasileiro, que incorpora em larga medi
da a posicao dos antigos "moradores". Como lmpério, por
tanto, o debate tornou-se um fastidioso solilóquio. A influen
cia de José Bonif ácio reside tal vez no fato de lhe ter sido atri
buído o papel de recitante desse monólogo, de ter enunciado 
um discurso que, embora muito pouco traduzido nos fatos, 
se tornou o discurso oficial. Basta ver o quanto suas idéias, 
suas próprias frases sao plagiadas, quando, em 1826, o impe
rador manda pedir informacOes e recomendacOes a todas as 
provincias para a organizacao do Plano Geral da Civilizacao 
dos Índios, que, aliás, nao parece ter resultado em nada tan
gível (ver as respostas das autoridades provinciais, missioná
rios e diretores de índios em Naud, 1971: 227-336). Mas as 
respostas dadas, salvo algumas excecoes (a do famoso Guido 
Marliere é urna), quando nao repetem o hispo Azeredo Cou
tinho no seu plano de civilizar os indios pela pescaría (que 
seria, dizia o hispo, sua paixao), retomam as fórmulas de 
José Bonifácio. 

Longe de se delinear urna política indigenista global, 
multiplicam-se as instancias legisladoras: em 1834, o Ato 
Adicional (art. 1?, § 5, 12.8.1834) incumbe as Assembléias 
Legislativas Provinciais de legislarem, cumulativamente com 
a Assembléia e o Governo Geral, sobre a catequese e a civili
zacao de indios. Até entao, as províncias, através de seus 
Conselhos Gerais, propunham leis e decretos que teriam de · 
ser sancionados pela Assembléia Geral Legislativa e pelo 
imperador (por exemplo, 6. 7 .1832). 

Logo após o Ato Adicional, várias provincias legislam 
em detrimento direto dos índios. No Ceará, a Assembléia 
Provincial apressa-se em extinguir tres vilas de índios, duas 
em 1835 e urna em 1839. Em Goiás,. o presidente da província 
organiza urna expedicao ofensiva contra os índios Canoeiro e 
contra os quilombos (31.7.1836 e 2.5.1836), com métodos 
que lembram os de 1808 e as guerras ofensivas contra os Boto
cudo. Mais diretamente a servico dos interesses dos podero
sos locais, as províncias, paradoxalmente, se ressentem mais 
da ausencia de legislacao geral sobre os índios. Algumas, 
como o Maranhao, adotam regulamentos detalhados para 
aldeamentos específicos. As outras, tais como f azia o Impé-

• 
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rio, valem-se do Diretório Pombalino. Este havia sido decla- . 
rado extinto em 1798, explicitamente negado (1.3.1830, 21.3. 
1833) mas de fato perdurava em larga medida (vide, por 
exemplo, 24.5.1811, 15. 7 .1811). Em 23.3 .1825, havia-se supri
mido seu dispositivo de se pagarem os diretores de índios com 
60Jo da produ9ao, mas nao se mencionavam as outras disposi-
9oes. Continuavam os diretores na maioria das aldeias. Nao 
é, pois, de espantar que o Ceará tenha, em 1843, restabeleci
do !1ª província o Diretório Pombalino (1.8.1843). Quando, 
enf1m, se promulga em 1845 o Regulamento das Missoes, a 
única lei geral sobre índio do século XIX, é, com modifica-
9oes, a proposta de José Bonifácio que se ve reeditada: os 
ll'!issionários nao teriam o governo das aldeias, atribuído aos 
d1retores. Desaparece também o tribunal superior, composto 
em cada província, do hispo e do magistrado civil de maior 
a~cada que deveria, no plano de José Bonifácio, vigiar a admi
n1stracao eclesiástica e civil das aldeias da província (Aponta
rnentos, § 43, p. 42). Em vez disso, é apenas o juíz de órfaos 
que deve zelar pelos índios, enquanto o diretor da aldeia lhes 
serve de procurador. 

