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A tragédia dos jovens índios expóe a 
crueldade do processo civilizatório no 
Brasil. Por que se macam,, entre as árvores 
raquít icas do antigo paraíso, agora sit iado 
por posseiros e pela urbaniza~ao selvagem 
do centro-oeste? Por que se matam? Pela 
crise paroxística da dissoluc;ao da cult ura, 
pe las banalidades do consum ism o 
interditado, pela violencia, pelo sem
sentido de viver fora da pó lis idílica, 
rousseauniana, devastada pelo mercado 
branco? Ou será por ser a morte auto
i nfl i ngi da o desafio fi losófico crucial? 
Porque é doenc;a, mal-estar da cultura? 

O trabalho de Sergio Levcovit z , 
psiquiatra e psicanalista que se faz 

~¡¡; etnógrafo, perplexo em sua solidar iedade 
ffi aos índios sob extermínio, é um rigoroso, 

premiado estudo interdisciplinar sobre{) 
su i cí dio. Origina lmente tese de 
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douto rado , realiza urna competente 
crítica a chave explicativa da anem ia, 
refutando a visao sociológica da perda , 
aculturativa. E também generoso 
esquadrinhar pictó r ico de urna etnia 
abrac;ada a Natureza - para morrer com 
ela, na missao talvez de salvar a cultura, a 
utopia germinal do tekoha , pólis guarani. 
Tekoha: lugar (fora e dentro do sujeito) 
"onde se realiza o modo de ser"; para 
onde se deve migrar, sempre. Cidade 
ignota, tekoha: nao táo luminosa, entre 
as sombras das árvores; nao tao retórica, 
nos murmúrios, monossílabos, sorrisos e 
mímica fértil dos guarani-kaiowá. Pólis que 
é óikos, casa protegida na Na tu reza, uto-
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PREFÁCIO 

Rubem Thomaz de Almeida* 

Com satisfac;ao, recebi o convite para participar do primoroso trabalho 
de Sergio Levcovitz sobre o tema suicídio entre os guarani do Mato Grosso 
do Sul, populac;ao coma qual venho desenvolvendo atividades de pesquisa e 
trabalhos concretos desde 1973. Para abordar o assunto, situado no centro 
da instigante discussao sobré urna eventual subordinac;ao entre o sociológi
co e o psicológico, o estudo percorre caminhos criteriosos, estabelecendo 
metodología e análises acuradas. 

Como antropólogo, as discussoes como autor e a leitura de seu trabalho 
ampliaram minha compreensao sobre o fenómeno, permitindo um melhor 
dimensionamento das dificuldades para seu entendimento. Mesmo em nossa 
sociedade, face a incógnita do pós-vida, a auto-agressao, ainda quando estu..: 
dada por especialistas que compartilham códigos sociais e culturais com seus 

, 
pacientes, nao é inteiramente compreendida. E o que se constata, por exem-
plo, em países como Hungria (Csiszér, 1996), Holanda (Diekstra, 1996), Ja
pao (f akahashi, 1996), Canadá (f anney, 1996) e outros. Componentes in
conscientes, sempre presentes em atos autodestrutivos, sao de difícil avalia
<;ao e o esclarecimento a seu respeito fundamental para a compreensao do 
suícídio etn qualquer sociedade. Com efeito, nao há, na literatura especializa
da, unanimidade em relac;ao a definic;ao do comportamento suicida, o qual 
tem escalas de valores específicas segundo o local (estado, país ·etc.), o agente 
e sua cultura, as circunstancüis el}l que foi realizado ou mesmo a finalidade 
para a qual foi executado. Trata-se de um fenómeno social, com representa
c;oes e significados específicos, segundo o ambiente no qual se manifesta, 
relacionado ainda a fatores e motivac;oes pessoais, conscientes ou nao. 

É com propriedade que Levcovitz sobrevoa esse campo, produzindo le
flexoes que contribuem para urna aproximac;ao entre enunciados individu
ais, expressoes sociais e culturais das ciencias do Homem, a gerar conheci
mento sobre seu objeto. Neste sentido, é interessante como o autor adequa 
instrumental teórico da Psicanálise e da Antropología, ciencias contempo
raneas que buscam saber o significado do homem em sua dimensao indivi-

* Mestre em Antropologia, especialista em cultura guarani e coordenador do Projeto Kaiowá-Ñandeva. 
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dual e social (cf. Katz, 1973), dando relevancia a especificidade do ambiente 
cultural onde o fenómeno se manifesta. Utilizando instrumentos teóricos e 
postulados de urna e outra disciplina para analisar o suicídio, o livro aproxi
ma dados e amplia o conhecimento, iluminando a formula<;:ao de 
metodologías úteis para interven<;:oes no campo da saúde. 

A existencia de suicídios entre os guarani, recentemente percebida, teve, 
em fun<;:ao de sua elevada incidencia, ampla repercussao na mídia nacional e 
internacional. Antes disso, pelo menos desde 1977 e como equipe do Projeto 
I<.aiowá-Ñandeva1

, sabíamos de casos de suicídios, sem que percebessemos, 
entretanto, qualquer indica<;:ao de anormalidade entre os próprios índios. 
Frente ao inusitado surgimento do fenómeno, um grupo de antropólogos, 
médicos e psicólogos, todos com experiencia e contato com os guaraní, reu
niu-se em Assun<;:ao, no início dos anos noventa, para discutir o tema. A 
todos ele surpreendia, mais pela falta de conhecimento e noticias anteriores, 
do que, propriamente, por sua incidencia. É verdade, contudo, que a partir de 
1984/ 85, o número de casos passou a chamar a aten<;:ao de observadores maü 
próximos dos índios, como Celso Aoki, do Projeto I<aiowá-Ñandeva. 

Entre 1989 e 1995, o tema foi amplamente divulgado pela mídia nacional 
e internacional, período que coincidiu com urna considerável eleva<;:ao da 
incidencia do fenómeno auto-agressivo. A divulga<;:ao, da forma como se 

. deu, provocou o assédio de funcionários governamentais, políticos, agentes 
de caridade e outros, as comunidades guarani, o que resultou num 
devassamento de sua vida e contribuiu para o mal entendimento do proble
ma. Foram construídas no<;:oes forjadas pelo senso comum, fortalecendo 
estigmas e especula<;:oes sobre "causas suicidógenas'', cristalizando entendi
mentos que, apesar de nao apresentarem correspondencia com a realidade, 
afetaram a opiniao pública. Sob pressao e sem clara compreensao do pro
blema, o governo viu-se constrangido a fazer alguma coisa . Interven<;:6es 
provisórias e paliativas, da Funai, afetaram formas guaraní de organizar seus 
funerais e lidar com seus mortos. Em nenhum momento considerou-se que 
·'.) modo como o problema foi tratado e divulgado poderia ampliá-lo ( cf. 
Sanders, 1997), como, ao que parece, ocorreu. 

A Ciencia, ao divulgar suas hipóteses, é mais ponderada. Entretanto, a 
curiosidade científica, procurando a comprovas:ao de teorías previamente 

1 Programa de atividades agrícolas e fundiárias que implantei e coordenei, entre 1976 e 1982, 
posteriormente dirigido por Celso Shitoshi Aoki , até 1995. 
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consagradas, nao raro desconsidera a necessidade de estabelecer metodologia 
adequada a construc;ao de um quadro de objetividade, nao marcado por 
formulac;oes idealizadas. Sua vontade de saber, talvez no ara de protagonizar 
as primeiras teorizac;oes sobre o fenomeno, pode levar seus representantes 
a relegar postulados específicos da disciplina em questao, relacionando da
dos nao comprovados (Grünberg, 1991) ou caindo na análise imediatista, 
sugerida pelo conceito durkheimiano (Durkheim, 1928) de anomia e de pro
cessos socialmente desintegrativos (Wicker, 1995) que advem do contato. 

Nao é possível falar, hoje, que se tem conhecimento do significado do suicí
dio para essa populac;ao. Sao poucos os investimentos em pesquisas e, como 
em qualquer situac;ao onde ele ocorre (Ramsay e Tanney, 1996), nao existem 
dados quantitativos confiáveis. Estatísticas sobre suicídios sao falhas em qual
quer sociedade e, face as dificuldades para conceituar o fenomeno e aos obstá
culos sociais e culturais relacionados a sua divulgac;ao, resultam deformadas. 

Apesar de algum avanc;o em pesquisas recentes (Wicker, 1995), nao havia 
sido ainda realizado um trabalho de investigac;ao que pudesse dar consisten
cia a compreensao do fenomeno. Em relac;ao aos guarani-kaiowá e guarani
nandeva do Mato Grosso do Sul, nao há produc;ao científica apoiada em 
dados confiáveis e pesquisa cuidadosa que contribua com hipóteses convin
centes para explicar a auto-agressao e sua alta incidéncia. Isto real<;a a origi
nalidade do trabalho de Levcovitz, que se insere na incipiente discussao 
sobre o · tema, questionando o esforc;o academico de interpretá-lo como 
sendo causado por algum destempero social que estaría a promover a 
desintegrac;ao daquela sociedade. O autor incorpora o conceito de anomia, 
para sobre ele trac;ar perspicaz análise crítica e romper postulados que, ape
sar de superados por instrumental atualizado das Ciencias Sociais ( cf. Oli
veira Fº., 1988), continuam a orientar ac;oes e procedimentos, inclusive aca
demicos, com os guaraní. Os que trabalham com este povo sabem como é 
usual a interpretac;ao sobre o cotidiano guaraní calcada neste referencial, e 
como sua crítica, divulgada por trabalhos como este, é útil. 

A experiencia de pesquisa, vivida pelo psiquiatra e psicanalista, entre os 
guarani-kaiowá de Takuapiry, Mato Qrosso do Sul, questiona fórmulas de 
análise social automaticamente adotadas por profissionais ou cientistas de 
outras áreas do saber. Esta possibilidade de abertura se revela na mudanc;a 
de rumos metodológicos no curso da pesquisa, quando o autor passa a ques
tlonar o pressuposto aculturativo que inicialmente orientava seu trabalho. 
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Sem compromisso, por for<;a da própria área de especializa<;ao, com des
cri<;óes etnográficas acuradas, ele se deixa mergulhar nas rela<;óes de campo, 
aprofunda conhecimento humano sobre osguarani, apresentando, finalmente, 
urna esmerada visao de seu objeto de estudo. 

Revelando sensibilidade e capacidade de percep<;ao, este trabalho em 
muito contribuí para arrefecer a premissa, ainda em voga, de que socieda
des indígenas estao desaparecendo através de processos biológicos de mis
cigena<;ao ou processos etno-sociais da acultura<;ao. Como decorrencia, 
ocorreria urna inexorável homogeneiza<;ao dos tipos e diferen<;as regionais 
que, fundindo-se entre si, produziriam um nivelamento generalizado e um 
individualismo decorrente da assimila<;ao a nossa sociedade. Neste sentido, 
o trabalho de L~vcovitz contribuí para rómper com a tradi<;ao etnográfica 
sobre os guarani que, desde o século XVIII, sao descritos como sociedade 
terminal (fhomaz deAlmeida, 1991). Entretanto, o esperado fim dosguarani 
nao se consolida; a ocorrencia do fenómeno auto-agressivo, dadas as limita
<;6es de nossa razao para compreendé-lo, parece revelar a flagrante dificul
dade de acesso a lógica destas sociedades. 

Nos anos setenta, nos meus primeiros passos de antropólogo com os 
guarani do Paraguai, vigorava a idéia central de que o contato, mais intenso 
no Brasil, Mato Grosso do Sul, do que no Paraguai Oriental, teria provoca
do mudan<;as profundas na popula<;ao kaiowá, ocupante das terras brasilei-

, ras. Havia, entao, a noc;ao, ainda nao totalmente desfeita, de que, no Brasil, 
os guarani seriam menos religiosos (Wicker, 199 5) que no Paraguai. Para 
contradizer tal atitude, cabe citar a profunda indigna<;ao de sacerdotesguarani 
do Mato G·rosso do Su1, frente a iniciativa, inócua e destituída de sentido, 
de trazer sacerdotes do Paraguai para tratar do fenómeno suicídio. 

Em fun<;ao dessas variáveis, em minha experiencia pessoal, levei algum 
tempo para perceber que a prática cotidiana nao mostrava correlac;ao com 
tais formulac;óes. Processo similar vivenciou Levcovitz que, rompendo o 
aparentemente dado, e superando o entendimento apenas superficial, reve
la, nesta obra, urna sociedade de consistente organiza<;ao e indeléveis tra<;os 
culturais a marcar sua especificidade. No desenrolar de sua pesquisa, o au
tor partilhava urna compreensao metodológica segundo a qual a realidade 
social devia ser trabalhada através de abordagem que canalize energías e 
estratégias para aproximar-se da populac;ao estudada, rompendo com o 
paradigma observador x observado, sugerida por literatura atualizada ( cf. 
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Rosaldo, 1980; Oliveira F º ., 1988; I<.irin , 1993; Bourdieu, 1963), 
descaracterizando, assim, a figura do informante, como conhecida na tradi
<;ao antropológica. 

Especialista em outra área do conhecimento do homem, o autor nao 
se deixa levar pelo jogo superficial das relas:oes entre brancos e guarani, 
onde a apropriac;ao da alteridade surge como resposta do índio a inter
preta<;ao que faz do discurso do branco. Isso, associado a reflexao teóri
ca, inspirou sua contraposi<;ao a noc;ao de que a guerra e o canibalismo 
dos povos tupi-guaraní - e a boa morte - seriam formas institucionalizadas 
de nega<;ao das regras de alian<;a social. Ele sugere, com propriedade, 
que, ao contrário de representac;oes mó rbidas, estes fenómenos se reve
lam como vitais. Através da análise dos suicídios, tai s idéias sao profun
damente questionadas, relativizando afirmac;oes de autores consagrados 
das Ciencias Sociais. Da mesma forma, ao reinterpretar a relac;ao entre 
normas de interdic;ao ao incesto e as migrac;oes tupi-guaraní rumo a Ter

ra sem Mal, o autor nao incorpora a tese de que implicariam no fim da~ 
quelas sociedades. Trata-se de urna genuína contribuic;ao a construc;ao 
do conhecimento sociológico, i_nserindo a temática do suicídio numa 
compreensao mais ampla. 

Nesse contexto analítico, o fenómeno da auto-agressao é desmistificado 
e conhecimentos sobre seus aspectos psicopatológicos sao ampliados. O 
autor informa que, se determinadas tribos apresentam, após o contato, 
taxas elevadíssimas de suicídio, outras tem taxas bastante reduzidas. Isto 
implica em dizer que a epidemiología do suicídio nao apóia .ª hipótese de 
que o mesmo seja considerado ~orno expressao de desorganizac;ao social. 
Esta é urna das importantes peré:epc;oes que o trabalho apresenta. 

Apesar de urna extensa bibliografia e da sensac;ao de amplo conhecimen
to a seu respeito, o povo guaraní revel~, ao findar o século XX, com os 
suicídios, o quanto é enigmático. Demonstrando vitalidade cultural, para-, 
doxalmente objetivada através da m'orte individual, estas sociedades reve-
lam a necessidade de serem melhor desvendadas. Conhecendo-se os tres 
subgrupos guarani (nt/.ryá, kaiowá, fiandeva), é possível dizer que, embora a pre
sentando comportamento e m odo de ver o mundo similares (teko), ances
trais míticos comuns (tamoz), sem perda de características da comunicac;ao 
verbal (iie'e) (Susnik, 1979-80), onde quer que se encontrem, há formas de 
organiz~c;ao específicas e concepc;oes de mundo tao próprias que tornam 
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cada situac;ao peculiar. Isto deve ser levado em conta em qualquer estudo 
(ou intervenc;ao social), sendo um equívoco a busca de urna unidade guaraní. 
Estudo profícuo será o de procurar conhecer o que é "ser" guarani, <liante 
das variadas forn1as assumidas pelos tres subgrupos e as especificidades dos 
subconjuntos, dentro de cada um desses subgrupos. 

Os suicidios guarani representam urna manifestac;ao atávica ~u urna ade
quas:ao de procedimentos no novo cenário da modernidade? A principal 
referencia literária a este respeito seria a do missionário jesuita Antonio 
Ruiz de 11ontoya em seu dicionárioArte de la·Lengua Guarani o Más Bien Tupi 
(1876), ao trabalhar o termo ju1!J (afogar, asfixiar, enforcar), utilizado tan1-
bém pelos guaraní atuais para referir-se aos suicidios. Montoya, que convi
veu com popula,~6es guaraní nas primeiras décadas do século XVII, revela a 
existencia do· fenomeno, ao ilustrar o termo juvy: los que se ahorcan (ojeju1!J) no 
son enterrados en la Iglesia, sino arrojados al muladar (Montoya, 1876). É signifi
cativo que ele nao utilize o termo juka (matar) para referir-se ao fenomeno, 
como o faz Guas ch (1981), em seu dicionário do guaraní falado pelos 
paraguaios. Outras men~6es vem de fontes oficiais e missionárias, todas no 
século XVII. As primeiras apresentam a auto-agressao em situa~ao de es
cravidao e isolamento de parentes, provocados pelos encomenderos espanhóis. 
Fontes missionárias falam sobre jovens guaraní que, enlevados por imagens 
e mitos cristaos, praticararn o suicidio. 

Pessoalmente, presenciei a ocorrencia de suicidios nos anos setenta. 
Apesar de chamarem minha atenc;ao, nao percebi, como mencionado, vari
as:ao no comportamento dos grupos familiares envolvidos. Nao observei 
alterac;oes rituais ou cerimoniais, ou qualquer movimentac;ao especial, o que, 
entretanto, nao significa que nao tenham ocorrido. o mesmo pode ter trans
corrido com outros etnógrafos. Desconhec;o referencias e análises signifi
cativas, nos escritos de Curt Nimuendaju, León Cadogan, Branislava Susnik 
ou Egon Schaden, todos reconhecidos por seus trabalhos etnográficos com 
guaraní, que corroborem para a compreensao do fenomeno como elemen
to constitutivo da vida guarani mais recente. 

Muitas hipóteses, discutidas em artigo de minha autoria (fhomaz de 
Almeida,1996), foram levantadas para explicar o suicídio. Nenhuma delas 
apresenta, entretanto, embasamento e consistencia para esgotar o tema e 
revelar seu significado para os índios. De um modo geral, estao em busca 
das "causas" de sua existencia. Disputas entre grupos familiares, frustrac;ao 
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no desempenho dos papéis sociais, impossibilidade de consumir, por nao 
produzir, sao algumas das causas usualmente apontadas para explicar a 
auto-agressao. O alto consumo de bebidas alcoólicas é considerado como 
fator causal diretamente relacionado com os atos de auto-agressao. Apesar 
do problema que o consumo alcoólico representa para a sociedade guarani, 
nao há dados nem pesquisas que autorizem esta conexao causal. A embria
guez (ka'u), assim como o fumo (petz), ritualmente sacralizados e valoriza
dos na 1nitologia desse povo, indicam que interpretac;oes <leste género de
vem ser vistas com cautela. Como já informava Durkheim (1928), alcoolis-
1no e suicídio mantem causalidade 1nais extensa e complexa. 

A presenc;a missionária é também apontada como outra causa swcidógena. 
No entanto, constata-se a existencia de suicídios em áreas onde há missio
nários e áreas onde nao há missoes. Da mesma forma, ocorrem suicídios 
em lugares com boas ou más condic;oes ecológicas. Tais contradic;oes 
relativizam as hipóteses levantadas. 

A auséncia de terra também tem sido considerada, por alguns, como 
fator suicidógeno por excelencia. O Estado brasileiro, a partir de 191 O, le
vou a cabo urna política de aldeainento de índios guaraní dispersos etn seu 
próprio território. A populac;ao guaraní foi sendo confinada, no decorrer 
des te século, em diminutas e poucas áreas a ela oficialmente reservadas como 
Postos Indígenas. Neste processo, grupos macro-familiares foram compeli
dos a conviver entre si, fato que jamais ocorreria por sua própria escolha. O 
resultado desta política de "aldeamento" pode ser apreendido pelo exem
plo do Posto Indígena de Dourados (6.025 índios em 3.600 ha.), considera
da urna das áreas indígenas mais. problemáticas do país, e -onde há o ma10.r 
número de suicídios. 

1 

O confinamento territorial deteriorou a qualidade de vida guaraní, assim 
como todo o conjunto de variáveis que acompanha as relac;oes de contato. 
Apesar desta situac;ao, que se reproduz na maioria das comunidades guaraní, 
nem todas apresentam casos de auto-agressao. 

Outro aspecto chamativo do problema é sua ocorrencia apenas entre 
kaio1J1á e iiandeva no Mato Grosso do Sul, e entre os kaiowá no Paraguai. Há 
problemas fundiários entre os guaraní tnl?Já do Paraguai, contato intenso 
entre os tiandeva e ntl?Já de o u tras regioes, intervenc;oes . de governo entre 
comunidades guaraní forado Mato Grosso do Sul e ·Paraguai. Apesar disso, 
nesses lugares nao ocorrem suicídios. Afirmar que os m~á nao se suicidam. 
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. . 
simplesmente porque sao mbyá nao é satisfatório. Urna vez mais, cabe insis-
tir na necessidade de ·pesquisas que elucidem questoes dessa ordem, para 
urna maior aproxima<;ao do fenómeno suicídio entre guarani. 

Haverá mitos que expliquem o suicídio ou que orientem interven<;6es 
terapeuticas? H averá explica<;6es cosmológicas que definam sua origem e 
lhe deem significado? Nesse aspecto, <leve-se levar em conta que, a cada 
especificidade subgrupal (kaiowá ou ñandeva) ou mesmo a cada subconjunto 
(kaio1váy 1!)pytegua ou kaiowá 1nberyvogua, por exemplo), corresponderá orien
ta<;ao religiosa específica e, portanto, explica<;oes míticas exclusivas, o que 
sofistica ainda mais o problema. Além disso, sendo tema tao delicado, tor
na-se extremamente difícil o acesso a esses dados . 

. 

Assim, o fato do fenómeno ocorrer em cenários tao diferentes, relativiza 
as hipóteses levantadas. Latifúndios, empresas agropecuárias, missoes cató
licas ou protestantes, desinteresse ou incompetencia de governos, estao pre
sentes em todas as situac;oes guaraní. Por isso mesmo, nao parece ser verda
deiro que a solu<;ao do problema estaría na simples amplia<;ao de tetras, o 
que, sem dúvida, deve ocorrer, e em muito melhoraria a qualidade de vida 
dos guarani. Urna idealizada supressao do latifúndio, a eliminac;ao do 
proselitismo cristao dentro das áreas ou, ainda, que o governo passasse a 
atuar no atendimento, assistencia e defesa dos direitos dos guaraní; nao há 
seguranc;a em afirmar que isto eliminaría os suicídios. 

Nao estando a merce de missoes, latifúndios ou governos, os guarani sao 
capazes de se organizar e lidar com esses componentes da sua realidade. A 
dificuldade em determinar aquilo que afeta a situac;ao vivida pelos guarani, 
de n1odo a interromper os suicídios, nos leva a supor que a soluc;ao do 
problema estaría em nós e na elimina<;ao destas "causas". 

Em 1996, durante p esquisa que realizei junto com a antropóloga Friedl 
Paz Grünberg, deliberadamente nao revelamos interesse no tema. Este pro
cedimento metodológico objetivava permitir que o assunto fluísse com na
turalidade, por iniciativa dos próprios índios. Queríamos chegar a represen
tac;ao social do fenómeno nas comunidades visitadas e, em conjunto com 
elas, construir seu significado. Nosso objetivo era conhecer o impacto oca
sionado, como é interpretado e sentido, se é considerado um ato criminoso, 
se ofende a consciencia comum daquela sociedade e quais os dispositivos 
que o encobrem ou dissimulam. O que os índios efetivamente sentem, sa
bem, interpretam e valorizam do fenómeno. 
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Queríamos também, em fun<;ao do assédio da imprensa e outros agen
tes, depurar versoes preparadas para brancos. Evitamos gravadores, cader
nos, máquinas de fotografia e ou'·ros instrumentos. Buscávamos eliminar a 
possibilidade de incorrer numa atitude na qual a palavra do informante nao 
passa de mero eco da voz do antropólogo, aproximado, assim, ao papel de 
inquisidor (v. Ginzburg, 1989). Este foi, também, um mérito do trabalho 
realizado por Levcovitz, respeitando sempre a parcimónia com a qual os 
guarani tratam o tema do suicídio= nao ocupando, em momento algum, urna 
posic;ao intrusiva. 

Nas tres áreas visitadas em 1 ~196, verificamos comportamentos diferen
tes. Numa, recentemente instalada em terras reconquistadas, nao havia ca
sos de suicídio e o tema sequer foi tocado; era como se o problema nao .. 
existisse. Em urna segunda área, 'tradicionalmente ocupada por aquela po-
pulac;ao, o assunto surgiu espontaneamente, sendo discutido e avaliado com 
sacerdotes, especialistas guaraní, bs pa 'i e os pqjé, e com nao-especialistas: . 
Aquí o tema surgiu durante discussoes relacionadas a saúde. Nessa comuni-
dade, onde ocorreram vários casos de suicídios nos últimos anos, o proble
ma está latente e há um visível desequilíbrio situacional. Paradoxalmente, na 
comunídade onde o assunto brotou com 1naior espontaneidade nao há re
gistro de suicídios, fato que era constantemente apontado e relembrado 
pelos índios. Observamos, entretanto, que o fenómeno também foi utiliza
do como instrumento de pressa9. Em nome de anseios aparentemente fú
teis, como a aquisic;ao de urna máquina de costura, ou de questoes franca
mente cruciais, como terra, pairava a ameas:a do suicídio. Apesar do temor 
demonstrado com relac;ao a sua possível ocorrencia, o te,ma foi aparente
mente banalizado. Em outras situas;oes, o suicídio foi também utilizado como 
instrumento de pres~ao política, por comunidade prestes ao despejo judici
al de suas terras. Neste caso, constituí-se em tática circunstancial, relevante 
como argumento político no ambito da- luta por terras. Arriscaría dizer, 
após esta pesquisa, que a gravidade do fenómeno transparece quando dados 
estatísticos sao comparados com outros povos. 

É plausível a hipótese de que, nao havendo urna causa material que os 
incentive ou desestimule, o fenómeno esteja referido a temática cosmológica 
e sobrenatural guaraní. É no espac;o mítico, na configurac;ao de rezas, ritos, 
cantos, espíritos e almas, que estaría o sentido do suicídio guaraní. Como 
informam Levcovitz e outros autores, subjacente a ·nos;ao de alma, predo-

. , 
mina a religiosidade e a relac;ao com a morte. E a partir desta noc;ao que se. 
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pode compreender o sistema religioso e o significado que esta sociedade dá 
ao suicídio, como coridutor para a morte. 

A naturalidade e o des temor com que os guaraní encaram a morte con
trasta com nossa concep<;ao sobre o fen6meno inexorável da vida, cons
tituindo um aspecto peculiar que chama a aten<;ao do cristao ocidental. 
Segundo a concep<;ao guaraní de morte, encarada como parte integrante 
da vida, as almas (iie'e e d) tem lugar garantido junto aos entes divinos. 
Para o cristao, a morte voluntárja, por suicídio, multiplica sentimentos de 
culpa e pecado, consternando os que perrhanecem vivos. Segundo esta 
perspectiva linear de temporalidade, que termina com a 1norte, nao se 
quer morrer, o que é, no entanto, impqssível. E nao se quer morrer etn 
pecado! Apega-se entao a salva<;ao em Cristo, num projeto de garantia de 
vida pós-morte. Tentamos tudo para manter viva urna pessoa, procuran
do fazer o que nunca se fez por ela. Os guarani nao trabalham com esses 
valores para construir a noc;ao de morte. A respeito da boa morte dos 
t itpi11a1nbá, a surpresa dos conquistadores com as eternas guerras travadas 
por estes povos pode ter sido similar a nossa atual perplexidade frente aos 
suicídios. 

Com a morte por suicídio, a alma sai pelo orificio anal e nao, como 
deveria, pela boca. Como conseqüencia, ela enfrenta atribula<;6es, vagando 
"por um ano", setn seguir, imediatamente como deveria, seu destino junto 

· aos entes divinos. Há franca demonstra<;ao de medo frente a essas almas 
que nao se dirigem aos lugares para onde deveriam ir. Predomina o espanto 
e o medo frente aos 1ie'e dos suicidas, que nao se vao. o "susto" aparece 
co1no representa<;ao da volta do iie'e, bastante temida, e que pode aconte
cer, por exemplo, quando se mexe na tumba do morto. 

Das pesquisas de 1996, tres incipientes interpreta<;6es parece1n plausíveis. 
Urna delas é elaborada pelos ínclios em func;ao da presenc;a do nao-indígena. 
U1na outra interpreta<;ao é elaborada dentro de seu próprio universo mas, por 
assiin dizer, em ambito laico, nao sagrado. Por último, a interpretac;ao dos 
sacerdotes, os pa'i e os pqjé, especialistas guarani no mundo cosmológico e 
sobrenatural, que tem familiaridade como universo do pós-vida. 

Os pa 'i apresentam a idéia de enfermidade contagiosa, provocada por 
espíritos cuja incorporac;ao pode ser facilitada se o indivíduo estiver debili
tado. Os testemunhos indicam que só os velhos devem cuidar dos carpos 
dos suicidas. Crianc;as e pessoas mais frágeis sao compungidas a evitar o 
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contato. Essa fragilidade para contaminar-se pode ser tan1bérn ocasionada 
pela ausencia de atividades religiosas, pelo distanciamento do teko pora - a 
maneira de ser e atuar em sociedade, recomendada pelos seres supren1os. 
Os índios nao especialistas co1nentam que os suicídios podern ser provoca
dos por pqjé vai ou feitic;o, condic;ao que implica na possibilidade de ser 
causada e, portanto, também curada, por terceiros. Há um exemplo conhe
cido em que foran1 realizados rituais para descobrir a origem da onda de 
suicídio que assolava a comunidade. Os índios inforn1aram que, "descober
to" e expulso o feiticeiro, os enforcamentos foram interrompidos. Urna 
terceira interpretac;ao aponta os angue1J', aln1as que nao deverian1 permane
cer oeste mundo, con10 provocadores do suicídio. Neste caso, os guara11i 
entenden1 que o espírito do suicida atrai seus parentes para que tan1bén1 
cometam o ato de auto-agressao. 

Encarando o suicídio como doenc;a contagiosa, passageira e epidemica, os 
pa'i e os 1ianderu, sacerdotes guaraní, tem medo da doenc;a, sentimento com
partilhado con1 o demais n1embros do grupo. Há, entre os guarani, quen1 in:. 
terprete o fa to da alma sair pelo anus2

, e nao pela boca, con10 indicador de 
nao ser esta urna "boa n1orte", ao estilo do conceito tupinambá das mortes 
por execuc;ao, ocorridas en1 terreiro inimigo. Segundo esse ponto de vista, o 
corpo do suicida deve ser enterrado no lugar e na posic;ao onde foi encontra
do, nao devendo ser transladado para un1 cemitério dentro da área comunitá
ria. O corpo deve ser rápidamente enterrado, sen1 cerimonias funerais. 

Parece-me temerário, por tudo isso, tratar o suicídio guaraní como afecc;ao 
mental, ou n1esmo como "psicose exótica" (\Vicker, 1995), o que, a rigor, 
pouco esclarecimento oferece sobre o fenomeno. Mesmo porque, nao há, 
na Psiquiatría moderna, convergencia absoluta em relac;ao a classificac;ao da 
conduta suicida. Assin1, considerar ·todo ato suicida como un1 ato vesanico 
seria un1a generalizac;ao muito ampla, nao encontran<lo unanin1idade nas 
doutrinas psiquiátricas. Durkheim, ao ponderar sobre a relac;ao entre auto
agressao e enfermidade mental, sustenta que "( ... ) a loucura nao é condic;ao 
necessária ao suicídio." (Durkheim, 1928, p. 31). O fenomeno nao deve, 
portanto, ser utilizado como critério para o diagnóstico de transtorno men
tal, a nao ser que possam ser estabelecidos outros síntomas, o que nao ocor
re, em absoluto, com os guarani. Os que tentaram, sem sucesso, o suicídio, 
dao seqüencia natural a vida. Levcovitz, como especialista, nao interpreta o 

2 Conseqüéncia do enforcamento, forma usualmente utilizada pelos guaraní para cometer o suicídio. 
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suicídio guaraní como decorrente de estados psicóticos. Dando especificidade 
ao conceito de doens:a mental, o autor aponta o caráter socialmente nao 
compartilhado do fenómeno psicótico, fato que nao se observa no ambito 
do problema em q ues tao. 

Para entender temas guaraní, deve-se ingressar no tempo e nas formas 
guarani de proceder. Um determinado problema é tomado em seu entor
no, sendo objeto de um procedimento sistemático, denominado ñemboro y 
(tornar algo frio). Esta atitude permite que problemas sejam abordados 
face as concep<;óes do teko poréi ~ boa maneira de ser, do teko joja, modo de 
ser justo, e do teko tnarangatu, modo de ser sagrad<;>. Os problemas sao, 
assim, tratados dentro da complexidade e variedade da vida social, inte
grados e relacionados a todas as partes. Esse processo auxilia a focalizar e 
lidar com urna determinada questao, nao apenas em sua dimensao objeti
va, mas principalmente, subjetiva, cosmológica e sagrada, ambito do uni
verso guaraní que ilumina as decisóes do plano concreto e objetivo. 

O procedimento (ñemboroy) diluí o problema que, referido a outras 
esferas da vida social, possibilita o manejo pelo grupo. Certas questóes po
dem demandar anos para sua solu<;ao, como um conflito político entre gru
pos macro-familiares em disputa pela lideran<;a de um tekoha ou a recon
quista de urna área tradicional, em maos de fazendeiros. Outras, como um 
desentendimento familiar, podem ser imediatamente resolvidas. O mesmo 

· procedimento ocorre com questóes de saúde, onde se contextualizam os 
suicídios. Os índios, de1nonstrando serenidade e cuidado com o tema, suge
re1n ao observador atento que, a seu tempo, como se verifica em inúmeras 
situa<;óes do passado, deverao superá-lo. Nesse contexto, nossa participa
c;ao seria de, em conjunto com os índios, procurar formas de apoiá-los, 
seguindo suas orientac;óes. 

A pergunta por que se matamos guaraní? estará respaldada em sentimen
tos e emo<;óes que o fenomeno nos evoca. Causa-nos como<;ao, conster
nac;ao e constrangimento. Ao pensá-lo, somos tentados a projetar valores, 
que transformam o fenómeno do outro, dando-lhe nossa roupagem e o 
caráter de coisa desastrosa . Mas por que nos aflige tanto? Nao há indig
nac;ao frente as m ortes causadas por tuberculose, cuja cura é conhecida; 
frente aos atropelamentos nas inúmeras es tradas asfaltadas que, sintoma
t1ca1nente, cruzam áreas guaraní; ou pela ausencia de terras usurpadas por 
faz en das. 
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O tema volta-se para nós mesmos e reflete nossos temores, talvez 
culpa face a destrui<;ao atroz do habita! guaraní processado nas últimas dé
cadas e nossa contribui<;ao para a deteriora<;ao da qualidade de vida dessa 
popula<;ao. A repercussao internacional representa urna compreensao alar
mante de um problema mundial, de destruis:ao da natureza e do homem 

, . 
que a1 vive. 

Nota dos Editores: A bibliografia do Prefácio encentra-se ao. final do volume. 
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J\.f ulheres e crian<yas guarani-kaio1v<Í da Resen·a de Takuapiry 

INTRODU<_;Á0 1 

Apuaue taigaipu aucuepro ron10 J'enj 

Diziam os antigos tupinambás3 que a alian<;a entre os povos é coisa mui
to trabalhosa. Viviam em guerras eternas, combatendo uns . aos outros, a 
espera da boa 111orte. Os cronistas~ alguns capturados pelos nativos da terra, 
outros e1npenhados em ganhar estas almas para o Reino de Deus, surpreende
ram-se com a paixao destes índios em combater seus contrários. Nao encon
trando aqui as coisas do Velho.Mundo - como os Reis ou as Leis - , registra-

1 Para facilitar a leitura, as notas sobre referencias bibliográficas foram colocadas ao final do livro, 
agrupadas por capítulos e indicadas através de letras. Nos rodapés estáo as notas complementares 
ou explicativas ao texto. (Nota dos Editores) 

2 "Os povos sao ligados por grande trabalho e dificuldade". Provérbio tupinambá. (Thevet, 
Cosmographie; Citado por Florestan Fernandes, 1948, p.193) 

3 A nomenclatura tupi-guarani adotada neste trabalho segue os critérios que, em contextos e obras 
diferentes, foram estabelecidos por Eduardo Viveiros de Castro e Rubem Thomaz de Almeida. 
Para na9oes indígenas cujos nomes já sao incorporados a língua portuguesa, foram obedecidas 
as regras gramaticais aplicáveis. Para outros nomes, respeitou-se a grafia correntemente adotada 
em textos de temática tupi-guarani. Os nomes dos povos sao sempre gratados com inicial minúscula, 
seguincjo critérios da língua portuguesa. (Nota do Autor) 
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· ram aquele universo como ordenado pelo logos ultramarino e convenceram

se de que os nativos careciam de Fé. De início, os padres só puderam mara
vilhar-se, certos como estavam de que aquela gente nada venerava. Come
moraram o encontro daqueles que passaram a considerar como folhas em 
branco, um vazio a espera de ocupac;ao. Os tupi-guaranis davam mostras de 
aceitar os ensinamentos de Cristo e caíam en1 encantamento pela música e 
as palavras dos padres. Nao precisou muito tempo para que a inconsistencia 
dos recém-convertidos se revelasse: a qualquer momento, índios plenamen
te católicos largavam tudo e alcanc;avam a floresta e a "barbárie". 

Os jesuítas, utilizando-se de métodos cada vez mais ortodoxos, resolveram, 
como último recurso, seqüestrar e manter os filhos desta gente inconstante nos 
internatos, onde poderiam esquecer para s~mpre aquilo que nao se pode esque
cer. 4 Assim comec;a nossa história, um encontro com povos que já viviam a 
guerrear nesta terra distante. Algumas tribos guaranís, nao aceitando a sujeic;ao 
aos missionários, embrenharam-se pela floresta adentro e viveram arredios nas 
matas distantes, onde o homem branco na.o os alcanc;ava. Ali viveram os kaa 

· guá, nome que literalmente significa "Índios da Floresta"; os mesmos guarani
kai01vá, hoje conhecidos por buscarem, ainda muito jovens, a própria morte. Os 
demarcadores de fronteira em expedic;ao pelas suas terras, ainda no século XVIII, 
diziam que nao se via em nenhuma parte es tes índios montezes. Sua presenc;a só 
era percebida pelos rastros e pelosfagoes que deixavam. Denunciados pelas filigranas 
de sua existencia, buscam nas florestas sua última fortaleza. Nao puderam inici
ar um diálogo com o Velho i\tfundo, suas Leis, seus Reis e sua Fé. 

Ir além de urna investigac;ao sobre a dissonancia entre dois mundos, refletir 
sobre a escora da terra, aquilo que, segundo os guaranís, suporta transitoriamente 
a existencia da hun1anidade - assim resumiríamos este trabalho. Foi necessário, 
para isto, percorrer caminhos de fronteira, urna regiao virtual entre universos 
inconciliáveis. Do ponto de vista intelectual, nossa investiga<;ao pode ser urna 
tentativa de apreender as formas estilizadas do devir. 5 Para nós, a estranha hierar
quía dos contrários, morte entalhada na vida. Foi preciso empreender urna ar
queología da pessoa que se esconde, ou melhor, se revela, nos ritos da boa morte. 

Um ponto de partida: a obra de Durkheim, particularmente seu clássico 
estudo sociológico O suicídio. O conceito de anomia e suas manifestac;oes 
sociais marcam profundamente as investigac;oes sobre o comportamento 

4 Cf. O mármore e a murta, sobre a inconstancia da alma selvag~m, Viveiros de Castro, 1992. 
5 Tupi-Guaraní, seres do devír, assim os denomina Viveiros de Castro. 
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autodestrutivo nas sociedades tribais em contato com a cultura do coloni
zador. Tais trabalhos, centrados na temática aculturativa, procuram identifi
car os pressupostos universais do estado de anomia, definindo pelo lado 
puramente negativo o problema do suicídio indígena. Segundo este 
referencial, a anomia deve ser con1preendida en1 seu caráter estritamente 
destitutivo. Estabelecida pelo contato, a desorganiza<;ao cría um vazio de 
referencias, provocando urna desregulamenta<;ao da sociedade e, por esta 
via, conduz ao comportamento auto-agressivo. Durkheim escreve sobre a 
mudanc;a que - suprimindo os limites para os desejos, retirando a regra que 
define o sonho de cada un1 - faz o hornero cair no vazio que separa seus 
ideais e o mundo das possibilidades reais. É assim que ele procura explicar o 
aun1ento de suicídios que ocorre nas súbitas modificac;oes da sociedade, 
independentemente da qualidade da mudanc;a. 