. José Bonifácio aparece, portanto, como o ideólogo da 
leg1slacao do Império. Em muitos sentidos, seu projeto éonti
nua·o do marques de Pombal: é um estadista que se preocupa 
com um substrato para a nacao brasileira, f ormando-lhe um 
''corpo'' homogeneo, tanto físico quanto civil. E enquanto a 
política poµibalina pretendía formar essa nacao com brancos 
e índios, miscigenados e livres, José Bonif ácio inclui no pro
jeto os mulatos e, a mais longo prazo, os negros (Aponta
rnentos, art. 44, § 6?). 

Gostaria de me deter aqui em um ponto apenas: a forma 
específica em que sao pensadas as sociedades indígenas pelo 
pensador oficial de índios do comeco do Império. 

''Cre ainda boje muita. parte dos Portuguezes que o 
Indio só tem figura humana, sem ser capaz de perfectibilida
de", escreve José Bonifácio em 1823. Colocava-se portanto, 
latente ou explicitamente na época, a questao da humanidade 
dos índios, ou pelo menos da hµmanidade de certos índios. 
Mas quais os critérios que permitem tracar os limites da espé
cie, o que faz um homem ser um homem? 

José Bonifácio, ao mencionar a perfectibilidade, usa o 
critério que se firmou na segunda metade do século XVIII. É . . 
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Rousseau, é Blumenbach, mas também Kant e Herder que 
fazem da perfectibilidade a pedra de toque da humanidade. 
Trata-se do poder que tem o homem e o homem somente . de 
transformar suas condicoes naturais de existencia, de se ext~air 
da natureza, de se _impor a si mesmo suas determinacoes (Tin
land, 1968: 200 ss.). 

A questao da humanidade dos índios era sobretudo 
col~ada a propósito da política recomendável para os índios 
h?stls: E e~tes, até meados do século XIX eram os que se 
v1am invadidos pelas frentes de expansao: os genericarnente 
chamados Bot<?cudo do rio Doce, do Pardo, do Jequitinho
nha, do Mucur1, nos sertoes de Minas, Espírito Santo e Bahía 
e, em menor grau, os chamados Bugres de Sao Paulo. Na ver
dade, os Botocud.o eram o paradigma do índio selvagem, e é 
sobre sua human1dade que se discute. Sao, dizem a voz co
mum ~as Cartas Régias de 1808 e 1809, antropófagos e pior, 
vamp1r~~ ~ sorvedores de sangue. Seriam homens, capazes de 
perfecttb1hdade ou f eras que obedecem a seus instintos e inca
pa_ze~ de se alcarem além d~ sua nature.z:a? Solicitado a se pro
nunciar, em 1827, sobre a 1ndole dos Botocudo, o presidente 
d~ Província de Minas Gerais concluí pela negativa: "Per
m1tta-me V .Exa. reflectir que de Tigres; de Leons, Leons se 
gerao; e dos crueis Botocudos (que devorao, e bebem o san
gue ~umano) só pode rezultar Prole semelhante'' (Francisco 
Peretra de Santa Apolonia ao Vjsconde de Sao Leopoldo 31 
de marco de 1827, in Naud, 1971: 319). ' 

Ao decidir pela humanidade dos índios hostis José 
Bonifácio encadeia coerentemente. O homem, que dis~oe de 
tao poucos instintos, necessita de educacao. É esta a condi
cao, aliás, de sua humanidade. 

Mas, se sao humanos, por que sao os Botocudo selva
gens, atrozes, antropófagos? E, questao correlata, por que 
nem todos os índios o sao? Aqui, José Bonifácio reflete ama
neira de Blumenbach sobre o horno fe rus, as famosas crian
~as selvagens, criadas sem o convívio humano, que foram tao 
abundantemente usadas desde o século XVIII para se refletir 
sobre a natureza do homem. 

Ao fazer a analogía, José Bonifácio comete urna assimi
la~ao crucial: os grupos indígenas hostis sao o horno jerus o 
homem abandonado a si mesmo, semelhante ao "ani~al 
sylvestre seu companheiro". O que se deve notar aquí é a pas-
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sagem de u~ coletivo, o grupo indígena, para um singular, o 
homo jerus, passagem que tem implicacOes importantes, por
que é aí que articula o raciocínio. As Naroes indígenas, aban
donadas a si mesmas, sao como urna crianca que nao conhe
ceu o convívio humano: cumpre traze-las ao "comércio com 
as nacOes civilizadas'' para que, comunicando-se com elas, 
realizem plenamente sua humanidade. As nacoes civilizadas 
compete educar as NacOes Indígenas, como o médico Itard 
educou Victor, a crianca-lobo, e o fez realizar sua humani
dade. 

Esta analogia tem un1 vício: desconhece que os índios 
formam eles próprios sociedades. Desconhecimento que, 
como veremos, é central na concepcao do estadista: asocie
dade indígena nao existe, só pode se realizar através do Estado. 

As sociedades indígenas, no fim do século XVIII, clara
mente nao merecem tal nome. Azeredo Coutinho as ve como 
hordas errantes sem conhecimento da sujeicao. No Brasil 
"nao acharao (os portugueses) NacOes propriamente, acha
rao sim alguns bandos de homens selvagens, sem algum gene
ro de governo, nem de subordina~ao; erao algumas familias 
errantes e dispersas, qui viviao em pobres choupanas, muito 
ainda no primeiro estado da Natureza, tal vez desgarradas dos 
primeiros habitantes do Mexico, ou do Perú: em toda a 
extensao do Brasil, até hoje nao se tem descoberto algum ves
tígio de Grande populacao, nem hum só edificio, ou Obra de 
Arte que denotassc algum principio · de civilizacao" (Couti
nho, 1808: § XIX). 

A "sujeiriio" em seus múltiplos sentidos é a condifiio e 
critério do estado de sociedade: "nao tem freio algum, reli
gioso e civil, que cohiba e dirija suas paixOes: donde nasce 
ser-lhes insupportavel sujeitarem-se a Leis e costumes regula
res" (J. Bonifácio, Apontamentos, p. 17). É o Estado, por 
sua vez, que garante a sujei9ao, e sem ele nao há portanto 
sociedade digna desse nome. A civilizacao dos índios passa 
assim por urna incorporacao no Estado: civilizac;ao deve ser 
entendido aqui no seu sentido etimológico, o de vir a formar 
um corpo civil, urna sociedade. Se até entao, escreve José 
Bonif ácio, os índios carecem de governos regulares, ''sem 
Magistrados e as veses sem hum Chef e, ou Cacique poderoso 
(que os obrigassem) a formar de toda a sua energia hum cen
tro comum, bem como os raios dispersos da luz se reunem no 

! 
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foco dos espelhos concavos", nao se·devia concluir que "fos
se impossível converter estes barbaros em homens civilisados: 
mudadas as circunstancias, mudao-se os costumes" (José 
Bonifácio, Apontamento, p. 21).87 

A "sujeicao" é palavra chave do processo. Há a "sujei
cao pelas armas" que faz do índio bravo um índio manso, e 
há a sujeic;ao a dois jugos, "o suave jugo das minhas leis" 
como,dizia D. Joao VI, e o jugo do trabalho.88 

· 

E precisamente na medida em que nao se reconhece que 
eles formem sociedade que se nega aos índios a autodomesti
cacao. Cumpre ao Estado brasileiro realizar as sociedades 
indígenas que até entiio carece de existencia: passa-se da auto
domesticacao a heterodomesticacao. Seria, portan to anacro-. ' 
rusmo se f alar aqui de um projeto de destruicao das socieda-
des indígenas: elas simplesmente nao existem no pensamento 
político da época. 

O discurs.o de José Bonifácio envolvia outro interlo
cutor. Em 1768 havia sido publicado em Berlim um Iivro 
destinado a provocar longa polemica: as Recherch;s Philoso
phiques sur les Américains ou Mémoires intéressants pour 
servir a l'histoire de l~espece humaine, de autoria do abade 
prussiano Cornelius de Pauw, e que está na origem das idéias 
de von Martius evocadas acima. Em poucas palavras, o argu
mento do livro era de que os índios da América, longe de se- . 