Durkheim inaugura um novo paradigma no campo das Ciencias Sociais e 
ainda hoje é impossível esquivar-se dele. Um dos nossos propósitos, ao su
bir este prii:neiro degrau, foi confrontar o fundamento durkheimiano e pro-' 
mover um colóquio sobre o devir e suas vicissitudes. Ora, se o horror a mu
danc;a é um dogma da humanida~e, ou seja, se cada qual sente um apego 
irrefreável pelo próprio sistema, pretendendo conservá-lo ao limite do im
possível, nao é menos verdadeira a mudanc;a inexorável que se impoe, com 
determinac;ao, ao homem. A comec;ar pela própria vida, como um espa<;o 
intercalado entre nada, construindo e degradando castelos de areia a beira
mar. Nao é por quererem mudar seu destino que os homens se lanc;am a 
aventura da mudan<;a, mas precisamente por nao poderem suportar o peso 
da existencia, da maneira como ela se apresentou. Poi sempre· este o esque
ma das grandes revoluc;oes, alime,ntadas pelas teorias do novo, mas impulsi
onadas pela crueza da miséria existencial. Cada grupo se apega como pode 
as suas posses, sejarri simbólicas ou materiais, e apenas a impossibilidade de 
seguir vivendo fertiliza a semente do novo. Nao é com a alegria de recons
truir o mundo que as multidoes tecem a trama da revoluc;ao, mas com a 
amargura de nao poder suportar os limites que se impuseram intoleráveis. E 
quando está feita a transformac;ao, já se agarra novamente ao que foi con
quistado e a luta tenta interromper o fluxo da história.6 

6 Os grandes teóricos da Revoluyáo Francesa produziram, antes do grande fato, verdadeiras 
obras da libertayao. Estas mesmos autores, alguns anos mais tarde, nao podem mais ser 
reconhecidos, pelo menos pelo sentido das novas palavras que deixaram. Ver, a este respeito, o 
prefácio a História da Revolu~ao R_ussa, de Leon Trotsky. 
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Os comportamentos iricompatíveis com a norma dominante impoem urna 
visao do problema da· mudanc;a a partir de um outro angulo. Estranhas con
duras, atitudes que para a pessoa comum sao motivadas pela perda do juízo, 
revelam, entretanto, a persisténcia da memória. Os atos bizarros ou as idéias 
delirantes nao sao carentes de lógica, mas estruturam-se a partir de urna outra 
lógica. Freud assinala que a utilizac;ao de certos n1odelos trazia a pujan<;a de 
outrora, ou seja, eram formas de pensar e de agir que, desconectadas da rea
lidade compartilhada, nao deixavan1 entretanto de ter suas bases na existencia 
pretérita. Estas condutas, que se imp6en1 justamente porque representam 
aquele plano da existencia em que o desejo alcanc;ou a supremacía da satisfa
c;ao, continuam a persistir de forma incompreensível é irrefreável. Sem alter
nativas no mundo compartilhado, vai-se :ªº encentro de formas que foram 
plenas no p~ssado, apegando-se a elas com firmeza. A isto Freud denomina 
co112pulsao d repetifao, para ele a expressao maior da pulsao de morte. O apego as 
estruturas que foram um dia significativas produz no observador a ilusao de 
estar <liante de um agregado desarticulado de conteúdos que, regidos pelo 

, 
acaso, nao poderiam ter nenhum propósito definido. E, portanto, o caráter 
anacrónico do paradigma em curso que esconde a plerútude do discurso alie
nado, revigorando certos dispositivos que definem as fronteiras da razao. Sob 
esta ótica, a possibilidade de decifrar os códigos da irracionalidade conduz 
necessariamente a reconstruc;ao completa de estruturas universais que deixa
ram de ter, ao longo da biografia, o seu sentido próprio. Esta reconstruc;ao 
nos encan1inha para o can1po de urna arqueología do simbólico, fazendo vis-
1 umbrar paisagens de outros mundos que, soterrados pela poeira do tempo, 
nao podem sequer ter o reconhecimento de urna familiaridade longínqua. É 
ali, no entanto, que vivem os alienados, percorrendo com desenvoltura estra
nhos caminhos que, invisíveis, perderam os contornos . 

. A .. posi<;ao epistemológica assumida pela Psicanállse, ao enunciar a reto
mada de modeJos universais recalcados pela racionalidade compartilhada, 
nada tem a ver com juízos de valor a respeito <lestes ou daqueles modelos. 
Quando se investiga a lógica do pensamento infantil, ou mesmo dos fenó
menos psicopatológicos, nao se está subscrevendo um sentido regressivo 
em direc;ao ao mais sin1ples. Neste caso, o primitivo tem conotac;ao de 
temporalidade, jamais indicando o arcaísmo como um fato moral. Portanto, 
aquilo que o nosso referencial identifica como desviante ou patológico nao 
sao estruturas menos elaboradas, nem sequer de urna camada inferior de 
qualquer natureza. Poderían1os dizer que, ao construir sua teoría, o deliran-
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te segue un1a forma plenamente estruturada, tao elaborada quanto aquelas 
compartilhadas por sua sociedade. Primitivo, aqui, quer se referir meramen
te ªº retorno a certos mundos que, obscu.recidos pelas luzes da razao, nao 
podem mais ser identificados pelo homem comun1. Este é o ponto de parti
da da Psicanálise, um pressuposto que, na verdade, é o contrário do precon
ceito etnocentrico que, nao raro, habita os espíritos mais cultivados. 

EmA i/usao arcaica, Lévi-Strauss indica que as similitudes do pensamento do 
chamado homem primitivo com a crianc;a e o "psiconeurótico" estao relacio
nadas com determinadas estruturas selecionadas por cada cultura que, ao esco
lher o seu próprio modelo, deixa de lado todos os demais. Considerando o 
polimorfismo social da crianc;a, ele sugere que ali reside aquilo que a torna o 
melhor ponto de acesso para outras culturas. É neste sentido que o homem 
primitivo pode considerar um adulto civilizado tao semelhante as suas crianc;as 
como nós o consideramos em relac;ao as nossas. É também ali que residiría o 
parentesco entre certas psicoses e o pensamento dominante em algun1as soci
edades tribais. Senda modelos rechac;ados em nossa cultura, podem, no en tan- · 
to, ser plenamente socializados em outras. Isto teria possibilitado certas incur
soes psicanalíticas neste campo antropológico, esclarecendo misteriosos fenó
menos psicopatológicos. Lévi-Stratiss, reafirmando esta dupla possibilidade, 
condena aquilo que denomina ilusao arcaica, assegurando a plenitude do pensa
mento do adulto primitivo - um pensamento completo e ricamente elaborado. 

Entretanto, seria insustentável o argumento de que o caráter arcaico da 
psicose resulte também em urna forma de pensamento nao plenamente ela
borada, considerando-se que tais estruturas alcanc;am urna complexidade 
que nao ficaria atrás do modelo compartilhado em nossa cultura. Desta for
ma, o arcaísmo em Psicanálise denota apenas o ponto de referencia do oh-, 
servador, ou se ja, determinadas estruturas universais que urna vez foram 
assumidas e, rechac;adas pela cultura dominante, ficaram como sulcos nao 
mais percorridos. Ocorre, no entanto, que_ estes mesmos sulcos adquiriram 
seu caráter arcaico na modalidade de desenvolvimento daquela cultura es
pecífica. Neste sentido, ocupá-los novamente - apesar do caráter referencial 
regressivo - nao significa em absoluto o retorno a formas inferiores de 
pensar. Diríamos apenas que tais formas pretéritas sao assim concebidas na 
trajetória de cada sistema cultural. 

Nao foi este, entretanto, o objeto do nosso trabalho. O que nos importa 
é a permanencia, ou, se quisermos, o retorno de cert~s estruturas que, para 
o suj eito,_ estao plenas de sentido, calcadas na conformac;ao de seu percurso 
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individual. Para o observador, as atitudes e o pensamento <leste sujeito care
cem de razao. Quando muito, ele sofre de urna perturbac;ao primária do 
pensamento. IVIas o fato de que ' tenha selecionado determinado modelo, e 
nao outro, <leve ter sua base na experiencia pessoal. Freud compara a dina
mica <lestes acontecimentos psíquicos como recua de um exército que, ten
do sofrido derrotas, tenta retornar aos pontos onde antes obteve maior se
guranc;a ou supremacía. Este movimento só pode ser concebido como um 
recua na medida em que se chegou a compartilhar da estrutura dominante 
naquela sociedade. Este ponto de apoio, retomado e defendido com todas 
as forc;as, tem urna aparencia pouco razoavel ao observador. Nestes casos, 
muitas vezes se confunde com doenc;a aquilo que é· a tentativa de cura. 

O conceito de anomia foi diversas vtzes repensado, sendo concebido, as 
vezes, como á sobreposic;ao de diferentes referenciais.7 No caso específico 
do suicídio indígena, a desconstruc;ao an6mica do sistema de referencias é 
geralmente o ponto de partida em toda literatura. Esta sobreposic;ao de re
ferencias resultaría em urna supressao de caminhos, fato que culminaría na 
auto-agressao. Entretanto, a epidemiología do suicídio nao apóia esta hipó
tese, especialmente pelo fato de que, se determinadas tribos apresentan1, 
após o contato, taxas elevadíssimas de suicídio, outras tem taxas bastante 
reduzidas. Procuramos levar em canta· esta diferenc;a, refletindo de maneira 
prolongada sobre sua natureza em face do contato. Em contraposic;ao a 
hipótese da desorganizac;ao social, é possível que determinadas condutas 
indígenas representem a persistencia de estruturas sociais nao visíveis ao 
observador. Nao seria impossível que certos atributos estruturais do mode
lo socializado naqueles grupos estivessem condensados nestas condutas, 
expressao atávica de padroes imemoriais. Neste caso, nao seria a 
desregulamentac;ao da sociedade a movimentar as condutas auto-agressivas, 
mas a atualizac;ao de condutas em um novo cenátio. 

Isto nao significa que se deva abandonar o conceito de anomia, mas que 
se leve em conta a persistencia de atributos constitutivos da pessoa, sem os 
quais urna sociedade nao pode ser pensada. Na situac;ao de mudanc;a, estes 
atributos podem persistir com notável irreverencia face a transformac;ao do 
mundo circundante. Alguns estudiosos, como Nimuendajú, Hélene Clastres 
e Egon Schaden, parecem ter confundido o próprio pessimismo com aque-

7 Aquilo que Sérvulo Figueira denominou desmapeamento. entendido como sobreposi~áo de 
mapas. 
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le cansaro vital atribuído aos guaranis.8 Eles se deparam com certas atitudes e 
modos de pensar que suscitavam urna vontade indeterminada de deixar a 
vida. Interpretaram assim as obstinadas migrac;oes rumo a Terra sem Mal, 
como se fora un1a espécie de loucura coletiva, um lanc;amento para a morte 
motivado pelo sentimento do final dos tempos. Nossas investigac;oes, mes
mo valendo-se da preciosa obra etnológica destes autores, conduziram a 

, 
pontos bastante distintos. E possível que os guaranis-kaiowá, percebendo a 
impossibilidade de mudanc;a, tivessem se refugiado ao longe. Sem a floresta, 
eles n1antem intocados - mas em novo cenário - os fundamentos do modo 
de ser guaraní. 

Este trabalho é urna investigac;ao sobre a persistencia da memória 
con10 um fato produtivo <liante da transformac;ao. Poi necessária, inici
almente, urna revisao da literatura sobre o suicídio, particularmente so
bre o suicídio indígena. Chegamos a resultados que contrariam a corre
lac;ao atual entre suicídio e anomia. Aquilo a que chamamos de efeito . 
paradoxal da anomia sugere que, em determinados contextos de mudanc;a 
social, a anomia pode produzir urna reordenac;ao dos diferentes segmen
tos sociais, reduzindo as taxas de. suicídio em alguns grupos. Certas leis 
estabelecidas por Durkheim necessitam ser repensadas, particularmente 
a associac;ao entre o aumento da idade e as taxas de suicídio, fato que na 
realidade relaciona-se ao tipo de estrutura dominante no grupo consi
derado. 

Na primeira parte de O Complexo Guerreiro Antropofágico, procuramos re
visar conceitos de Durkheim, Mauss e Dumont a respeito do indivíduo. Os 
estudos de Durkheim, em particu_lar aqueles referidos em A organizarao do . 
trabaiho social, foram mantidos, principalmente em func;ao dos tipos de soli
dariedade que sao profundamente redimensionados. Neste mesmo capítu
lo, elaboramos urna revisao so.bre a constituic;ao da pessoa tupi-guaraní e a 
metafísica subjacente a estas sociedades.· O livro de Viveiros de Castro, 
Ara1veté: os deuses canibais, prestou-nos grande auxílio em meio a selva literá
ria. É urna obra de amplas dimensoes sobre a vida e a filosofía <lestes povos. 
Foram importantes também o monumental trabalho de Florestan Fernandes 
sobre os tupinambás, além de Nimuendajú, Pierre e Hélene Clastres e Lévi
Strauss. 

8 Ver, a este respeito, o prefácio de Viveiros de Castro em Lendas de cria9ao e destrui9ao do 
mundo. (Nimuendajú, 1987.) 
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O capítulo Kandire: o ParaísoTerreal é urna reflexao sobre o cómplexo mi
gratório tupi-guarani. Seus resultados configuram urna reinterpreta<;ao so
bre a busca da Terra sem LVlal que conduziu estes povos a impressionantes 
deslocamentos nao motivados por fatores geopolíticos. Há um capítulo so
bre as as:oes indigenistas no território guaraní, incluindo a história mais 
recente do contato com a cultura colonizadora e o problema do suicídio 
entre os guarani s. 9 Em Encontro comos guaranis sao relatadas as minhas via
gens ao território guaraní, particularmente a reserva de Takuapiry. Ethos 
minilnalista e sua geometria fractal trata do tipo de constitui<;ao da sociedade e 
da pessoa tupi-guaraní a partir de urna progressao metonímica da triangulac;ao 
frente aos contrários. Por fim, O triángulo partido apresenta urna síntese dos 
resultados a que chegamos. 

Antes de iniciarmos, urna advertencia quanto a elaboras:ao deste livro. A 
revisao da literatura sobre o suicídio indígena foi baseada nos estudos de 
Durkheim, estando toda ela centrada no problema da anomia. O livro en1 
questao é um clássico e produz tamanha impressao que nao se pode deixar 
de considerá-lo. Os trabalhos inspirados no paradigma da anomia procuram 
demonstrar as teses durkheimianas, relacionando fenómenos supostamente 
aculturativos de contato interétnico ~om a problemática da mudan<;a. Ao 
escrever O suicídio no esparo e no tempo, estávamos convencidos sobre este 
referencial como ponto de partida para a abordagem deste estudo, encon
trando nos inúmeros trabalhos revisados urna confirma<;ao destas impres
soes. Entretanto, a medida que parecia revelar contornos bem definidos, a 
pesquisa tomou urna direc;ao particularmente desconcertante. A propor<;ao 
que avanc;ávamos no terreno dos guaraní s e sua cultura, constatávamos rup
turas na sólida construc;ao referencial da anomia. O mais difícil, a partir de 
entao, foi aceitar as evidencias dos fatos e assumir internamente a inconsis
tencia do paradigma firmen1ente estabelecido no início dos trabalhos. Como 
afirmamos, o horror a mudanc;a é plenamente válido também no campo 
epistemológico. Neste caso, é desagradável abandonar concep<;oes que, pelo 
menos até entao, davam conta dos acontecimentos. E mais: urna pleiade de 
autores, inumeráveis estudos de campo e nada menos que a obra de Durkheim 
como reraguarda. Abandonar esta posi<;ao teórica confortável nao foi, defi
nitivan1ente, um projeto de revolu<;ao intelectual subjetiva, mas o resultado 

9 A disserta~áo de Thomaz de Almeida, bem como o Projeto Kaiowá-Ñandeva, foram referencias 
fundamentais. 
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de urna incongruencia que se tornou insustentável. Como nas revolu<;6es 
sociais, nao fomos impulsionados pela alegria de construir um novo mode
lo, mas pela amargura de abandonar o infértil terreno da familiaridade. A 

. cada movimento ruíam antigos alicerces que terminaram por condenar a 
construc;ao como um todo. A meio caminho, também as idéias de autores 
admiráveis, como Pierre e Hélene Clastres, Egon Schaden e o próprio 
Nimuendajú, foram revelando algumas contradic;oe s com os fatos 
descortinados que nos fizeram duvidar totalmente do caminho que havía-
1nos ton1ado. A sensac;ao de isolamento foi tao intensa que, nao fosse a 
penun1bra produzida a distancia pelos , trabalhos de Viveiros de Castro e 
Florestan Fernandes, teríamos desistido na total escuridao. Poi alentadora a 
len1bran<;a da senten<;a do grande Charcot, ao ser contestado por um dos 
alunos que alegava que alguns fatos clínicos nao poderiam ser verdadeiros, 
urna vez que iam de encontro a urna consagrada teoria. A célebre e simples 
resposta: A teoría é muito boa, mas nao evita que [os fatos] exista111. 10 Poderíamos 
remodelar integralmente o capítulo de revisao, mas preferimos deixá-lo · 
intocado, para oferecer precisamente os mesmos caminhos que seguimos. 
Acompanhar este percurso permitirá que a verdade nao tenha a aparencia 
do dogma, mas a incompletude de um saber construído pela via do real. 

• 
10 "9a n'empéche pas d'exister", in Enerst Jones, 1989, p. 216; S. Freud, Autobiografía, in 

Obras Completas, 1973, p. 2764. _ 
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Preparo do mate no interio r de urna maloca, na Reserva de Takuapiry 

CAPÍTULO 1 

UMA BREVE HISTÓRIA DOS GUARANIS 

A prov.íncia do Para~uai, on.~e os j_esuítas. se estabelecera~ de forma 
dominante, por nao possufr metais preciosos ou outras riquezas co

bi<;adas pelo colonizador, apresentava como interesse básico a implanta<;ao 
de modelos económicos que ~ependiam da mao-de-obra indígena. Os es
panhóis estabeleceram um sistema de encómiendas, no qual o patrono tinha 
a obriga<;ao de doutrinar os índios e, em troca, poderia utilizar sua for<;a de 
trabalho. O sistema, urna forma dissimulada de escravidao, provocava re
ar;oes guerreiras organizadas pelos caraíbas, ass un1indo um caráter de re-

-Sistencia ao domínio do colonizador. Inicialmente, a presen<;a dos jesuítas 
tinha urna finalidade pacificadora, destinada a dominar, por vía da prega
<;ao religiosa, as popula<;oes guaranís. Os cronistas relatam que, na época, 
estes índios viviam em grupos de tres ou quatro grandes malocas, separa
dos entre si por algumas 1éguas. A primeira tarefa dos padres foi reuni-los 
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em grandes povoados e promover a catequese. A medida em que foram 
implantando suas reduc;oes, os jesuítas, enviados originalmente com o in
tuito de facilitar o sistema de encontiendas, mostraram-se progressivamente 
contrários aos interesses dos colonos. Os índios, em seu sistema genuina
mente igualitário, parecem ter semeado nos padres, ou pelo menos reforc;a
do, certos ideais de urna "utopía missionária" .ª 

A presenc;a dos jesuítas passou a interferir profundamente na economía 
da Província do Paraguai, interrompendo o fluxo de mao-de-obra dos íddi-'+
os "encomendados".b As missoes constituíam territórios de grande cobic;a, 
tanto para os colonos espanhóis, como para os bandeirantes, em virtude 
do contingente de índios "amansados" e prontos para serem utilizados como , 
mao-de-obra escrava. A cada expedic;ao, os bandeirantes retornavam com 
milhares de ·índios cativos, já afeitas ao trabalho regular nas missoes. Urna 
série de confluencias econ6micas e geográficas impedía que se utilizasse, 
na regiao do planalto de Sao Paulo, a mao-de-obra africana. Ao fim do 

. século XVII, a descoberta de ouro e metais preciosos na província do Mato 
Grosso desloca substancialmente o interesse dos colonos. Termina o ciclo 
despovoador e e apenas ocasionalmente os índios seriam importunados pelos 
colonos. É a era das 1nonroes, expedic;o~s que buscavam precipuamente as 
riquezas recém-descobertas naquela regiao, estabelecendo rotas de conta
to com o litoral. 

A demarcac;ao de fronteiras entre os territórios do Brasil e Paraguai, 
determinada pelo Tratado de Madri, no ano de 17 SO, tem grande interesse 
para nosso estudo. Em realidade, os jesuítas conseguiram catequizar urna 
parte considerável das hordas guaranís das províncias do Paraguai, Guairá, 
Tapes, Paraná e posteriormente Itatim. Eles argumentavam, junto a coroa 
espanhola, que a província de I tatin1 teria um sentido estratégico, barrando 
o avanc;o dos paulistas rumo ao Potosi. Estima-se que no ano de 1768, 
quando a Companhia de J esus foi expulsa do Paraguai, cerca de duzentos 
mil guaranis viviam nas trinta cidades jesuítas. As missoes passaram a ser 
controladas pelos franciscanos e logo foram invadidas por colonos. Em 
pouco tempo, o sistema coletivista foi substituído por um modelo de vio
lenta explorac;ao e a maioria dos índios abandona as missoes para viver nas 
aldeias espanholas. Nas décadas seguintes, as batalhas travadas na regiao 
tern1inaram por destruir o que re stava daquelas cidades e da utopía jesuítica. 
Alguns guaranís sobreviventes estabeleceram pequenas aldeias, mas em 
1848 foram abrigados, pelo ditador Solano López, a abandoná-las e viver 
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nos vilarejos paraguaios.1 Mesclados coma populas:ao de colonos, os guaranís 
das antigas missóes marcaram a língua que se fala na República do Paraguai. 

Certas tribos guaranis, entretanto, nao aceitaram nenhuma forma de apro
ximac;ao com os jesuítas, retirando-se para territórios inacessíveis, na den
sa floresta, situados na regiao entre a nascente do rio Iguatemi até o norte, 
na cordilheira de San José, próximo a nascente do rio Ypané. Esta regiao 
foi apenas tangenciada pela rota da mineras:ao aurífera e mantida isolada 
de qualquer contato.2 Os diários das expedis:oes demarcatórias realizadas 
en1 1750 fazem inún1eras referencias aos vestígios dos índios monteses naquela 
regiao. Urna dessas comissoes, percorrendo-a "pelo mais alto do terreno" 
rumo ao norte3

, revela urna difusa presens:a 

"da naféio que se conhece por aqui~ séio os 1nontesf!!., é gente a pé, 
vivem e1n os bosques, néio duvidamos que séria sua habitaréio esta 
montanha, e assiln nao tínhamos suspeita deles senéio quando se 
entra va entre os arvoredos ... Havia1n achado rastros, e fogoes fres
cos dos índios monteses." d 

Os diários registraram que a floresta é tao densa e de difícil transposi
c;ao que prejudica a utilizac;ao dos instrumentos convencionais de medi
c;ao: "pela espessura dos bosques, que cobrem as n1argens de quantos te-
1nos reconhecido até agora em nossas viagens". Esta regiao, protegida do 
con tato por densas e impenetráveis florestas, permaneceu até recentemen
te ocupada por estes índios monteses que, tendo por algum motivo esca
pado dos jesuítas e dos colonos, preservaram intacta sua cultura e autono
mia. Podemos considerar que para eles a floresta permaneceu toda ela como 
um santuário para o renasciment0 dos ossos e a reproduc;ao da vida. Esses 
n1onteses.. denominados como caigu'!:_ termo que pode ser traduzido como 
"os que pertencem a floresta 'alta" ou simplesmente "gente da floresta"' 

1 Em virtude dos saques e pilhagens realizados nas antigas redu<;:óes, foi realizado um levantamento 
das propriedades de cada um desses povoados, sendo estabelecida urna proteitao legal de suas 
terras. Regidos por um regime de mayordomo, os índios passaram a trabalhar para o governo 
paraguaio. Tal situaitao durou menos de trinta anos, quando Solano López suspendeu a proteitao 
legal a estas terras e converteu os guaran is em cidadaos paraguaios. 

2 Thomaz de Almeida situa esta regiao entre os ríos Apa e lguatemi. Corresponde ao território 1 
tronteiri<;:o entre Brasil e Paraguai, Mato Grosso do Sul, no lado brasileiro, próximo da cidade de 
Dourados e a serra de Amambai. 

3 Fonseca, 1937. Este autor esclarece que a expedi<;:ao se refería as serras de Amambai e Maracaju, ~ 
devendo encontrar urna outra comissao vinda do vale do Guapor.é, fechando este tramo da fronteira. 
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constituem as hordas guaranís que sao hoje denominadas kaio1vá. Sao pre
cisamente es tes índios; guardiaes do ethos guaraní, que tomamos como tema 
de nosso estudo. 

Após as expedi<;6es demarcatórias da fronteira com o Paraguai, em 
meados do século XVIII, praticamente nao ternos notícias daqueles índi.
os 1nonteses, a nao ser no início do século atual. Thomaz de Almeida 
interpreta que esta ausencia de informac;oes "corrobora para explicitar 
urna situac;ao na qual o contato nao é intenso, o que terá contribuído 
para urna organizac;ao guaraní menos circunscrita a pressoes para mu
danc;as sociais" e . Podemos concordar comes se ponto de vista, acrescen
tando, no entanto, que esta falta de contato nao teria sido urna circuns
tancia fortuita, mas o resultado de urna posic;ao ativa assumida por estes 
índios frente ao europeu. Os monteses sabiamen te se retiraram para urna 
terra inacessível, exatamente por urna impossibilidade de estabelecer con
tato. A este respeito, é bastante elucidativo o depoimento de Koenigswald: 

''( . .) Poucos viajantes entraram em con tato tnais próximo com os ariscos 
Kayuas; o único que sobre eles escreveu mais extensamente foi J. R 
Rengger, o qua/ durante oito anos viveu no Paraguai como médico e 
naturalista e cuja descrifaO con10 pude verificar na tribo desnorteada 
para o Paraná ainda hoje é exata. Com o afastamento dos jesuítas 
( .. ) povos inteiros desapareceram, assim dos quais pouco sabemos 
mais do que seus no1nes ( . .). S otnente nas regioes situadas muito no 
interio0 de acesso difíci~ encontramos tribos que sempre se conserva-
1·am separadas dos brancos ( .. ), obedecendo a seus costumes antigos. 
( . .) O 1nodo hostil e a desconfianfa destas hordas contra tudo que é 
estranho dificultou muito un1 estudo profundo do seu modo de viver 
( . .). Is to se aplica mesmo a tribos importantes conhecidas desde há 
séculos, vivendo a marge1n da civilizafaO, como os kayuas, os quais 
sen1pre habitavam o norte do Paraguai e o su/ do Mato Grosso. Nes-
tas regioes tiveram estes selvagens ariscos u1n abrigo seguro das perse
guifoes de seus ini1nigos, principahnente nas serras de Caa-Guasu, 
J\1barakaju e Ama1nbay e nos rios Monday e Acaray ( .. .). Diversas 
vezes foraJJJ feitas tentativas de civilizar os kayuas pelos jesuítas e 
mais tarde também p elo Paraguai e pelo Brasil, porém com pouco 
sucesso ( . .). Os kayuas amam demais a sua liberdade e sentem qual
quer intro1nissao dos brancos como uma restrifaO de seus direitos. A 
religiao, forfada sobre eles nos aldeamentos pelos niissionários com 
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suas muitas rezas) as regras de consórcio monogámico e a vestimenta) o 
trabalho aumentado e a tutela restante) é totalmente contra o caráter 
destes jilhos da natureza, independentes e) portanto) nao se deve admi
rar que o número dos aldeados se tornasse cada vez tnenor e muitos 
deles, tneS?no os lá nascidos, tivessem voltado para as selvas." 

Na última década do século XIX tem início, no sul do Mato Grosso, a 
explora<;ao da erva-mate, encontrada em abundancia naquela regiao. A Com
panhia Mate Laranjeira obtém o monopólio dos "ervais", dominando a 
ocupac;ao do extremo sul daquele estado e estabelecendo ali urna hegemonia 
que perdura até 1915. Apesar da abertura de caminhos para alcanc;ar os 
ervais e escoar a produc;ao, a explorac;ao do mate era extrativista, aprovei
tando os recursos naturais da regiao. O ervateiro extrativista contribuía 
para que a regiao permanecesse erma, retardando ao máximo sua coloniza
c;ao. Segundo a avaliac;ao de diversos autores, a explorac;ao de erva-mate 
nao parece ter produzido mudanc;as significativas no sistema ecológico 
regional ou na estrutura organizacional guaraní. Quando muito, lhes era 
facultada a escolha entre o isolamento na floresta ou a changa4

• 

É somente a partir dos anos qu.arenta que a regiao despovoada do sul do 
Mato Grosso passa a sofrer um processo de acelerada valorizac;ao, com a 
criac;ao de projetos agroindustriais e a construc;ao da ferrovia Noroeste do 
Brasil. Além do impacto ecológico resultante da implantac;ao deste modelo, 
a luta entre índios e fazendeiros pela posse da terra define conflitos de inte
resses inconciliáveis. A terra passa a ser loteada e ocupada por fazendas, 
rodovias sao criadas para possibilitar o escoamento da produc;ao e os cen
tros urbanos se ampliam na regiao. A cidade de Dourados torna-se o princi-, 
pal centro de distribuic;ao e comercializac;ao dos produtos agropecuários de 
todo o extremo sul daquele estado. Nos anos cinqüenta, a regiao apresenta 
um crescimento espantoso, com aumento p_opulacional de seiscentos porcento 
no município de Dourados. O desmatamento da regiao, a implantac;ao de 
monoculturas mecanizadas de soja e cana-de-ac;úcar, a pecuária extensiva, 
tudo isto altera profundamente o ecossistema regional. Em pouco mais de 
dez anos, o território ocupado pelos guaranís estava completamente tomado 
pelas fazendas. Os índios da floresta permaneciam, na medida do possível, no 
lugar onde estavam. No entanto, nao havia mais floresta. 

4 Os trabalhos nas fazendas e usinas da regiao. 
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Plantio da mandioca, urna das culturas tradicio nais entre os guarani-kaio1vó 

CAPÍTULO 11 

A<;óES INDIGENISTAS NO TERRITÓRIO GUARAN! 

Tekoha: lugar onde se realiza o modo de ser1 

Sao tres os grupos que compoem as tribos guaranis no Brasil: os 
ñandeva, os mbyá e os kaio.wá. Os guaranis gostam de se autodenominar 

como 1iandevaekuere, que significa "nossa gente". Os kaiowá, o mais populoso \ 
dos tres subgrupos, com cerca de quinze mil pessoas, nao se consideram 1 
como guaranis, chamando por esta designac;ao os outros grupos. Todos os 
kaiowá vivem atualmente no :tvfato Grosso do Sul e Paraguai, onde se deno
minam paí-tavitera. 

1 A palavra tekoha é composta pelos termos tekó, estado de vida, costume ou leí, e ha, instrumento 
como qual se faz alguma coisa ou lugar. A traduyao é de Meliá (1976), citada e transcrita por 
Thomaz de Almeida (1991 , p. 23) . . 
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Os guaranis residiam em grandes malocas que, pelo menos ·entre os 
tupis, podiam ter até · cinqüenta metros, construídas de forma inteiric;a, 
ou seja, as paredes continuavam-se con1 o telhado, lembrando a forma de 
urna canoa invertida.ª Nestas casas grandes, denominadas ogadjekutú 2, vivi
am urna ou mais famílias extensas. As malocas situavam-se próximas urnas 
das outras, em número pequeno, geralmente entre tres e cinco. Cada uni
dade, denominada pelos kaiowá como tekoha, era afastada das outras por 
algumas léguas. Os guaranis-kaiowá nao eram, ao que tudo indica, um povo 
nómade, sendo os tekoha unidades que integ.ravam fortemente o cosmo, o 
modo de vjda e o território. 

A política oficial de aldeamento promov~da na regiao dos guaranís consis
tia em remover a populac;ao dispersa em cada um destes tekoha e agrupá-la 
em urna reserva sob a tutela do Estado ou de autoridades delegadas. A esco
lha do local mais apropriado para a constituic;ao destas áreas de protefao era 
governada por urna lógica de assimilac;ao, sendo as reservas estabelecidas 
geraln1ente próximas de alguma cidade ou povoado. Ao mesmo tempo em 
que os índios "descobertos" em fazendas eram expulsos para estas reser
vas, liberando portanto as áreas para o aproveitamento económico, a pro
ximidade espacial com a cidade permitiría as autoridades e cidadaos 
"coadjuvá-los nesta grande obra da humanidade ( ... )"b. Esperava-se que os 
índios, aglomerados nas reservas, progredissem até a constituic;ao de urna 
·sociedade " civilizada" . Ainda no ano de 1935, os efeitos desastrosos des ta 
política de aldeamento eran1 claramente constatados: 

')4 prostituz[ao que se nota em tao alta escala nas afdeias fundadas por 
nós, é a conseqiiéncia forrosa do aldeamento, que, trazendo d vida seden
tária homens que nao tém as artes necessárias para viver ne/a, os s11jeita d 
cultura da terra para obterem um alimento injeriot; para eles, ao que com 
menor trabalho conseguiriam na cafa e na pesca, enquanto pudessem Jivre-
1nente entregar-se a e/as na vida seminóntade a que estao habituados. JJ} 

Apesar do reconhecimento explícito das graves conseqüencias da política 
de aldeamento, interesses políticos e económicos continuaram a promove-la 

2 casa fincada no cháo, conforme a traduc;:ao de Schaden. 
3 Este depoimento, apesar de ilustrativo, contém diversos equívocos, pois os guaranis sempre 

foram excepcionais agricultores, produzindo quantidades de alimento muito superiores as suas 
necessidades. Magalhaes, 1935, p.142. Citado e transcrito por Thomaz de Almeida, 1991, p.45. 
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na regiao até os dias atuais. O s índios considerados desaldeados pelos órgaos 
indigenistas oficiais sofreram, durante os anos setenta e oitenta, urna perma
nente tentativa de convencimento no sentido de que se transladassem as 
reservas. Niuitas famílias "descobertas" em fazendas, consideradas como in
vasoras, foram expulsas pelos próprios fazendeiros. Este é o caso de noventa 
índios que, em julho de 1977, foram removidos da Fazenda Rancho Alegre. 
Colocados em caminhoes, foram levados ao Paraguai e abandonados próxi
mo a cidade de Pedro Juan Caballero.4 Este fato, bastante comum no perío
do em questao, provocou um enorme crescimento populacional observado 
na maioria das reservas da regiao. Este crescimento nao foi conseqüencia de 
um aumento vegetativo, mas do fluxo ininterrupto de índios expulsos de 
seus antigos tekoha, agora transformados em fazendas. 

Os kaiowá, esses n1onteses ou índios da floresta, jamais puderam 
corresponder aos ideais civilizatórios que deles se esperava. Ao contrário 
de outros grupos indígenas, como os terenas, que apresentavam certa ca:
pacidade de assimilar os valores e o comportamento do colonizador, os 
kaiowá mostram-se totalmente incapazes de tal transmuta<;ao. Urna vez que 
as condi<;6es de sobrevivencia material sao seriametnte amea<;adas pela des
trui<;ao do ecossistema regional, os índios passam a trabalhar em emprei
tadas coletivas nas fa zendas, a changa. No Mato Gros so do Sul, em 1979, o 
número aproximado de índios trabalhando neste sistema era cerca de seis 
mil. Mesmo trabalhando em condi<;oes aviltantes e com pagamentos irri
sórios, os kaiowá tem dificuldade de competir neste mercado de trabalho 
com outros grupos que puderam incorporar os valores da c~ltura ociden
tal dominante. A seguir, trech~s de um artigo publicado pela mídia no 
final dos anos setenta: 

"Pelo conhecimento prático do trabalho indígena, os fazendeiros e 
capatazes acabatn por discriminar, entre as tribos e ramifica¡oes, 
aqueles que sao mais produtivos. Assim, os caiuas e os guaranis, 
tribos ds quais pertencem normalmente os índios encontrados 
perambulando, bébedos e esn1olando pelas ruas de Dourados e 
Aquidauana, sao naturalmente repelidos. Sao vistos como homens 

4 Decorridos seis dias, as autoridades paraguaias entraram em contato com autoridades brasileiras, 
que trouxeram novamente os índios. Após muitas peripécias, estes foram transferidos para a 
reserva de Dourados, a oitenta quilómetros de suas terras e a apenas seis quilómetros da cidade 
de Dourados. Fo/ha de Sao Paulo, 13 de maio de 1979. 

45 



SERGIO LEVCOVITZ 

preguirosos de baixa produtividade · e pouco habilitados 
para a agricu/tu·ra. (. . .) Os terenas) por sua vez, sao os pre
feridos. É comum encontrar entre eles índios que saíram 
de suas a/deias) viajaram por outros estados, freqüenta
ra112 esco/as agrícolas, sabem dirigir tratores) 1nas também 
sao exigentes quando pretendem resguardar seus direitos." 

É surpreendente que os guaranis, estes antigos e hábeis agricultores, 
possam ter adquirido o status de homens "pregui<;osos" e "pouco habi
litados a agricultura''. A incapacidade de incorporar determinados pres
supostos para o exercício de urna prática agrícola nas fazendas, como a 
venda da própria forc;a de trabalho, o uso da remunerac;ao n1onetária 
como valor abS,trato e universal, aquisÍc;ao e estoque de mercadorias 
para o consu-mo em determinado ciclo temporal, tudo é alheio a lógica 
que regula o mercado de trabalho. 

A absoluta 'impossibilidade de "civilizar" os kaiowá incentivou as au
toridades a definirem o assentamento de índios terenas na grande reser
va guaraní de Dourados. O propósito desses assentamentos seguia o mes
mo critério da localizac;ao geográfica das reservas junto as cidaqes. Ao 
incorporar os valores da sociedade dominante, os terenas assumiriam um 
papel "civilizador", transmitindo aos kaiowá o que por si mesmos eles 
nao puderam assimilar. Além das conseqüencias resultantes de um con
vívio lado a lado com o inimigo, em pouco tempo os terenas passaram a 
concentrar o poder económico da reserva. Arrendando as terras perten
centes aos guaranis, utilizando recursos mecanizados, eles conseguiram 
obter safras agrícolas consideráveis. Em 1983 foram colhidas na reserva 
de Dourados cerca de trinta mil sacas de soja, abrindo caminho para fi
nanciamentos agrícolas através da rede bancária. Ao contrário de signifi
car urna melhoria nas condic;oes de vida, a profunda concentrac;ao de 
renda entre os terenas acirrou perigosamente os conflitos interétnicos e 
fundiários. Retirados de seus antigos tekoha, aglomerados junto a maior 
cidade da regiao e convivendo lado a lado com o inimigo, os kaiowá nao 
tem mais a floresta que os protegeu dos jesuítas. 

Auto-agressao entre os guaranis 

O problema do suicídio entre os guaranís atinge predominantemente o 
grupo kaiowá e em menor escala os ñandeva. Nao há referencia ao fenó
menos entre os mryá. Nao apenas em Dourados, mas em diversas reservas 
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brasileiras e, em menor escala, no Paraguai, os kaiowá, quase sempre jo
vens, apresentam comportamento auto-agressivo.5 Nao existem, ao nosso 
ver, dados históricos confiáveis sobre a ocorrencia <leste fen6meno. Se
gundo informac;oes da Funai, o suicídio entre índios guaranís remonta a 
cerca de sessenta anos, com números em torno de cinco ou seis casos 
anuais. Isto equivale a urna taxa basal extremamente elevada, 43 suicídios 
anuais por cem mil habitantes, especialmente se compararmos com aquela 
da populac;ao geral (3,6 suicídios anuais por cem mil habitantes). 

Em 1985, quatro meninas guaranís, entre elas duas irmas, comete
ram o suicídio. No ano seguinte ocorre um grande incremento do fen6-
meno, particularmente em Dourados, onde sao registrados quinze ca
sos, além de vinte tentativas de suicídio. Nos quatro primeiros meses 
de 1986, dez jovens, entre os quais nove meninas, cometem o suicídio, 
sete por enforcamento e tres por ingestao de agrotóxicos. Metade ocor
reu no mes de marc;o, na reserva de Dourados. Neste mesmo ano, as 
lideranc;as indígenas realizaram urna reuniao n a Delegacia da Funai é 
solicitaram aos antropólogos que "estudassem o problema". 

Segundo informac;oes da Funai; a freqüencia de suicídios retornou ao ní
vel de seis casos anuais, havendo grande recrudescimento somente em 1990, 
quando teriam ocorrido 34 casos6• Informac;oes nao oficiais registram, entre
tanto, números muito elevados, alcanc;ando urna média anual de 60 suicídi
os em 1989 e 1990, considerando-se todas reservas da regiao.7 

Em 1991 vinte jovens, todos entre doze e vinte anos, cometeram suicí
dio8, o equivalente a taxas anuais de 113 casos por cem mil habitantes.9 

Foram registradas, neste ano, trinta e urna tentativas.d 
1 

5 Entre os paí-tavitera do Paraguai, etnia que equivale aos kaiowá, observou-se epidemias de suicídio 
com as mesmas características, concentrando-se em pelo menos tres aldeias, entre 1989 e 1993. 
Algumas observayóes merecem ser registradas. Em Pirary, a vinda de um rezador coincidiu com a 
interrupyao completa dos suicídios. Em Tajy, a epidemia tem início imediatamente após a legalizayao 
das terras. Seguramente, observamos urna prevalencia do fenómeno auto-agressivo entre membros 
de parentelas com maior expressao político-relígiosa. Nao parece haver nenhuma relayáo entre 
espayos vitais insuficientes, precariedade das condiyóes de vida e taxas de suicídio. As aldeias 
mais atetadas nao estáo superpovoadas, nao carecem de terra ou florestas. Aldeias com alta 
densidade populacional ou que sofreram grandes desmatamentos podem nao registrar casos de 
suicídio. Ver, a respeito do suicídio entre os pai-tavíterá, artigo de Wicker, 1995. 

6 O equivalente a taxas anuais de 295 por cem mil habitantes. 
7 Segundo dados nao oficiais, semente na reserva de Dourados ocorreram, entre 1987 e 1990, 

52 suicídios, quase todos realizados por jovens. Em 1989 a imprensa divulgou um total de 42 
suicídios nesta área. 