87 Contraste-se esta posi~ao com aquela, mllis tarde, de von Martiuns que afirma a 
"incapacidade para o progresso" dos indios, a quem a civilizac!o ;ao altera nem 
exemplo excita" (von Martius 1982 (1832): 11). Para von Martius, a ausencia de 
governo nas sociedades indígenas n!o é um estado inicial mas o resultado de urna 
d.iss~lu~!o, de urna denegerac~o, a partir de estados anteriores (de que os impé-
nos mea a asteca testemunhanam). Resulta, e este é o ponto essencial em que di
verge de Jo.sé Bonifácio, numa "insociabilidade irredutfvel" (ibidem, p. 68). hi
capazes de reverter o processo dt'. degenera~Ao que o acometeu e assim destinados 
a um desaparecimento inelutável, os indios de von Martius s4o, na escalaAe evo
lucao, o oposto dos de José Bonifácio. Anteriores a civiliza~ao para um, posterio
res a ela para o out~o, em ambos os casos, no entanto, eles faltaram ao encontro 
da história. 

88 É . d mteressante e passagem notar a fei~o moderna que José Bonif ácio dá a análi-
se da apregoada indolencia dos indios. A abundancia ~m que viviam, tirada da 
Natureza, as poucas necessidades que os moviam, seu comunitarismo e urna dife
renciacao social que n!o se cnraizava na riqueza mas na valentia. Para atalhar a 
essa ~ef ast~ abundancia, cumpria aldcá-los em lugares. de caca e pesca dificeis, e 
par~ impedir que fossem buscar em matas mais prqpícias o seu sustento, repartir 
rap1damente as terras entre novos moradores, para assim lhes tirar os "coutos". 
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rem os nobres selvagens de Rousseau, vivendo em estado ede
nico sem qualquer pacto social, eram como toda a natureza 
americana, urna humanidade degenerada, corrupta e fraca. 
Essa teoría se origino u em Buff on, o naturalista f rances que, 
comparando as espécies vegetais do Velho e do Novo Mundo; 
havia lancado a idéia da inferioridade americana. Nesse con
tinente mais recentemente emergido das águas, ainda imerso 
em umidade, ainda frio, a natureza nao havia tido tempo de 
perfazer sua obra: por isso essa natureza era a um só tempo 
imatura e degenerada." (Gerbi 1973 (1955): 14, 27, 55 et 
passim). 

De Pauw, contrariamente a Rousseau, sustentava que a 
perf ectibilidade humana só se realiza va em sociedad e e que, 
abandonado a si mesmo por dez anos numa ilha deserta, o 
maior filósofo se transformaría em um bruto imbecil (de 
Pauw, 1973 (1955): 302, apud Gerbi, 1973 (1955): 53). Eco 

' · 
dessa visao é a passagem posteriormente tao citada de José 
Bonifácio ''Newton se nascera entre os Guaranís seria mais 
um bípede, que pezara sobre a superficie da terra: mas um 
Guaraní criado por Newton talvez lhe ocupasse o seu lugar" 
(Apontamentos, p. 23). 

O argumento e o programa de José Bonifácio ajustam
se assim com perfeicao. Os índios sao humanos, capazes de 
perfectibilidade. Só o estado de sociedade, no entanto, lhes 
permite realizar a perfeicao. Ora eles carecem de sociedade, 
na medida em que nao reconhecem chefes permanentes nem 
leis ou religiao que os coíbam. Cabe ao Estado fornecer-lhes 
a possibilidade de saírem de sua natureza bruta e formarem 
urna sociedade civil: a educacao que também assim lhe cabe 
supOe essas premissas. Sao condicOes para tanto que se seden
tarizem em aldeias, se sujeitem a leis, a religiao e ao trabalho. 

É com todos esses subentendidos que o projeto da Cons
tituicao de 1823, no único artigo que trata de indios, o art. 
254, se resume a determinar a criacao de estabelecimentos de 
cateques e civilizacao para os índios. E é assim que podem 
perceber as ressonancias menos imediatas do pronunciamen
.to, na Assembléia Constituinte de 1823, do deputado Monte
suma: "Os índios nao sao brasileiro no sentido político que 
aqui se toma; elles nao entram comnosco na familia que cons
titue o imperio, podem entrar e devem entrar sem grandes 
formalidades, logo que o queirao, basta-lhes esse simples 
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facto. Estabeleca-se um capitulo que contenha os meios de os 
chamar e convidar ao nosso gremio" (sessao de 25 de setem-· 
bro de 1823, Diário da Constituinte). 
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