8 Semente nos primeiros quat~o meses de 1991, sete índios cometeram o suicídio. 
9 No Apéndice, ao final deste volume, há um resumo das informayóes disponíveis (tabela e figura 2) . . 
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Se tonsiderarmos apenas as taxas de suicídio. na populac;ao kaiowá de 
Dourados, teremos o equivalente a 709 casos por cem mil habitantes, em 
1986.10 Nao encontramos, em toda· a literatura, fatos que se aproximassem 
de níveis tao elevados. Apenas como ilustrac;ao, a Hungría, país que apresen
tava, em 1987, as taxas mais elevadas de suicídio em todo o mundo, registra
va 66, 1 casos a:nuais por cem mil habitantes. 

Vale ressaltar que, pelo menos de início, há urna predominancia absoluta 
de meninas 11 , fen6meno que contraria as estatísticas internacionais, onde o 
suicídio é um fen6meno típicamente masculino. 12 Nos períodos posteriores, 
entretanto, constatamos um predomínio masculino. 

Existem informac;oes de que os suicídios indígenas no Mato Grosso do 
Sul se concentr~m entre dezembro e abril,e sendo necessário entretanto 
confirmar es tes dados. A importancia de urna possível apresentac;ao sazo
na! do comportamento auto-agressivo entre os guaranís poderia ser relaci
onada como engajamento da populac;ao masculina nas frentes de trabalho 
que se concentram entre abril e novembro. Durante o final e início do ano, 
os homens retornam para as reservas e sao celebradas as rezas mais impor
tantes dos guaranís, o avati kiry ou batismo do milho. Entre eles, mais do que 
em outras tribos americanas, existe um "predomínio extraordinárió da re
ligiao em todas as esferas da cultura, inclusive na economía, a ponto de as 
atividades econ6micas aparecerem, nao raro, como simples pretexto para a 
~ealizac;ao de cerim6nias de contato com o sobrenatural e controle dos 
poderes pessoais que se julgam ter influencia sobre os destinos do ho
mem" f. Des ta forn1a, o ciclo econ6mico anual1 3 é, antes de mais nada, nos 
dizeres de Schaden, um "ciclo da vida religiosa"g. Entre todas as culturas, 
é, sem dúvida alguma, a do milho que domina a cena religiosa e ritual dos 
guaranís. O calendário do milho tem início ero maio, com a derrubada da 
mata. Em agosto é feita a queimada e, até outubro, o plantío. O "milho 

10 Neste ano. os quinze suicídios ocorridos semente ern Dourados, onde a popula<;:ao guarani era 
de cerca de 2.500 pessoas, 1.975 kaiowá e 480 ñandeva (Thornaz de Alrneida, 1991, p.51 ), 
equivalern a taxas de 608 casos por cern mil habitantes. 

11 Há urna intorrna<;:ao, sern referencias, no texto de A. Morgado (op. cit., p.1 ), de que o suicídio na 
regiao atinge "igualmente rapazes e rno<;:as". 

12 Entre os índios do Canadá, Groelandia e Estados Unidos há, inclusive, urna representa<;:ao ainda 
maior da popula<;:ao masculina no~ suicídios. 

,3 Denominado "ciclo ecológico" por Evans-Pritchard. Esta nos parece urna designa<;:ao pouco 
adequada, pelo menos no caso dos guaranís, urna vez que nao enfatiza o predomínio absoluto 
da religiao. 
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mole", considerado sagrado pelos guaranís, é colhido nos primeiros me
ses do ano, quando se .realiza o avati kiry. 14 A festa de "batismo do mi
lho" é impressionante, congregando diversos pajés e todas as famílias. 15 

Sendo um período de grande significado ritual, a ocorrencia de suicídios 
, 

nesta época poderia indicar a natureza de seu caráter. E quando acorre a 
maior possibilid4de de integra<;ao tribal, marcada por urna notável orga
niza<;ao surgida aparentemente do nada. O suicídio motivado pelo sim
ples fenómeno de desorganiza<;ao deveria supostamente distribuir-se ao 
longo de todo o ano, nao obedecendo ao ciclo religioso que regula o com
portamento tribal. 

A reserva de Dourados, a mais populosa entre todas da regiao, possui 
urna área de 3.4 7 5 hectares, onde viviam, em 1991, cerca de 6.300 pessoas. 
Tres grupos diferentes dividem a regiao: guarani-ñandeva, guarani-kaiowá e 
os terena, um povo aruaque, levado para aquela área na década de vinte. 16 

A rivalidade entre estes grupos é evidente, senda observado um contraste, 
entre as terras dominadas pelos terenas e guaranis. As primeiras apresen
tam várias lavouras, especialmente soja, ervilha e milho. Nas outras encon
tramos algumas poucas plantac;oes de mandioca e o predomínio de capim
coloniao, segundo os índios urna praga.h Os guaranís mais jovens partici
pam da changa, o trabalho realizado nas fazendas. Os mais velhos arrendam 
seus lotes para outros índios, normalmente terenas 17

• Em geral, o período 
de arrendamento é de dais anos, havendo, entretanto, urna renova<;ao per
rnanente do contrato.¡ Cerca de dois n1il índios se ausentam mensalmente 
da reserva para es tes servi<;os. O chan1ado "cabe<;ante", aquele que organi
za a intermediac;ao co1n a fazenda ou empresa contrata9-te~ recebe urna 
quantia por cada pessoa do grupo. 

Diversas seitas protestantes estao instaladas na reserva, com mass1va 
participa<;ao dos índios. A maioria, no entanto, desenvolve e freqüenta, 

14 Existem inúmeros tipos de milho cultivados pelos guaranís. O "milho duro", plantado mais para a 
comercializa9ao e obtido no contato com outros povos, é denominado tupi, designando sua 
proveniencia estranha. 

15 Tive a oportunidade de participar desta festa, durante minha estada na reserva de Takuapiry. Foi 
impressionante ver a reuniáo de pajés que aparentemente tinham entre si urna rivalidade mal 
disfar9ada. O pajé mais velho comandou todo o ritual, rezando de forma ininterrupta. 

16 Já fizemos referencia ao assentamento de índios terenas, promovido pelo Servi90 de Prote9áo ao 
Índio, coma finalidade de "civilizar" os guaranís. 

17 Em 1990, a chefia do Posto Indígena da reserva era ocupada por um índio terena, funcionário da 
Funai. . 
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paralelamente, os ritos tradicionais. O relatório da Funai informa que 
sao freqüentes os conflitos seguidos de homicídio. Como decorrencia, 
diversos índios cumprem pena de prisao no município de Dourados. Cha
mamos a aten<;ao para o relato de um suicídio ñandeva em que realizou
se, decorridos quinze dias, a exuma<;ao do corpo. Segundo o relatório, 
levantou-se a suspeita de que se tratara de um homicídio, fato que final
mente nao se comprovou. A importancia <leste incidente <leve-se ao seu 
caráter paradigmático, urna vez que o suicídio parece ser sempre 
vivenciado pelos próprios guaranís como decorrente de a<;oes maléficas 
produzidas por terceiros. Neste sentido, sendo urna afec<;ao ou enfermi
dade literalmente provocada por feiti<;aria, o estado de espírito coletivo 
que o acompanha é compatível com o :homicídio propriamente dito. O 
exame médico-legal e a comprova<;ao objetiva de que tratava-se de um 
suicídio em nada modifica o entendimento guaraní sobre o fen6meno. A 
conseqüencia social desta interpreta<;ao peculiar sao estados de tensao 
entre parentelas, culminando com o enfrentamento e a expulsao do "cul
·pado" e seu grupo familiar. Pediríamos ao leitor especial aten<;ao quanto 
a es ta vivencia dos guaranís: a morte provocada por feiti<;o, seja ela qual 
for, é sempre entendida como homicídio. 

Em 1991, as áreas indígenas demarcadas no l'viato Grosso do Sul perfa
ziam cerca de vinte mil hectares, abrigando 17.364 pessoas.18 Havia vinte 

. e duas áreas guaranís no Mato Grosso do Sul1 9
, seis tekoha2º e quatro comu

nidades recém-expulsas de seus antigos territórios.21 O tekoha é delimitado 
por marcos naturais reconhecidos por todos, como ríos, colinas, matas e 
campos. As famílias extensas (teyi) e as famílias nucleares (ñemona) per
tencem integralmente ao tekoha. 

'ª Dados provenientes do relatório elaborado pelo Conselho Indigenista Missionárío (CIMI), publicado 
no jornal Porantim em maio de 1991. Os números incluem outros índios além de Ñandeva e 
Kaiowá. Para estes últimos, remetemos o leitor a tese de Thomaz de Almeida, 1991, p.51., onde 
se especifica o número aproximado estimado de cada grupo, por reserva. 

19 A equipe do Projeto Kaiowá-Ñandeva, utilizando critérios para indicar áreas sobre as quais existem 
informac;oes que sugerem a existencia de um tekoha, classificou a quase totalidade destes no 
extremo sul de Mato Grosso do Sul. As áreas foram classificadas em área de Pesto Indígena, 
área demarcada, área de litígio e tekoha conhecido. Estas últimos nao sao reconhecidos pela 
Funai, sendo entretanto locais tradicionalmente ocupados pelos guaranís e seus antepassados. 
(Thomaz de Almeida, op. cit., p. 52). 

20 Paraguac;u, Piracuá, Cerrito, Sete Serros, Panambizinho e Panambi.(idem, ibidem.) 
21Jarará, Jaguapiré, Guasuti e Jaguari.(idem, ibidem.) 
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Agentes indígenas 

Além dos contatos estabelecídos com pessoas e grupos da cultura do
minante, diversos agentes atuam, diretamente ou nao, nas áreas indíge
nas. Cada reserva possui um posto da Funai, administrado por um técni
co indigenista. Os recursos e o tamanho do posto dependem da impor
tancia relativa da reserva, havendo em geral um pequeno escritório, urna 
enfermaría, salas de aula e funcionários auxiliares. Estes recursos sao 
geralmente empregados de forma distorcida, segllindo critérios alheios 

<. 

aos interesses da popula<;ao indígena. Alguns chefes de posto se orgu-
lham, por exemplo, de obras que aumentam a dimensao dos postos, dan
do a idéia de que os índios estao progredindo e assimilando os valores 
culturais dominantes. Segundo Thomaz de Almeida, em geral estes agen
tes nao acreditam íntimamente nos recursos dos indios: 

"Nao dao atenrao ne1n perdem te1npo com interpretá-los (. .. ). 

Tém dificuldade de se despojar de preconceitos e estigmas; em 

alguns casos o racismo é flagrante. ( . .) O trabalho do indigenista 

( .. ) torno u-o antes de tu do um 'juncionário administrativo' que, 

e~ muitos casos, pouco contato tem com os índios, absorto pela 

burocracia do Posto. Tornou-o um cuidador de património. n 

As missoes religiosas, importantes agentes indigenistas no território 
guaraní, podem ser divididas em tres grupos: as da Igreja Católica, através 
do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), as das igrejas protestantes22 e 
diversas seitas protestantes fundamentalistas.23 Entre todos estes agentes 
religios9s, aqueles filiados a Igreja Católica parecen1 ser o~ ·mais bem-pre
parados.- Solicitan1 assessoria especializada, fazem cursos de reciclagem e 
procuram trazer a si. a responsabilidade de "salva<;ao e liberta<;ao des tes 
povos". Pretendem sempre ampliar o conhecimento sobre as sociedades 
em questao e rediscutir o trabalho, através de reunioes, cursos e seminári~ 
os, onde sao treinados em no<;oes de Antropología. Suas atividades estao 
voltadas, no Mato Grosso do Sul, para a questao fundiária dos guaranis, 

22 lgreja Presbiteriana, atuando através da Missáo Caiuá, na regiáo desde 1928; a Deutchs 
lndiaaner Pioneer Mission, fundamentalistas conhecidos regionalmente como Missáo Alemá e 
que atuam há cerca de trinta anos, e a lgreja Metodista, atuando através do Projeto Tape Porá 
desde 1971. · 

23 Deus é Amor, lgreja Pentecostal, lgreja Evangélica Betel, Tabernáculo de Jesus, Deus é a Verdade, 
entre out ras. 
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sendo que muitas vezes podem "relegar para plano de importancia relativa 
a especificidade da sociedade indígena trabalhada. ( ... ) Incluídos, assim, 
dentro de urna 'Juta de classes', há urna preocupac;ao institucional em torná
los conscientes de seus problen1as" i e incentivar a participac;ao em movi
mentos mais amplos, como os dos sem-terra, camponeses, entre outros. Pro-
1noven1 cursos e procuram revelar aos índios a origen1 dos problemas que 
es tao vivendo. A Igreja Metodista, assim con10 a Igreja Católica, tem ori
entado suas ac;oes segundo programas alternativos, havendo entretanto pres
soes institucionais de grande magnitude para que os missionários reassumam 
ac;oes estritan1ente tradicionais. Em um outro extremo estao a Missao Evan
gélica Caiuá e a Missao Alema, ambas com estratégia fundamentalista tra
dicional, alicer.c;ada no proseliti smo e na fé crista. A ac;ao missionária é 
estritamente voltada para a pron1oc;ao de 1nudanc;as nos valores e na reli
giao nativa, adotando estratégias assistencialistas e paternalistas. Segundo 
Thomaz de Almeida, nada os demove de suas diretrizes, sendo as críticas 
aos seus métodos ignoradas ou interpretadas como tentarao do demónio, 
terminando por estimular mais ainda suas ac;oes. Em troca da conversao é 
oferecida toda sorte de vantagens, como vestimentas, assistencia médica, 
animais e educac;ao. Os índios sao muitas vezes incentivados a estabelecer 
moradia junto a estas missoes, prestando servic;os e praticando os cultos 
protestantes. As práticas religiosas tradicionais sao severamente condena
das, as vezes com violencia. A maioria dos guaranís estabeleceu alguma 
forn1a de contato com esses missionários, tendo freqüentado seus cultos 
o u escolas. Eles conhecem portanto alguma coisa sobre a Bíblia, sendo 
que alguns se tornam agentes de conversao: 

"anda1n em gerai betn-vestidos, assepticamente limpos, nao fu-
112am, carregc1Jn sempre sua Bíbiia, particzpam de cultos e isto 
nao parece constituir sacrifício frente ao que podem auferir de 
vantagens para a manutenrao de seu cotidiano e de sua jamíiia ". k 

Entretanto, mesmo es tes índios que por vários anos se comportam como 
perfeitos fiéis, nao raramente abandonam todas as vantagens e retornam a 
"barbárie". Há aquí um padrao típico de estabelecer relac;oes com o colo
nizador, algo que se assemelha a um "fazer-se de bobo"24 e que produz um 

24 Comunica9ao pessoal de Thomaz de Almeida. Este comportamento é designado, em guaraní, 
como jogo do nembote'i. 
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cristianismo de fachada. Muitos destes índios continuam freqüentando os 
rituais religiosos, sempre celebrados a noite. Além das informac;oes relati
vas a própria história dos kaiowá, o relato de Nimuendajú, no início do 
século, é bastante ilustrativo: 

''Assim como H eine se fez cristao para continuar sendo judeu em 
paz, também o gi1arani, sempre que possível, deixa-se batizar. Ele 
nao revelará seu nome original, íntimamente vinculado a religiao 

paga, a um cristao, por prero algum; serve-se de um nome portugués 
ou espanhol, afirmando obstinadarnente jamais ter tido outro. Um 

segundo e muito eficaz meio de recharar os ataques cristaos a sua 
ve/ha religiao é a exibifdo da cruz, imponentemente fincada, as 
vezes em vários exemplares, diante, dentro e em cima da casa de 
danra, e com freqüéncia também sobre os túmulos." 1 

O depoimento de Joguyroquy, pajé e pai adotivo de Nin1uendajú, quan
do a presentado em 1902 ao "Presidente do Estado" é ainda mais revelador: · 

''Entao vem o padre (católico) visitar-me na aldeia; eu o recebo 

tao bem quanto posso, mando matar uma galinha para ele e, d 
noite, preparar sua cama. Na outra manha ele conta o que sabe, 

isso e aquilo; quando ele termina, digo eu: 'Sim, senhor'; ele fica 
satisjeito e vai embora e diz: 'Este capitao sim, este é um bom 
capitao!' Ai quando vem o ministro (protestante), também para 
ele mando matar urna galinha (quando tenho) e buscar me/ no 
1nato, porque nao ten1os arúcar; ele n1e conta també1n a ~ua his

tória e eu OUfO e respondo: _'S im senhor, Sr. Ministro. ' E entao 
ele fica satisfeito e diz: 'Este sim, este é um capitao de verdade!' 
E assim os vou . tratando a todos. "25 

Nossas observac;oes confirmam plenamente estes depoimentos, suge·
rindo que o guarani tem, com relac;ao a religiao crista, a mesma atitude 
fundamental assumida diante de toda cultura colonial. Ele veste as roupa
gens, mas nada além disso, na medida exata de seus interesses vitais. 

Nao podemos deixar de citar, como importante agente indigenista, o 
Proj eto Kaiowá-Ñandeva. Esta valiosa experiencia de etnodesen-

25 Nimuendajú, op. cit., pp. 28-29 .. O autor esclarece que nao há aquí nenhum intuito de ridicularizar 
os esfon;os catequéticos dos cristaos, mas o desejo de ser "digno de elogio". 
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. . . 

-volvimento, voltada para os kaiowá e ñandeva do Nlato Grosso do Sul, 
teve como pressuposto a Declarac;ao de Barbados, assinada em 1971. Nes
te documento, as populac;oes ameríndias sao consideradas entidades polí
ticas, identificando . as miss o es religiosas com a imposic;ao de padr6es e 
critérios alheios as suas culturas, encobrindo com a religiao a destruic;ao 
dos índios. O documento propoe o fim da atividade missionária tradicio
nal. Alguns signatários da Declarac;ao iniciam no Paraguai projetos de 
etnodesenvolvimento: o Projeto Paí-Tavytera, voltado específicamente para 
o grupo guaraní, e o Projeto Marandu, mais abrangente.26 Os paí-tavytera 
vivem, em grande parte, na regiao fronteiric;a com o Brasil, tendo lac;os de 
parentesco com os kaiowá do lviato Grosso do Sul. Durante minhas via
gens a reserva indígena de Takuapiry conheci vários <lestes índios, sendo 
constante a ~iréulac;ao nos dois sentidos. Seria desnecessário dizer que os 
guaranís nao tem nenhuina identidade brasileira ou paraguaia27

, conside
rando a fronteira como algo completamente alheio. Os colonizadores sao, 
para eles, povos estrangeiros. Os fatos da história que ocorreram em am
bos os lados da fronteira sao, em grande medida, semelhantes. A diferenc;a 
básica é com relac;ao a influencia muito profunda dos guaranís na nac;ao 
paraguaia, fato relacionado principalmente ao destino da República Co
munista Católica, a utopía dos jesuítas. Nao apenas a língua guaraní é cor
rentemente falacia naquele país, como os índios guaranizaram diversas 
palavras castelhanas em ~seu vocabulário. Grande parte das tetras ocupa-

. das pelos paí-tavytera no Paraguai oriental eram terras devolutas de pro
priedade estatal, criando condi<;oes mais favoráveis para a preservac;ao dos 
seus tekoha. 28 

O projeto Marandu teve como objetivo estabelecer no Paraguai urna 
organizac;ao pan-indígena, dirigida pelos próprios índios, valorizando sua 
identidade e cultura. Com esta finalidade, foi criada a Associación de Par
cialidades Indígenas, integrada por representantes das dezessete etnias in
dígenas do Paraguai e contratada assessoria especializada.29 Após dois anos 

26 Como já dissemos anteriormente, os paí-tavytera sao os kaiowá do Paraguai. Eles constituem 
urna popula9ao entre cinco e sete mil pessoas, distribuída ern trinta áreas. 

27 Os cidadaos brasileiros ou paraguaios sao geralmente designados corno "os nacionais" pelos 
guaranis. 

28 Após o início da epidemia de suicídios em Dourados, a Funai tomou a iniciativa de trazer alguns 
pajés do Paraguai e construir urna casa grande para rezas. Estas medidas rnostrararn-se inócuas, 
ao deixar intocadas as condi9oes subjacentes. 

29 lncluindo antropólogos, agrónomos, educadores, médicos, entre outros. 
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de trabalho o modelo pan-indigenista nao apresentou resultados, sendo 
seu financiamento interrompido. 30 

O Projeto Paí-Tavitera fixou objetivos bem mais modestos, delimi
tando um grupo e urna área de a<;ao específica, além de estabelecer alian
<;as com entidades indigenistas que já reali zavam a<;oes neste campo. Ele 
se propunha a coordenar a<;oes que atendessem aos anseios das comuni
dades em questao, na medida em que elas mesmas estabelecessem os pro
blemas e apontassem as solu<;oes desejadas. Caberia assim aos próprios 
índios delinear seu projeto de autodetermina<;ao. As prioridades do tra
balho eram as questoes relacionadas a terra. Considerando que sem a 
integridade dos tekoha nao haveria solu<;ao para os outros problemas in
dígenas, o projeto conseguiu assegurar terras para oitenta por cento dos 
paí-tavitera. 

O Projeto Kaiowá-Ñandeva teve início em 1976, estabelecendo como 
preocupa<;ao precípua, nas palavras de Thomaz de Almeida, "buscar. 
saber por que e como os guaranís mudam ou por que nao mudam no 
sentido desejado pelo planejador".m O autor do projeto relata que sua 
experiencia no Paraguai indicou que os paí-tavytera teriam se mantido 
"mais tortemente arraigados" as formas culturais tradicionais, preten
dendo averiguar e comparar o efetivo grau de transforma<;ao sofrido 
pelos guaranís, kaiowá e ñandeva do lado brasileiro. Ressaltamos que os 
estudos clássicos sobre os guaranís que vivem no território brasileiro 
sao fundamentados na problemática da acultura<;ao. É o caso dos tra
balhos de Watson e Schaden, considerando que os conta_tos culturais 
levaram o povo guaraní a urna ~'grande penúria cultural".º A idéia cor
ren te, derivada dos trabalhos de Schaden, era de que os guaranís do 
l\!Iato Gros so do Sul es tariam em "franco proces so de des trui<;ao cul
tural" provocado pela pre sen<;a m ass iva de "promotore s de 
aculturas:ao" como missoes religiosas,· agencia indigenista estatal e a 
proximidade com a popula<;ao regional. O projeto visava, portanto, 
averiguar a· realidade dos guaranís do Mato Grosso do Sul e comp.ará
la a dos paí-tavytera. E ste objetivo teria, em si mesmo, urna impor
tante confluencia com nosso estudo. 

30 Veremos a seguir que a lógica do pan-indigenismo é em si me.sma estranha a constitui~ao 
social tupi-guarani. Para maiores detalhes sobre o Projeto Marandu ver Thomaz de Almeida, 
op. cit., · p. 86. 
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A política indigenista · oficial nos anos setenta era marcada por ac;oes 
desenvolvimentistas, i:ealc;ando a importancia da produtividade que permi
tiria ao governo diminuir o ónus r'epr~sentado por estas comunidades. Isto 
pode ser ilustrado pela declarac;ao do entao presidente da Funai: "hoje é 
comum os líderes indígenas [nos] procurarem para pedirem tratares e cami
nhoes, sentindo que a agricultura na base da enxada nao lhes propiciará o 
desenvolvimento desejado".0 A absoluta maioria destes planos teve, entre
tanto, seus objetivos frustrados, esbarrando nas estruturas das sociedades 
indígenas e na dificuldade que a burocracia centralizada apresentava para . . 
repensar suas práticas. Segundo avaliac;ao de Thomaz de Almeida, as ac;oes 
desenvolvidas nao levaram em conta as aspirac;oes indígenas ou mesmo o 
ritmo singular de sua sociedade. Havia ª: pretensao de qualificar a mao-de
obra para atuar no mercado regional, formando marceneiros, manicuras, pin
tores de parede, tratoristas, entre outras profissoes. Com relac;ao aos progra
mas agrícolas, a enfase era a mecanizac;ao e a produtividade de generas de
terminados pela demanda do mercado. A proposta era de que a reserva de 

· Dourados pudesse abastecer os centros urbanos regionais. Planejava-se para 
certas áreas a monocultura de soja, para outras a bovinocultura, a instalac;ao 
de serrarías, olarias etc. Todos estes implementos e instalac;oes levariam os 
guaranís a um desenvolvimento que os· equiparas se ao colonizador. A pre
n1issa de que esta populac;ao era composta por "índios aculturados e em vías 
de desintegrac;ao social" legitimava a ac;ao dos planejadores. 

A crítica ao desenvo/vimentismo, associada a experiencia do Projeto 
Paí-Tavitera, abriu caminho ao Projeto Kaiowá-Ñandeva. A reserva esco
lhida para sua implantac;ao foi a de Takuapiry, próxima a cidade de An1ambai 
e da fronteira paraguaia. Foram sugeridas, inicialmente, diversas ativida
des a serem desenvolvidas e o antropólogo que havia idealizado o trabalho 
estava convencido do avanc;ado grau de aculturac;ao daqueles índios. Ele 
relata que nao levara em conta problemas de comunicac;ao, pois os índios, 
segundo a opiniao geral, falavam portugues fluente. Em pouco tempo esta 
opiniao mostrou-se enganosa, sendo necessário redobrar os esforc;os para 
aprimorar o dialeto guaraní. Para sua surpresa, as atividades propostas nao 
foram recebidas com a animac;ao esperada e o único assunto que efetiva
mente aflorou foi a roc;a, kokue: "Tornar a terra guaraní produtiva era o 
pensamento corrente, reforc;ado pela ameac;a constante de ocupac;ao de 
suas tetras por fazendeiros" P. Lembramos ao leitor que a agricultura, parti
cularmente a cultura do milho, mas também a de mandioca, era urna ativi-
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dade central na vida e no imaginário tupi-guarani. Estes povos sempre 
foram exímios agricultores, sendo esta a única atividade que produziu en
tusiasmo no grupo. J á neste primeiro momento, o antropólogo em questao 
deparou-se com dois fatos culturais contrários a opiniao corrente: a língua 
e a adesao aos projetos agrícolas. Um outro detalhe relevante que poderia 
passar desapercebido, é a relac;ao com os fazendeiros da regiao, nesta altu
ra inimigos já tradicionais dos guaranís. 

Foi sugerida a constituic;ao de um "grupo de roc;a comunitária" que reuni
ría os chefes das famílias comprometidas como cultivo. Sementes e implementos 
seriam fornecidos pelo projeto. O grupo, inicialmente com poucos participan
tes, poderia pouco a pouco ser ampliado com a adesao de novas famílias. 
Caberia ao mboruvixa ou líder político, a direc;ao das atividades. Pretendía-se o 
envolvimento de todas as forc;as económicas da coletividade, segundo urna 
lógica cooperativa que propiciasse a resoluc;ao dos problemas comuns. Assim 
organizados, a produc;ao poderia ser diversificada e a populac;ao ativa plena
mente utilizada. Mais urna vez, entretanto, o antropólogo esbarrou com obs
táculos imprevistos, pois as famílias se agrupavam segundo normas que nao 
comportava1n as associac;óes concebidas. O problema, nas palavras do antro
pólogo, foi "querer aglutinar grupos familiares que nao se aglutinam"31

• Um 
aspecto interessante do projeto em questao foi sua capacidade de se reformular 
frente aos obstáculos inesperados. A idéia era aproximar-se de um modelo 
econ6n1ico guaraní, indicado pelos próprios índios, combatendo práticas tra
dicionais da Antropología que pretendem ensinar aos mesmos como devem 
se organizar. Esperava-se com isto fortalecer a coesao interna do tekoha, 
possibilitando a resoluc;ao dos problemas comuns. 

O Projeto Kaiowá-Ñandeva ainda era, em sua versao original, um proje
to integracionista: "o.s índios deveriam adequar-se aos esquemas regionais 
como produtores em suas terras e nao como mao-de-obra nas fazendas".q O 
trabalho, nesta altura com o apoio da Funai, foi apresentado e aprovado em 
reuniao decisória dos guaranís, o ary guasu, ou "grande reuniao"32

. Levou-se 
em conta as atividades coletivas dos guaranís, especialmente as roc;as gran-

3 1 Thomaz de Almeida, op. cit., p. 129. Cabe ria aquí urna lembranya do fracassado pan-indigenismo 
paraguaio ou a frustrada tentativa de inserQao dos guaranís nas lutas mais globais da sociedade 
brasileira, como proposto pelo Conselho Indigenista Missionário. 

32 Há um desenho, realizado por orienta~ao de Staden, mostrando a reuniáo ou conselho dos chef es 
tupinambás. Esta instancia decisória é, portante, mais um registro da sobrevivencia de aspectos 
tradicionais dos guaranís. Pude presenciar, durante minhas viagens, algumas reunióes destas. 
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des, koy gusu, realizadas pela família extensa sob o comando do chefe de 
familia, ta1noi. 33 Diversos trabalhos coletivos sao comuns entre os guaranis, 
como limpeza de caminhos, colheitas, preparac;ao das grandes cerimónias 
rituais e mutiroes. Presenciei, durante a minha estadia em Takuapiry, um 
enorme mutirao nos dias que antecederam o batismo do milho. Os recursos 
eram oferecidos sempre sob a forn1a de provimentos ou implementos aos 
grupos de família, jamais a indivíduos isolados, procurando evitar o modelo 
tradicional de inculcac;ao estratégica de comportamentos34

• 

Mesmo com as mudanc;as promovidas .pelo contato, como as longas 
auséncias do homem na changa, as roc;as de subsisténcia das famílias nu
cleares costumam ser mantidas. Todos os familiares participam, segundo 
urna divisao sexual do trabalho. r No sentidó de evitar o abandono des tas 
pequenas ro c;as5, o proj eto estabeleceu que a manutenc;ao das mesmas era 
urna condic;ao para a inclusao das famílias no trabalho: "A proposta, por
tanto, era criar urna organizac;ao da economia com duas dimensoes, as 
roc;as grandes e as roc;as particulares, da família extensa e da família nu
clear" c. As roc;as comunitárias foram iniciadas em quatro tekoha, sendo 
os participantes remunerados para que nao fossem obrigados a sair para 
a changa. O s recursos financeiros para compra de sementes, ferrai:nentas e 
alimentos, foram divididos em parcelas, segundo um cronograma, e en
tregues as lideranc;as em momento estabelecido. Partiu-se do pressupos
to de que os indios seriam capazes de administrá-los razoavelmente. Esta 
suposic;ao mostrou-se, no entanto, incorreta. A experiencia demonstrou 
que a organizac;ao daquelas comunidades tornava extremamente difícil 
a administrac;ao de recursos financeiros. Esta observac;ao é relevante, 
den1onstrando impedimentos estruturais para lidar com certos aspec
tos corriqueiros, porém fundamentais na organizac;ao da sociedade do 
colonizador. 

Os grupos que participaram da roc;a coletiva eram formados por mem
bros de diferentes famílias extensas. Observou-se que a reserva, ape
nas em aparencia, era ocupada de modo aleatório. Em Takuapiry, por 
exemplo, e ncontramo s quatro cantifes bem delimitados: 11anga'i, 

33 Thomaz de Almeida traduz este termo como "avo". Há, no entanto, urna sobreposi~ao natural, na 
família extensa, entre sogro e avó. Em analogía coma chefia dos antigos tupinambás, levantamos 
a hipótese de que a chefia fosse efetivamente desempenhada pelo sogro. 

34 Por meio de incentivos materiais a determinados membros da comunidade que reproduzem novos 
comportamentos na comunidade. 
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Takuara, Cerro e Takuapiry. Cada família extensa ocupa um desses 
cantoes, designados inclusive pelo nome do chefe de família. A partir 
desta observa<;ao, sugerindo a manifesta<;:ao atávica da organizac;ao so
cial tupi-guarani, a formac;ao dos grupos seguiu critérios estritamente 
centrados no parentesco. 

Apenas urna variedade de milho foi plantada para comercializac;ao, o 
avati tupi. O milho branca, avati moroti, considerado sagrado e nao 
comercializável, foi utilizado internamente. Em algumas reservas a expe
riencia fracassou, em outras foi bem sucedida. O acon1panhamento próxi
mo das atividades foi determinante para o destino de cada experiencia. Os 
índios gastaram in1ediatamente os recursos financeiros obtidos, compran
do os mesmos produtos que costumavam comprar com a remunerac;ao da 
changa. Nao houve nenhuma menc;ao de utilizar o dinheiro para ampliar a 
produc;ao. Apenas urna parcela de sementes foi guardada para a próxima 
roc;a. Nao houve qualquer indício de acumulac;ao dos recursos obtidos: 
tudo era consumido imediatamente, seguindo urna lógica alheia ao mais · 
humilde dos caboclos brasileiros. Urna frase sobre o projeto e a participa
c;ao inicial dos índios: "Chegou [projeto] para trabalhar ( ... ) Nao entendía
mos a coisa. O interesse na comida fez entender"35• 

Os trabalhos de ro<;:as coletivas tiveram continuidade nas reservas 
de Takuapiry e Ramada. A partir do segundo ano, elas já eram conheci
das de todos e comentadas na regiao. 36 Um fato interessante, constata
do ao longo da execuc;ao do projeto, era a concordancia incondicional 
dos índios com as propostas do antropólogo. Este comportamento, em 
todo semelhante ao arrazoado de J oguyroquy ao "Presidente do E sta
do", nao se concretizava, em al;>soluto, na prática. O milho era predo
minante em todas as roc;as, nao sendo necessário, em nenhum momen
to, o fornecimento de sementes para esta cultura.u Em Takuapiry foram 
plantados sete hectares de milho branc.o, sendo realizada urna grande 
festa de "batismo do milho", o avati kir.J'· 

35Trecho de um comentário de um líder de grupo em grande reuniáo. (Thomaz de Almeida, Caderno 
de Campo, 01/79, transcrito pelo próprio autor, op. cit., p. 158.) 

36 O sistema agrícola guaraní é executado em várias fases. Primeiramente é feíta a queimada, 
sendo que os galhos nao consumidos pelo fogo sao deixados no local com a finalidade de melhorar 
a fertilizaQáo da terra. Como o esgotamento do solo é rápido, os índios realizam um rodízio, 
utilizando urna área contígua, até a recupera9áo do mesmo, ·indicada pela presen9a da 
capoeira: (Grunberg, 1975, p, 32; Thomaz de Almeida, op. cit., p. 164) 
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A combinac;ao inicial, ao ser implantado o projeto, era a distribuic;ao de 
provin1entos só para aquelas familias com representantes trabalhando nas ati
vidades. Entretanto, os grupos foram inicialmente organizados segundo crité
rios incompatíveis con1 a efetiva estrutura social. Tornou-se evidente que os 
provin1entos, urna vez recebidos, eram distribuídos imediatamente para os 
demais membros da família extensa. Isto era feíto de forma dissimulada, pro
curando-se evitar o conhecimento por parte dos organizadore·s nao-índios. 
Como já observamos, esta é urna atitude típica do guarani, nao apenas naquilo 
que se refere a religiao, mas a todos os assuntos da vida quotidiana. Eles 
estabeleciam um acorde, acatavam todos os itens propostos e continuavam a 
fazer as coisas como sempre fizeram. Nesta peculiaridade guaraní, conforme 

. observou Nimuendaju, nao havia nenhum intuito de · enganar ou diminuir. 
Era apenas umá forma singular de estabelecer acordes. O tipo de contato 
mantido, ao longo da história, com o colonizador e agentes indigenistas, 
seguramente estabeleceu urna estratégia de enfrentamento. 

Em nenhum momento houve possibilidade, ou mesmo interesse, de plan
tar mais do que o suficiente para o consumo. Estocar produtos ou aguardar 
o momento mais apropriado para a venda seria um expediente de todo 
impensável. Em virtude da absoluta falta de animais para cac;a ou pesca na 
regiao, foram organizadas criac;oes coletivas. No entanto, nenhuma delas 
foi adiante ou progrediu. Houve urna reorganizac;ao dos grupos de traba-

. lho agrícola, manifestando-se pouco a pouco a predomináncia da parente
la como critério de escolha. Apenas os grupos formados segundo este re
gistro eram efetivamente atuantes. 

Nao caberia, no ámbito <leste trabalho, urna descric;ao mais pormenori
zada do Projeto Kaiowá-Ñandeva. Nosso interesse em fornecer algumas 
informac;oes genéricas se liga a confirmac;ao de todos os pressupostos an
teriormente apresentados sobre a constituic;ao social tupi-guarani. Vere
mos adiante que nestas organizac;oes minin1alistas, estruturadas por via 
nao institucional, a notável flexibilidade sociológica nao indica simples 
desorganizac;ao. Há um suporte constitutivo da sociedade e da pessoa tupi
guarani do qual nao se pode abrir mao: a oposic;ao aos contrários. Entre os 
guaranís, as organizac;oes sociais globalizantes sao estruturalmente fada
das ao fracasso. A apresentac;ao do projeto tem aquí a intenc;ao, nao ape
nas de ilustrar tal situac;ao, mas oferecer também as razoes e os caminhos 
de nossa escolha para estabelecer contato pessoal com os guaranís. 
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Por tudo o que dissemos, concluí-se que estes índios estabeleceram urna 
estratégia de relacionamento com as agencias indigenistas, como a Funai e as 
diversas missóes, que dificilmente comportaria urna verdadeira aproxima
c;ao. Pelo trabalho desenvolvido, o Projeto l(aiowá-Ñandeva era muito 
prestigiado na regiao, especialmente na reserva de Takuapiry. Entrar em campo 
oficialmente, vía Funai, teria provavelmente significado o fracasso de qual
quer possibilidade de observac;ao participativa. Os guaranís, conforme eu 
suspeitava e pude verificar posteriormente, nutrem grande desconfianc;a 
com relac;ao ao órgao tutelar. Fui a eles apresentado pela equipe do Proje
to e isto, segundo minha observac;ao, teve influencia decisiva na forma 
como fui recebido durante a convivencia con1 os índios. Percebi que, pelo 
menos na reserva de Takuapiry, as portas se abriram para mim em decor
rencia da minha "carta de apresentac;ao". 
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Como filho, morador da Reserva de Ta kuapiry toma o tered 

C APÍTULO 111 

ENCONTRO COM OS GUARANIS 

V ajei por tres vezes ao territó!io guaraní do ~!fato Grosso do Sul. O 
objetivo des tes encontros nao ' foi o de aprin1orar a etnografia referente 

a estes povos, urna das mais ricas da Amédca Latina, mas apenas estabele
cer algum contato pessoal e observar de perto como vivem atualmente. Apesar 
da significativa incidencia de comportamento auto-agressivo entre os índios 
da reserva de D ourados, eu a conheci apenas superficialmente, passando a 
n1aior parte do tempo em Takuapiry, situada junto a fronteira como Paraguai. 
A reserva dista uns trinta quilómetros da cidade de Amambai, estando ainda 
n1ais próxima de Coronel Sapucaia, urna pequena cidade de fronteira. A op
~ao por nao prolongar minha estada en1 Dourados decorreu da avalia~~io, 

No sentido de preservar a privacidade dos índios, alguns nomes próprios foram alterados. 
(Nota dos· Editores) 
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junto com antropólogos do Projeto Kaiowá-Ñandeva, de que lá havia um 
grande afluxo de jornalistas, missionários e agentes indigenistas, fatos que 
tornariam bastante difícil qualquer aproximac;ao. Como a minha finalidade 
era precisamente estabelecer um contato, escolhemos a regiao onde haveria 
chances de maior receptividade. Nao tenho dúvidas de que o trabalho reali
zado anteriormente naquela reserva criou condic;oes bastante favoráveis para 
n1eu objetivo. O tempo disponível para a observac;ao nao era muito, levan
do-se em conta que os deslocamentos exigiam a interrupc;ao de quaisquer 
outras atividades no Rio de Janeiro. 1 É necessária a autorizac;ao formal da 
Funai para ingressar nas reservas, o que neni sempre foi tarefa simples. Na 
últitna visita, os agentes <leste órgao criaram dificuldades, alegando que nao 
poderiam autorizar o pernoite: "Eles esta9 perigosos por causa de um pro
blema de terra". Felizmente eu já havia estabelecido, naquele momento, urna 
boa amizade ·com vários índios de Takuapiry, incluindo o capitao, e nao fui 
afetado por este tipo de informac;ao. Nao fosse a intervenc;ao do Projeto, é 
certo que eu nada conseguiría. 

Nas duas ocasioes em que visitei Takuapiry, o antropólogo Paulo Pepe 
e sua esposa, Adélia, receberam-me em Amambai, de onde seguí viagem 
até a reserva. Na prin1eira ocasiao, Paulo me acompanhou até a reserva. 
Viajamos en1 um caminhao do Projeto e ao longo do caminho me causou 
forte in1pressao o con1pleto descampado da regiao, aquele mesmo lugar 
onde se haviam refugiado os Kaa guá, os índios da floresta, e cuja dimen
sao das árvores foi narrada pela comissao que demarcava as fronteiras 
com o Paraguai. Era exatamente ali que estávamos e nao se enxergava 
urna só árvore. Enormes campos de soja se alternavam com grandes ex
tens6es de pastos e de vez em quando cruzávamos com caminhoes pro- . 
venientes do Paraguai. Muitos <lestes caminhoes estavam carregados com 
enormes toras e trazia1n madeira das florestas daquele país. Naquela re
giao, no lado brasileiro, o desmatamento terminou há tempos, junto com 
as próprias florestas. A reserva é cortada pela estrada e junto a esta já se 
pode avistar algumas malocas. Ao desviarmos o caminho, entrando no 
território de Takuapiry, observei urna vegetac;ao mais densa com vários 
tocos cortados. Fui informado de que os índios teriam trocado estas ár
vores já mortas, "madeira desvitalizada", por implementos agrícolas e 

1 Além da bolsa de pesquisa para a realiza9ao da Tese, náo houve qualquer apoio para os 
deslocamentos, a nao ser a enorme receptividade dos antropólogos ligados ao Projeto e, o 
que é mais importante, dos próprios índios. 
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um pequeno caminhaó.2 Este, por falta de manutenc;ao, nao funcionava. 
Finalmente chegamos a casa do capitao Adriano que, no momento, esta
va dormindo. Todas as reservas guaranís tém o seu capitao, líder respon
sável pela intermediac;ao dos contatos com o homem branco, sendo ne
cessária sua autorizac;ao para a entrada de estranhos. 3 A casa de Adriano 
era diferente das outras malocas, todas feítas com material regional, como 
bambu cortado e amassado para formar as paredes e urna espécie de sape. 
Na verdade, apesar da diferenc;a de n1ateriais, como telhas de zinc o, pa
redes de tábua e urna "varanda" na frente da habitac;ao, a casa nao me 
pareceu de melhor qualidade que as outras, pelo contrário. Provavelmen
te em func;ao da dificuldade de repor os materiais danificados, ela estava 
em precário estado, assen1elhando-se a um barraco mal conservado. Na 
varanda, faltava mais da metade das telhas. Todas as malocas que visitei 
tinham urna aparencia mais asseada, geralmente bastante aconchegante. 
Paulo ap.resentou-me e perguntou se eu poderia permanecer em Takuapiry 
e "pousar" em sua casa. Adriano me recebeu de maneira cortés, concor
dou com a minha permanencia e disse que poderia ficar lá. Neste mo
n1ento, aproximo u-se um senhor, chamado J úlio, na verdade um in1por
tante ])a 'í, a maneira como eles denominam os xamas. Seguramente para 
favorecer minha tarefa, Paulo me apresentou também ao xama e pergun
tou se eu poderia "pousar" em sua maloca por alguns días, durante a 
ininha permanencia. Este foi menos receptivo, alegando que nao haveria 
espac;o em sua casa, sendo ben1 melhor que eu permanecesse com Adriano. 4 

Em seguida, sentamo-nos na varanda formando um círculo, mais que um 
hábito, urna quase rotina. Urna pequena menina, con1 seus ~eis ou sete 
anos, trouxe urna cuia para servir . tereré1 espécie de mate tomado ao esti
lo do chin1arrao. A menina aguardava ao lado de cada pessoa e ia condu
zindo a cuia de um ao. outro, sempre completando-a coro água retirada de 

2 Existía ali urna floresta de perobas, sendo algumas das árvores desvitalizadas. Como náo havia 
sido possível urna fiscaliza9áo adequada sobre a execuitáo do acordo, parece que foram cortadas 
todas as árvores, desvitalizadas ou nao. A falta das folhagens fazia com que a capoeira seca 
pegasse fogo, dando urna triste aparencia a paisagem. 

3 Ele atua também como autoridade local, organizando os grupos de índios para a changa, fazendo 
reunióes com os chefes de família e outras tarefas. O capitao é assessorado, segundo pude 
observar, por alguns índios que eles chamam sargentos, sendo que aparentemente cada um tem 
a sua área de ai;ao. Por sua vez, os sargentos tem vários polícías que os auxiliam. 

4 Participei posteriormente de várias rezas na casa deste Pa'í, urna maloca por sinal enorme. Foi 
ele quem comandou o cerimonial no avaty kíry, quando todos os deniais xamás pareciam seguir 
a sua lider~ni;a. 
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urna panela que trazia a mio. Todos tomavam no mesmo canudo e na 
mesma cuia, numa espécie de confraternizac;:ao. Isto foi um pequeno pro
blema para mim, levando-se em conta que estava acostumado a copos 
bem lavados, mesmo se tivessem sido utilizados por pessoas da família. 
Percebi logo que estávamos diante de um ritual de acolhimento, tratando 
de tentar esquecer imediatamente certos hábitos arraigados. Na verdade, 
sempre que eu cheguei a urna maloca, me foi oferecido um apyká, um 
banquinho ritual, e o tereré. Terminada a conversa, Paulo despediu-se e 
ali fiquei, naquele mundo diferente. Observei que pelos cantos, n1eio 
escondidas, diversas crianc;:as me observavam. Sempre que percebiam que 
eu as notava, procuravam esconder-se. Eu trouxera mantimentos, mais 
do que suficientes para mim, urna vez Bue a comida é escassa. Separei 
alguns enlatados, biscoitos, pacotes de ·sopa, caso houvesse alguma ne
cessidade. O · restante entreguei a esposa de Adriano, Suzana. Perguntei 
ao capitao onde poderia pendurar a minha rede para o pernoite e ele me 
indicou um caramanchao afastado da casa, próximo a um matagal cuja 
altura o ultrapassava. Eu nao teria condic;:óes de dormir ali, nao tanto 
pelo matagal, mas talvez pela distáncia da casa. Perguntei se nao poderia 
dormir na varanda, mas Adriano mostrou a precariedade das telhas. Para 
minha preocupac;:ao, as nuvens nao deixavam dúvida sobre o aguaceiro 
que teríamos a noite. N egociei com ele a possibilidade de concentrarmos 
as telhas em um só lado da varanda, coisa que possivelmente garantiria 
.urna protec;:ao, pelo menos junto a casa. Com a sua ajuda, efetuamos as 
modificac;:óes e ali estava o meu lugar. Satisfeito com o sucesso da opera
c;:ao, entrei na casa para buscar alguma coisa e percebi que aqueles ali
mentos "reservados" para o meu uso nao estavam onde eu os havia dei
xado. E spalhados em vários lugares da cozinha, que na verdade eles cha
mam de "comedor", eles estavam expostos como troféus. Fiquei inicial
mente meio desorientado com aquilo e me mantive em silencio. Era como 
se aquela pequena reserva simbólica de privacidade nao existisse mais. 
Percebi lago que esta atitude, tao comum entre nós, nao fazia o menor 
sentido para eles. Creio que era mesmo incompreensível que eu esti
vesse pousando ali , sem compartilhar todos, e nao apenas a maioria 
dos alimentos. Pude compreender bem este non sense da minha atitude 
privativa ali, especialmente pelo fato de que, em quase todas as malocas 
que freqüentei, era recebido com bastante generosidade, principalmen
te no que se refere a alimentos. Portanto, eu estava no mundo e nas 
regras deles. 
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Havia na casa várias crianc;as, alguns filhos, outros sobrinhos, pri
mos. A circula<;ao de parentes era intensa. Creio que, em virtude de ser 
ali a casa do capitao, transitavam também muitas pessoas que nao per
tenciam a família extensa. Entre os habitantes da casa havia um meni
no com uns onze anos, chamado José, filho de Adriano. Ele havia fica
do cego de urna das vistas, em virtude de un1 ferimento causado numa 
brincadeira com outras crian<;as. A mae nao morava mais na regiao e 
José era criado pelo pai. Adriano pediu ao filho que me acompanhasse 
pela reserva. Apesar dele nao falar nenhuma palavra de portugués, nem 
eu de guaraní, entendemo-nos perfeitamente. Acho até que isto acabou 
ajudando, porque eu aprendi, durante nossa convivencia, algumas pa
lavras e expressoes guaranís. ' 

Ao cair da noite, Adriano perguntou se eu gostaria de ir a reza, um 
convite que eu aguardava com expectativa. Saímos os tres, eu, Adriano e 
Suzana, sua mulher, em dires:ao ao terreiro. Estava já bem escuro, mas 
com o auxílio de minha pequena lanterna, percorremos as trilhas na mata. 
' A medida em que nos aproximávamos, comecei a ouvir, ao longe, o som 

rítmico da música ritual. Havia um ruído de percussao, muito marcado e 
que caus·ava forte sensas:ao, mesmo a distancia. Ao chegar mais próximo, já 
era possível ouvir o canto e o som dos m'baraká, urna espécie de chocalho 
ritual. Logo que alcanc;amos o terreiro, aproximou-se urna menina peque
na e, pedindo que eu me abaixasse, pintou meu rosto com tintura de 
u.rucum. Em todos os rituais que presenciei, havia urna menininha que se 
encarregava de passar o urucum no rosto de quem chegasse. O nome do 
Pa'í era Remício, um homem enorme e de muitos gestos: Naquele mo
mento, em virtude da changa, havia pouquíssimos homens na reserva. As 
n1ulheres danc;avam urna ao lado da outra segurando a sua takuara, o 
instru1nento musical de percussao, com o qual batiam ritmicamente no 
chao. Os homens enfileirados permaneciam também, lado a lado, de frente · 
para as mulheres, segurando, cada um, seu m'baraká. Danc;avam de di
versas mane~ras: as vezes em círculos, sempre atrás do Pa'í, as vezes de 
cócoras, como urna dans:a de curdos, outras vezes para a frente e para 
trás. De vez em quando urna mulher se desgarrava do grupo feminino e 
pa'ssava a integrar o grupo dos homens, segurando e tocando sua takuara. 

Todo o cerimonial era comandado pelo Pa'í, que cantava sozinho deter
n1inadas rezas, sendo depois acompanhado por todos. Havia urna repeti
<;ao incessante dos temas; e a cada intervalo, ac.redito que uns quarenta_ 
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minutos, subitamente todos paravam. O Pa 'i <lava um longo suspiro, 
"Ahh ... ", acompanhad.o em seguida por expressao semelhante pelos de
mais. Nestes intervalos, todos permaneciam de pé e o Pa'í falava coisas 
que naturalmente eu nao podia entender, mas davam a impressao de se
rem divertidas, urna vez que todos riam e faziam comentários. Em segui
da, recomec;ava o canto e a danc;a. Este primeiro contato com o sagrado 
guaraní foi bastante impressionante. A iluminac;ao era dada pelo fogo e 
tive a sensac;ao de estar <liante de coisas que se repetiam desde tempos 
imemoriais. Confesso que a fon;a expressiva <lestes ritos abalou profun
damente um pressuposto aculturativo que eu acalentava até entao5• Após 
algumas horas, o capitao disse estar cansado e que voltássemos para casa. 
Perguntei a que horas terminaría a reza, ao que ele me respondeu: "quan-, 
do nasce o sol, a reza termina". Achei · inacreditável que aquela danc;a 
durasse a noite toda, mas só pude constatar isto nas noites seguintes, 
quando a coisa toda ia sempre até a chegada do sol. Retornamos entao, 
eles para dentro de casa, eu para minha rede. A ausencia das telhas dei
xava aparecer o céu estrelado, desfazendo meus temores sobre o tempo
ral. Adormecí, sentindo-me pequeno <liante do universo. 1'1uito ao longe 
podia se ouvir a música. 

Quando despertei, o sol já estava alto e pela casa circulavam várias pesso
as. Logo perceberam que eu havia acordado e seguramente estavam a me ob
servar curiosamente há tempos. Aliás, a curiosidade era mútua, com a diferen
'<;a de que havia, por parte das crianc;as e meninas, um esconde-esconde e 
muitas risadas. Já estavam, aquela hora, comendo arroz, feijao e mandioca. 
Como me ofereceram, aceitei. Afinal, nao sabia quando seria minha próxima 
refeic;ao e aquela comida "reservada" já caíra no domínio público. 

Após este "café da manha", Adriano acompanhou-me ao cantao Mangaí. 
No caminho paramos na maloca de um senhor que disse ser "sargento". 
Penso que, justamente por esta condic;ao, fui para lá conduzido. Ele ouvia 
canc;oes paraguaias em um radinho e estava com urna crianc;a bem peque
na. Explicou que a crianc;a havia sido abandonada pelos país e ele a estava 
criando: "já levantou bastante". É como se referem a tudo que é vivo e se 
desenvolveu. Após explicar quais as suas atividades, confesso que fiquei 

5 Mesmo a literatura especializada, como por exemplo, a obra de Schaden, é centrada no tema 
aculturativo. 

6 Retiro-me aqui a hierarquia do capitao, sargentos e polícias. 
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perplexo pelo fato de encontrar todo um aparato de seguranc;a7
• Perguntei 

se havia bastante trabalho, ou seja, se precisavam muitas vezes intervir em 
situac;oes. Adriano respondeu rapidamente: "é igual como o branco". De
pois de algun1 tempo, nao seise para provocar urna in1pressao (eu sentia que 
isto era sempre importante), o sargento disse que costumava dar " correti-

" p . vos . ergunte1: 

- Jvlas como sao estes corretivos? 

- Vou mostrar pro senhor, vamos até ali que eu mostro. 

Acompanhei-o. Acho que quería me deixar amedrontado, ou pelo menos 
mostrar um certo poderío. Chegamos a um local onde havia plantas cactáceas, 
várias delas arrancadas da terra. 

- Se ele fez coisa errada, tem que tirar a planta da terra, com as maos. 

Como eram plantas espinhosas, fiquei perplexo com a situac;ao e acho 
que o objetivo era mesmo esse. Perguntei entao: 

- ivf as o que foi que ele fez de errado? 

- Esse espancou a mulher com barriga. 

O sargento conta com o auxílio de um grande número de polícias, se
gundo ele "uns quarenta". Apesar de, na hora, ter acreditado, percebi que 
isto nao seria nen1 possível, nem necessário. Entretanto, já estava avisado 
de que lidava com gente poderosa. Durante todo o tempo fui tratado gen
tilmente, muitas vezes de forma carinhosa, mas sempre como estrangeiro. 
Os guaranís se referem a nós como os brasileiros ou nacionais. Na língua 
deles, o branca é designado atualmente como caraí. 7 

t 

Naquele mesmo ~ia , conheci Gervásio, um senhor bem idoso, e urna 
das figuras mais importantes. O terreiro d e sua maloca era quase sem
pre utilizado para as rezas e havia um. grande caramanchao para este 
fim, apesar da maioria das danc;as serem realizadas ao ar livre. Gervásio 
era casado e chefe de urna grande família extensa. Eu caminhava du
rante todo o dia, visitando as pessoas em suas malocas ou nas roc;as. 
N aquela época nao havia mais roc;a coletiva, mas pude perceber que as 
famílias extensas mantinham atividades comuns. O menino José me 

7 Curiosamente, a mesma designa9ao era utilizada para os c;;uaíbas, antigos profetas da 
floresta. lsto refor9a a tese de Viveiros de Castro sobre o lugar que o homem branco 
ocupou· entre os guaranis. 

69 



SERG I O LEV CO VITZ 

acompanhava, sempre mostrando as coisas e fa.landa o nome delas em 
guarani . E m determinada hora tomávamos banho no rio, onde havia al
gumas pequenas cachoeiras naturais ou represadas pelos índios. Urna das 
preferidas era próxima a maloca de Gervásio. Aproveitando a oportuni
dade, visitava com freqüencia este p rincipal 8 e conversávamos bastante. 
E u p assava as noites nos terreiros, observando as rezas e conversando 
com os índios. Sempre que chegávamos em algum terreiro, após o urucum, 
era oferecido um Apyká, o banquinho ritual , e havia urna certa reveren-
. , 

c1a mutua. 

As malocas geralmente eram grandes, porém nao .havia divisao de có
modos, exceto para o comedor, que algumas vezes era separado da maloca 
principal. 9 Em muitas delas o fogo ficav_a numa regiao cen tral, servindo 
para prepara~ allmen tos, aquecer a água e principalmente o ambiente. A 
noite, devido ao clima continental, era sempre muito frio. Durante as 
rezas, urna quantidade de pessoas, principalmente mulheres e crianc;as, 
fi cava no interior, próxima ao fogo. Certa noite presenciei um fato curi
oso. As maes danc;avam e rezavam no terreiro, sendo que um número 
bastan te grande de bebes es tavam deitados no chao, agasalhados e pró
ximos ao fogo. Quando urna crianc;a chorava, imediatamente a mae cor
respondente saía da roda de danc;a e entrava para aconchegá-la. Jamais 
pude compreender com o cada urna delas percebia e iden ti ficava o cho
~o do filho, particularmente porque o son1 da cantoria e dos instrumen
tos era has tan te alto e as crianc;as, em número grande, ficavam total
mente fora do campo visual do terreiro. 

Em urna ocasiao presenciei o Pa'í Remício curando crianc;as. Ele man
tinha as maos sobre a cabec;a de urna delas, uns vinte centímetros acima, e 
es tava concentrado. Pediu que eu colocasse as minhas maos também, de 
n1aneira similar: 

- O senhor veja só como está quente, está queimando a mao da gente. 

Eu nao senti nada, mas também nao falei nada. Em seguida passava as 
maos próximo ao corpo da crianc;a, como se estivesse tirando alguma coisa 

ª É como os guaranis chamam seu chefe de familia . 
9 Esta ausencia de compartimenta9ao interna das residencias nada tinha a ver com falta de 

espa90 ou materiais. Era muito mais um reflexo da estrutura9ao da sociedade tupi-guarani , 
bastante diversa da nossa. 
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jnvjsível e soprava a paln1a da mao em dires:ao contrária. Remício era 
espalhafatoso e em cerras ocasi6es festivas ficava n1uito embriagado10

. Em 
un1a delas ele aproxin1ou-se de mim: 

- Eu vou pedir urna coisa pro senhor. 

- Tá certo. 

- O senhor n1e de esse óculos, eu pe<;o ao senhor. 

E u nao poderia dar os meus óculos, indispensáveis para as observa
c;oes e explique i isto a ele, sem grande resultado. Parecía fascinado por 
aquele objeto, aparentemente nao pelo seu uso, mas apenas porque era 
por mim utilizado, urna espécie de adorno de caraí. D epois de 1nuitos 
argumentos, ele acabou desistindo dos óculos, mas visivelmente con
trariado. 

Durante as rezas principais era servida urna bebida alcoólica fermenta
da, a chicha, bastante saborosa. Bebidas alcoólicas nao-tradicionais eram 
tan1bém utilizadas, mas nao costun1ava ve-los embriagados fora do terrei
ro de reza. A única exces:ao era o próprio capitao, freqüentemente ébrio e 
nunca participando diretamente das dan<;as. Adriano era um tipo mais es
pectador. As vezes desaparecía por alguns días com a mulher e o comando 
da casa era assumido por irmas menores da esposa, que tratavam de tudo e 
das crians:as pequenas com desenvoltura. 

Certo dia José levou-me para conhecer a n1aloca de um indio chamado 
Pablito. Este tinha, na ocasiao, seus 30 anos e urna grande familia. A maloca 
era agradável e as crianc;as tinham urna aparencia muito saudável. Pablito 
mostrou-se receptivo, conversad;or e acabamos nos tornando amigos. Ele 
tinha un1 111iJ12by-apy ká, instrumento n1usical sagrado, semelhante a um 
apito, que gostava de tocar, imitando com perfeic;ao o canto de um pássa
ro. Conseguí gravar o som deste instrun1~nto, além de n1uitas palavras que 
eu quería aprender em guarani. Um dia, ele afirn1ou que en1 detern1inado 
local da reserva havia um pássaro que era "igual a um galho de árvore 
seca." Fez questao de me levar até o local, mas nao encontramos o tal 
pássaro. Andávamos juntos visitando e conhecendo outros índios. Pablito 
gostava de falar mal do capitao, sendo este um dos seus assuntos predile
tos. Dizia que era um mau capitao, as coisas nao davam nunca certo e ele, 

10 Nunca .sozinho. 
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· segundo Pablito, estava scmpre "fazendo trapac;as" com os índios. Como 
já dissemos, urna das ta.refas do capitao é organizar a changa. O "cabec;ante", 
co1no os índios chamam, recebe um percentual por cada homem recruta
do. Na verdade, o capitao é aquele que precisa efetivamente lidar com o 
branco, atualmente o Inimigo. O capitao que precedeu Adriano havia se 
suicidado e, segundo soube, isto é relativamente comum entre os capitaes. 
i\fas, voltando ao Pablito, percebi que os mexericos, un1 falar n1al de outras 

' famílias, sao lugares-comuns. As vezes os mexericos adquirem proporc;oes 
de brigas entre parentelas, sendo necessário que urna delas abandone a 
reserva. Pela freqüencia co1n que isto ocorre, "ü fluxo de pessoas é grande e 
quando retornei a Takuapiry, cerca de un1 ano após, muitas famílias já nao 
vivian1 ali. O próprio Júlio, o Pa'í que cpmandou o cerimonial no avati 

k il]', estava de mudanc;a. Fui com Pablito ·procurá-lo, no mesmo local que 
eu freqüentara, mas aquela grande maloca nao mais existía. Júlio recebeu
n1e de form a arredia etn urna pequena maloca, dizendo que estava de par
tida. Eu havia passado, no ano anterior, várias noites en1 seu terreiro. Lá 
conheci um índio paraguaio que sofría de forres dores. Levei-o até o Posto 
da Funai e tratei com o agente sobre seu encaminhamento. Ele estava, 
naquela ocasiao, morando com a esposa na maloca de J úlio. A esposa des te 
velho índio era ben1 jovem, quase urna menina. Eles tinhan1 um bebe e 
pediram minha aj uda. O paraguaio que disse ser irmao de J úlio nao estava 
mais lá. O Pa 'í me disse apenas que a maloca havia se incendiado e que ele 
estava de partida. Decididamente nao queria conversa. Perguntei sobre o 
paradeiro de seu irmao, dizendo-lhe o nome en1 portugues (eles nunca me 
revelavam o verdadeiro nome, e é prática comum a troca do nome en1 
portugues) e J úlio nao soube identificar sobre quem eu falava. Passado um 
bo1n tempo, após un1a longa descric;ao da enfermidade, ele soube respon
der-me. Estavan1 todos no Paraguai. Nao havendo n1ais clin1a para conti
nuarn1os a conversa, despedimo-nos e fomos embora. Pablito nao perdeu 
a oportunidade de criticá-lo: " ele largou a mulher pra ficar com a sobri
nha".11 As distinc;oes de parentesco eram muito confusas e a todo mo
mento ele n1e indicava urna índia, geralmente jovem: "Veja, ali está a 
viúva de fulano!". A história de viúvas era tao freqüente que eu mal po
dia acreditar. Posteriormente descobri que, para os guarani s, a palavra 
viúva designa qualquer mulher que se separou do marido. Ao que parece, 

11 Este era o casamento preferencial entre os tupinambás. 
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por nao exis tir u1na d es igna<;ao específica na lingua guarani para este 
status n1atrimonial, ao importar a palavra, deram-lhe um sentido diferen
te. Eu arrisc~ria dizer que mulheres efetivamente viúvas, mas nao sepa
radas, devian1 ser muito comuns naquelas sociedades guerreiras. É inte
ressante como a língua pode revelar segredos ancestrais. D e qualquer 
forma, nao sei bem qual o significado exato que davan1 a palavra "sobri
nha". Urna coisa é certa: era freqüente hon1ens casados con1 mulheres 
muito 1nais jovens, mas o contrário também ocorria. As separa<;oes pare
cen1 ser muito mais comuns atualmente. 

Conheci a senhora mais velha de Takuapiry, a avó de Pablito. Ela 
vivía em urna minúscula maloca , sozinha, porém próxima a n1aloca da 
fan1ília. Ton1an1os tereré e conversamos p or intermédio d e seu neto, 
u1na vez que ela nao falava o portugues. Ela contou-n1e ter vivido nas 
antigas casas-grandes e afirmou que naquela época as 1nulheres nao 
eram deixadas pelos maridos. Disse que viviam todos juntos em um · 
mesmo lugar. Atualmente os guaranís moram cada um em sua maloca, 
prese rvando entretanto os tekoha. A divisao de Takuapiry era muito 
bem estabelecida, cada grupo familiar freqüentando determinado Pa'í. 
Somen te no batismo do milho testemunhei a reuniao de várias parente
las e, concomí tan temente, vários Pa 'í. 

O inomento mais in1pressionante destas visitas foi o avati kiry, a festa 
do batismo do 1nilho. Durante vários días os índios chegaram da changa. 
Eles prepararam, num mutirao, em pouquíssitno tempo, o grande terreiro 
para o cerimonial. As mulheres preparavam a chicha e inúmerós alimentos 
a base de milho. Sempre n1e ofe¡-eciam em quantidade e ficavan1 muito 
satis feitas por eu apreciar. Havia urna delas, irma de Adriano, que parecía 
liderar as atividades. Antonina gostava de me explicar tudo, especialmente 
os nomes de cada alimento. Pedía que eu repetisse esses nomes, observa
do por urna pequena multidao de outras mulheres. Conforme eu tentava 
pronunciar a palavra elas explodiam de tanto rir. Em seguida, tratavam de 
aprimorar o n1eu sotaque. Contou o caso de sua filha que foi abandonada 
pelo marido. E la estava grávida e procurou a mae, dizendo que nao ia que
rer que a crian<;a vivesse. Mostrou com grande orgulho urna menina e dis
se: "Eu peguei pra criar, olha ela aí!". Naquele dia, o último da minha 
prjmeira estada em Takuapiry, os índios mataram um leí.tao e ·assaram. Comer 
carne era para eles um modvo de júbilo. As rezas prolongaram-se por toda 
a noite e, neste cas_o, nao havia nenhuma interrupc;ao. Dan<;aram e rezaram 
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até o sol nascente, lite~almente sem parar. O Pa'í Júlio rezava e seu discur
so encadeado era entrecortado por n1elodias. O uso do 1n'baraká, inicial
mente suave e com n1uita concentrac;ao, clava a impressao de urna lingua
gem sendo escutada e decifrada com atenc;ao. 

No avati kiry.12 cada fan1ília formava um grupo, en1 círculo, com seu pró
prio foguinho. Era um espetáculo de grandes dimensoes. Somente quem par
ticipa desta festa pode avallar a distancia que nos separa do mundo guarani. 
No início da minha estada estranhei bastante estar sozinho naquele mundo 
tao diferente. Certas coisas que consideran1os essenciais na vida urbana mos
tra1n nao ter sentido algum all. Urna das mais difíceis de aceitar era o modo 
de criac;ao das crianc;as. Até detern1inada i,d.ade, elas vivem no chao, muitas 
vezes literalmente na lama. Isso as vezes 1ne incomodava, mas nao deixava 
de perceber como aprendem rápido a se virar. Sao muíto independentes e 
brincam en1 grupo. Muitas vezes eu ficava observando suas brincadeiras. 
Em um dia de chuva, elas se reuniram e cavaram urna pequena reentrancia 
na terra para observar a água correr naquele curso determinado. Nao enten
dí exatamente o motivo, mas a menina mais velha, irma de Suzana, ficou 
furiosa ao chegar e acabou com a brincadeira. En1 urna tarde chuvosa fiquei 
na casa de Adri ano sozinho com as crianc;as. i \ chuva transformou-se em 
urna tempestade violenta, tornando-se mais pavorosa ainda por causa do 
ruído nas telhas de amianto. Todas as crian<_;:as comec;aram a cantar dentro 
'da casa as cantigas das rezas noturnas, como se ali fosse o próprio terreiro. 
Elas só pararam quando a chuva parou. 

No ano seguinte, retornei a Takuapiry. J á fizera contato com muitos índi
os e, desta vez, os homens estavam em peso na reserva. Praticamente todas 
as famílias ten1 a sua roc;a de subsisténcia, cultivando mandioca, milho e 
feijao. Eu passava bastante tempo com Pablito e ele estava totalmente deso
lado. Explicou-me que a terra já estava pronta para o plantío e as sementes 
de feijao nao haviam chegado. Ele me perguntou se eu poderia ajudá-lo com 
algumas sementes, alegando que havia urna promessa de auxílio do Projeto 
neste sentido. Como nao tinha meios de me comunicar dali com o Projeto, 
combinamos que iríamos a Coronel Sapucaia e compraría as sementes. Pos
teriormente, quando viesse a colheita, ele as devolveria ao Projeto. Estando 
acertados, fon1os até Sapucaia e fizemos as compras. Nao sabia como 

12 Batismo do rnilho. 
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retornaría111os com aquelas grandes sacas de semente. H avía un1 camínhao 
da Funai e Pablito entrou no bar, a fim de pedir urna carona. Demorou pou
cos minutos. Ao sair estava bastante diferente, acho que havia bebido no 
bar, mas mesmo assim nao daría tempo para que o álcool fosse absorvido. 
Parecía outra pessoa, um olhar de soslaio, um certo brilho. Perguntou se eu 
nao poderia con1prar carne. Como minha resposta foi negativa, ele insistiu, 
dizendo que nao precisava ser muita. Nao sabia exatamente o que ocorrera; 
un1a estranha embriaguez, certamente nao causada apenas pelo álcool. Era 
vontade de con1er carne. Pegamos carona e saltamos perto de sua casa, sen
do que durante todo o percurso ele se manteve u1n tanto sinistro. Quando 
estávamos já no n1eio do mato, ele parou de súbito e tocou longamente o 
n1ilnby-apyká, aquele instrun1ento semelhante a um apito. Ficava escutando 
se os pássaros respondiam. Depois disso, despedímo-nos, cada um para seu 
lado. Toda vez que eu me deparava com abismos <leste tipo, sentía um certo 
medo, talvez daquilo que seja mesmo estranho e indecifrável. No día seguin
te, ele havia voltado ao normal, pelo menos para mim. 

Nesta segunda viagem, fui batizado pelos guaranís. Nao vou descrever 
o ritual, pois creio que nao seria nosso interesse aquí. Entretanto, posso ao 
menos informar o meu no me, aquele que se revelo u ao Pa 'í: Apyká Renc[y. 
Eu sabia o significado de Apyká, o banco ritual que eles sen1pre oferecem 
e que também é utilizado pelo Trovao em sua travessia rumo ao nascente. · 
A família de Pablito traduziu o nome como Banco que Alu111ia. Naquele 
mesmo instante, eles cantaram urna reza para n1im, ou seja, com o meu 
nome. A n1elodia era de rara beleza e conseguí gravá-la. No final, Pablito 
tocou seu 1nimby-apyká para os pássaros. 

1 

N[uitas noites, nos diversos terreiros que eu visitava, dormía ao relento, 
próximo ao fogo. Levava minha rede e un1 saco de dormir. Lá pelas tantas, ao 
som eterno das rezas, acabava adormecendo. Fazia um frio de rachar e se nao 
fosse a proximidade do fogo, isso seria impossível. Muitas vezes, ao chegarmos 
em casa a noite, eu reparava que Adriano perguntava ao filho os detalhes sobre 
nossas atividades durante aquele dia, especialmente as pessoas con1 quem estivé
ran1os. Sendo um estrangeiro, compreendi isto como natural. 

Os índios votaran1 um grande senti111ento de oposis:ao ao homem branco, 
como nao poderia deixar de ser. Presenciei urna reuniao de chefes de família, 
na casa do capitao. É o que eles chamam de aryguaru, ·grande reuniao. Pude 
apenas entender que o assunto era relacionado. a conflitos com um fazendeiro 
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vizinho da reserva. Creio que ele fizera acusac;oes de que um boi hávia sido 
roubado ou abatido em · seu pasto. Era manha, e há vários dias Adriano vinha 
pedindo que eu tirasse urna fotografia, coisa muitíssimo apreciada por eles. 
Perguntei se gostarian1 de fazer a foto naquele mon1ento. Eu estava interessa
do em registrar também, ou principalmente, a reuniao dos chefes. Certamente 
con1eti un1a ga fe, pois ali estava reunida toda a inteligentzia de Takuapiry. 
i\driano chegou a entrar em casa para buscar urna roupa, mas a foto nao foi 
autorizada pelo grupo. Pediran1 que a fizesse em outro momento. 

Eu havia pensado bastante sobre como explicar aos índios os objetivos 
de ininhas visitas. Conversei sobre o tema do suicídio com alguns, mas isto 
nao trouxe maiores esclarecimentos. 13 Em nenhum momento, entretanto, 

: 

fizera1n perguntas sobre os motivos que ri1e levavam até eles, tao longe da 
ininha terra. Perguntavam no máximo onde eu morava e se tinha mulher e 
filhos. Profundamente discretos, nunca foram além disto. Só pude compre
ender n1uitas coisas que Nitnuendajú escreveu sobre os guaranís após con
'river com eles. Certo día, estava com José e outros meninos da mesma 
jdade, um deles filho do Pa'í Remício. Aliás, o único que revelou seu nome, 
nada n1enos que Ñanderú Papa, Nosso Pai. Pois be1n, o filho de Ren1ício 
era um menino muito mais bem-cuidado que José. Suas ro upas eram sim
ples, mas Iimpas. Durante a reza, ele as vezes entrava na frente da fila e 
comandava, con10 o pai, o ritual. Era seguramente um futuro Ñanderú 
Papa, muito cheio de si. Pomos a un1a pequena cachoeira, eu, José e os 
outros garotos. Após o banho sugeri ao menino José que lavasse as roupas, 
aproveitando o sol. Ele di sse que nao faria isso. Os outros meninos apro
veitaran1 a situac;ao, rindo e fazendo piadas, creio que a respeito de suas 
roupas. Con10 tudo se passava em guaraní, nao entendi direito o assunto 
da conversa. José nao retrucou, n1as percebi que ele chorava. Era n1ais un1 
<lestes abisn1os que tantas vezes viví em ·rakuapiry. O menino sumiu no 
mato e por mais que o procurássen1os, nao havia como encontrá-lo. Quan
do voltei a casa para falar com Adriano, José estava lá, tranqüilamente. 
Essa foi urna grande lic;ao sobre coisas de um outro mundo. Quando fui a 
Sapucaia com Pablito, comprei para ele um caminhaozinho de brinquedo14. 

José amarrou urna cordinha e nao havia lugar que nao o acompanhasse o 

13 Apenas a confirma~áo de que eles eram desencadeados por motivos aparentemente 
insignificantes. Mas isto, Durkheim já havia escrito com precisáo. 

14 Ele já tinha um, mas bastante danificado e sem nenhuma roda. 
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caminhao, naturalmente que sempre rodando no chao. O mator diverti
n1ento era faze-lo passar em poc;as d'água. 

En1 un1a das últin1as rezas a que fui, havia um índio enorme que pas
sava boa parte da vida trabalhando nas cidades da regiao. Ele, bastante 
en1briagado, se vangloriava sobre isto e carregava várias quinquilharias 
no corpo. A 1nais imponente eram os óculos escuras. O indio, nao me 
recordo o no me, dizia ser "ajudante" do Pa 'í, urna espécie de aprendiz. 
Entre todos os seus pequenos troféus, mostrou-me um colar indígena, 
muito trabalhado, con1 algumas penas coloridas. Com grande exaltac;ao, 
en1 meio a conversa ele dizia: "essa aquí é minha carteira de identidade", 
n1ostrando a forn1a peculiar de apropriac;ao da alteridade, entre os tupi
guarants. 

Eu fui embora bem cedo, ao nascer do sol, no único ónibus que pas
sava pela estrada de Sapucaia. José acompanhou-me até a beira da re-. 
serva, aguardando a minha partida. A família toda de Pablito também 
estava lá. Eram mais de dez pessoas, todas com as melhores roupas 
para un1a foto e a despedida. 
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1a Reserva de Guasuti, mo radores seguram instrumentos utilizados nas rezas 

CAPÍTULO IV 
. Ü SUICÍDIO NO ESPA<;O E NO TEMPO 

Introdu~ao 

o comportamento auto-agressivo, incluindo tentativas de suicídio e 
suicídio completo, representa um. sério problema. E m diversos p·a

íses, tentativas de suicídio fatai s estao entre as dez principais causas de 
morte. Se considerarmos apenas a faixa etária entre 15 e 34 anos, o sui
cídio freqüentemente está entre as tres principais causas de morte. Esti
ma-se que em 1980 cerca de meio milhao de pessoas se suicidaram em 
todo o mundo. Apesar de desconhecidos, esses números sao seguramen
te muito mais elevados, em virtude de fatores que levam ao sub-registro. 
Urna quantidade provavelmente dez vezes maior .de pessoas fez tentati
vas de .suicídio nao-fatais. 
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A falta de urna definis;ao comum de suicídio, aliada a diferentes critérios de 
classificac;ao de causa mortis, resistencias culturais e familiares, entre outros 
fatores, levam ao .mencionado sub-registro. Con1 relac;ao as tentativas de suicí
dio nao-fatais, nao existem registros em nível nacional em nenhum país do 
n1undo. Além das dificuldades para utilizar critérios na classificac;ao de um 
comportamento como tentativa de suicídio, as instituic;oes que lidam com este 
problema podem nao registrar os casos como tal, ou fazé-lo de forma irregular. 
Algumas pesquisas de camp(_) indicam que apenas urna em cada quatro pesso
~s que tentam o suicídio, segundo· critérios da .Organizas;ao Mundial da Saúde 
(OivIS), chegam a ter contato com profissionais de saúde. 

Durkheim já havia demonstrado que cada país tem a sua taxa histórica 
1 . . 

de suicídio, sen,do este padrao muito estável e peculiar. Assinala que as 
taxas de suicídio sao tao características de cada populac;ao, que poderiam 
constituir quase que um padrao de identidade: 

"Cada sociedade teJJt) portan/o) em cada momento de sua 
história, unta predisposirao para o suicídio. ( ... )Nao apenas 
essa laxa é constante durante longos lapsos de tempo como 
também sua invariabifidade chega a ser maior que a dos prin
cipais fenó1nenos de111ográficos. A mortalidade geral, sobre
tudo, varia muito mais freqüentemente de ano a outro, e as 
variafifes sao muito mais importantes." a 

Esta observas;ao pode, ainda hoje, ser sustentada por dados estatísticos 
e epidemiológicos internacionais. A análise destes dados revela urna ampla 
varias;ao de um país para outro. Em alguns, como Malta e Egito, as taxas 
sao próximas a zero, ao passo que en1 outros, como na Hungría, as taxas 
anuais sao de 66, 1 suicídios por cem mil habitantes. Se ordenarmos um 
grande grupo de países segundo suas taxas nacionais de suicídio, após um 
período de 20 anos, a ordem inicial praticamente nao se modificará. De 
modo geral, os países europeus, ou habitados por descendentes de euro
peus, tém taxas mais elevadas. Os países latinos, incluindo aqueles do 
Mediterraneo, e árabes, tem taxas muito mais baixas. 

A classifica~ao etiológica de Durkheim 

O clássico estudo de Durkheim, O suicídio, constituí um importante marco 
definidor nas tentativas de teoriza<;ao sobre o tema. 11esmo atualmente, um 
século após a sua edic;ao, o livro continua como referencia obrigatória para 
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os estudiosos da auto-agressao. Um dos n1aiores méritos <leste trabalho foi 
conceituar as diferentes formas de auto-agressao, estabelecendo urna tipología 
para o suicídio. O autor, considerando que individualmente o ato suicida pouco 
contribuí para urna possível ordena<;ao, estabeleceu a necessidade de diagnos
ticar as causas sociais que conduziriam a esta a<;ao derradeira e fatal. A partir 
desta posi<;ao etiológica, Durkheim estabelece urna tipología universal para o 
suicídio, classificando-o em tres formas fundamentais. 

Ao observar que as taxas variavam entre as comunidades de diferentes 
religioes, chegando a níveis mais elevados entre protestantes, intermediári
os entre os católicos e n1uito baixos entre os judeus, Durkheim considerou o 
grau de individualismo relacionado a cada religiao como responsável pelas 
diferentes taxas. Senda o protestantisn10 urna religiao eminentemente indi
vidualista, nao organizada hierarquicamente e institucionalizando o livre 
arbítrio como móvel principal das a<;oes humanas, suas comunidades estari
an1 menos fortemente integradas e seus men1bros menos subn1etidos aos 
desígnios coletivos. O protestante estaría mais livre para escolher o seu ca~ 
minho e seria o responsável maior por esta escolha. Ao contrário disto, nas 
comunidades católicas, os men1br.os gozariam de um níve1 n1uito menor de 
liberdade, senda estabelecida urna verdadeira hierarquía, capaz de controlar 
cada passo da coletividade. O católico, menos livre para suas escolhas, esta
ría por sua vez mais sujeito a ordem coletiva e, portanto, mais integrado a 
sua con1unidade. Nesta progressao, os judeus teriam urna liberdade de a<;ao 
muitíssin10 mais reduzida, devendo responder, sem questionamentos, as 
normas de sua religiao e tradic;oes. Analisando também a redu<;ao das taxas 
de suicídio nas famílias com grande número de filhos, Durkheím concluí que 
o nível de integrac;ao das sociedades religiosa e familiar é o responsável mai
or pelas diferen<;as nas taxas. Quanto n1aior o peso do indivíduo, em detri-
1nento de seu grupo social, maior a tendencia ao suicídio. Nas regioes 
urbanizadas, onde o grau de ·individualismo é muito mais acentuado, as ta
xas de suic.ídio crescen1 proporcionalmente. Por resultar de urna ruptura dos 
Jac;os que unem o indivíduo ao seu grupo social, esta forma de auto-agressao 
f oi denominada pelo autor de suicídio egoísta. 

Assim como o excesso de individualismo poderia conduzir ao suicídio, 
sua falta teria resultados semelhantes. Ao observar que em muitas comu
nidades, consideradas pelo autor como primitivas e marcadas por urna au
sencia quase total de individualismo, as taxas de suicídio eram elevadas, 
Durkheim estabelece urna segunda forma de .auto-agressao, denominada 
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suicidio altruísta. Sao citados vários exemplos, incluindo as so'ciedades 
orientais, sociedades primitivas, como os antigos bárbaros e índios norte
americanos, além de subgrupos das sociedades contemporaneas, como as 
corporas:oes militares. Em todos, o valor do indivíduo era considerado mí
nimo, em favor de um peso quase absoluto do grupo social. Ao se diluir a 
importancia do indivíd uo, por motivos aparentemente insignificantes, pode
se abrir mao da existencia e cometer o suicídio. Neste caso, entretanto, o 
indivíduo sacrifica sua vida em favor de um valor maior, seja ele o grupo 
social ou mesmo a idéia de urna vida mais verdadeira e sublime. Sao os 

' ' 

casos de suicídios místicos ou realizados sob o fervor da religiosidade, 
resultando em esséncia de um investimento maior no grupo social. É opor
tuna a observac;ao do autor sobre os segqientos da sociedade contempora
nea que preservam esta preponderancia do grupo social, ao se diluir o peso 
do indivíduo. Nas corporac;oes militares, por exemplo, as taxas de suicídio 
costumam ser bem mais elevadas que aquelas da sociedad.e civil corres
pondente. 1 No que tange a auto-agressao, o autor demonstra que quanto 
mais individualista a sociedade, maior o agravamento relativo nas forc;as 
armadas. Seriam "grupos arcaicos" convivendo com organizac;oes sociais 
modernas.2 A onda de suicídios em mosteiros e presídios seria também um 
exemplo contemporaneo de suicídios altruístas. 

U m terceiro tipo de auto-agressao estaría relacionado as súbitas mu
qans:as da vida social, particularmente durante crises económicas. Tanto 
aque1as que se acompanham de enriquecimento, como as que acarretam 
empobrecimento das sociedades, produzem um aumento vertiginoso das 

' taxas de suicídio. E importante assinalar que as crises de enriquecimento 
social tem, sob es te aspecto, um efeito ainda mais pronunciado. Na vida 

1 Ele demonstra, mediante a apresenta9ao de dados estatísticos, que esta tendencia ao suicídio 
se acentua entre as baixas patentes militares, fato que resultaria de um recorte individual 
menos nítido nestes grupos. Entre os militares oficiais, o valor próprio do indivíduo o protegería 
desta tendencia ao suicídio, aproximando as taxas daquelas prevalentes na sociedade civil 
correspondente. 

2 Está implícita, na sociologia durkheimiana, urna visao evolutiva da vida social, considerando 
que os povos primitivos teriam apenas os rudimentos da civiliza9áo, vivenciando estágios 
iniciais de um desenvolvimento que conduziria ao seu apogeu. Neste caso, a sociedade 
européia de entáo era tida como o clímax deste desenvolvimento natural, constituindo o 
sentido único para onde poderiam caminhar aquelas organiza96es consideradas como 
"inferiores". Esta visáo etnocentrica, contrariando a dialética que engendra a historicidade e 
a mudan9a na vida social, nao diminui, ao nosso ver, a dimensáo do trabalho deste autor. Sua 
obra tem urna importancia paradigmática na constru9áo de um objeto social, apesar de urna 
certa hesita9áo positivista em considerar este objeto como um constructo teórico. 
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individual, as súbitas mudanc;as te1n também o mesmo efeito, a exemplo 
das crises estabelecidas durante os primeiros anos de viuvez, particular
mente entre homens com filhos. Segundo Durkheim, é a necessidade de 
promover um rearranjo e se adaptar as novas circunstancias que produz 
um aumento das taxas de suicídio. Os momentos de mudanc;a, caracteri
zando-se por urna desregulamentac;ao temporária da vida social, produziri
am um desencontro entre os anseios do homem e suas verdadeiras possibi
lidades, um estado denominado anomia. Aqueles que pouco tem, sendo 
regulados pelas normas sociais, nao almejam além de seus próprios limi
tes, vivendo conformados a sua própria existencia. As mudanc;as súbitas 
da sociedade produzem um descompasso entre aquilo que se deseja e aqui
lo que efetivamente se pode obter da vida, criando as condic;oes propícias 
ao suicídio. Esta forma de auto-agressao, estritamente relacionada a mu
danc;a, foi denominada suicídio anómico. 

De acordo com Durkheim, estes tres tipos básicos de suicídio poderi
am se combinar e constituir formas mistas de auto-agressao. Neste mo
mento, aquilo que verdadeiramente nos interessa é urna síntese da 
tipología durkheimiana com vista.s a elaborac;ao teórica sobre nosso tema. 

O problema e a abrangencia do suicídio indígena 

A ocorrencia de comportamento auto-agressivo entre os índios guaranís 
do sudoeste brasileiro produziu, entre observadores e estudiosos, diver
sas especulac;oes e tentativas de teorizac;ao. O caráter epidemico deste 
fen6meno coletivo nao havia sido ainda observado, ou p elo menos di
vulgado em nosso meio. As primeiras notícias de suicídio e tentativa de 
suicidio de guaranís surgiram e,m 1986, provocando perplexidade entre 
antropólogos familiarizados com as tradic;oes <leste povo.3 Nao nos refe
rimos aqui ao carátér essencialmente escatológico da mitología e da cul
tura guaraní, mas ao comportamento auto-destrutivo no sentido estrito. 
A este respeito, as análises do material etnográfico referente a mitología 
guaraní tornam surpreendente a inexistencia de tal comportamento até a 

, A 

epoca contemporanea. 

Alguns dados epidemiológicos, sobre o suicídio guaraní, chamam aten
c;ao. Inicialmente, a ocorrencia <lestes fen6menos auto-agressivos é ab
solutamente predominante entre o grqpo guarani-kaiowá, apesar de ocor-

3 Segundo Thomaz de Almeida, o fenómeno já era conhecido pelo menos desde 1977. 
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rerem também, em menor escala, entre os guarani-iiandeva. Desconhe
cemos fenomenos desta natureza entre os guarani-m/ryá, que formam o 
terceiro ra1no desta família lingüístico-cultural. O povo tupi do litoral, 
apesar de culturalmente e lingüísticamente relacionado ªº guaraní, nao 
ch ego u ao século XX. b 

Apesar de ter seu epicentro situado na grande reserva d~ Dourados, 
Mato Grosso do Sul, a epiden1ia atinge quase todas as reservas guaranís 
da regiao, ultrapassando as fronteiras com o Paraguai. É relevante que 
outros grupos indígenas, con10 os terena, que viven1 lado a lado com os 
guaranis da reserva de Dourados, nao apresentem fen6menos desta na
tureza. Há registros de suicídios entre os índios ticunas4

, urna das tribos . . 

mais nun1erosaS, do território brasileiro, ·e os zuruaha5
' um povo indígena 

da Amazonia Ocidental. O infanticídio que acorre entre alguns grupos 
indígenas nao <leve ser interpretado como auto-extermínio étnico; trata-se 
de urna medida que, combinada ao aleitamento tardío e ao aborto, regula o 
crescimento populacional. Nao poderíamos, portan to, considerar es tes fe
n6menos co1no sendo da mesma natureza que o suicídio observado entre 
os guarants. 

A demografia do suicídio indígena· 

A aparencia de um fato suigeneris, quase exclusivo dos guaranís, nos leva a 
.especular sobre a origem <leste comportamento. A absoluta predominancia de 
adolescentes e adultos jovens entre a populas:ao que tenta ou completa o ato 
de suicídio é impressionante e peculiar. O suicídio é, sem sombra de dúvi
das, um f en6n1eno do jovem guaraní, qua se nunca observado entre índios 
1nais idosos. Um dado epidemiológico desta natureza mostra-se 
estranhamente atípico. Desde o clássico estudo de Durkheim sobre o suicí
dio, sabe-se que há un1a relas:ao definida entre idade e comportamento suici
da: quanto mais se envelhece, maior o risco de comportamento autodestrutivo: 

"(. . .)Nao apenas o suicídio é raríssimo na infáncia) como ape

nas na ve/hice ele chega ao apogeu e) nesse intervalo, aumen
ta regularmente de idade em idade. (. .. .)"e 

4 Sobre o suicídio ticuna, encontra-se ern fase de elabora9ao urna tese de doutorarnento da 
antropóloga Regina Erthal, Flocruz/RJ. 

5 As inforrna96es sobre os zuruahá, corn urna popula9ao de cerca de 130 pessoas, nos forarn 
transrnitidadas pelo Prof. Vive iros de Castro. 

84 



KANDIRE : o PARA Í SO TERREA L 

Esta leí durkheimiana, comprovada em es tudos atuais em diversos 
países e regioes, é, no entanto, claramente contestada pela distribui<;ao 
etária do suicídio guaraní. O estudo mais atento da questao nos leva, 
curiosan1ente, a um panorama inteiramente diverso daquele inicialmente 
vislumbrado, apontando para um caráter muito mais universal do com
portamento auto-agressivo das popula<;óes ameríndias em contato com 
o colonizador europeu. O próprio Durkheim, em O suicídio, fa z referen
cia a facilidade com que certos grupos de índios norte-americanos co
metiam o suicídio: 

"( ... )O mesmo acontece com os índios da América do Norte: 
hasta um desentendimento conjttgal ou uma questao de ciú-
111es para que um home1n ou uma mu/her se maten1. ( .. .) "d 

Ao ampliar a pesquisa bibliográfica, constatamos que decididamente 
o comportamento auto-agressivo dos guaranís nao é um fato, n em de. 
longe, stti generis. O suicídio epidemico dos povos nativos é um fen6me
no bastante comum em diversos grupos de índios e esquimós do territó
rio norte-americano, incluindo Alasca, Canadá e Groelandia . Em virtude 
da n1agnitude e gravidade do problema, o estudo e a publica<;ao de arti
gas científicos alcan<;ou grandes propor<;6es na América do Norte, confi
gurando um verdadeiro boo111 a partir dos anos sessenta. As compila<;6es 
mais abrangentes constataram cinco artigas publicados antes de 1960, 
dezessete artigas entre 1960 e 1969, setenta e quatro entre 1970 e 1979, 
e sessenta e quatro entre 1980 e 1989, totalizando 1.61 artigas e 
trabalhos.c As primeiras publicasoes tinham caráter etnográfico, ricas em 
descri<;óes históricas e culturais~ A literatura dos anos sessen ta é centrada 
nos cont1itos culturais e sociais. Finalmente, a literatura científica mais 
recente apresenta urna refinada abordagem epidemiológica, de preciosa 
contribuis:ao ao efetivo dimensionamento quantitativo e qualitativo do 
problema. Observamos que nao só a literatura norte-americana, n1as tam
bém a canadense, é bastante extensa e de boa qualidade. 

, 
E importante observar que, nestes trabalhos, o problema do suicídio 

das popula<;óes nativas seja também tratado como urna questao exclusiva 
e sui generis. A impressao que ternos ao estudá-los é de que o fenómeno 
ocorreria apenas entre as populac;oes nativas da América do Norte, sendo 
desconsiderada a possibilidade de buscar a ocorrencia de comportamento 
autodestrutivo entre outros povos ameríndios, fora do território norte- · 
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americano. Apesar da importancia dos periódicos científicos nos quais os 
artigos sao publicados,6 pouca atenc;ao é dada ao estudo deste tema em 
nível internacional. Da mesma forma que o suicídio dos índios guarani
kaiowa é apresentado em nosso meio como um enigmático problema pe
culiar e idiossincrático, as pesquisas sobre o mesmo tema na América do 
Norte apresentam urna conformac;ao quase doméstica. 

O confronto de nossos dados epidemiológicos, especialmente quanto 
ao caráter estritamente juvenil do suicídio guarani, com os registros das 
pesquisas epidemiológicas dos povos nativos da América do Norte, inclu
indo índios e esquimós, traz importantes contribuic;oes. A mais forte simi
laridade entre todos os estudos compilad9s é urna indicac;ao quase univer
sal de que o suicídio indígena é primariamente um fenómeno do adoles
cente e adultb jovem.f Sendo assim, tanto os guaranís da América do Sul, 
como os apaches e esquimós da América do Norte, tem um padrao de 
comportamento auto-agressivo que contrasta grosseiramente com aquele 
apontado por Durkheim, no final do século passado, e comprovado pelos 
estudos contemporaneos em inúmeros países. Mais paradoxal ainda é o 
fato de que, ao invés de aumentar com a idade, a tendencia ao suicídio vai 
decrescendo, alcanc;ando taxas desprezíveis na velhice. Podemos visualizar 
estes padroes divergentes na figura A, que ilustra as taxas de suicídio espe-
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FIGURA A: taxas de 
suicidio por faixa etária, 
para populayáo indígena 
{1965-1967) e populayáo 
geral (1966) dos Estados 
Unidos. 
(Fonte: Ogden et al., 
1970, p. 77) 

6 lncluindo o American Journa/ of Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandinavian, Canadian Journal 
of Psychiatry, lnternational Journal of Psychiatry, American Anthropologist, entre outros. 
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cíficas para cada grupo etário entre indígenas e a populac;ao geral dos Es
tados Unidos. A tabela 1, no Apendice, indica as taxas de suicídio especí
ficas para cada grupo etário, comparando com as taxas para a populac;ao 
geral dos E stados Unidos. A observac;ao dos mesmos demonstra que as 
taxas entre os nativos atingem o pico na juventude, por vo1ta dos 20 anos, 
e decrescem a partir daí. Ao contrário, na populac;ao geral, as taxas sao 
baixas entre os jovens, com crescimento contínuo e pico na velhice, se
guindo a lei geral estabelecida por D urkheim. A s curvas se cruzam antes 
dos 45 anos , significando que a partir de entao a populac;ao geral passa a 
apresentar um risco de suicídio maior que a populac;ao nativa. Es ta dife
renc;a de risco relativo sofre um progressivo incremento com o envelheci
mento de cada grupo. 

Devemos considerar, entretanto, que a populac;ao norte-americana é he
terogenea, senda o padrao da curva de suicídio por faixa etária u1na resul
tante do padrao dominante na maioria populacional, composta em o1tenta . 
e cinco por cento por brancos. Se efetuarmos a separac;ao entre populac;ao 
de brancas e nao brancas encontraremos un1 gráfico de padrao diferente, 
como ilustrado na figura B: 
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FIGURA B: taxas de 
suicídio por faixa 
etária e etnias norte
americanas, 1975. 
(Fonte: National 
Center for Health 
Statistics, Vital 
Statistics of the 
United States) 9 

O padrao de suicídio da populac;ao indígena apresenta um perfil se
melhan te ao das mino rías no rte-americanas, com pico nos anos de ju
ventud e ·e relativa protec;ao nas idades mais .avanc;ad as. A correlac;ao 
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·entre suicídio e idade é provavelmente a m.ais bem documentada e 
estabelecida neste <::ampo, adquirindo quase o status de urna relac;ao 
invadante. Es ta excec;ao a regra, observada entre as minorías norte
americanas, provocou inicialmente urna desconfianc;a nos meios acade
micos. Por muito tempo houve urna convic<;ao de que a populac;ao nao 
branca, especialmente os negros, nao costumava cometer suicídio. Ao 
final dos anos sessenta, este ponto de vista foi substancialmente modi
ficado por resultados de investiga<;oes independentes.h Estes estudos 
verificaram que o suicídio era também um problema para os nao bran
cos, incluindo os negros que constituem oitenta e sete por cento desta 
populac;ao. O que o bscureceu este tema por muit6s anos foi o fato de 
se comparar as taxas totais para bran_cos e nao brancos, sem utilizar 
taxas específicas para cada grupo etário. Tanto os brancos como os nao 
brancos apresentam aumento da incidencia de suicídio ao longo da ado
lescencia até o início da vida adulta, em torno dos 35-40 anos. A partir 
de en tao ocorre um progressivo e contínuo aumento das taxas para a 
populac;ao branca e um progressivo decréscimo para a populac;ao nao 
branca. Por volta dos 60 anos, a discrepancia é máxima. Nesta idade, a 
incidencia de suicídio entre brancos é mais que o triplo daquela entre 
os nao brancos.i 

Um fenómeno importante no campo da suicidologia é a absoluta pre
dominancia de comportamento suicida entre os homens. O caráter pre-

, don1inanten1ente masculino do comportamento suicida, observado tam
bém por Durkheim, é ainda sustentado pelos es tudos epidemiológicos 
contemporaneos. Em termos médios, as taxas de suicídio entre homens 
sao duas vezes n1aiores que entre as n1ulheres. Apenas em dois países, 
Cingapura e Japao, as taxas sao mais elevadas nas mulheres, entre 15 e 24 
anos. Esta posic;ao anó1nala <leve relacionar-se a fatore s culturais peculi
ares, aliados a condic;oes que aumentam a vulnerabilidade relativa do 
grupo feminino 7

• Sendo portan to um fenomeno predominantemente 
n1asculino, a decomposic;ao das curvas de incidencia de suicídio entre os 
sexos traz importantes contribuic;oes, conforme observamos na figura 4 
(Apendice). Homens e mulheres nao brancos tem curvas semelhantes, 

7 Com rela9áo a diferen9a das taxas de suicídio entre os sexos, ressaltamos que, entre a 
populac;áo indígena norte-americana, este é um fenómeno ainda mais predominantemente 
masculino que na populac;áo geral. Cerca de 83% de todos os suicídios indígenas sáo 
masculinos, em comparac;ao com 73º/o, na populac;áo geral. 
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com pico aos 30 anos e queda com o avanc;o da idade. Os homens bran
cos tem urna curva que impressiona pelo seu crescimento quase linear 
com a idade, ao passo que as n1ulheres brancas apresentam um pico 
modal em torno dos 50 anos, seguido por declínio. A queda das taxas 
de suicídio após a juventude, entre os nao-brancos, obscurece o signifi
cado dos números médios totais, que sao naturalmente rebaixados.8 

O suicídio em minorias étnicas 

Levando-se em considerac;ao que os negros constituem oitenta e sete por 
cento da populac;ao nao-branca norte-americana, seria importante exami
narmos qual a situac;ao, no que se refere ao comportamento autodestrutivo, 
das outras minorías naquele país. Apesar das dificuldades implicadas em urna 
investigac;ao desta natureza, um importante trabalho lanc;a alguma luz neste 
tema. A pesquisa realizada por Mclntosh e Santosi investiga o suicídio entre 
idosos de diferentes minorías norte-americanas. Embora os nativos tenham 
as maiores taxas de suicídio entre todos os grupos étnicos daquele país, en1 · 
claro contraste con1 a populac;ao negra, que possui as menores taxas médias, 
ternos de levar em considerac;ao as peculiaridad·es das curvas por faixa etária. 
Ambas .as minorías apresentam maior risco de comportamento auto-agressi
vo nos anos de j uventude e clara protec;ao nas id ad es mais avanc;adas. O 
referido trabalho, estimando populac;oes minoritárias por urna metodología 
estatística complexa, chega a conclusoes bastante esclarecedoras. Os gru
pos minoritários de chineses, japoneses e filipinos norte-americanos apre
sentam taxas crescentes de suicídio, na medida em que aumenta a idade, 
padrao etário semelhante a maioria branca. Os resultados sao apresentados no 
Apendice, na tabela 3 e na figura 3, confirmando as tendencias apontadas em 

, ' 
estudos anteriores. E de fundamental importancia ressaltar que entre todos 
os estudos, apenas um, realizado por Reingoldk, contradiz a regra específica 
de taxas elevadas entre a populac;ao negra juvenil e queda com o aumento da 
idade. Neste estudo, a maioria dos suicídios ocorreu em negros de meia-idade 
e idosos. Neste caso, entretanto, urna situac;ao socioecon6mica favorável 

8 A área da curva de suicídios entre os nao brancos, representando o número médio total , é 
bem menor que aquela correspondente no gráfico relativo a populayao branca. Se nao 
considerarmos a absoluta concentrayao dos suicidios destas minorias populacionais entre 
os jovens, com urna curva específica diferente, podaremos incorrer em um erro de 
interpretayao dos dados epidemiológicos, como ocorrera até os anos 60. Em funyao de um 
número médio rebaixado, considerava-se o suicídio um fenómeno raro entre a populacao 
negra. Em realidade, ele é raro apenas entre os negros adultos, após o período juvenil. 
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-entre os jovens, com bom nível de emprego, parece ter influenciado o pa
drao. 

Poderían1os considerar, provisoriamente, que o perfil etário do suicídio 
indígena, tanto no Brasil, como em outras regioes da América, é aparente
mente característico de populac;oes minoritárias desprivilegiadas. Os gru
pos minoritários norte-americanos em situac;ao favorável, incluindo as po
pulac;oes negras do estudo de Reingold, previamente citado, apresentam 
padrao semelhante ao da maioria branca. É natural que a categorizac;ao de 
grupos privilegiados em oposic;ao a outros supostamente nao privilegiados 
exija determinados parametros que buscaremos apre.sentar a seguir. 

Auto-agressao e contexto socioecoQ01nico 

Se compararmos, nao as taxas de suicídio por grupos etários entre popu
lac;oes, mas as taxas de mortalidade, verificaremos que um cruzamento simi
lar aquele observado entre as curvas de suicídio para a populac;ao nativa e 
populac;ao geral norte-americana (figura A) ocorre também naquelas refe
rentes a taxas de mortalidade por grupo etário. Tomemos, como exemplo, 
taxas de mortalidade para negros e brancos nos Estados Unidos. Tem sido 
observado, por algum tempo, que as curvas se entrecruzam em idades avan
c;adas, aproxin1adamente aos 75 anos de · idade. Este fenómeno, quando ob
servado pela primeira vez, foi visto com ceticismo, pois considerou-se im
provável que fatores socioeconómicos, responsáveis pelas altas taxas de 

· inortalidade da populac;ao negra, fossem revertidos na velhice.1 Pensou-se, a 
princípio, que este cruzamento resultaría de erros na coleta de dados e regis
tros. Entretanto, o ajuste .rigoroso <lestes possíveis erros nao eliminou o fe
nómeno, havendo hoje um consenso a respeito de sua existencia. Assim, o 
risco de mortalidade nas populac;oes em desvantagem é acentuado na juven
tude, decrescendo com a idade. A populac;ao branca norte-americana com 
mais de 75 anos tem risco de mortalidade acentuadamente maior que mino
rías negras ou indígenas da mesma faixa etária. Este fenómeno de cruza
mento foi também observado em comparac;óes internacionais, como no tra
balho de Namm, no qual os autores comparam vários grupos junto a popula
c;ao em vantagem e desvantagem, encontrando 21 cruzamentos semelhantes 
aqueles observados entre negros e brancos norte-americanos. 

Se considerarmos a mortalidade por causas violentas, tais como aciden
te e homicídio, verificamos que nas populac;oes desprivilegiadas, a curva 
segue um padrao semelhante ao da populac;~io geral, porém de forma muito 
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mais abrupta e em patamares mais elevados. Tanto a populac;ao geral como 
a indígena mostram um padrao similar para as taxas de ho1nicídio, com 
pico entre adultos jovens e de meia-idade. O homicídio, entre os índios 
norte-americanos, passou a ocupar o oitavo lugar, entre as principais cau
sas de morte. A figura 5 (Apendice) compara as taxas de mortalidade por 
homicídio entre a populac;ao indígena e a populac;ao geral. 

Entre os índios norte-americanos, a principal causa de morte, em 196 7, 
foram os acidentes. O uso do automóvel como arma suicida nos leva ao 
questionamento sobre que percentual <lestes acidentes resulta de tentati
vas de suicídio. Além de apresentarem taxas muito maiores de morte vi
olenta, incluindo homicídio e acidentes, alguns outros parametros aju
dam a caracterizar o perfil destas populac;oes desprivilegiadas. A inci
déncia de vários típos de marte relacionadas ao uso de bebidas alcoó li 
cas é maior entre os índios norte-americanos que na popula<;ao geraln. Por 
exemplo, os índios apaches apresentan1 cirrose hepática em propon;óes 
duas a quatro vezes maiores que a popula<;ao geral. Entretanto, <levemos 
considerar que as mortes somente por alcooli smo cronico tendem a subes
timar a incidencia daquelas relacionadas ao uso de álcool em popula<;óes 
minoritárias. As martes por cirrose, nestes grupos, sao mais raras do que 
as relacionadas ao uso de bebidas alcoólicas, tais como acidentes, homicí
dios e suicídiosº. Condi<;óes semelhantes sao encontradas entre os indios 
canadenses. U ma pesquisa, realizada en1 197 6P, mostrou que, em compara
c;ao com a populac;ao geral <leste país, os índios eram duas vezes mais pro
penso s a morrer de acidentes autom obilísticos, duas vezes e meia mais 
propensos a morrer por suicídio e quarenta vezes mais propenso s a mor
rer por arma de fogo. A import~ncia do álcool em mortes violentas, entre 
os nativos canadenses e norte-americanos, foi amplamente comprovada. 
Cutler e :Nforrisonq demonstraram que 66°/o das ma rtes po r acidentes, 83°/o 
dos suicidios e todos os homicídios, en~re índios da Colúmbia Britanica, 
eram relacionados ao uso do álcool. 

Algumas variáveis demográficas sao importantes no estudo das ma r
tes relacion~das ao álcool. O sexo masculino apresenta taxas muito mais 
elevadas <les te tipo de morte. Ao mesmo tempo, apesar de muito raras, 
as mortes súbitas em adultos jovens tem o álcool como sua principal 
causa. O es tado civil é urna outra característica demográfica associada a 
taxas de morte relacionada ao álcool. Entre os homens, o casamento di
minui o. risco <leste tipo de morte. O contrário ocorre entre as mulheres, 
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nas guais o casamento aumenta o risco de morte por fatores relacionados 
ao álcool. Roomr já observara anteriormente que os achados referentes 
ao sexo e estado civil, no que diz- respeito a morte relacionada ao álcool, 
se adaptam perfeitamente aqueles de Durkhein1, com rela<;ao ao suicídio. 
Em seu -clássico estudo, Durkheim demonstra que o suicídio é um fenó
meno predon1inanten1ente masculino e que o casamento tinha efeitos in
teiramente contrários entre os sexos: enquanto os hon1ens eram clara
mente protegidos do suicídio pelo matrimonio, as mulheres casadas apre
sentavam taxas bem mais elevadas que as solteiras. 

Em virtude de suas características demográficas, a popula<;ao indígena, 
composta em sua maioria por jovens, poderia ter maiores taxas de mortes 
relacionadas ao álcool. Um importante tr_abalho realizado por Trott5 tentou 
determinar a contribuic;ao relativa da etnicidade nas n1ortes súbitas relacio
nadas ao álc'ool, quando outras características demográficas sao controla
das. O estudo foi realizado a partir de urna amostra de 2.656 mortes classifi
cadas como súbitas, inesperadas, acidentais ou violentas. A presenc;a de ál
·cool era freqüentemente observada em exames laboratoriais post-mortem e 
as características demográficas, incluindo idade, sexo, estado civil, origen1 
étnica e status ocupacional, foram determinadas. Os resultados foram com
parados estatisticamente a urna an1ostra de mortes da populac;ao em geral, 
buscando determinar a importancia relativa e absoluta de cada variável. As 
taxas de mortes relacionadas a drogas eram maiores no sexo masculino, es-

, pecialmente entre os 20 e 24 anos de idade, confirmando os achados de 
Lo\ve e de outros estudos recentes. O estado civil contribuiu, significativa
mente, no sentido de predizer mortes relacionadas a drogas, tanto em ho
mens como em mulheres. Divorciados e separados eram mais propensos a 
morrer por fatores relacionados a drogas. A super-representac;ao de homens 
solteiros e mulheres casadas neste tipo de morte, ao mesmo tempo em que 
coincide com os achados de Durkheimr para o suicídio e de Roomu para 
n1ortes relacionadas ao alcoolismo, é surpreendente. Levando-se em conta 
que este último trabalho estudou dados referentes ao início do século, as 
enormes mudan<;as no papel social da mulher e do homem nao modifi~aram 
a influencia diferencial do matrimonio para os sexos. 

O status ocupacional revelou-se um parametro significativo para o risco 
de morte relacionada a drogas, tanto no homem como na mulher. Os de
sempregados apresentaram propensao e risco muito maior para este tipo 
de morte, nao havendo nisto urna relac;ao entre .aumento do consumo de 
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álcool e desemprego. Na verdade, as pesquisas sugerem que a piora das 
condic;oes económicas pode reduzir o consumo médio de álcool, apesar de 
aumentá-lo em certos segmentos populacionais. A etnicidade contribuiu 
significativamente para estabelecer a ocorrencia de morte relacionada a 
drogas, tanto em homens como em mulheres, mesmo quando os efeitos de 
outras variáveis foram removidos. Quando índios ou esquimós morrem 
por fatores relacionados a drogas, sua origem étnica parece ser a n1ais 
importante característica demográfica em questao. 

Levando em conside.rac;ao o grau de exposic;ao destas minorías 
populacionais a fatores como desemprego ou subemprego, mortes vio
lentas por acidente, homicídio ou provocadas pelo uso de drogas, em 
especial o álcool, aliadas a taxas de mortalidade infanto-juvenil e expec
tativa de vida muito discrepantes com aquelas da populac;ao geral, pode
ren1os delinear urna situac;ao socioeconómica desvantajosa. O fenómeno 
do cruzamento entre curvas de mortalidade específicas para cada faixa 
etária, ben1 como sua coincidencia com o cruzamento das taxas de suicí- · 
dio por faixa etária, integram esta configurac;ao. 

Se pudermos atribuir um caráter sindrómico aos dados sociais, ou seja, 
aspectos demográficos e comportamentos coletivos que caminham in
variavelmente juntos, o suicídio juvenil emerge como fenómeno associ
ado a este panorama. Entretanto, nenhum dos componentes <leste con
junto poderia, por si só, justificar as diferenc;as encontradas. O status 
socioeconomico, por exe1nplo, é um fator relacionado, na América do 
Norte, as taxas de suicídio. Os homens de baixo status socioeconómico 
tem, naquele país, maiores taxas de suicídio, comparados com os de 
status socioeconómico mediano.-:Poder-se-ia, portanto, argumentar que 
um n1enor status socioeconómico da populac;ao indígena explicaría suas 
taxas de suicídio mais elevadas. Entretanto, quando diferenc;as 
socioeconómicas sao controladas, índios· jovens do sexo masculino terri 
taxas duas vezes maiores que brancas jovens des te mesmo sexov. O 
mesmo vale para outros parametros, como o envolvimento co1n o álco
ol, homicídios e mortes violentas. Sao fatores superdimensionados no 
padrao de mortalidade destas minorías, nao podendo, entretanto, ser 
individualmente considerados. Eles formam, em reabdade, urna confi
gurac;ao completa, da qual emerge o suicídio de adolescentes e adultos 
jovens e sua contrapartida, a protec;ao relativa da populac;ao idosa quan
to as condutas auto-agressivas. 
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Anomia e suicídio juvenil 

Até o n1omento, estivemos falando sobre um aspecto estático da auto
agressao. Urna vez que diagnosticamos o suicídio indígena como um fenó
meno e'Ssencialmente jovem, contrariando a regra estabelecida por 
Durkheim e consideramos, provisoriamente, este padrao etário de suicí
dio como típico das populac;oes desprivilegiadas, caberia urna indagac;ao 
sobre o sentido do suicídio adolescente. A morte de jovens por suicídio 
tem um caráter distinto daquela que ocorre em idosos? Seria necessária 
un1a análise dinamica do suicídío adolescente, levando-se em considera
<;ao suas varia<;6es no tempo e no espac;o. Urna análise desta natureza <leve, 
necessariamente, incluir o impacto das transformac;oes sociais no compor
tamento auto-agressivo de adolescentes :e adultos jovens. 

Se observarmos a tendencia mundial nas últimas décadas, verifica
mos que no período con1preendido entre 1970-1985 ocorreram grandes 
transformac;oes nas taxas. A análise desta transformac;ao na epidemiología 
internacional do suicídio revela doi s fatos significativosw. Nos países onde 
se observa aumento das taxas, este aumento é usualmente mais acentua
do entre a populac;ao jovem, na faixa compreendida entre os 15 e 29 
anos. 11esmo os países que apresentam taxas en1 declínio, mostram au
mento relativo nes te grupo etário. Outro fato que chama a atenc;ao é que 
a magnitude do aumento, sem nenhuma excec;ao, é maior para os homens 

· do que para as mulheres (Apendice, tabelas 5 e 6). 

É particularmente significativo que a populac;ao juvenil seja mais sensí
vel as transformac;oes ocorridas neste período, entre 1970 e 1985-1986, apre
sentando taxas relativas de suicídio maís profundamente modificadas que a 
populac;ao geral. É verdade que este incremento específico entre a popula
<;ao jovem nao invalida a proposic;ao de Durkheim a respeito do aumento da 
incidéncia das taxas de suicídio com a idade. Apesar desta regra ser generi
camente confirmada, como observamos nas tabelas 5 e 6 (Apendice), algu
n1as excec;oes ocorren1, como no 11éxico e Venezuela, onde, em 1970 e 1985, 
as mulheres jovens, entre 1 S e 29 anos, apresentaram taxas mais altas que as 
de maior idade. Também na Austrália e Nova Zelandia, em 1986, os homens 
jovens, entre 15 e 29 anos, apresentaram taxas mais elevadas que o grupo 
entre 30 e 59 anos. Em realidade, estas excec;oes devem ser interpretadas 
como un1a espécie de exagero da tendencia dominante no campo internacio
nal. Mesmo nos Estados Unidos e Canadá, observamos tendencia similar: 
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urna diminui<;ao relativa das taxas de suicídio da populac;ao mais idosa e um 
aumento relativo entre a populac;ao de adultos jovens e adolescentes:-: . En1 
termos dinan1icos, isto expressa urna tendencia de modificac;ao das curvas 
de suicídio em direc;ao aquela observada entre as minorías desprivilegiadas, 
incluindo a populac;ao indígena de diversos países e a populac;ao negra nor
te-an1ericana. H á urna resposta aparentemente diferente das populac;oes jo
vem e idosa a determinadas modificac;oes do cenário social e cultural. 

Se tomarmos os grupos etários e as taxas diferenciais de mortalidade, com 
relac;ao as principais causas de morte, observamos que a populac;ao jovern 
geralmente tem um risco relativo mais acentuado para o suicídio e morte vio
lenta. Em alguns países, como o J apao e a Dinamarca, cerca de um em cada 
tres homens e urna em cada quatro mullieres, na faixa etária entre 25 e 34 
anos, tem como causa tnortis o suicídio. É natural que isto se deva, em parte, 
a remoc;ao de outras causas de morte nestas sociedades, como certas doenc;as 
infecto-parasitárias, doenc;as relacionadas a desnutric;ao, entre outras. Em vá
rios países; o suicídio é a nona ou décima causa de morte na populac;ao como· 
um todo. No entanto, se tomarn1os o grupo etário de 15-34 anos, o suicídio 
passa a ocupar o segundo ou terceiro lugar. No Japao e na Dinamarca, o suici
dio ocupa o primeiro lugar entre as causas de morte neste grupo etário. 

Se integrarmos estes dados as tendencias de transformac;ao das curvas 
por grupo etário, confirma-se um verdadeiro aumento nas taxas de suicí
dio da populac;ao jovem e adolescente e urna reduc;ao entre os idosos. Na 
Europa, América do Norte e Oceanía, a maioria dos países tem taxas de 
suicídio juvenil que sao as mais altas desde que as mesmas _comec;aram a 
ser coletadas, há mais de cem anos, em determinados casos. 

Ao se estabelecer um aumento da vulnerabilidade da populac;ao de ado
lescentes e adultos jovens coro relac;ao ao comportamento auto-agressivo, 
vale indagar sobre suas relac;oes com as transformac;oes sociais. Um primo
roso estudo realizado por Sainsbury, em cooperac;ao coma Organizac;ao 1vfun
dial da Saúde (OMS)r , investigou a relac;ao entre mudanc;as nas condic;oes 
sociais e taxas de suicídio em 18 países europeus, após 1960. As caracterís
ticas dos países em 1961-1963, que se relacionavam com um subseqüente 
aumento das taxas de suicídio duas décadas depois, foram: altas laxas de 
divórcio) baixa percentagem de populafaO com menos de 15 anos, altas laxas 
de dese1nprego e altas taxas de homicídio. O estudo apontou também urna 
alta proporrao de mulheres . empregadas como um fator indicativo de aumen-
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to subseqüente das taxas de suicídio. Segundo os autores, as duas primeiras 
características relacionam-se ao nível de isolamento prevalente na socieda
de, incluindo a reduc;ao da freqüencia com que as pessoas. vivem em grupos 
familiares. As taxas elevadas de desemprego e homicídio, fatores invariavel
mente relacionados ao aumento das taxas de suicídio, indicariam o grau de 
anomia presente em cada sociedade. Esta é urna correlac;ao que gostaríamos 
de registrar, em virtude de sua enorme importancia em nosso tema9

• 

Sainsbury realizou também urna análise em que mudanc;as nas condic;oes 
sociais foram relacionadas a mudanc;as nas taxas nacionais de suicídio. Os 
resultados encontrados foram similares, mas nao ·identicos aos anteriores. 
As taxas au1nen tadas eram associadas a redufiio da popularao com n1enos de 
15 anos) autnento da populafdO co1n 60 antJs ou mais e ·autnento na educa¡ao 
superior de mulheres. Deven1os considerar, como o autor, que os dois pri
meiros casos indicam un1 envelhecimento populacional, aumentando a fre
qüencia de pessoas idosas que, nos países europeus, apresentam as maiores 
taxas de suicídio. A tendencia apontada anteriormente, com relac;ao ao au
mento do suicídio de adolescentes e adultos jovens, nao altera esta regra 
geral. O aumento da freqüencia com que as mulheres tem educac;ao superior 
é um indicador de mudanc;as em seu status, be1n como da estrutura fan1iliar 
destas sociedades. Tomados em seu conjunto, os dados apresentam urna cor
relac;ao múltipla com mudanc;as nas taxas de suicídio de 0,92 . 

. A .. pesar de sua importancia, o estudo de Sainsbury nao responde a nossa 
principal questao, ou seja, a influencia específica exercida pelas transforma
c;óes sociais nas taxas de suicídio da populac;ao de adolescentes e adultos jo
vens. Com relac;ao a este tema, Diekstra desenvolveu urna investigac;ao espe
cial, que pode.ríamos considerar um desdobramento da anterior. Os mesmos 
países foram abordados con1 relac;ao a mudanc;as específicas nas taxas do gru
po etário entre 15 e 29 anos. O período de comparac;ao foi entre 1960-1961 e 
1984-1985. Os autores relacionaram mudanc;as nas taxas de suicídio para este 
grupo etário e mudanc;as percentuais em um conjunto de variáveis sociais. 
A u1nento nas lax as de desemprego) divórcio) homicídio) uso de álcool, nnt!heres 
empregadas, populafdO co111 1nenos de 15 anos e diminui/iio da participa¡ao em 
igrijasmostraram urna correlac;ao positiva com o aumento das taxas de suicí
dio neste grupo etário. A correlac;ao múltipla entre estas sete variáveis e trans-

9 As taxas elevadas de homicídio e desemprego já foram apontadas como características de 
um conjunto de fatores que constituem o universo das populayóes desprivilegiadas e que 
apresentam elevada prevalencia de suicidio juvenil. 
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formac;oes nas taxas de suicídio foi de 0,84. Os autores observam que cinco 
dentre estes sete fatores sao identicos aos apresentados pelo estudo de 
Sainsbury, como associados a mudanc;as nas taxas da populac;ao geral. A cor
relac;ao positiva entre populac;ao com menos de 15 anos e aumento nas taxas 
de suicídio é conflitante com os dados do estudo anterior, mas deve resultar, 
ainda segundo os autores, da utilizac;ao, oeste segundo estudo, da proporc;ao 
de pessoas com menos de 30 anos e as taxas oeste mesmo grupo etário e nao 
na populac;ao geral. Eles consideram que as duas outras variáveis relacionadas 
a mudanc;as nas taxas de suicídio em jovens, a saber, mudanc;a no consumo de 
álcool per capita e mudanc;a percentual no número de membros de igrejas, 
apresentam grande relevancia. O uso de álcool tema maior correlac;ao indivi
dual (0,90) com mudanc;as nas taxas de suicídio em jovens, apontando para a 
crescente utilizac;ao ou abuso de substancias para lidar com problemas da vida, 
senda muitos suicídios e tentativas de suicídio comportamentos desta nature
za.rn A diminuic;ao de membros de igrejas, um sinal de secularizac;ao, é consi
derada pelos autores como um fator capaz de influenciar os valores morais e· 
as atitudes com relac;ao ao suicídio, modificando assim a freqüencia com que 
este acorre. Sugerem que este poderia ser um indicador da diminuic;ao da 
integrac;ao social, urna vez que as igrejas vem funcionando, durante séculas, 
como um "abrigo social". Entendemos que a simples transposic;ao do discurso 
durkheimiano pode levar a interpretac;oes enganosas, urna vez que nao é ne
cessariamente a secularizac;ao que afeta o comportamento auto-agressivo do 
jovem, mas o transito em direc;ao a esta. 

Diekstra concluí o importante trabalho, sugerindo que seus resultados, 
integrados aqueles de Sainsbury, parecem indicar que as sociedades, comu
nidades ou grupos sociais que estao crescentemente sujeitos a condic;oes de 
instabilidade económica ou desemprego, quebrada estrutura tradicional pri
mária ou do grupo familiar, violencia interpessoal com aumento do com
portamento criminoso, secularizac;ao e a.umento do abuso de substancias, 
estao sob elevado risco de apresentar um aumento na incidencia de suicí
dios acima das taxas que podem ser consideradas normais para cada soci-

10Lembramos que o suicídio indígena, segundo os estudos norte-americanos e canadenses, 
apresenta maior propor<;ao de envolvimento com o álcool que aquele da populac;:ao geral. 
Podaríamos, a este respeito, levantar a hipótese de que, sendo um suicídio predominantemente 
jovem, esta variável, e nao a etnicidade, prepor:idere na determinac;:ao .do envolvimento como 
álcool. Ver a este respeito o trabalho de Trott et al. , 1981, onde ~e demonstra que, controlando 
outras variáveis, a etnicidade é determinante para mortes relacionadas a drogas entre os 
nativos canadenses. · 
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edade. Com base neste perfil das comunidades propensas ao suicídio, seria 
possível determinar futuras tendencias em diferentes cenários sociais. 

Segundo Diekstra, muitos países do mundo em desenvolvimento irao 
testemunhar, nas próximas décadas, um claro aumento das taxas de suicí
dio em jovens. Dramáticas mudanc;as nos valores e maneiras de viver, como 
resultado da acentuada urbanizac;ao, explosao demográfica e_ seu conse
qüente desemprego ou subemprego, instabilidade da estrutura familiar tra
dicional e a seduc;ao do abuso de substancias, produzirao, segundo este 
autor, um aumento do comportamento auto-destrutivo. 

Epidemiologia das tentativas de suicidio 

O estudo epidemiológico das tentativ~s de suicídio apresenta dificulda
des relacionada's a ausencia de estatísticas nacionais sobre as mesmas. 
Apesar disto, com base em dados disponíveis, podemos considerar que os 
suicídios completos e as tentativas sao fenómenos ínter-relacionados que 
seguem urna tendencia comum. Diversas pesquisas indicam que as taxas 
de alta hospitalar por tentativas de suicídio de adolescentes e adultos jo
vens acompanharam claramente, durante o mesmo período, o crescimento 
do suicídio completo. Acrescente-se a isto a constatac;ao de que o mais 
importante fator capaz de predizer futuros suicídios sao as tentativas pre
viamente realizadas2

• O risco do subgrupo populacional que tentou o sui
cidio é cerca de cem vezes maior que o da populac;ao geral. 

Um estudo realizado por Diekstra,ªª em sete países da Comunidade Eco
nómica Européia, apontou taxas anuais de 215 casos de tentativas de suicídio 
por cem mil habitantes com 15 anos ou mais.11 U m segundo estudo, realizado 
pela Organizac;ao Mundial da Saúde, indica em seus primeiros resultados ta
xas anuais de 164 tentativas de suicidio por cem mil habitantes da mesma 
faixa etária. Ambos os estudos, citados pelo próprio Diekstrab\ mostram que a 
idade de pico para as tentativas de suicídio está entre 15 e 44 anos. Estima-se 
que menos de um quarto das tentativas de suicídio chega a ter algum contato 
com servic;os ou profissionais da área de saúde. Em decorrencia disto, o autor 
considera que as pesquisas baseadas apenas em dados referentes a utilizac;ao 
de servic;os tem resultados duvidosos. Os estudos de amostragem indicam 
taxas que variam entre 300 e 800 casos por cem mil habitantes com 15 anos 

11 162 para homens e 265 para mulheres. 
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ou mais.cc As tentativas de suicidio sao um fenómeno predominantemente 
fen1inino, ocorrendo de forma mais acentuada na populac;ao mais jovem. 

lnterpreta~oes correntes sobre o aumento do suicidio juvenil 

A ocorrencia de um aumento do suicidio infanta-juvenil em várias regi6es 
do mundo, muitas vezes acompanhada de diminuic;ao das taxas nos grupos 
etários de idade mais avanc;ada, traduz-se graficamente como um desvio para 
a esquerda na curva de suicídio por grupo etário. O fenómeno comporta inter
pretac;oes divergentes, baseadas nos resultados dos inúmeros estudos de cam
po realizados sobre o tema. Inicialmente, podemos considerar que o novo pa
drao delineado seria específico para determinados grupos populacionais que, 
nascidos e criados em circunstancias peculiares, passariam a apresentar um perfil 
epidemiológico próprio, com risco de suicidio relativamente aumentado ao 
atingir a adolescencia. Alguns autores defendem a idéia de que as crianc;as 
nascidas logo após a Segunda Guerra Mundial, e que alcanc;aram a maturidade 
entre 1960 e 1975, seriam particularmente vulneráveis aos distúrbios 
depressivos.dd Estes autores advogam a idéia de que, em decorrencia do gran
de aumento da natalidade no pós-guerra, o boom na populac;ao economica
mente ativa a partir dos anos 60 foi acompanhado da diminuic;ao dos rendi
mentos, aumento da taxa de desemprego e menor mobilidade para situac;oes 
profissionais mais rentáveis. Todas estas circunstancias contribuiriam para a 
deteriorac;ao das condic;oes económicas e psicológicas.ee A fim de ajustar-se as 
mesmas, a populac;ao retarda o matrimonio, evita ou adia o nascimento de 
crianc;as, as maes trabalham durante o período pré-escolar dos filhos, situa
c;oes que influenciam a estabilidad e do relacionamento conjugal .e aumentam a 
probabilidade de divórcio. Todas .estas condic;oes estao associadas ao incre-:-
mento das taxas de suicidio. ff . r 

Grupos populaciü'nais nascidos em períodos sucessivos de cinco anos nos 
Estados Unidos, entre 1930 e ·1950, apresentam grandes diferenc;as nas taxas 
de suicidio, ao alcanc;ar a idade de 20-24 anos. Nos homens, as taxas aumenta
ram 223°/o, variando de 8,8 para 28,4 por cem mil habitantes. Nas mulheres, as 
taxas aumentaram 161°/o, variando de 2,6 para 6,8 por cem mil habitantes. 
Durante o mesmo período, as taxas na populac;ao com 65 anos ou mais dimi
nuíram, em média, entre 7°/o e 8°/o. No Canadá, observamos urna mudanc;a 
similar no padrao de suicidios. Segundo a interpretac;ao anterior, estes aumen
tos nao representariam urna verdadeira tendencia de aumento do suicidio ju
venil, mas seriam a expressao de um efeito de coorte. Cada um <lestes grupos 
populacibnais, nascido em um mesmo período, teria sua taxa peculiar de suicí-
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dio, nao havendo um auménto específico das taxas entre os jovens; mas sim 
nas coortes nascidas em determinado período. Estudos realizados no Canadá, 
Estados Unidos e Austráliagg, refor<;arian1 a hipótese de um efeito de coorte, 
demonstrando que cada grupo tem sua própria taxa de suicídio, indicando um 
provável aumento nas taxas globais nas próximas décadas. Esta interpretac;ao 
deve ser vista com grande cautela, urna vez que as tendencias de aumento do 
suicídio juvenil mantem-se de forma continuada na atualidade e dados refe
rentes a grupos mais idosos, nao incluídos nas análises anteriores, revelam 
urna diminuic;ao das taxas e nao um aumento. Observamos na figura 6 (Apén
dice) que as curvas etárias de suicídio em tres décadas sucessivas sofrem urna 
rotac;ao em torno de um eixo comum, situado no grupo· etário de 45-50 anos, 
que apresentou modificac;6es desprezíveis :nas taxas. Os aumentos observa
dos de forma sucessiva entre os jovens sao acompanhados de urna diminuic;ao 
proporcional entre os idosos12

• Estes achados lanc;am dúvidas sobre a inter
preta<;ao do aumento das taxas juvenis de suicídio, no mundo ocidental do 
pós-guerra, como simples expressao de um efeito de coorte, o que tendería a 
provocar um paralelismo nas curvas sucessivas. Em realidade, as tentativas de 
compreensao <leste fenómeno sao ainda bastante imprecisas. 

Industrializa~ao, estrutura social e !3istribui~ao etária do suicídio 

Deixando provisoriamente suspensa a interpretac;ao do aumento do sui
cídio juvenil, lanc;aríanios urna indagac;ao sobre a diferen<;a do perfil 
epidemiológico do suicídio entre as referidas minorías desprivilegiadas e a 
popula<;ao geral, observada nao apenas na América do Norte, mas em inú
meros países com registros de taxas de suicídio por grupo etário. As taxas 
de suicídio com pico na juventude e decréscimo mareante com o envelhe
cimento poderiam ser relacionadas, nao a situac;ao de desfavorecimento 
socio-económico, mas as características de organizac;ao social destas co
munidades ou grupos populacionais. 

Considerando que determinados subgrupos populacionais constltuem 
organizac;6es sociais próprias, convivendo com outras estruturas 
hegemónicas, valeria a pena verificar o padrao das taxas de suicídio por 
grupo etário em outros contextos históricos e socio-económicos. 

12 É possível que parte destes resultados, observados nas curvas de suicídio norte-americanas, 
possa ser proveniente de alterayóes na composiyáo populacional daquele país, ao longo das 
últimas décadas. Um maior crescimento das populayóes minoritárías que, como já 
demonstramos, apresenta um desvío para a esquerda na curva etária de suicídio, poderia 
alterar progressivamente o padráo geral da curva. 
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Um estudo sociológico, realizado na Argentinah\ demonstrou que naquele 
país, entre 1915-1920, as taxas de suicídio tinham pico entre 16-25 anos. Em 
1930, este pico ocorria entre 23-30 anos. Finalmente, entre 1960-1980, o pico 
passou a se dar no grupo etário entre 60-70 anos. Um estudo realizado na 
China, em 1917ii, verificou que as taxas de suicídio em Pequim eram, naquela 
ocasiao, altas para os jovens e baixas para os idosos. Quarenta anos depois, un1 
outro estudo realizado em Hong Kongii, cuja populac;ao é 99°/o chinesa, verifi
cou urna reversao daquele padrao, com aumento progressivo das taxas de sui
cídio com a idade. Pesquisas realizadas na África Ocidentalkk revelaram que 
países como a Nigéria nao seguem o padrao usual de aumento das taxas de 
suicídio com a idade. D e forma semelhante, estudos antropológicos realiza
dos na África Oriental revelaram que povos tradicionais de Uganda, como os 
gisu, apresentam taxas de suicídio com pico na juventude. Ao contrário, em 
regioes industrializadas e urbanizadas da África, como Lusaka, capital da 
Zambia, as investigac;6es11 revelaram um padrao de suicídio crescente com a 
idade. Os dados estatísticos referentes a populac;ao brasileira13 inclicam tam- · 
bém urna tendencia ao suicídio juvenil, com progressiva climinuic;ao com a 
idade, conforme observamos na figura C, a seguir (tabela 7, no Apendice). 

1000 

en 1990 FIGURA C: Q) 800 -e .. número absoluto (ti -:o de suicídios no 
(ti 600 .e Brasil , em cada 
o grupo etário. o 
o (Fonte: o 400 o Coordena<;ao de ,.... 
.... Saúde Mental do o 
a. 200 Ministério da (ti 
X 
(ti - Saúde.) 

o 
40-49 50-59 60-69 85 ou mais 

idade (em anos) ao morrer 

Concluímos, a partir destes últimos dados apresentados, que o padrao ju
venil de suicídio nao é urna característica exclusiva das minorías 
desprivilegiadas, mas representa um trac;o importante das organizac;oes sociais 
holísticas que predominam em períodos pré-industriais ou em bolsoes das so-

13 Urna pesquisa realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Justi~a. indica taxa de cerca de 3,6 
suicídios por cem mil habitantes em cada ano. Deve-se considerar um provável sub-.registro. 
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ciedades industrializadas. O processo de industrializac;ao e urbanizac;ao, acom
panhado de um mareante incremento do individualismo e isolamento social, é 
marcado por um · invariável envelhecimento na curva etária de suicídios. 

As características de violencia e desfavorecimento vividas por determi
nados subgrupos sociais nao atuam como fatores diretos na determinac;ao 
do suicídio juvenil. É a organizac;ao social destes grupos, sitpilar em al
guns aspectos a estrutura de sociedades pré-industriais, que determina um 
padrao juvenil de suicídio. Apesar destas organizac;oes sociais nao consti
tuírem grupamentos homogeneos ou semelhantes, no que se refere a mag
nüude do investimento na comunidade, há urna éontraposic;ao com as so
ciedades organizadas de forma predominantemente individualista. 

' . .. 
Poderíamos, ·a partir <lestes resultados, estabelecer urna ressalva quanto 

a universalidade do princípio durkheimiano, segundo o qual o suicídio so
fre um inexorável aumento com a idade. A regularidade <leste fen6meno 
nas sociedades estudadas por Durkheim, no final do século passado, levou 
a sua universalizac;ao, sob a forma de urna lei aparentemente invariante. É 
necessário salientar que o aumento do suicídio com a idade é um fato regu
lar apenas nas sociedades industrializadas predominantemente individua
listas, como as dos países europeus estudados por Durkheim. Mesn10 nes
tas sociedades, urna análise dos subgrupos e segmentos populacionais, com 
diferentes características de organizac;ao social, revelaría padroes diferen
' ciados nas taxas de suicídio por faixa etária. Os segmentos populacionais 
urbanos provavelmente mostrariam curvas crescentes de suicídio com a 
idade, ao contrário dos segmentos rurais. Urna vez que urna análise desta 
natureza nao foi realizada por aquele autor, suas conclusoes tem um cará
ter muito menos genérico e universal. 

O aumento das taxas de suicídio com o envelhecimento, sendo pecu
liar as sociedades ou grupamentos com características individualistas de 
organizac;ao, a exemplo das regioes urbanas e industrializadas, é na reali
dade a expressao de um tipo prevalente de suicídio, denominado por 
Durkheim de suicídio egoísta. Nas sociedades pré-industriais e nos seg
mentos populacionais marcados por urna organizac;ao nao individualista, 
incluindo setores desprivilegiados dos países desenvolvidos, o suicídio 
apresenta um padrao juvenil, decrescendo com a idade. Nestes grupos, a 
forma de organizac;ao social estabelece investimentos predominantemente 
comunitários, sendo o papel e a representac;ao d'o indivíduo inteiramente 
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diversos. O suicídio denominado por Durkheim como altruísta segue um 
padrao juvenil, com progressiva diminuic;ao com a idade. 

Poderíamos sugerir, ainda, que a desregulamentac;ao que oco rre nas si
tuac;oes de anomia afeta muito pouco, e talvez de forma qualitativamen te 
diversa, a populac;ao de idade mais avanc;ada. Ela tem como alvo a popu
lac;ao de adolescentes e adultos jovens que constituem um cadinho pro
penso a esta fo rma de suicídio. N as mais diferentes sociedades, a passa
gem para a vida adulta é sempre um período crítico, marcando profundas 
transformac;oes. As situac;oes de anomia social parecem afetar predomi
nantemente a populac;ao juvenil, modificando muito pouco, ou até dimi
nuindo as taxas na populac;ao de mais idade. 

Alguns aspectos demográficos do suicídio indígena 

Todos os estudos sobre suicídio indígena na Améri ca do Norte apontam 
para algumas características peculiares, que também ocorrem entre os. 
guaranís no Brasil e Paraguai. Sao suicídios que ocorrem em clusters, ou 
seja, após períodos muitas vezes longos sem casos registrados, algum índio 
tenta ou comete o suicídio. Segue..,se imediatamente urna onda de suicídi
os, alguns realizados em pequenos grupos. A seguir, um período variável 
sem novos casos. Ao contrário do que poderia parecer, esta situac;ao, apon
tada muitas vezes como urna espécie de con tágio, é urna característica , 
nao do suicídio indígena, mas do suicídio adolescen te . Nestes casos, os 
adolescentes nao índios cometem também, ocasionalmente, o suicídio 
grupal. Quanto a isto, observamos que a organizac;ao social dos grupos de 
adolescentes geralmente se contr~poe ao caráter estritamente individualis
ta da sociedade adulta. Os adolescentes se organizam, se pudermos utili
zar aquí a terminología durkheimiana, de fo rma muito mais altruísta, sen
do compelidos, pouco a pou~o, ao individualismo. Cudosamente, eles se 
co mpo r tam , em muitos aspectos, de forma similar a certas minorías 
es truturadas de forma nao individualista. D es te modo, o suicídio em cluster 
é muito mais urna particularidade do suicídio juvenil, absolutamente 
prevalente nas minorías nativas. 

Um importante trabalho sobre a demografia do suicídio indígena foi 
realizado por Dizmangmm, a través de entrevistas post-mortem reali zadas com 
familiares, amigos e pro fessores de índios adolescentes que haviam co
metido o suicídio. O trabalho encontrou alguns fatores que eram forte
mente relacionados ao suicídio de adolescentes, resumidos a seguir: 
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- 70°/o dos índios que cometeram o suicídio tiveram mais que um res
ponsável significativo · (caretaker) antes dos 15 anos de idade, em compa
rac;ao com apenas 15°/o da popula<;ao controle; 

- 40°/o dos responsáveis primários (primary caretakers) do grupo de 
índios que se suicidaram tinham cinco ou mais pris6es, em comparac;ao 
com 7,5°/o no grupo controle; 

- 50°/o dos índios que se suicidaram haviam sofrido duas ou mais per
das, por divórcio ou abandono, em compara<;ao com 10°/o do grupo controle; 

- 80°/o dos índios que se suicidaram haviam sofrido urna ou mais pri
sóes antes do suicídio, em compara<;ao com 25,5°/o do grupo controle; 

- Aos 15 anos, 70°/o dos índios que &e suicidaram já haviam sido pre
sos, em comparac;ao com 20°/o do grupo ·controle; 

- 60°/o dos índios que se suicidaram tinham abandonado o colégio an
tes do nono período, em comparac;ao com 27 ,5°/o do grupo controle. 

Os autores enfatizam que a perda precoce de elementos que cuidam e o 
número de prisoes entre os responsáveis e entre os adolescentes sao indicado
res do impacto da priva<;ao de cuidados parentais e da instabilidade, resultan
do em confronto com a lei. :Nlais urna vez, entretanto, os dados nao s~o espe
cíficos para os adolescentes indígenas. Alguns trabalhos realizados sobre o 
suicídio de adolescentes em minorías urbanasºº encontraram resultados simi
lares aqueles de Dizmang. Teicherºº verificou que as características da popu
·Iac;ao adolescente de negros e hispanicos que haviam cometido suicídio eram 
similares aquelas encontradas por Dizmang entre indígenas. Ele listou fatores 
encontrados nesta amostra, em muitos aspectos similares aqueles isolados por 
D izmang en tre os índios adolescentes. Vários es tudos · sobre suicídio 
adolescentePP apontam urna conexao com fatores agudos, especialmente: 

- morte na família nuclear ou extensa; 

- divórcio dos país ou súbito adoecimento de um dos pais; 

- mudan<;a importante da família, com separac;ao dos amigos e da rede 
de relacionamento; 

- ruptura de um relacionamento amoroso, seja por separac;ao física, 
seja por problemas interpessoais14

; 

- início de urna doenc;a grave ou crónica na adolescencia. 

14 A este respeito, pudemos observar pessoalmente que estas rupturas de relacionamento 
amoroso ou conflitos aparentemente banais, constituem importantes fatores desencadeantes 
nas tentativas de suicídio de índios guaranis jovens. 
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O sistema de equilíbrio do adolescente pode ser rompido por urna mu
dan<;a escolar, comprometendo muitas vezes a rede social de rela<;oes, con
tribuindo para o fracasso no rendimento e acentuando os sentimentos de 
baixa auto-estima. Aparentemente, estes dados acentuam as evidencias da 
situa<;ao anómica que representa a passagem do adolescente. Esta situa
<;ao extremamente vulnerável é marcada, nas mais diversas organizac;oes 
sociais, por ritos de iniciac;ao que protegem o adolescente neste período. 
Isto nao impede, entretanto, que, mesmo naquelas comunidades onde o 
suicídio é muito raro, ocorra um incremento durante este período da vida. 

Na América do Norte, até o ano de 1967, as taxas de suicídio indígena 
eram apenas discretamente maiores que as da populac;ao geral, variando entre 
1 e 1,2 vezes. A partir desse ano, esta razao aumentou para 1,6. Realizando-se 
un1 ajuste por idade, a razao entre as taxas indígenas e aquelas da populac;ao 
geral variava entre urna vez e meia, antes de 1967, e cerca de duas vezes, após 
1967qq. Seria incorreto afirmar que o suicídio é um problema real para todas as 
tribos ameríndias. Na verdade, existe urna enorme variac;ao intertribal, verifi- · 
cando-se que muitos grupos apresentam taxas bem mais baixas que as da po
pula<;ao geral e outras apresentam taxas similares ou mais elevadas. A norma 
que podemos estabelecer é a extrema variabilidade das taxas. Esta variabilida
de ocorre também no tempo, observando-se grandes flutua<;oes. Estas relacio
nam-se, apenas parcialmente, com o pequeno número populacional. Um as
pecto típico do comportamento auto-agressivo em índios da América do Nor
te, relatado por diversos autores, é a embriaguez seguida por provoca<;oes os
tensivas a pessoas armadas, muitas vezes autoridades policiais. E sta atitude, 
registrada nas estatísticas como morte por homicídio, tem grande importancia 
teórica para nosso estudo. SugeriIIl'OS ªº leitor que, por ora, apenas registre a 
especificidade e freqüencia <leste padrao de suicídio indígena. 

Podemos afirmar que o suicídio é comum em apenas determinados gru
pos indígenas que entram em éontato com a cultura colonizadora. Além de 
flutuantes, as taxas apresentam surtos de elevac;ao, seguidas, geralmente, 
por longos períodos de diminuic;ao. No Brasil, os índios terena, urna tribo 
bastante numerosa, convivem na mesma reserva de Dourados com os 
guarani-kaiowá e tem, ao contrário <lestes, taxas desprezíveis de suicídio. 
Mesmo entre os guaranis, o grupo mbyá nao apresenta registro de suicídi
os. Entre as diversas reservas kaiowá, ~ncontramos amplas variac;oes nas 
taxas de suicídio. Observa-se que nas comunidades guaranís que estao em 
luta pela . pos se da terra, o suicídio é um fenómeno extremamente raro ou 
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inexistente. Nas reservas onde a terra está assegurada, observamos um 
paradoxal aumento das taxas de suicídio. 15 Chamamos atenc;ao para esta 
constata<;ao, levando-se em conta nosso interesse teórico sobre o proble
ma. Durkheim já havia observado que, durante o estado de guerra ou 
conflito social, as taxas de suicídio costumam decrescer. Segundo este au
tor, tais condic;oes aumentam o grau de "integrac;ao" social, reduzindo a 
tendencia coletiva ao suic.ídio. Outra observac;ao relevante é a de que cer
tas comunidades guaranís vivem em regioes periféricas de grandes centros 
urbanos, como Sao Paulo, sem apresentar casos de suicídio. 

Concluímos este capítulo de revisao, indicando q~e a anomia social e a 
desorganizac;ao aculturativa produzida pelo contato, nao parecem dar sen
tido ao fen6meno do suicídio entre certas comunidades indígenas. Se fosse 
este o caso, por que apenas alguns grupos, e nao todos os que estabelecem 
con tato, apresentam comportamento auto-agressivo? Buscar resposta a esta 
instigante e, ao mesn10 tempo, misteriosa questao será nosso Norte. Per
correren1os, nesta empreitada, caminhos inusitados. 

15 Observac;:ao do antropólogo Celso Aoki, transmitida pessoalmente por Thomaz de Almeida. 
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CAPÍTULO V 

Ü COMPLEXO GUERREIRO-ANTROPOFÁGICO 

A categoria de pessoa como cons tructo social 

A primeira impressao que costumamos ter, ao indagarmos sobre a no 
<;ao de individualidade nas diferentes culturas, é que urna categoria 

como es ta teria sua genese nos primórdios da existencia da humanidade. 
Trata-se de algo tao intrinsecamente amalgamado a nossa identidade, um 
fio condutor que permeia toda nossa história, bem como as perspectivas 
de cada um, que n1ais comumente é postulado como um atri buto iman ente 
a condi<:;ao humana. 

Os primeiros sociólogos que pensaram sobre o tema, consideraram que, 
nas sociedades tribais, o pequeno lugar· estabelecido. para a personalidade 
individual resulta.ria de urna espécie de recalcamento ar tificial, determinan-
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do urna submissao da pessoa frente ao despotismo coletivo. Spenc·er consi
derava que a restri<;ao · dos direitos individuais só poderia ocorrer mediante 
urna organiza<;ao coercitiva que limitasse artificialmente estes mesmos di
reitos. O individualismo, tra<;o fundamental das sociedades modernas, é to
mado como universal. 

Com rela<;ao ao nosso tema, esta posi<;ao anacrónica se apresenta como 
contraponto epistemológico. Pensar o homem a própria imagem do sujeito ob
servador é, segundo este princípio, urna visao plena de sentido. Seria natural que 
homens de outras culturas pensassem e sentissem de forma identica a nossa, 
fato que resulta da observa<;ao imediata a nossa volta. Se .eles se comportam de 
maneira diversa, se a expressao de sua identidade individual nao se manifesta, é 

porque fatos sociológicos artificiais nao per:mitiram sua manifestac;ao. 

U ma reviravolta no campo do estudo sociológico do individualismo, es
tabelecendo novos paradigmas e instrumentalizando caminhos alternativos, 
foi estabelecida por En1ile Durkheim. O autor, explicitando a inapequa<;ao 
do modelo sociológico em voga no final do século passado, realiza um im·· 
portante estudo sobre o suicídio, buscando efetuar urna classificac;ao 
etiológica deste fenómeno social.1 Um dos pressupostos fundamentais do 
sistema durkheimiano é o conceito de integra<;ao social, elemento que se 
expressa na coesao que mantém a rede de rela<;oes. O agravamento do fenó
meno auto-agressivo, na sociedade européia de entao, era por ele considera-

. do como decorrente de um excesso de individualismo, com a ruptura dos 
liames que conectavam os indivíduos a sociedade. Associava-se a isto urna 
desregulamentac;ao do "organismo social", urna vez que antigas institui<;oes 
haviam sido derrubadas ou abolidas, sem que algo as substituísse. Haveria 
entao um estado crónico de egoísmo anómico, considerado pelo autor como 
urna espécie de patología social. Com relac;ao ao suicídio egoísta, Durkheim 
aponta que haveria urna relac;ao inversa com o nível de integrac;ao das soci
edades religiosa, doméstica e política. Esta ac;ao moderadora seria resultante 
nao de aspectos peculiares a cada urna destas sociedades, mas de alguma 
causa subjacente a todas elas. O nível de integrac;ao seria o fator comum que 
atua com ac;ao moderadora sobre o suicídio. 

Poderíamos destacar como aspecto fundamental do modelo durkheimiano, 
a idéia de que este elemento social de integra<;ao, esta "solidariedade social" 

1 Sobre a classifica9ao durkheimiana, ver capítulo IV. 
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que mantém o homem ligado ao seu grupo e a própria vida comunitária, foi 
se esvanecendo como advento da modernidade. A sociedade era algo correlato 
a um organismo com n1últiplas diferencia<;oes, cada urna delas responsável 
por determinada fun<;ao. A desagrega<;ao motivada pela ruptura dos la<;os so
ciais, associada a desregulamenta<;ao institucional, colocaría em risco a sobre
vivencia deste organismo social. É assim que Durkheim vai em busca de um 
substituto que, nas sociedades modernas, poderia devolver a coesao e a soli
dariedade perdidas. Em O suicídio, observamos delinear-se um esbo<;o deste 
substituto, alicer<;ado na divisao do trabalho e na possibilidade de retomar as 
corporac;oes trabalhistas como novo cimento da sociedade em vias de desa
grega<;ao. Ao elaborar um projeto político reformista, Durkheim considera 
que nao podemos restaurar formas sociais envelhecidas, nem inventar formas 
novas, sem analogía na história, sendo necessário "procurar no passado os 
germes de vida nova que continha e apressar-lhe o desenvolvimento"ª. 

O esboc;o durkheimiano assume forma plena em A divisao do trabalho. 
social. Trata-se de um estudo sobre a questao da solidariedade social, cuja 
expressao seria, segundo o autor, o Direito.b A história do Direito é consi
derada pelo autor como a expressao visível das transformac;oes da solidari
edade social. O Direito poderia ser dividido em duas formas básicas. A pri
meira, denominada Direito Penal, se refere a sanc;oes repressivas organiza
das, ao procurar atingir o infrator no seu pecúlio, na sua honra, na sua vida 
ou na sua liberdade, privando-o de qualquer coisa de que usufrua. A segun
da, que incluí o Direito Civil, Comercial, Processual, Administrativo e Cons
titucional, se refere a san<;oes meramente restitutivas. A primeira consiste 
essencialmente em urna pena, aplicada apenas por um ó~gao definido, ao 
passo que a segunda nao implica necessariamente o sofrimento do agente, 
mas apenas a reposi~ao das coisas. O D ireito Penal relaciona-se específica
mente com aquilo que as sociedades consideram como crime. Ao se infrin
gir as normas conhecidas por todos, o código penal nao faz qualquer alusao 
as obrigac;oes, mas só enumera e estabelece as penas. Ao contrário, o Direi
to Civil determina a obriga<;ao com toda a precisao possível, fixando a se
guir a n1aneira pela qual ela é sancionada. 

Durkheim afirma que nas sociedades primitivas, todo direito é penal. D e 
início, é a comunidade inteira que julga e executa a pena. Só em um segundo 
mo1nento, o estado difuso do poder judicial passa a ser exercido por urna 
classe determinada ou por magistrados, considerados, na verdade, como "in
térpretes autorizados do.s sentimentos coletivos~' . A oposic;ao a estes sentí- . 
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mentos coletivos é o que, segundo este autor, caracteriza essencialí:nente o 
crime e nao o contrário. Assim, "nao se <leve dizer que um ato ofende a 
consciencia comum porque é criminoso, mas que é crin1inoso porque ofen
de a consciencia con1um" .2 

Considerando que o crime consiste en1 urna ofensa contra urna autorida
de transcendente, emanada da forc;a coletiva, a pena tem para ele o caráter 
de urna reac;ao passional, permanecendo, pelo menos em parte, como obra 
de vinganc;a. Desta forn1a, ela nao é necessariamente proporcional aos da
nos causados a sociedade, mas sim a intensidade con1 que o crime ofende o 
sentimento coletivo. Nas sociedades denominadas por ele como "inferio
res", en1 un1 certo sentido evolutivo, os delitos n1ais freqüentes sao aqueles 

' que lesam a coisa pública. Sao legislac;oes repressivas sobre as diferentes 
formas de sacrilégio, as faltas aos diversos deveres religiosos e as exigencias 
cerimoniais. É delineada aqui urna primeira espécie de solidariedade que o 
Direito Penal sin1boliza, urna coesao social oriunda da conformidade de to
das as consciencias particulares a um tipo comun1. Esta for<;a de coesao é 

produto das semelhanc;as n1ais essenciais, ao defender o corpo social de qual
quer ameac;a a sua unidade. Haveria, portanto, urna solidariedade social que 
surge do fato de um certo número de est~dos de consciencia serem comuns 
a todos os membros da mesma sociedade. 

Ao contrário do Direito repressivo, que permanece sempre difuso por toda 
á sociedade, o Direito restitutivo cria órgaos cada vez mais especializados para 
sua ac;ao. Este Direito é aplicado tendo como pressuposto urna cultura especi
al, cujas normas estao, de urna maneira geral, fora da consciencia coletiva. A 
genese do Direito restitutivo pressupoe urna diferenciac;ao no seio da socieda
de, sendo ela mesma expressao de um segundo tipo de solidariedade. Segun
do Durkheim, esta solidariedade resulta da divisao do trabalho social. Ela nao 
corresponde a "sentimentos n1uito vivos, nem mesmo, a maior parte das ve
zes, a nenhuma espécie de estado emocional". A violac;ao destas normas, por 
nao atingir "a alma comum da sociedade" nao poderia despertar urna reac;ao 
imoderada. O Direito restitutivo, regulando as diferentes partes especializadas, 
permi tiria que as 1nesmas atuero de forma harmoniosa. 

Em urna primeira forma de solidariedade, o indivíduo está diretamente 
ligado a sociedade, sem que haja nesta ligac;ao nenhum intermediário. Há 

2 Durkheim, op. cit., p. 1 OO. Durkheim faz referencia aqui a filosofía de Espinoza que afirmava: 
nao gostamos das coisas porque sao boas, mas sim que elas sao boas por delas gostarmos. 
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urna coesao por similitude. Em urna segunda forma, o indivíduo está liga
do a sociedade pois depende das partes que a compoem. No primeiro 
caso, a sociedade é designada por um conjunto de crens:as e sentimentos 
comuns, o tipo coletivo. No segundo, a sociedade de que somos solidários 
é "um sistema de funs:oes diferentes e especiais que liga relas:oes defini
das". No primeiro caso, a solidariedade aumenta na razao inversa da per
sonalidade: "A solidariedade que deriva da semelhan<;a encontra seu 
maximum quando a consciencia coletiva recobre exatamente a nossa cons
ciencia total e coincide em todos os pontos com ela: mas nesse momento 
a nossa individualidade é nula. Ela nao pode nascer senao quando a comu
nidade tomar em nós menos lugar. ( ... )"c. Durkheim denomina esta forma 
primordial de solidariedade como "mecanica", comparando-a a fon;a de 
coesao que mantém unidas as moléculas identicas dos corpos inorganicos. 
Considera ainda que o la<;o que une o indivíduo a sociedade é semelhante 
ao que une as coisas a pessoa: "Nas sociedades em que esta solidariedade 
está muito desenvolvida, o indivíduo nao se pertence ( ... ); é li teralmente. 
urna coisa de que a sociedade dispoe".d 

Ao contrário do que ocorre no tipo de solidariedade mecanica, a divisao 
do trabalho produz urna forma de interas:ao completamente diversa. Neste 
caso, a solidariedade resulta, nao da semelhans:a, mas da diferens:a. Esta for
ma de coesao social só ocorre quando cada qual tema sua esfera de a<;ao, ou 
seja, quando cada um tem a sua personalidade, destacada assim da persona
lidade coletiva. Considerando que a individualidade do todo aumenta junto 
com a das partes, comparadas aos órgaos especializados de um organismo, 
Durkheim denomina este segundo tipo de solidariedade como "organica". 
A solidariedade mecanica corresponde o corpo de normas j~rídicas do D i
reíto penal que, como vimos, deriva da consciencia coletiva. A solidariedade 
organica corresponde o corpo de normas jurídicas do Direito restitutivo. 

A predominancia do Direito repressivo sobre o Direito cooperativo seria 
sempre proporcional a relas:ao entre o tipo coletivo e a divisao do trabalho 
na sociedade. Quanto mais ''primitivas", maiores as semelhans:as entre os 
indivíduos que as compoem. Haveria, nestas sociedades, a "falta de qual
quer forte individualidade psíquica. ( ... ) Portanto a originalidade nao só aí 
é rara, ela, por assim dizer, nao tem lugar. Toda a gente pratica a mesma 
religiao; as seitas e as dissidéncias sao desconhecidas: nao seriam tolera
das. ( ... ) Todas as consciencias individuais sao mais ou menos compostas 
dos me~mos elementos" e. 
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O estado do direito nestas sociedades primitivas é inteiramente repres
sivo, correspondendo, portanto, a preponderancia do tipo coletivo. Todo o 
Direito é penal, "mais ou menos religioso" e sustentado por um poder trans
cendente, encarnado na figura da divindade.3 Conforme as sociedades evo
luem, o Direito penal vai perdendo sua preponderancia primitiva, fato que 
corresponde a míngua do tipo coletivo e da solidariedade mecanica que lhe 
é peculiar. A dissocia<;ao entre o elemento jurídico e o elemento religioso é, 
segundo o autor, um dos melhores sinais para verificar o desenvolvimento 
relativo de urna sociedade. O Direito restitutivo se desembara<;a do Direito 
repressivo que primitivamente o absorvia. 

A religiao, que antes governava todas as esferas da vida social, passa a 
abarcar urna par~ela cada vez menor da viaa social, ocupando urna posi<;ao 
subordinada .com relas:ao a política e ao Estado.4 As fun<;oes políticas, 
económicas e científicas desvinculam-se da fun<;ao religiosa. "O indivíduo 
come<;a a reconhecer-se, é realmente menos comandado; torna-se mais urna 
fon te de atividade espontanea" . f 

O progresso no sentido do individualismo é considerado como um cur
so ininterrupto desde os tempos mais longínquos.g Isto nao significa, en
tretanto, que a consciencia coletiva possa desaparecer de todo. A medida 
em que todas as outras crens:as e práticas vao assumindo um caráter cada 
vez menos religioso, o indivíduo vai se tornando urna espécie de religiao. A 
·dignidade da pessoa individual vai se tornando urna espécie de culto. É pre-
ciso, entretanto, que algum vínculo produza solidariedade social. Este vín
culo seria derivado, segundo Durkheim, da dívisao do trabalho. Ela " desem
penha o papel que outrora a consciencia comum desempenhava ( ... )"h. 

Durkheim procura constituir o tipo ideal de sociedade que resultasse 
exclusivamente das similitudes, concebendo-a como urna massa homoge-

3 O desenvolvimento das sociedades é considerado náo como urna evoluyáo linear, mas 
comparável a um quadro genealógico que seria ilustrado pela imagem de urna árvore frondosa. 
Haveria um tronco comum com ramificait6es divergentes. Segundo este modelo, um tipo 
social estaría acima de outro ao ocupar urna altura superior, alcanitando e ultrapassando a 
forma do anterior, sem situar-se necessariamente na mesma ramificaitao. 

4 A idéia de que as sociedades primitivas fossem carentes de qualquer moralidade foi fortemente 
repelida por Durkheim. Ele considerava que, desde que os homens constituem urna sociedade, 
por mais rudimentar que seja, há necessaríamente normas que governam suas relay6es. 
Apesar da ausencia, segundo seu modelo, da personalidade individual neste momento, esta 
ausencia se refere, naturalmente, ao tipo psíquico, sendo que os indivíduos sempre tém urna 
vida organica distinta. Ao mesmo tempo em que a intensidade dos sentimentos coletivos vai 
diminuindo, a personalidade individual vai se tornando algo muito mais importante na vida social. 
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nea cujas partes seriam indistintas, desprovida de qualquer forma ou orga
nizas;ao. Esta horda, como ele a denomina, seria "o protoplasma social, o 
germe de onde sairiam todos os tipos sociais".i A existencia histórica des
tas hordas é postulada pelo autor com base na observac;ao de que "as soci
edades inferiores, aquelas conseqüentemente mais próximas <leste estádio 
primitivo, sao formadas por urna simples repetic;ao de agregados deste 
genero".i Denominamos cla a horda que, tornando-se um elemento de um 
grupo mais extenso, deixou de ser independente. Os clas tornam-se ele
mentos de sociedades segmentares, povos formados por agregados seme
lhantes entre si, "análogos aos anéis dos anelídeos". O cla possui urna 
natureza mista, sendo urna sociedade familiar e política. Os chefes sao as 
únicas autoridades sociais. A similitude, condic;ao de existencia das socie
dades segmentares, engendra a solidariedade mecanica. Neste estado de 
coisas, a propriedade nao é senao a extensao da pessoa sobre as coisas. 
Onde a personalidade coletiva é a única existente, a propriedade nao pode 
deixar de ser coletiva. Nao poderá tornar-se individual, senao quando o· 
indivíduo, destacando-se da massa, se tornar também ele um ser pessoal e 
distinto. 

O advento de urna instancia de poder central entre os povos primiti
vos seria um primeiro esboc;o da divisao de trabalho. Entretanto, inicial
mente este fato nao transformaria a qualidade da coesao social. A soli
dariedade mecanica continua ainda mais fortalecida, com a diferenc;a de 
que os indivíduos nao sao mais diretamente ligados ªº grupo, mas a sua 
imagem. O vínculo que, nestes casos, liga a pessoa ao chefe é, segundo 
Durkheim, semelhante ao que une boje a coisa a pessoa. ,Onde a socieda
de tem este caráter religioso e "sobre-humano'', que se origina na consci
encia comum, ele se transmite ao chefe.5 Ao contrário do que defendia 
Spencer, a autoridade deste poder diretivo nao emana de urna simples 
necessidade de recalcamento das individualidades. Em verdade, estas 
individualidades ainda nao existiriam, sendo que a forc;a da autoridade 
emanava e. era proporcional ao próprio estado de desenvolvimento da 
consciencia comum. Para que surja a solidariedade organica, é necessá
rio um maior desenvolvimento da divisao do trabalho social. 

5 Muitos povos que alcarn;:aram um nível de centr.aliza~ao política, como .os antigos egípcios, os 
incas, aztecas e maias, tinham o chefe político como a própria diyindade. Este, entretanto, nao 
parece ser o caráter genérico da chefia indígena, até porque nao se poderia talar aqui de urna 
divindade propriamente transcendental. 
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Este desenvolvin1ento da divisao do trabalho implica na constitúic;ao de 
um tipo social que nao ·poderia se s~brepor ao anterior, exigindo portanto o 
seu desaparecimento. Os agrupamentos se dao nao por descendéncia, mas 
pela atividade social desempenhada. O meio profissional prepondera sobre o 
n1eio natal. É verdade que, quando esta nova forma de organizac;ao comec;a a 
surgir, ela o faz sobre o tipo preexistente. Os clas passam a desempenhar 
estas func;óes especiais, a exemplo da tribo dos 'Levitas que passou a desem
penhar func;óes sacerdotais entre as doze tribos de Israel. No entanto, esta 
sobreposic;ao nao pode durar. A progressao da .divisao do trabalho exige para 
si urna estrutura própria e a concomitante supressao da antiga. 

Urna vez desaparecido o cla, a populac;ao nao mais se divide segundo 
relac;óes de pareqtesco, mas segundo territCsrio. Os segmentos de agregados 
familiares sao.substituídos por circunscric;óes territoriais. Quando a idéia de 
urna origem comum se desvanece e as relac;óes domésticas desaparecem, o 
cla torna-se urna aldeia, um grupo de indivíduos que ocupam o mesmo ter
ritório e tén1 sua unidade nesta base. Os povos que ultrapassam esta fase 
clanica formam distritos territoriais que podem se inscrever em outros dis
tritos mais amplos, cuja reuniao constituí a sociedade. 

A sociología de Spencer considerava que a absorc;ao do indivíduo no grupo, 
observada "nas sociedades inferiores", era resultado de urna ac;ao coercitiva, um 
despotisn10 organizado que tinha como fim aniquilar o indivíduo e proteger a 
sociedade contra o inimigo externo. Essas espécies sociais sao definidas por 
Spencer como organizac;óes essencialmente militares. Durkheim advoga, pelo 
contrário, que o apagamento do indivíduo nao seria urna ocorréncia artificial, 
tendo como origem um tipo social caracterizado pela ausencia de centralizac;ao: 
"( ... ) Efetivamente, se nas sociedades inferiores um reduzido espac;o é cedido a 
personalidade individual, nao é porque esta tenha sido comprimida ou recalcada 
artificialmente, é, muito simplesmente, porque nesse momento da história ela 
nao existia"k. Para Durkheim, a emergencia de um poder central nao represen
ta urna verdadeira modificac;ao na forma de coesao social. Antes, os indivíduos 
estavam, de forma difusa, submetidos a autoridade do grupo. Agora, subordi
nam-se a quem o representa. A emergéncia <leste poder despótico, ao contrário 
de configurar um apagamento maior do indivíduo, significaría um primeiro 
passo em direc;ao ao individualismo: "Os chefes sao, coro efeito, as primeiras 
personalidades individuais que se destacam da massa social. A sua situac;ao 
excepcional, tornando-os ímpares, criou-lhes urna fisionomía distinta e confe
riu-lhes conseqüentemente individualidade."1 
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Durkheim constituí o ponto de partida para a construc;ao de certos 
paradigmas que fundamentaram o desenvolvimento de tradic;oes heterogé
neas no campo das ciéncias sociais. Entre elas, a obra de Marcel Mauss6 

seguiu caminho rumo a genese e evoluc;ao da categoria de pessoa. Ela inau
gura urna profícua aproximac;ao com a Psicanálise, concentrando suas in
vestigac,;:oes em temas como os "estados psíquicos desaparecidos de nossa 
infancia" e as modalidades de desman1e e educac;ao das crianc;as.7 Ao definir 
a vida social como um "um mundo de relac;oes simbólicas" e dar seguimen
to as proposic;oes de Durkheim, Mauss elabora urna sociología do simbolis
mo, subordinando o psicológico ao sociológico. O mais essencial em sua 
obra é o caráter complementar que atribuí ao psiquismo individual e a es
trutura social, avanc;ando na concepc;ao desta como totalidade e evidenci
ando a imanencia do observador no fato observado. Por ser "da mesma 
natureza que seu objeto, o observador é, ele mesn10, parte de sua 
observac;ao"m. A abstrac;ao, corrente em muitos ramos do saber, <leste prin
cípio n1etodológico, é vedada ao sociólogo. Entretanto, se as subjetivida- · 
des fossem elas mesmas incomunicáveis, se nao houvesse um elo de liga
c;ao entre os dois universos que se tocam e o observador fosse inteiramen
te alheio ao observado, nao haver!a soluc;ao para o dilema antropológico. 
Lévi-Strauss assinala que Mauss recorre ao inconsciente como este elo de 
ligac;ao, este termo mediador cujas leis governam mundos psíquicos sepa
rados por distancias inimagináveis. Ao revelar formas de pensamento "apa
rentemente estranhas ao nosso entendimento de adultos europeus" e vas
culhar urna condic;ao apriorística da comunhao estabelecida pela etnología, 
Nfauss inaugura um campo epistemológico sem precedentes . . 

A idéia de pessoa, por todos considerada como "natural e nítida no fundo 
da consciencia"", nasceu e se desenvolveu lentamente ao longo da história 
da humanidade. Delimitando o seu tema como sendo o da história social, 
Niauss se propoe a percorrer as formas de. que a noc;ao de pessoa se revestiu 
nas diferentes organizac;oes sociais. Este autor, juntamente com Durkheim, 
considera que a categoría do eu, bem como o seu culto, sao acontecin1entos 
essencialmente recentes. Como apontamos anteriormente, Durkheim pos
tulava que o advento da centralizac;ao do poder nas sociedades tribais indi-

6 Sobrinho e importante colaborador de Durkheim. 
7 Estas pontos sao abordados por Lévi-Strauss em seu artigo de ·introduc;ao a obra de Marcel 

Mauss. 
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cava um primeiro passo, um primeiro esbo<;o de individua<;ao. A 
compartimentac;ao das hordas, "protoplasmas" da vida social, avan<;a tam
bém neste sentido, estabelecendo ·a existencia de clas, cada qual com sua 
identidade. Estes clas sao sempre constituídos por um número predetermi
nado de pessoas e prenomes, sendo definido o exato papel que cada qual 
desempenha em suas figura<;oes. O papel de todas estas pessoas-persona
gens é o de figurar, cada um em sua parte, na totalidade prefigurada do cla. 
Mauss considera que as vidas dos indivíduos nos clas marcam nao só a pro
priedade das coisas, assegurando .a vida dos homens e dos deuses, na terra e 
no além, mas tambén1 o renascimento dos iridivíduos, herdeiros únicos dos 
portadores de seus prenomes. Podemos detectar urna incipiente no<;ao de 
pessoa, desenhando um indivíduo que, empara confundido em seu cla, já se 
destaca no cerimonial por sua máscara, 'por seu título, por sua posi<;ao e 
papel. A existencia deste indivíduo incipiente e suas propriedades pressupoe 
seu reaparecimento na terra em um descendente dotado da mesma situa<;ao, 
dos mesmos prenomes, títulos, direitos e fun<;6es . 

.1.~ questao da heranc;a de um patrimonio que, além dos objetos possuídos, 
passa essencialmente pela constitui<;ao desta tenue auréola que vai contornan
do e definindo o indivíduo, é o registro diacrónico de urna fenda no conjunto 
social. E sta fenda, que configura e marca a divisao da sociedade, se aprofunda 
em sua segmenta<;ao. A partir das classes e dos clas vai se constituindo a noc;ao 
de pessoa. Está erri jogo a perpetuac;ao dos ancestrais reencarnados em seus 

, herdeiros e que revivem nos corpos dos que levamos seus nomes. A perpetu
ac;ao das coisas e das almas só é assegurada pela perpetua<;ao dos nomes dos 
indivíduos. Esta é ainda urna constituic;ao muito parcial e fugaz, sendo notável 
o seu caráter volátil. É assim que urna posi<;ao, um poder, urna func;ao qual
quer podem ser conquistados na guerra: basta matar seu possuidor ou apode
rar-se de urna de suas pec;as rituais, para herdar seus nomes, seus bens, seus 
cargos, seus antepassados, "sua pessoa no sentido pleno da palavra". 

Entre vários pavos, em cada momento da vida, o indivíduo é nomeado ou 
personificado de urna nova maneira. Há um título para a crianc;a, para o ado
lescente, para o adulto, para o guerreiro e para a idade de recolhimento.8 Em 
muitos contextos, os objetos de uso pessoal sao como que animados, partici-

8 Apresentaremos mais adiante a concepc;ao de nome entre os índios guaranís. Quanto a este 
aspecto, eles apresentam um nome em portugues, considerado como um nome a ser divulgado, 
além de um verdadeiro nome, que é fornecido pelos deuses na cerimónia de batismo. Neste 
cerimonial , durante urna danc;a ritual, o sacerdote recebe dos deuses o nome e o transmite a 
comunidade. Estes índios achavam muita grac;a quando, durante o batismo 
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pando da pessoa do dono e sua familia extensa ou cla.9 Nas sociedades totemicas, 
os espíritos sao reencarnados com grande precisao, como por exemplo, entre 
os arunta australianos, em que avó, neto e tetraneto sao homónin1os. Entre os 
hebreus, considerados por Durkheim como uma espécie de sobrevivencia das 
sociedades arcaicas, o nome deve ser necessariamente o de um antepassado 
morto. En1 algumas tribos esquimós da Groelandia, a crianc;a que nasce rece
be o nome da última pessoa morta. Nao apenas recebe este nome, mas ela é 
esta mesma pessoa, incluindo toda a sua rede de parentescos. D esta forma, a 
crianc;a faz parte da família enlutada e é considerada como possuidora de 
todos os atributos, inclusive a sabedoria do morto. Pouco a pouco, ela vai 
passando a estabelecer as conexoes com sua "verdadeira" família, seu nome 
vai sendo substituído por um outro nome definitivo e ela deixa de ser a pessoa 
morta para ser "ela mesma"1º. 

Nos jogos e usos rituais das máscaras, indumentárias e pinturas corporais 
há uma revivescencia da ancestralidade, urna espécie de representac;ao do 
antepassado morto. E stas sociedades puderam arquitetar um papel indivi
dual na dramaturgia sagrada, urna noc;ao de personagem que, embora aponte 
na direc;ao da pessoa, dela se sepan~. por um abismo. A forma como se pode 
apoderar <leste papel, desta personagem, denuncia que a máscara ainda se 
mantém como algo alienado. 

católico, o padre perguntava aos país da criarn;a qual seria seu nome. Eles questionavam 
sobre os poderes deste sacerdote que nem ao menos conseguía saber dos deuses o nome da 
criarn;a. É curioso que este nome seja considerado, pelo menos hoje, cqmo secreto e de 
divulga<;áo limitada. Existem temores de que a posse do mesmo, por parte de um estranho, o 
ternaria o portador vítima de feiti<;os malévolos. Por outro lado, o nome em portugués pode ser 
facilmente trocado e por diversas ocasi6es, em contato comos guaranís, eu nao pude faze-los 
reconhecer alguém pel~ nome próprio em portugués, quando havia um lapso de tempo. 

9 Durante urna das minhas visitas aos guaranis, passei, juntamente com um índio, próximo a um 
pequeno grupo de sepulturas. Observei que sobre urna delas havia urna série de objeto.s, 
alguns já destruídos pelo tempo. Perguntei sobre ó seu significado, aoque me foi respondido: 
"eram coisas que ele usava". Tive notícias de que em muitos casos, os objetos sao queimados, 
incluindo a maloca do morto. Pelo menos entre os índios norte-americanos era comum que 
durante os ritos de crema<;áo, familiares tentassem se lan<;ar nas chamas e além de queimar 
os objetos de uso pessoal, gastassem todos os recursos comprando alimentos e coisas para 
acompanhar o morto e com ele serem cremados. Os vestígios da antiga civiliza<;áo egípcia 
testemunham, de forma inequívoca, esta participa<;áo coletiva na personifica<;áo do Faraó. Ainda 
hoje, a morte de soberanos em países do Oriente, como o Japáo, é acompanhada de ondas de 
suicídio coletivo. Estas fatos ilustram o advento incipiente das fronteiras do indivíduo que, apesar 
de um curso inexorável, podem sempre se desfa~er nos fenómenos coletivos. 

10 Designamos aquí, de forma um tanto arbitrária, urna das famílias como sendo verdadeira e urna 
das personagens como sendo.ela mesma, por absoluta falta de urna denomina<;áo mais apropriada, 
utilizando nossos referenciai s e nossa linguagem. 
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Segundo Mauss, a civilizac;ao indiana foi a mais antiga a constituir a no
c;ao de indivíduo, embora o "eu" f~sse, ali, apenas um composto divisível. 
Com relac;ao a China, considera que o indivíduo é "firmemente classifica
do", sendo que a orden1 dos nascimentos, a posic;ao e o jogo das classes 
sociais determinam o nome, a forma de vida do indivíduo e sua "aparencia". 
O nome é algo coletivo, algo que vem de fora, tendo sido utilizado pelos 
descendentes. Ali também o indivíduo é um composto constituído de coleti
vos, nao havendo um maior desenvolvimento da noc;ao de pessoa. Este autor 
c.onsidera que várias nac;oes adotaram noc;oes. deste género, sendo, entretan
to, raro que constituíssem a pessoa humana como urna entidade completa e 
independente de qualquer outra, com excec;ao de Deus. 

t 

No início da civillzac;ao latina surge a n·oc;ao de persona, significando, pelo 
menos a princípio, máscara ritual ou máscara de antepassado. Esta categoría 
ainda se afasta muito daquilo que entendemos como pessoa, enraizando-se 
apenas em determinados contextos. Entre os latinos, a pessoa ultrapassa o 
$entido de urna personagem ou simples máscara ritual. Ela passa a ser, mui
to mais que um fato de organizac;ao, "um fato fundamental do direito". 
1'1auss considerava que o sentido original de persona fosse exclusivamente o 
de máscara, sendo que entre os latinos se encontram vestígios de lnstitui
c;oes similares as cerimónias clánicas, com máscaras e pinturas rituais utili
zadas na representac;ao dos nomes. Os latinos viveram urna atmosfera que 
.estaría, segundo Nlauss, impregnada do sentido primordial da persona, con
formando os direitos e privilégios individuais a organizac;ao dos ritos. 11 

Qualquer que fosse a condic;ao do homem romano, casado ou solteiro, 
púbere ou nao, ele pern1anecia sob a autoridade do pai e só se tornava um 
cidadao completo após a morte daquele. O pai era o seu juiz natural e, a 
qualquer momento, e nao apenas no nascimento, podía condenar o filho a 
n1orte por sentenc;a privada. Entretanto, este poder paterno absoluto vai 
perdendo sua forc;a e as últimas notícias de n1ortes por sentenc;a paterna 
datam da época de Augusto e parecem ter indignado a opiniao pública. O 

11 O nascimento de urna crianya em Roma nao era sempre um fato simplesmente acatado. Os recém
nascidos só sao recebidos por urna decisao do chef e de família. Os romanos e também os gregos 
estranhavam o costume de certos povos, como hebreus, egípcios e germanos, que criavam todos os 
filhos nascidos. Em Roma, um cidadao nao "tem" um filho, ele o "toma", "levanta" (tollere). O pai exerce 
a prerrogativa de levantar a crianya do chao, onde a parteira a depositara. As crianyas enjeitadas 
raramente sobreviviam, sendo as vezes entregues, as escondidas, a vizinhos ou subordinados que as 
criavam secretamente.O mito de Édipo, partindo da trama do filicidio, constitui, portante, um 
desencadeamento sobre um fato comum nas sociedades da Grécia antiga e dos primórdios de Roma. 

118 



KANDIRE: 0 PARA ISO T ERREAL 

filho adquire o direito de tentar anular em tribunal o testamento e, mesmo 
assim, só pode ser privado de tres quartos da heranc;aº. A morte do pai , que 
de início significava, em Roma, o fim de urna espécie de escravidao12

, passa 
a ser, pouco a pouco, relativizada. O fim do direito que tinha o pater de 
tnatar seus filhos traduz a aquisic;ao da persona pelos filhos, mesmo durante a 
vida do pai.P A plebe adquire o direito pleno de cidadania, nao mais limita
do as famílias dos senadores. Todo cidadao livre de Roma adquire a persona 
civil, tornando-se cidadao romano. 

O costume dos nomes, prenomes e sobrenomes se modifica e o cidadao 
romano passa a ter diteito aos mesmos. E le nao pode to1nar de emprésti
mo ou se apoderar do prenome de outra gente, a nao ser de sua própria. 
Neste sentido, é conquistada urna relac;ao diferenciada entre a pessoa e o 
prenome, deixando parcialmente para trás aquele caráter volátil que en
contramos nas cerimónias clanicas. Este prenome está de tal forma 
fusionado ao seu portador que nao pode ser usurpado. Nao se trata mais 
de um papel ou da representac;ao de urna pantomima, mas do nascimento' 
da individualidade. Ao mesmo tempo, entretanto, o cognome se confunde 
com a ÍJnago do ancestral morto e. ainda pode ser usurpada por estrangei
ros par.a esconder sua nacionalidade. Mauss observa que, até o fim, o Se
nado romano era composto de um número determinado de representantes 
das pessoas, das imagens de seus antepassados. É como se ainda conservas
se algo daquela antiga constituic;ao dos clas em um número fixo e delimi
tado de papéis. A pesar da continuidade do sentido da palavra persona como 
personagem, máscara ou papel, "o caráter pessoal do direito estava estabe
lecido e persona tornou-se tambén1 sinónimo da verdadeira natureza do 
indivíduo". q O direito a persona; estava criado, a excec;ao do escravo que 
"nao tem personalidade, nao tem corpo, nao tem antepassados, nem nome, 
nem cognome, nem bens próprios."r 

O cristianismo, transformando a pessoa moral em urna entidade 
n1etafísica, relega os vestígios da noc;ao de persona como um estado que 
reveste o homem e instaura a noc;ao de pessoa humana. Entretanto, este 
individualismo emergente nos primórdios do cristianismo ainda se dis
tancia em muito daquele que nos é familiar: um ser moral e autónomo, 
sacralizado como o valor essencial de nossa ideología moderna. A religiao 

12 lsto explica, pelo menos em parte, que o parricídio tenha se tornado urna espécíe de obsessao. 
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parece ter catalisado a corisolidac;ao <leste individualismo emergente, bem 
como, ao longo dos séculos, proporcionou-lhe um novo desenho social. 

Seguindo a trajetória de Maim6nides, Baruch de Espinoza observa de 
urna nova perspectiva a relac;ao da consciencia individual com as coisas de 
Deus, colocando em destaque o problema ético. Espinoza recebera forma
c;ao para se tornar o rabino de sua comunidade em Haia, composta por 
judeus foragidos da Inquisic;ao na Península Ibérica. Por suas idéias hetero
doxas, ele foi excomungado, fato que nao sustou o impacto das mesmas na 

' 
marcha do pensamento universal. Nos movimentos sectários dos séculos 
XVII e XVIII, surgem as questoes da liberdade individual, do direito a co
municac;ao direta com Deus, de ser o indivíduo seu próprio sacerdote e de 
possuir um De~s interior. Sao aspectos que vao dando forma ao culto e 
divinizac;ao da pessoa individual. O protestantismo, marcado por urna que
bra da hierarquía e unidade da Igreja, personifica todas estas mudanc;as e 
forma a base sobre a qual se elevará a categoría de pessoa. É Kant quem 
coloca a questao do "eu" como urna categoría, fazendo da consciencia indi
vidual, do caráter sagrado da pessoa humana, a condic;ao da razao prática. 
Cada um de nós passa entao a ter o seu "eu" e a pessoa humana, o indiví
duo, adquire este caráter sagrado que nos é familiar. 

O percurso nos leva, desde a dissoluc;ao da unidade compacta da horda, 
passando pela segmentac;ao em clas, a composic;ao totémica do mundo 
social e ao surgimento de urna nova forma de solidariedade, até a consti-

, 
tuic;ao moderna da pessoa. E mis ter salientar que neste desdobramento da 
história das sociedades, está implícita urna visao evolucionista que tem seu 
apogeu no indivíduo encarnado na pessoa moderna. É como se a história da 
humanidade caminhasse necessariamente no sentido da emergencia da subjetivi
dade contemporanea. Este limite do pensamento maussiano produz um esboc;o 
ontológico onde, segundo alguns autores, a categoría de pessoa nao poderia ser 
pensada além do horizonte contemporaneo. Fora destas fronteiras, a pessoa seria 
urna virtualidade intangível, imersa na malha da configurac;ao coletiva. Ao nos
so ver, a obra maussiana autoriza a construc;ao da categoría de pessoa, indepen
dente dos papéis sociais desempenhados.13 Ao sublinhar as fronteiras do cami-

13 Viveiros de Castro, ao analisar esta controvérsia teórica, sustenta que qualquer sociedade, por 
mais diferente que seja, produz a sua concep<;:áo de pessoa. Este autor atribui a um "mal-entendido 
da li9áo maussiana" a postula<;:áo de um princípio de "autonomia" como atributo essencial da 
categoría de pessoa. Retomaremos, em breve, este ponto. 
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nho percorrido, pretendemos apenas advertir o leitor para urna possibilidade 
ontológica. É evidente que há urna história a ser contada a respeito da separas:ao 
entre homem e natureza.14 Entretanto, é necessário introduzir nesta história um 
referencial, um ponto de observac;ao, que nao seja necessariamente aquele do 
indivíduo contemporaneo. 

Um importante e criativo desenvolvimento das idéias maussianas so
bre o individualismo é levado adiante por Louis Dumont. Este autor 
compara o desenrolar dos acontecimentos do cristianismo primitivo com 
aqueles observados na sociedade indiana, onde se as sociam urna 
interdependencia mareante e urna independencia instituída pela figura 
do renunciante. 15 Por meio da renúncia e do abandono da vida social, o 
exegeta mergulha em si mesmo e se liberta dos estorvos da existencia 
mundana. Em seu olhar voltado para si mesmo, ele se assemelha ao indi
víduo moderno, diferenciando-se deste por viver "forado mundo". Este 
tipo social é denominado, por Dumont, "indivíduo-fora-do-mundo", em · 
contraposic;ao ao "indivíduo-no-mundo", representado pelo sujeito mo
derno caracterizado por fronteiras sociais bem demarcadas sem, entre
tanto, t~anscender o social. 

Como parte do estudo antropológico do processo de individuas:ao na 
história social , Dumont inves tiga a genese de urna nova relac;ao entre idéi
as e valores, relas:ao esta que inaugura um esquema referencial próprio da 
cultura moderna. Ao contrário das sociedades tradicionais, consideradas 
pelo autor como culturas hierárquicas, o homem moderno, "indivíduo
no-mundo", percebe e interage com urna realidade facet~da ·e atomizada. 
Neste sentido, ciencia, estética e moral sao desarticuladas. Nao fazem mais 
parte de um todo indissociável. O antigo cosmo hierárquico é substituído 
por um universo homogeneo, sendo o conhecimento científico marcado 
pela aplicabilidade da mensurac;ao física.-O valor, que antes se projetava 
globalmente sobre um universo hierarquizado, é recolhido a urna dimen
sao essencialmente subjetiva. O conhecimento sobre o real passa a ser 
desprovido de valor, transformando-se, ao mesmo tempo, ele mesmo, em 

14 Falamos de natureza aqui em um sentido iman_ente e transcendente, tendo o homem como 
referencial desta dupla vertente. 

15 Mauss reconhecera a contribui~ao dos estóicos a este respeito, tema posteriormente desenvolvido 
por Dum'ont. 
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um valor cardeal. 16 A verdade científica tem status universal, contrapon
do-se ao caráter relativo e variável da noc;ao de valor. Os valores varian1 
entre sociedades, entre os subgrupos de dada sociedade e mesmo entre os 
indivíduos. Urna questao de valor nao é urna questao de fato. 

D o ponto de vista hermeneutico, a produc;ao de conhecimento nas soci
edades hierárquicas está impregnada de valor e admite a existencia de níveis 
que se articulam internamente, sem constituir aquilo que os modernos in
terpretar.ian1 como contradic;ao. A visao moderna implica urna disjun<;~io 
fundamental entre os juízos de realidade e juízos de valor, elevando o co
nhecimento científico a urna posic;ao de supremacía. Os fatos morais pas
san1 a ser interiorizados e centrados no, próprio indivíduo, processo que se 
manifesta a propósito da laicizac;ao da· Igreja e da interiorizac;ao da moral 
implícita na reforma protestante. A sociedade moderna pretende ser 'racio
nal', ou seja, ela desliga-se da natureza para instaurar urna ordem humana 
autónoma. O homem moderno tende a decompor a relac;ao original, sepa
rando nao só valores e idéias, mas também desagregando os fatos da totali
dade a qual pertenciam. Os elementos perdem a subordinac;ao hierárquica, 
substituindo "urna visao em profundidade por urna superficial", dispersan
do um universo hierárquico "numa colec;ao de pontos de vista superficiais".s 
A totalidade pcrde a prerrogativa de conferir valor a realidade. A ordem em 
que as co1sas nos sao dadas é esvaziada e estas perdem seu sentido 

. " . arqu1teton1co. 

O processo que dá origem ao individualismo igualitário é essencial
mente marcado por urna fratura na relac;ao do homem com a natureza. O 
indivíduo moderno mantém com a natureza urna relac;ao de distancia e 
oposic;ao. Este dualismo registra urna distinc;ao absoluta entre sujeito e 
objeto e cría as condic;oes para que o homem modele a natureza segundo 
sua própria vontade. No mundo desencantado, a criatura, indivíduo 
divinizado, assume o lugar do criador. A vontade do homem, divorciada 
da natureza e des tinada a dominá-la, fornece a dimensao e amplitude da 

16 A este respeito, poderíamos tomar como exemplo o sistema ptolomaico. Ao conceber a terra, 
morada do homem, como o centro do universo, os antigos projetavam na realidade urna 
hierarquía de valores que ternaria inconcebível um lugar, para o próprio homem que nao fosse 
central. O mesmo podaríamos dizer da revolu(fao representada pela teoría pela teoría evolutiva de 
de Darwin, retirando o homem de um locus privilegiado entre as espécies animais e introduzindo 
urna nova lógica na concep<;ao dos fatos. Nao se trata, portanto, de urna concepc;áo mais verdadeira 
da realidade, mas de urna reviravolta que retira o valor projetado no mundo e o esquadrinha em 
microcosmos essencialmente homogéneos. 
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cisao entre os juízos de fato e juízos de valor, entre ciencia e moral, inscri 
ta na silhueta do homem contemporaneo. Esta concepc;ao de indivíduo 
implica sempre no reconhecimento da liberdade de escolha, senda que 
alguns valores nao emanam da sociedade, mas da própria pessoa. Assim, o 
indivíduo, ao ser sacralizado, exige que a sociedade lhe delegue urna parce
la de seu poder de determinar valores. 17 

Nas sociedades hierárquicas o homem está inserido em urna ordem social 
que conforma as idéias a natureza, nao havendo portanto contradic;ao entre 
um conhecimento saturado de valor e a praxis. Basta, portan to, estar inscrito 
nesta ordem natural. Nas sociedades modernas, o mundo desencantado e 
vazio de valores passa a ser urna coisa, um objeto sem anima. A ordem <leste 
mundo nao é significativa por si mesma, cabendo ao indivíduo conhece-lo e 
subjugá-lo a sua vontade, estabelecendo ele mesmo a relac;ao entre as repre
sentac;oes sociais e sua práxis. A desvalorizac;ao da relac;ao entre os homens, 
que antes controlava a relac;ao com as coisas, é a condi<;ao sine qua non para 
esta transformac;ao tao radical. Ela perdeu o seu lugar e passou a ser incluí
da ou determinada pelas relac;oes com as coisas. 

A tarefa da Antropología, tomada como parte do mundo n1oderno, seria 
a de reíntegrá-lo ao mundo mais humano que as sociedades tinhan1 em co
mum até entao. Deste ponto de vista, cada ideología é relativizada, postu
lando-se, no entanto, urna unidade de toda humanidade que "fixa limites 
para a variac;ao".t Cada configurac;ao particular de idéias e valores está con
tida neste universal, do qual ela é urna ramificac;ao. 18 No entanto, esta figura 
universal nao pode ser descrita, mas vagamente imaginada, "como urna es
pécie de integral de todas as configurac;oes".u Toda sociedade traria neces
sariamente a marca <leste univers-al, "cunho distintivo de sua ideología no 
interior da condic;ao humana". Esta marca nao seria propriamente urna pres
cric;ao, mas justamente o seu reverso: os limites de sua variac;ao ou um cu
nho negativo que a inscreve no domínio do humano. A questao antropoló
gica sobre o valor, entendido como positividade ou prescric;ao propria
n1ente dita, aponta para o englobamento da configurac;ao ou modelo moder
no no interior do modelo geral. A hierarquía é assim considerada como 
universal e apenas parcialmente contraditada no modelo moderno. 

17 Ao contrário do que ocorre nas sociedades tradicionais, onde o valor está de tal forma imbricado 
nas idéias que nao haveria possibilidade de escolha individual, aqui o valor-se vincula ao indivíduo 
mesmo, resultando em urna disjun9ao entre idéia e valor. 

18 Confrontar com a figura da árvore durkheimiana. 
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A categoría de pessoa nas sociedades tribais ameríndiás 

Os estudos descritivos sobre sociedades tribais ameríndia.s sao relativa
mente recentes e marcados por referenciais teóricos oriundos de grupos 
sociais profundamente diversos 19

• Alguns autores consideran1 que as soci
edades tribais sul-americanas foram capazes de elaborar urna noc;ao de 
pessoa particularmente rica, com especial referencia a corp.oralidade en-
quanto idioma simbólico.v Estes autores apontam a aplicac;ao de modelos 
teóricos inadequados e que n~o levam em conta a dimensao categorial-

. simbólica formadora da praxis destas sociedades. Sugerem que as noc;oes 
ligadas a corporalidade e a construc;ao de pessoa sao aquí fundamentais. 
Estas sociedades nao se definiriam pela constituic;ao de grupos ou trans-, 
missao de bens, mas pela "construc;ao de pessoas e fabricac;ao de carpos". 
Antropólogos como Víctor Turner e Lévi-Strauss apontam que o corpo 
"nao é um simples suporte de identidades e papéis sociais, mas um instru
mento ( ... ) de significac;oes sociais e cosmológicas: o corpo é urna matriz 
de símbolos e um objeto de pensamento".w Assim, a cosmología e a orga
nizac;ao social giram em torno do corpo, sua criac;ao, sua decorac;ao e seus 
destinos. Observamos aqui urna lógica dos fluidos corporais, como o san
gue e o semen, e da interac;ao com o mundo mediante a alime.ntac;ao, a 
palavra e a sexualidade. Ao citar os exemplos das sociedades je, xinguana e 
tukana, os autores destacam que, apesar das enormes diferenc;as, "existem 
linhas de forc;a ideológica que indicam urna base comum - justamente a 
enfase na corporalidade"x. Um intricado de regras e restric;oes sexuais e 
alimentares ordenam a vida social a partir da linguagem do corpo. Entre
tanto, o corpo físico nao é a totalidade da pessoa. Inscrito em urna relac;ao 
dinamica com o nome, a alma e a transmissao da substancia, a pessoa se 
define em urna "pluralidade de níveis, estruturados internamente". Sem 
reificar nenhum cla ou linhagein de antepassados, o corpo é o ponto de 
convergencia de um dualismo tensionado entre oposic;oes polares. 

As sociedades tribais sul-americanas nao constituem organizac;oes políti
co-jurídicas. Ao considerar que a pessoa, como entidade simbólica, é aqui 
mais importante que o grupo, os autores sugerem a elaborac;ao da noc;ao de 

19 Falamos, apenas provisoriamente, em sociedades tribais ameríndias como um conjunto, urna 
vez que a heterogeneidade destas organiza9óes sociais será tematizada ao longo deste trabalho. 
Viveiros de Castro, juntamente com outros autores, estabeleceu urna contraposi9áo paradigmática 
entre os grupos jé-bororo e tupi-guaraní. Mais adiante, utilizaremos esta contraposi9áo como recurso 
metodológico aos objetivos desta investiga9áo. 
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corporalidade como categoria fundamen tal destas sociedades. Neste "corpo 
des totalizado", certas partes ou órgaos servem como idioma social2° , inte
grando o individual ao coletivo21

• Nao haveria assitn, na opiniao destes au
tores, sociedade humana sem indivíduos22

• No caso das sociedades tribais, 
ao contrário do que ocorre entre nós, o corpo é concebido em sua relac;ao 
complementar com o social. 

Podemos considerar, com Viveiros de Castro, que o princípio de au
tonomia23 nao é um atributo essencial da categoria de p essoa, mas apenas 
um mon1ento do seu d esenvolvimento. Es te autor, em seu trabalho ma
gistral sobre os ara1veté Y, traz urna preciosa contribuic;ao ao nosso tema. 
Ele considera que, desde a máscara clanica até o indivíd uo moderno, 
percorremos a hi stória de urna mesma "arquicategoria", a de pessoa. As
sim, qualquer sociedade, por diferente que se ja, produzi ria sua concep
c;ao de pessoa, n ao redutível aos papéis sociais desempenhados. 

En tre os tupi-guaranís, a noc;ao de identidade apresenta-se como que 
"desconstruída" . Viveiros de Castro denomina esta antidialética, que 
produz um desenho da p essoa essencialmente nao-identica a si mesma, 
como "identidade ao contrário"24

• D e forma diversa da pessoa je-bororo, 
que subjuga a diferenc;a a identidade, os tupi-guaranís se definem em um 
vir-a-ser, em um tornar-se outro. A dinamica subjacente a este movimen
to em direc;ao ao outro, movímento que se inscreve na metafísica tupi
guarani, pode se r apreendida na soluc;ao antropofágica dos antigos 
tupinambás. É difícil resistir aquí ao impulso de analisar as vicissitudes 
da antropofagia, tanto em direc;ao a divinizac;ao do canibalis.mo, no caso 

2º Os autores se referem a inscrii;áo social no corpo, mediante perfura<;5es, pinturas ou manipula<;5es. 
21 Relaciona-se o papel social do bruxo, do xamá, do cantador e líder espiritual a nossa concep<;áo 

de indivíduo, como alguém que se destaca do grl!po, podando modificá-lo ou guiá-lo. Esta 
idéia havia sido indicada por Durkheim, a propósito da solidariedade mecánica, em um primeiro 
esbo<;o individualista. 

22 A posi<;áo te9rica está em desacordo com a sociología durkheimiana em sua concepi;áo sobre 
as sociedades tribais como "protoplasma indiferenciado", onde a coesáo social é mantida por 
solidariedade mecánica. 

23 Entendido como a independencia e autodetermina<;áo com rela<;áo ao grupo social. Nas sociedades 
consideradas individualistas por Dumont, a autonomia encontraria seu apogeu e a liberdade 
individual é objeto de venerai;ao. Este prncípio que governa o individualismo moderno nao se 
confunde, segundo Viveiros de Castro, coma categoría de individuo. Nas sociedades tribais, 
urna limita<;ao desta liberdade nao se contrapoe a existencia da. pessoa, com suas próprias 
peculiaridades. 

24 Contrário aqui entendido como inimigo, em urna acep<;ao quinhentista. 
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dos ara1JJeté, como ef!l dire<;ao ao ascetismo da · Terra sem Mal guarani. A 
pessoa e o pensamento tupi-guarani estabelecem um divórcio com o cam
po da identidade e do ser identico a si mesmo. Viveiros de Castro, a 
propósito da filosofía religiosa guaraní, cita Hélene Clastres: "Urna lógi
ca que recusa o princípio da contradi<;ao parece operar n esse pensamen
to que, ao mesmo tempo, opóe os extremos e almeja torná-los compatí
veis ou compossíveis".z A oposi<;ao destes extremos nao implica nem em 
contradi<;ao, nem em identidade, mas em urna dissolu<;ao dos mesmos: "a 
recusa de escolh er, de se curvar a finitude, e um desassossego 
ontológico"ªª. A pesar de reconhecer a utilidade do par conceptual metá
fora-metonímia, a primeira como processo articulador entre as séries 

' 
cosmológica e sociológica, a segunda ·como processo interior de cada 
série, Viveiros de Castro introduz a noc;ao de devir par~ " qualificar os 
processos de transforma<;ao de urna série em outra e a metamorfose da 
morte araweté, bem con10 a transubstancia<;ao canibal"25 • Para qualquer 
sociedade, mas especialmente para aquelas que elaboraram um discurso 
"explícito e complexo sobre o tema", con10 a guarani, a categoría de 
pessoa deve ser, nao apenas procurada, mas construída. A maioria das 
sociedades tupi-guaranís, imersas em u_m simbolismo concreto, dispoe de 
um "acervo de papéis" e de um "ideário sobre a individualidade". Entre
tanto, elas parecem estabelecer pontes muito frágeis entre a pessoa e a 
sociedade. bb Ao contrário de outras sociedades, como asjé-bororo, os tupi
guaranis apresentan1 urna enorme flexibilidade sociológica, urna 
indiferenciac;ao interna associada a um complexo de relac;oes individua
lizadas com o mundo espiritual. Esta posic;ao estratégica para a constru
<;ao da pessoa gera, segundo o autor, aquilo que foi chamado de "indivi
dualismo". Neste contex to, a sociedad e seria "nada mais que o produto 
agregado de rela<;oes individualn1ente negociadas, e desta forma rela<;óes 
soc ietai s e [relac;oes] individuais permanecem na m esma ordem de 
complexidade"cc. Este minimalismo sociológico pode ser interpretado 
con10 "o modo de aparecer de urna forma social sui generis, fundada numa 
cosmología e inscrita em um registro simbólico que caberá discernir, 

25 Viveiros de Castro, 1986, p. 123. Em um primeiro sentido, deviré utilizado como oposto do ser, 
considerando-se que a dominancia da filosofia de Parménides no pensamento ocidental nao se 
imiscui na filosofia tupi-guaraní, considerada urna filosofía heraclítica. Em um segundo sentido, o 
devir é tomado como processo pré-representativo, passado no real e anterior a distín~ao realidade/ 
representa~ao: "um devir-outro". 
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pois ali é que está a complexidade. A sociedade nao está, nesses casos 
onde se a tem procurado; lá, de fato, só aparecem indivíduos"<l<l . Con
templar a sociedade tupi-guaraní seria urna decorrencia do desvelamento 
de sua categoría de pessoa. É só ali que se divisará sua concepc;ao de 
sociedade "e se contemplará um mundo individualista sem indivíduos, e 
urna vontade coletiva sem sociedade"ee. A concepc;ao guarani da alma 
humana, segundo os dizeres de Schaden, é a ''chave do sistema religio
so" e este comanda a vida social. Esta predominancia da religiao e da 
relac;ao con1 a morte, subjacente na noc;ao de alma ou na teoda da pessoa, 
constituem um ponto de apoio essencial para galgarmos un1a compreen
sao das sociedades tupi-guaranís. Estes povos apresentam urna concep
c;ao dual da pessoa, cuja manifesta<;ao plena só ocorreria após a morte. 
Entretanto, este dualismo oculta "um triadismo mais fundamental"ff. A 
pessoa ocupa um espa<;o virtual entre a natureza e a sobrenatureza, um 
"elemento paradoxal que ( ... ) conecta-separa, circula como casa vazia en
tre domínios e formas do extra-social". É neste sentido que a pessoa tupi- , 
guaraní "é um 'entre' (um entre dois) e nao um ente"gg .. 

Como seres do devir, os tupi-guaranís só existem propriamente neste 
percurso do tornar-se outro. Sendo assim, a presenc;a do inimigo, encar
nado como um outro, é, nestas sociedades, um elen1ento estruturante. 
Viveiros de Castro as considera como sociedades "nao-dialéticas" em . 
contraposic;ao as sociedades jé-bororo. Entendemos que a elaborac;ao do 
conflito entre os tupi-guaranís produz urna arquitetura cosmológica fun
dada no outro. Enguanto as sociedades dialéticas jé-bororo administram 
internamente a diferenc;a no jogo social das contradic;6es26

, 9s tupi-guaranís 
constroem urna Terra sem 1'1ai e vao em sua direc;ao. 27 

O esquema durkheimiano, promulgando urna solidariedade por similitude, .. 
deixa etn aberto a questao da .verdadeira constituic;ao do tecido social nas 
sociedades tribais. Nao basta estabelecer que estes seres, supostamente iden
ticos uns aos outros, se atraem mutuamente pela sua identidade. A constru
c;ao da pessoa e do cosmo tupi-guaraní poderá nos conduzir por um intrincado 

26 Descreveremos adiante o jogo de amizades formais que ilustra bem esta domestica9ao da diferen9a. 
27 As sociedades tupi-guaranís, estabelecidas por alian<;as que se fundamentam na rela9ao como 

lnimigo, construíram urna estratégia de reprodu9ao social implicada necessariamente com o 
movimento migratório rumo a Terra sem Mal. Este tema tem importancia nodal em nossa 
investiga9ao e será amplamente desenvolvido a seguir. Por ora, teremos de nos contentar 
com esta referencia. 
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can1inho que talvez revele, nao urna árvore com ramifica<;oes, mas urna flo
resta de árvores. Caminhemos agora em dire<;ao a esta pluralidade. 

As sociedades minimalistas e o cosmo 

No século XII, quando chegaram ao litoral do Brasil os primeiros coloni
zadores, os tupi-guaranís ocupavam grandes extensoes do território sul-ame
ricano. Os tupis dominavam a maior parte da hacia amazónica, incluindo os 
afluentes da margem direita, além de grande extensao do litoral atlantico. 
Os guaranís ocupavam o litoral mais ao sul, estendendo seus domínios para 
o interior, até os ríos Paraná, Uruguai e Paraguai. Seu território era limitado 
ao norte pelo río Tiete, sendo encontrados guaranís junto a fronteira do 
Império Inca. hh 

Apesar da ampla extensao do território tupi-guaraní, é absolutamente 
impressionante a homogeneidade lingüística dos seus dialetos e de sua 
cosmología. Mas, mesmo com esta uniformidade lingüística e cultural nesta 
vasta dispersao, a organiza<;ao social tupi-guaraní mostra-se extremamente 
fluida, assumindo um feitio diferente em cada urna das inúmeras regioes 
habitadas. Encontramos entre eles desde sistemas sociais que praticamente 
nao diferenciam família conjuga! e grupo-bando, até morfologías sociais seg
mentares dualistas ou clanicas: desde pequenos bandos de ca<;adores e cole
tores nómades até as gigantescas aldeias tupinambás, dotadas de conheci
mento tecnológico relativamente avan<;ado e sofisticada organiza<;ao eco
nómica. Também as formas de residencia, as estruturas cerimoniais, os sis
temas de parentesco e as atitudes diante da guerra e do xamanismo sao ex-

. ~ . .. 
tremamente var1ave1s. 11 

Alguns povos tupi-guaranís, muitos dos quais nao sobreviveram até nossos 
dias28 , acreditavam na existencia de urna Terra sem Mal, um lugar onde os 
homens eram imortais, o milho crescia sozinho, sem necessidade de cultivo e 
as flechas atingiam por si próprias os animais na floresta. Este paraíso terres
tre era situado geralmente na dire<;ao do sol nascente e, menos freqüentemente, 
no "centro-do-mundo". Antes da chegada dos colonizadores, os tupinambás 
já realizavam grandes ondas migratórias em busca desta Terra sem Mal, dirigin
do-se ao litoral, limitados pelo oceano em sua marcha migratória. Existem 
relatos de que, já no século XVI, grupos com mais de dez mil índios, entre 

28 Este é o caso dos tupinambás, que viviam no litoral na época da conquista. 
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homens, mulheres, velhos e crian<;as, abandonavam suas terras e migravam em 
busca da Yerra sem Mal. Acredita-se que este complexo migratório possa expli
car em parte a relativa homogeneidade lingüística e cultural tupi-guaraní, in
dicando urna dispersao ainda recente. Entretanto, as diferen<;as na organiza
<;ao social sugerem exatamente o contrário, ou seja: urna grande maleabilidade 
e frouxidao da organiza<;ao social destes povos, capaz de se adaptar a ambien
tes e influen~ias profundamente diversas. Esta variabilidade morfo-sociológi
ca indica urna plasticidade capaz de resistir a diferentes situa<;óes, resultado 
talvez do pequeno grau de especializa<;ao da estrutura socialii. Em contraste 
com a parcimonia ritual e sociológica dos tupi-guaranís, encontramos nestas 
sociedades urna rica cosmología, manifesta quase que exclusivamente na pala
vra. Nos cantos e rezas vislumbramos um universo imaginário e urna metafísica 
que nos fornece o único acesso verdadeiro a constitui<;ao dapessoa tupi-guaraní. 
O "predomínio extraordinário" da religiao sobre todas as demais esferas da 
vida socialkk, já observado entre os guaranís, é válido para todo o grupo 
lingüístico. Parece ser na esfera cosmológica que o tupi-guaraní tem seu cora
c;ao. Verificamos aquí, portanto, um minimalismo morfo-sociológico, associa
do a urna hipertrofia da ordem cosmológica. 

Este predomínio da série cosmológica sobre a série sociológica servi
rá como paradigma de determinadas organiza<;óes sociais, onde o ho
mem ocupa urna posi<;ao de vazio entre o natural e o sobrenatural. Vi
veiros de Castro11 analisa o triadismo destas estruturas, onde o homem 
se constitui em um devir outro. Entre os tupi-guaranís, este outro, encarna
do na figura Jaguar-Deus-Inimigo, é o ponto de fuga que literalmente 
organiza e constituí o social. Este autor considera que sao organiza<;oes 
" antidialéticas", ao denominar de "identidade ao contrário"29 o proces
so de configura<;ao da pessoa tupi-guaraní, cujo registro ontológico se 
inscreve no devir. Como matriz desta problemática poderemos si tuar a 
antropofagia tupinambá, que será assim nosso ponto de partida em dire
c;ao as diferentes soluc;oes arquitetadas por estes seres do devir. Os deuses 
canibais dos araweté30 servirao aquí como um segundo ponto de apoio 
em direc;ao a Terra sem Mal dos índios guaranís. 

29 Contrário aqui significando inimigo. 
30 Este é o tema da tese de Viveiros de Castro, cuja trilha seguiremos, até onde ela poderá nos 

conduzir rumo a Terra sem Mal. O povo guaraní, ao contrário de divinizar o canibalismo, encentra 
urna solU<;áo própria para um problema que essencialmente é o mesmo. 
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A estas sociedades minimalistas e antidialéticas, cuja densidade se instau
ra no campo cosmológico, contrapoem-se, ainda, em um sentido 
paradigmático, conj untos etnográficos em que a unidade lingüística 
corresponde estritamente a estrutura morfo-sociológica. Nestas, encontra
mos urna mesma língua a qual corresponde urna morfologia social, como é 
o caso dos jé, ou urna única cultura com diversas línguas diferentes, como é 
o caso do Alto Xingu. O grupo je-bororo, ao contrário do tupi-guarani, 
apresenta urna clara repartic;ao do espac;o público e privado, urna intrincada 
divisao social e um predomínio do rito e da instituic;ao. Sao sociedades, por 
assim dizer, especializadas e día/éticas, cristalizando normas de conduta e 
dependendo essencialmente destas normas harmonizadas codi o cosmo. 
Aqui, observamos o predomínio ,da sé rie sociológica sobre a série 
cosmológica, um domínio do institucionalizado. Existem nestas sociedades 
aquilo que se denominou "amizade formal" e "companheirismo", formas 
de relac;ao social que teremos de analisar, ainda que brevemente, a fim de 
marcar sua diferenc;a com os grupos que ora nos interessam .31 

Sociedades dialéticas: o destino ritual da diferen~a 

Entre os krahó, a amizade formal é essencialmente urna relac;ao de e'fitac;ao e 
solidariedade entre duas pessoas, conj_ugada com relac;oes assimétricas com os 
familiares do amigo formal. Os danos físicos eventualmente sofridos por um 
dos amigos deveriam ser necessariamente sofridos pelo outro, incluindo aciden
tes, queimaduras e picadas de insetos. Entretanto, o amigo formal é essencial
mente um estranho, um nao-parente, havendo urna relac;ao de evita~ao e 
distanciamento físico que nao pode ser rompido. O amigo formal pode injuriar 
e gracejar com os paren tes de seu "parceiro", sem que os mesmos possam retru
car. Ele pode insultar suas vítimas, em urna agressao simbólica, que é viabilizada 
pelo seu estatuto de estranho. De modo curioso, o amigo formal deve estar 
presente nos ritos de passagem e sua func;ao é justamente se interpor entre o 
iniciado e seus "atacantes". No plano cosmológico, sol e lua sao amigos for
mais, sendo que a evitac;ao é a própria essencia desta relac;ao. Entre os canela, o 
rito de amizade formal é estabelecido quando os iniciados, de costas um para o 
outro, mergulham no ribeirao em direc;oes opostas e ao emergir se encaram. É o 
contrário do que ocorre no ritual de iniciac;ao de "companheirismo", quando os 

31 Esta análise está baseada no artigo de Manuela Carneiro da Cunha, "Amigos formais e pessoa: 
de companheiros , espelhos e identidades." In Boletim do Museu Nacional, n2 32, maio de 
1979. 
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iniciados mergulham, juntos e abrac;ados, na mesma direc;ao. mm Carneiro da Cu
nha considera a amizade formal como princípio dinamico que funda a noc;ao de 
pessoa nestas sociedades. O amigo formal é um outro que entra em jogos de dupla 
negac;ao aos quais osjé sao acostumados. A nao reciprocidade da agressao sim
bólica, ou seja, os parentes do amigo nao podem retrucar, aponta no sentido da 
totalidade destas sociedades. 

Nao poderíamos nos alongar aquí na descric;ao e análise destas sociedades. 
Estamos apenas ilustrando o seu caráter dialético e com isto sustentando o 
caráter estruturante desta domesticac;ao da diferenc;a. Ao incorporar a oposi
<;ao por vías institucionais, estas sociedades passam efetivamente a depender 
de seu suporte ritualístico, cristalizando organizac;oes morfo-sociológicas que 
garantem a alianc;a. O outro faz parte do próprio grupo social e existem recur
sos institucionais para modelar esta incorporac;ao. Aqui, o Inimigo está for
malizado no amigo e a sociedade carrega em seu cerne a contradic;ao. 

Algo profundamente diverso ocor~e entre os tupi-guaranís, sociedades que . 
vivem, por assim dizer, em um mundo pitagórico. Tudo aqui gira em torno do 
Inimigo: os deuses sao inimigos, os mortos sao inimigos e o destino da pessoa 
é tornar-se este outro. A antropofagia tupinambá, bem como suas diferentes 
transfigurac;oes, demonstra bem que este mundo pitagórico é constituído por 
meio do Inimigo. É a relac;ao com este outro que confere consistencia ao lac;o 
social, sendo o conflito e o mal situados necessariamente do lado de fora.32 

Podemos aceitar a conceituac;ao destas sociedades como antidialéticas em um 
sentido que considere suas próprias fronteiras, pois se a posic;ao da diferenc;a 
cria urna sociedade atonal, é a relac;ao com o Outro-Inimigo que a sustenta. 
Es te mundo, do qual se expulsou o Inimigo, o mundo pitagórico dos tupi
guaranis, é ele mesmo a Terra sem Mal. 

O complexo guerreiro-antropofágico tupinambá 

O desaparecimento do povo tupinambá33
, habitantes do litoral com 

os quais se depararam os colonizadores, torna difícil o exercício de 

32 Logo a seguir discutiremos em detalhe este tra~o essencial das sociedades tupi-guaranis. No momento, 
importa real~ar a carencia de recursos institucionais para integrar a diferen~. Poderia se argumentar 
que o complexo guerreiro-antropofágico é institucionalizado nestas organiza~óes sociais. Mesmo que 
se considere assim, este recurso promove um perfil minimalista, implicando num jogo de parce ria com 
o inimigo externo. É este jogo que vai instaurar e garantir as alian~as sociais. 

33 Tupinambá, arawetée guarani sao povos da família lingüística e cultural tupi-guarani. O caráter 
de ancestralidade dos tupinambás, hoje desaparecidos, os coloca em posi~ao privilegiada quanto 
aos objetivos teóricos de nosso estudo. 
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recompor suas crens:as, sua organiza9ao so.cial e sua concep9ao de pes
soa. Precisamos aquí nos orientar por meios fragmentados, seja através 
de relatos e depoimentos de viajantes e missionários, seja por via indi
reta, a partir do que deles encontramos entre os tupi-guaranís atuais. 
Senda os tupinambás da mesma árvore lingüística e cultural que os 
seus patentes de agora, será útil urna breve revisao sobre seus valores 
cardinais. Sabe-se que era um povo guerreiro por excelencia e o pare
cer dos europeus a este respeito era o de que a guerra aos inimigos era 
a razao de ser desta gente. Praticantes do exocanibalismo, o único des
tino aceitável para estes guerreiros era .ser morto em combate ou devo
rado pelo inimigo. Ao contrário do que poderia parecer, um guerreiro 
capturado nao aceitaría de bom grado a fuga, senda inconcebível mor
rer por doen9a e ser sepultado na terra. Apenas os guerreiros e aqueles 
que tinham executado muitos inimigos tinham urna boa morte, ou seja, 
tinham acesso ao mundo dos deuses e mortos antepassados. No caso 
dos mortos na aldeia, era costume que se colocasse alimentos junto a 
sepultura, para que o carpo nao fosse devorado por certos espíritos. 
Assim, a captura pelo inimigo livrava o tupinambá de um destino 
inominável: o apodrecimento do carpo e a devora9ao pelos espíritos 
anhangá. 

Os ritos antropofágicos fechavam um círculo eterno de vingan9a e cria-
9ao da pessoa, urna vez que cada marte inimiga vingava ou anulava urna 
marte anterior e o único acesso a condi9ao de adulto era pela execu9ao de 
um inimigo. O homicídio fazia parte do rito de passagem e era a condi<;ao 
para um homem entrar no ciclo reprodutivo. 

Se levarmos em conta o status de inimigo que o morto encarna nas 
sociedades tupi-guaranís, poderemos compreender a interpreta9ao do 
canibalismo fornecida por Florestan Fernandes. 34 Para este autor, a 
exigencia de vingan<;a surge de urna necessidade de aplacar a ira dos 
mortos da própria tribo, sendo que a vítima encarna e substituí este 

, 
mesmo morto, tornado inimigo pela marte. E notável o pavor infun-
dido pelos mortos entre os tupi-guaranís, provocando movimentos de 
dispersao da tribo, reclusao noturna e mesmo o abandono do locus 

34 Posiyao apenas parcialmente compartilhada por Viveiros de Castro, e tomada como urna 
"interpretayao nao-trivial do explícito e onipresente motivo da guerra e do canibalismo tupi
guarani: a vinganya de sangue". In Viveiros de Castro, 1986, p. 652. 
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geográfico da aldeia. 35 A necessidade imperiosa de atacar o Outro-Ini
migo é ilustrada p elo recurso desesperado utilizado pelos tupinambás 
na fa lta <l es tes. N es tes casos, eles procediam a exumac;ao de cadáveres 
inimigos para esfacelamento dos cranios. 1111 

Em geral , o inimigo cativo nao era morto imediatamente após a captu
ra. Ele era usualmente entregue a urna viúva, após um ritual de renova
c;ao36 da sepultura do morto, sendo introduzido na aldeia. Além da mu
lher do morto, ele recebia também seus objetos pessoais, incluindo as 
armas, estas últimas purificadas pelas maos do cativo. Só após este rito, as 
armas eram repassadas a parentela. 37 O cativo era, portan to, indispensá
vel para que tanto os objetos como a mulher do morto fossem repassados 
a comunidade. Após a execuc;ao, o vingador exercia o direito a viúva, por 
sucessao leviral.38 Viveiros de Castro recusa a interpretac;ao do sacrifício 
tupinambá como urna vinganc;a individualizada. Ele sugere que havia ali 
um caráter de generalidade: " sempre havia alguém a vingar, mesmos os . 
mortos en1 casa, os parentes mais distantes, os parentes dos aliados, os 
afins etc. E sempre havia alguém que precisava vingar: alguém a querer 
ganhar nome, iniciar-se como adulto sobre a cabec;a dos contrários".ºº A 
execuc;ao era, portanto, um acontecimento produtivo e voltado para o 
futuro, urna vez que era ela um rito de passagem que marcava a condic;ao 
de hornero adulto e capaz de tomar urna esposa e procriar. A condic;ao 

35 Um temor tao pronunciado desperta suspeitas de que tenha realmente motivos suficientes para 
existir. Podemos assim supor que a temida retaliac;ao por parte do morto, seja relacionada a sua 
exclusáo do triangulo com o lnimigo e ao seu estatuto nesta nova posi9ao. Ao sair da base 
deste triangulo, ele passa a ocupar seu vértice: o lugar do lnimigo. René Girard interpreta o rito . 
de execuc;ao da vítima do exocanibalismo como um "substituto simbólico do assassinato intra
social, o deslocamento da violencia mimética para fora: o bode expiatório como fundamento da 
religiao". Segundo Girard·, a alian9a adquirida com base nesta "uniao contra o Outro" nao elimina, 
entretanto, a diferen9a intra-social q1:1e, em verdade, é provisoriamente exportada. O temor ao 
morto seria, segundo este referencial, proporcional ao efetivo impulso homicida dirigido a 
parentela. A este respeito, Florestan Fernandes desenvolveu urna teoria expiatória do sacrifício 
ritual tupinambá.(Girard, R., 1972, citado e comentado por Viveiros de Castro). 

36 Lustrac;ao da sepultura e das armas. 
37 Viveiros de Castro comenta o fato de que, nestas informac;óes, oriundas dos escritos de Thevet 

(1953, p. 194), está implícito que nao apenas os guerreiros mortos pelo inimigo, mas também 
aqueles que morriam naturalmente, deveriam ser vingados. Esta sugestáo se origina da 
observac;ao de que os guerreiros mortos e devorados pelos inimigos nao poderiam ter sepultura. 
Portante, a cerimónia de lustrac;ao do túmulo indica que a morte natural também deveria ser 
vingada. Mais adiante apresentaremos urna interpreta9ao algo diferente para esta peculiaridade 
implícita nos textos de Thevet. 

38 Prática comum em muitos povos, entre os quais os antigos hebreus, em que o cunhado deve 
esposar a viúva do irmao. 
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·. guerreira e o canibalismo eram inerentes a constituic;ao dapessoa tupinambá. 
Por meio dela e em func;ao da m9rte de inimigos, acumulavam-se nomes: 
"De todas as honras e gostos da vida, nenhum é tamanho para este gentío 
con10 matar e totnar nomes nas cabe<;as de contrários, nen1 entre eles há 
festas que cheguem as que fazem na morte dos que matao con1 grandes 
cerin16nias ... "PP. As características pessoais da vítima eram irrelevantes, sendo 
indiferente a condi<;ao de homem, mulher ou crianc;a. O único atributo 
essencial era realmente a condi<;ao de inimigo. Podemos apontar aqui urna 
.só exce<;ao, considerada pelos ·tupinambás. como especial: a condic;ao de 
cantor. O canto, entendido como divino, costumava interditar a execu<;ao 
do cativo. Com base nesta peculiaridade, os padres missionários encanta-

. vam estes índips, pela música e pela pálavra, escapando assim dos ritos 
antropofágicos. O Inimigo tem, para a constituic;ao da pessoa tupinambá, 
um papel estruturante: "sem inimigo nao há pessoa, feixe de nómes, cor
po laboriosamente coberto de incisoes comemorativas, rosto ornado de 
pedrarias que legitimavam a fala, alma imortal. Sem mortos alheios nao 
há, literalmente, vivos"qq. 

Logo ao chegar a aldeia, o cativo costumava ser recebido por mulheres e, 
após um ritual de espancan1ento e insultos coletivos, no qual as mulheres 

. podiam tomar nomes, era conduzido a sua rede e daí em <liante bem-trata
do. Recebia n1ulheres, usufruía de certa liberdade e era alimentado pelo 
"dono" (aquele que o capturara ou aquele a quem fora cedido), até sua exe
cuc;ao. O período de espera, até a marte, podía durar bastante tempo, até 
anos. O cativo era tido como urna espécie de animal de estimac;ao, sendo, 
desde sua chegada, submetido a esfera feminina. A mesma mulher que lhe 
era entregue para serví-lo, também o vigiava e o preparava para a cerimonia 
sacrificial. Enquanto o executado era ornamentado com penas que simula
vam as aves de estimac;ao, como a arara e o papagaio, o executor "remedava 
urna ave de rapina, em sua aproxin1ac;ao con1 a vítima"rr. 

Com base em comparac;oes oriundas da etnografía contemporanea, Vi
veiros de Castro aponta que as aves de estima<;ao eram aves de propriedade 
feminina, embora suas plumas fossem destinadas a ornamentac;ao masculi
na. Estabelece urna analogía, sugerindo que, enquanto os pássaros forneci
am penas, o inimigo cativo fornecia nomes: "em primeiro lugar a seu execu
tor, e subsidiariamente a várias pessoas - os que o haviam capturado, os que 
o recapturavam numa encenac;ao de fuga prévia a execuc;ao, as mulheres que 
o recebiam, as esposas dos executores. ( ... ) O inimigo iria adornar seu mata-
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dor assim como as penas de aves a que era assimilado: 'Porque estas plumas 
que ellos tienen, son las tnqores alhajas que ellos tienen y dellas usavan quando matavan 
sus contrários_y /os comían ... "'ss. Enquanto que o repasto caniba/ era urna func;:ao 
preferencialmente feminina, a porc;:ao "non1inal" da vítima era destinada, de 
forma predominante, ao matador. 

Era, para as mulheres, urna honra maior serem entregues ao cativo. Os 
filhos nascidos destas unióes, considerados também inimigos, <loadores de 
non1es, eram destinados, portanto, ao ritual antropofágico. Como os 
tupinambás tinham urna teoría patrilinear da concepc;:ao, os filhos de inimigos 
eram também inimigos. A própria mae podía participar deste ritual 
antropofágico, fato que escandalizava o europeu de entao.39 "Na noite em 
que [os prisioneiros] chegavam, lhe dao por mulher un1a fil ha daquele que o 
tomou, ou urna das parentas mais chegadas; e a causa é pela honra que daque
le casamento lhe nasce, porque tendo filhos do tapuia, nele hao de tomar os 
mesmos nomes e com a mesma solenidade que no pai"cc. Observamos aquí 
que a sociedade tupinambá nao apenas dependía deste Outro-Inimigo para 
sua subsistencia espiritual, para constantemente tomar novos nomes, mas de-

1 

dicava-se a cultivar, neste repasto da diferenc;:a, os detentores de nomes. A 
captura da diferenc;:a, neste mundo pitagórico que a projetou para fora, parece 
ter sido o propulsor desta sociedade atonal. É preciso, no entanto, de alguma 
forma, devorar, trazer para dentro a diferenc;:a excomungada. 

Florestan Fernandes interpretou o problema do canibalismo tupinambá como 
urna recuperac;:ao mística, sendo necessário a comunidade assegurar-se posteri
ormente contra o espírito da vítima. A necessidade de remover µm estado de 
"heteronomia mágica", cria.do pela _morte de um parente, explicaría a vinganc;:a 
seguida da incorporac;:ao mísiico-arítropofágica. A recuperac;:ao mística gerava, 
mesmo que provisoriamente, a autonomia mágica <liante de determinado grupo 
hostil. O parente morto voltava a fazer parte do grupo, recuperado no ritual 
antropofágico do inimigo. Ao retornar, em riível abstrato, a idéia de Montaigne 
de um endocanibalismo por estomago inin1igo interposto (o inimigo que comeu 
nossos paren tes é agora devorado), ao mesmo tempo em que a unidade do 
grupo era recomposta, a do grupo inimigo era rompida. O sistema tupinambá 
seria assim constituído por um eterno desequilibrio, onde "a autonomía de uns 

39 Thevet considerava que era necessário matá-los "para que nao virem inimigos" (1953, pp. 1349-
40). Citado por Viveiros de Castro, 1986, p. 664. 
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só poclia ser obtida a custa da heteronomia dos nutros"uu. As idéias de Florestan 
sobre o canjbalismo tupinambá dependem necessariamente de um pressuposto 
globalizante, com relac;ao as aldeias tupinambás, que efetuavam um jogo recí
proco de recuperar a eunomia rompida pela morte. A este respeito, Viveiros de 
Castro oferece-nos urna interpreta~ao que, dispensando urna rela~ao fundada 
em um questionável culto aos ancestrais, abre caminho para dimensionar o lu
gar da cliferen~a nestas sociedades atonais. 

'j.4 sociedade tupinambá, enquanto unidade empíricojenomenológica -
aldeia, grupo de aldeia, 'tribo' -, é uma coisa amorfa. Estavam ausen
tes quaisquer segmentaroes internas, linhageiras, etárias, rituais,· ne
nhum artifício 'día/ético' contrapunha-unia partes de uma totalidade 
anteposta como Princípio, para reconf tituí-la en tao como sistema de 
diferenfaS. As casas-grandes ou malocas, unidades elementares da soci
edade, justapunham-se metonimicamente, a revelía de qualquer instán
cia englobante. Toda esta vontade de indiferenra interna, que aparecía 
aos cronistas como aquela urbanidade definidora da vida entre paren
tes, dentro da aldeia, se compensava pela projeftiO radical da diferenfa 
'para jora', pela transformaftiO de toda alteridad e em ódio. E no en tan
to, estes Outros retornam, indispensáveis, unificadores dos grupos lo
cais moleculares (nao há festas que cheguem as que fazem na morte dos 
outros que matao ... ), e estas diferenras encontrarn seu regime em uma 
troca de mortos, em vez de uma troca de esposas. A execuríio cerimonial 
do inimigo fundava, a unt só tentpo, a sempre lábil unidade aldeit0

, e 
, 

mantinha a máquina global das dijeren ras operando. (. . .) E-se sempre, e 
antes de tudo, o inimigo de alguént, e isto define o Eu: identidade aos 
contrários, identidade ao contrário. A simbólica de transformarao do 
cativo e111 'cunhado' ta/vez manifeste isto, esta paradoxal 'exterioridade 
interna' do inimigo. Suprema honra ceder uma irmíi ao inimigo, supre
ma honra matá-lo, suprema honra 1norrer em 1naos inimigas: é que o 
dual matador-cativo encarna ditas fases da pessoa tupinambá, ligado 
por uma inimizade vital, feíta de tempo e de morte. ''1'1' 

Hélene Clastres, em seus escritos sobre o canibalismo tupinambáww, faz 
referencja as analogías alimentares concebidas por este povo. Aos jovens, 

40 O autor nos remete aqui ao ensaio de P. Huber (1980), a respeito da sociedade melanésia anggor, 
estruturada frouxamente, como as sociedades tupi-guaranis. Segundo Huber, esta sociedade "pode 
ser concebida como urna 'funcao da caca aos parcos"' (p. 45). "Um evento cria o social, que nao 
existe como substancia anteposta." In Viveiros de Castro, 1986, p. 667. 
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era interditado o consumo de carnes de animais lentos, fato que poderia 
levar a perda da agilidade. Os futuros xamas, cantores por excelencia, de
verian1 consumir carne de pássaros canoros e águas de cascata. xx "Eles 
tem para si que a natureza e condic;óes daquilo que comem se muda 
neles."n A hipótese antiga, levantada inicialmente por Metraux, de urna 
incorporac;ao das qualidades dos inimigos41 é retomada por Viveiros de 
Castro, sugerindo que, no canibalismo tupinambá, aquilo que é incorpora
do nao é urna substancia, mas a própria relac;ao ou posic;ao de inimigo. 
Sendo assim um "canibalismo espiritual", urna incorporac;ao da própria 
inimizade, e nao da substancia ou do espírito de um inimigo, aquilo que é 
incorporado é urna abstrac;ao. Seguindo "o princípio analógico da teoria 
alimentar, ( ... ) se quem come um animal lento se torna moroso, quem come 
um inimigo se mudará em ... inimigo". Neste devir-inimigo, há urna marca 
de alteridade que condensa a lógica de reproduc;ao destas sociedades. 

Para os tupinambás, a morte no terreiro do inimigo era considerada a 
"boa 1norte" ou morte ideal, ao engendrar o eterno ciclo de vinganc;a que 
permitiria aos membros da tribo a aquisic;ao de novos nomes e do status de 
adulto-matador. Fernandeszz com~nta que, apesar de tudo, as vítimas nao se 
apresentavam espontaneamente ao massacre, sendo preciso o uso da forc;a. 
~fas é a morte na guerra, a "morte formosa", que era o propulsor do socius, 
levando ao eterno jogo de equilíbrio-desequilíbrio desta s sociedades. Os 
mortos eram, ali, "o nexo com o inimigo"1

\ ao que acrescentaríamos o fato 
de que eles, os mortos, eran1 o próprio inimigo. 

O horror ao en terram ento d o corpo, tema onipresente entre os 
tupinambás, explicava em parte a relutancia de muitos cativos em fugir ou 
ser re sgatado : "porque dize1n que é tri ste cousa morrer, e ser fedorento e· 
comido por bichos"8

. Observamos ainda este horror ao enterramento nes
te trecho de Monteiro: "( ... ) e dizem que assim como a carne toma bichos, 
assim seus contrários nao os comerao, mas deixa-los-ao encher de bichos 
depois que os matarem, o que é a mor desonra que há entre estes bárbaros".c 
O horror a terra e a podridao é ilustrado ainda nas palavras de Anchieta: 
" Os prisioneiros, no entanto, julgam ser assim tratados excelentemente e 
com di stinc;ao, e pedem urna mor te tao .. . gloriosa; porquanto, dizem que 
só os fracos e medrosos de animo é que morrem e vao, sepultados, supor
tar o peso da terra, que eles creem ser gravíssimo"º. Viveiros de Castro 

41 Metraux, 1979, p. 82. ldéia posteriormente abandonada por este autor. 
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op6e esta morte indigna, em que se tem de suportar o peso da terra, a 
morte caníbal que '"aligeira, torna leve a pessoa, soltando mais depressa a 
alma de seu lastro". 

É razoável supor que, apesar do ideal da boa morte guerreira, esta nao 
poderia ser mais que um privilégio de urna minoria de bem-aventurados42

• 

Urna sociedade nao poderia obviamente sobreviver se todos, ou quase to
dos, morressem a boa morte. Apesar dos relatos quinhentistas, de que sem 
as guerras intertribais consta_ntes os nativos seriam muitíssimo numero
sos, é natural que muitos índios vivessem, envelhecessem e morressem a 
n1orte indigna. Ao con trário da boa morte, que conduzia a alma, livre de sua 
porc;ao corruptível, a imortalidade di~ina, os outros mortos, aqueles nao
heróicos, eram o próprio inimigo. Este morto-inimigo, nao tendo sua por
c;ao corruptível sublimada pelo canibalismo, atemorizava os viventes de 
tal forma que seu corpo deveria ser amarrado, num completo eno
velamento43. O objetivo desta manobra era imobilizar o morto e evitar 
assim o seu temido retornoE. Des te modo, o morto era pintado como ini
migo e seu espectro temido como inimigo: " já os que morriam em maos 
alheias, como inimigos dos inimigos, estes nao tinham espectro, pois mor
reram como heróis, de morte social, .nao-natural, morreram com sentido. 
Entre Morto e Inimigo, assim, instaura-se urna reverberac;ao de significa
do de grande complexidade"F. Anchieta nos diz, sobre o cativo, "que mais 
parecía estava ele para matar os outros que para ser morto"G. O ritual, 
precedido de urna fuga dramatizada, era urna encenac;ao de duelo, dando
se ao inimigo certa liberdade para esquivar-se e revidar, movimentando-se 
a borduna por entre os corpos de ambos, matador e cativo, como a enlac;á
los um ao outro. Após a execuc;ao, o matador era o único a nao participar 
da antropofagia. Ele se retirava, jejuando por vários dias em sua rede, sen
da escarificado e submetido a diversas protec;6es rituais contra a alma da 
vítima. Os lábios do inimigo sacrificado eram retirados e aplicados sobre 
o pulso do matador, cujos bens eram apropriados por todos. Após este 
período de luto por sua vítima, ele ressurgia com novo nome, como "novo 
homem"H. 

42 Recordemos aqui o jogo de pelotas dos aztecas, jogo no qual o vencedor tinha direito ao sacrifício 
ritual. 

43 Cardim, 1978, p. 111. Citado por Viveiros de Castro, 1986, p.674. O autor opoe aqui esta forma de 
tratamento do corpo ao desmembramento do corpo inimigo, em urna interpreta~ao que, ao nosso 
ver, náo sublinha o essencial. 
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N'ossa interpretac;ao do canibalismo tupinambá, apresentada a seguir, 
conduz a superdeterminac;ao deste fenómeno social. O morto da tribo, 
aquele que morrera "na rede como as mulheres"1

, e nao no ter~eiro do 
inimigo, era ele mesmo um temido inimigo. Esta suposic;ao é baseada, nao 
apenas nos relatos quinhentistas, mas na posic;ao geral dos tupi-guaranis 
frente aqueles que morreram urna morte ruim. Ao morrer desta forn1a, 
tornando-se Inimigo, produz-se um movimento de dispersao na tribo. O 
i11i111igo capturado era colocado na tribo, no lugar de um morto. E le recebia 
seus pertences, suas armas, sua mulher e representava, até a sua execuc;ao, 
o n1orto. Antes do sacrificio ritual, era pintado como o morto e o matador 
enlutava-se de forma absolutamente identica aquela dirigida aos membros 
da tribo. Durante todo o cerimonial , quando se encena a luta, seguida de 
execuc;ao e canibalismo, o cativo representa o papel do morto e a tribo 
inteira representa o papel de urna tribo inimiga. O inimigo capturado está 
no lugar de seu afim, o 1norto-tornado-lnúnigo, e a tribo se transfigura em 
tribo Inimiga. Esta pantomima produz, a partir de urna morte ruim, urna . 
hoa tnorte. Desta maneira, o morto, representado como cativo no terreiro 
inimigo, executado e devorado como guerreiro herói, pode morrer urna 
boa 1norte. O canibalisn10 tupinambá era, portanto, um rito funerário para o 
homem comum que nao morrera como herói, para aquele que tinha de 
suportar o peso da !erra. E como urna sociedade, por mais tupinambá que 
seja, nao é composta exclusivamente de heróis, a captura e sacrificio de 
inimigos era essencial para se morrer a morte con1un1.44 O repasto do 
cativo, bem como a produc;ao de filhos Inimigos, sugere também que todo 
homem deveria n1orrer na boca do Inimigo, mesmo que para 1sso fos se 

, . 
neces sario urna cena. 

A presenc;a da n1orte no interior destas sociedades atonais clava início a 
un1 ritual coletivo de· instrun1entalizac;ao da di ferenc;a. É por meio des te 
ritual que ocorre a unidade e alianc;a triba_l. Nao havendo outros recursos 
institucionais corporativos, "o complexo da guerra-devorac;ao era o único 
foco de s urgin1ento da identidade ao nível do imaginário grupal") Está 
claro que este foco identificatório nao segue um padrao linhageiro. As aldei
as tupinambás eram alinhavadas por esta relac;ao com o Inimigo: "nenhum 

44 A referencia sobre a lustra9ao do túmulo do morto a ser substituido pelo cativo é, ao nosso ver, um 
forte indício de que os ritos canibalísticos eram parte dos funerais daqueles que morreram de 
morte natural ou indigna. 
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· outro mecanismo competía com a guerra para assegurar a viabilidade das 
gigantescas aldeias, penhum jogo estrutural, nenbum esqueleto unilinear, 
nenbum sistema de alian<;a perpétua entre grupos bem definidos ( ... )".K Esta 
proje<;ao de toda diferen<;a para além das fron teiras tem o seu caminbo de 
volta no rito antropofágico. É no momento em que toda a aldeia, ao produ
zir urna boa morte, se transfigura no Inimigo, que se opera a unidade <lestes 
afins. Neste Devir-lnimigo a sociedade adquire seu brilbo e sua vida. A alian<;a 
era garantida pela rela<;ao entre contrários, tanto ero nível intratribal, como 
também intertribal. É este mec~nismo volátil que garantía a coesao nas "gi-

. gantescas aldeias" tupinambás. Assim como um indivíduo se ligava ao ou
tro, as aldeias se aliavam contra o lnimigo comum. Florestan Fernandes, ao 
escrever a respeito da formac;ao dos grupos locais, esclarece que a aldeia era 
um agregado, urna tendencia instável, sem composic;ao fixa, fundindo e per
mutando seus membros com aldeias vizinbas. ''A cisao por desavenc;a inter
na era fato comum, e muitas vezes os inimigos mais ferozes eram grupos 
fronteiri<;os que outrora se faziam um, e que ainda reconbeciam lac;os de 
parentesco. ( ... ) Se, por um lado, a unidade guerreira máxima eramos blocos 
de aldeias aliadas, ligadas por parentesco, por outro, a transic;ao de parente 
para inimigo podía ser brusca e drástica, e comec;ar dentro de urna só aldeia"L. 
E ste padrao é observado ainda boje nas aldeias tupi-guaranis, conforme pu
demos constatar nas reservas kaioivá do Mato Grosso do Sul. A qualquer 
momento, a diplomacia interna pode ser substituída por um acirrado con
fronto, geralmente motivado por acusac;oes de feitic;aria, culminando com a 
mudanc;a de um grupo familiar extenso para outra reserva. É assim, ainda 
boje, permanente o fluxo intertribal, motivado por cisoes internas e eternas. 
O afim está, portanto, a um passo da categoría de inimz'go, mantendo sua 
posi<;ao instável, a custa de um Outro-Inimigo comum e unificante. Quando 
da cbegada do colonizador, este era muitas vezes bem recebido, entrando na 
categoría de aliado contra o inimigo local. Produzia-se, portanto, urna afini
dade como estrangeiro para melbor se contrapar ao Outro. Podemos imagi
nar que nestas sociedades qualquer sinal de fraqueza podía significar o fim, 

, 
sendo vital a constituic;ao e manutenc;ao de efemeras alianc;as. E desta ma-
neira também que os ara1veté se aproximaram do bomem branco, fugindo 
dos sucessivos massacres sofridos por seus vizinhos e estabeleceram novas 
alianc;as contra seus adversários regionais. Os espanbóis, ao encontrar urna 
cisao que marcava o império inca no momento de sua cbegada, aliaram-se a 

, ' 

um dos grupos e facilmente dominaram o outro. E claro que, a seguir, este 
grupo aliado terminou também por ser massacrado. 
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Entre os tupinambás, a contraposi<;ao ao Inimigo convivía com urna cer
ta paixao pela indiferencia<;ao, "essa avareza endogamica, esse limite inferior 
de reciprocidade que tangencia o incesto"M e que, a muito custo, era rompi
da. Esta parece ser apenas a outra face da mesma moeda: ódio a diferenc;a, 
amor a igualdade. Ao contrário de outros povos, entre os tupinambás nao 
era a captura de esposas, mas, sim, a de inimigos, o propulsor da guerra. Em 
lugar de matar parentes de mullieres capturadas, "davam parentas aos ho
mens capturados e matando-os obtinham esposas do próprio grupo"N. O 
destino do cativo, dentro da tribo, era funcionar como urna espécie de moe
da. A aldeia tupinambá era constituída de um agregado de malocas centrípetas, 
voltadas para a guerra e o líder guerreiro era geralmen te um so gro, casado 
co?1 muitas mulheres. Em decorrencia da uroxilocalidade45

, um grande nú
mero de genros aumentava o poder do líder guerreiro e possibilitava a fun
dac;ao de urna nova maloca, numa espécie de enxameac;ao. Só havia duas 
maneiras de escapar ao domínio do sogro. U ma delas era dar urna filha ao 
irmao da mulher, neste caso a troca de urna mulher por outra mulher. "A 
entrega de urna filha libera o pai de sua servidao"º . O casamento avuncular46 

nao era tido como incestuoso, em yirtude da teoria de concepc;ao patrilinear 
dos tupinambás, sendo que a sobrinha pertencia a linhagem do cunhado e 
nao da irma.47 Isto permitía que os homens nao saíssem de seu grupo fami
liar extenso em busca de mulheres, multiplicando a forc;a e o exército do 
líder guerreiro. Urna segunda maneira de escapar da tutela do sogro era 

' \ 

oferecer um inimigo cativo, geralmente ao irmao da esposa, havendo, por-_, 
tanto, urna certa correspondencia entre cativo e cunhado. ."' 

A desobediencia aos princípios para a obtenc;ao de mulheres, mediante.a 
cessao de urna filha ou de um catÍvo, levava ao confisco da mulher por seus 
irmaos. Os tupinambás davam, portanto, urna filha em troca de sua mulher 
ou um cativo em troca de si mesmo, para escapar da tutela do sogro. Pode
mos imaginar que neste modelo, tendencialmente endogamico, a posse das 
n1ulheres levava necessariamente a distribuic;ao desigual. Era um tanto difí
cil escapar da uroxilocalidade e apenas os guerreiros mais poderosos, aque
les que podiam capturar muitos inimigos, terminavam por acumular um 

45 O homem casado passava a morar junto a tamília da mulher, sob a tutela e domínio do sogro. 
46 Uniao da sobrinha como tio materno. 
47 Lembremos aqui o fato de que os filhos do cativo eram, segundo a concep<;ao patrilinear, inimigos. 
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grande número de esposas.48 De qualquer forma, estas sociedades articula
vam o seu desejo de igualdade a si mesmas por meio da guerra e da captura 
de Inimigos. Ao tomar urna mulher para si e escapar da tutela d<? sogro, o 
cunhado era já Inirnigo. Para tanto, evitando o confisco ou a própria morte, 
era entregue um lnirnigo-cativo, urna moeda de valor equivalente, para o 
sacrificio antropofágico. 

Nao <levemos pensar que este era um modelo social estável. As lutas e 
cisoes, provocadas principalmente pela posse de mulheres, erarn urna cons
tan te. Soares de Souza escreveu sobre a guerra entre os índios de Salvador e 
os de ltaparica que, segundo ele, remontava a urna cisao "por causa de urna 
mulher"r. Anchieta nos fala da guerra de Piratininga que op6s "tíos e sobri-, 
nhos, pais e filhos, irmaos, primos ... " Q. ·Por sua vez, estas eternas cisoes sus-
citavam novas alians:as e rearranjos grupais. 

Guerra e alian~a nas sociedades tribais 

Lévi-Strauss analisa, em um único textoR, as relac;oes entre a guerra e o 
comércio entre os índios da América do Sul. Considerando a guerra como 
inserida no campo das relas:oes sociais, para este autor, ela nao pode ser 
estudada de forma dissociada do con:iércio e da troca em geral: "os confli
tos guerreiros e as trocas econ6micas nao constituem, apenas na América 
do Sul, dois tipos de relac;oes coexistentes, mas dois aspectos de um e 
mesmo processo social. ( ... ) As trocas comerciais representam guerras po
tenciai s pacíficamente resolvidas e as guerras sao a saída para transac;oes 
malsucedidas" .5 Segundo Lévi-Strauss, as relac;oes intertribais sao, a prin
cípio, comerciai s e só com o fracasso desta prirrieira forma de relac;ao, 
su rge a guerra. O comércio detém assim urna prioridade sociológica e 
ontológica sobre a guerra, na medida em que se inscreve no ser social? A 
guerra, corno resultado de um fracasso da troca, teria um valor negativo 
nas sociedades tribais, cuja essencia, como em quaisquer outras socieda
des, seria a troca. 

48 Para Girard, o complexo antropofágico representava o deslocamento, para o exterior do grupo, de 
urna violencia "intestina". Segundo o autor, o inimigo cativo, equivalente e substituto sacrificial do 
cunhado liberto, é a "vítima expiatória do desejo de matar o semelhante". Alguém precisava morrer 
no lugar do cunhado-receptador, sendo a hostilidade desviada para o palco antropofágico. A opiniáo 
é compartilhada por H. Clastres, considerando que a questáo nao é matar cunhados reais, mas o 
cunhado fictício, representado pelo inimigo-cativo, realizando ritualmente o desejo impossível de 
matar o diferente. Viveiros de Castro critica ambas as concepc;óes, acentuando a natureza 
sobredeterminada deste comportamer:1tO táo complexo e superinclusivo. 
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Pierre Clastres, considerando o fenómeno guerreiro em sua positividade e 
apoiando-se na universalidade da mesma, sugere que "a guerra, como a troca, 
pertence ao ser primitivo". u Segundo Clastres, nao se pode pensar a sociedad e 
primitiva sem pensar ao mesmo tempo a guerra. Ao contrário de Lévi-Strauss, 
este autor propoe que ambos os fenómenos, a guerra e a troca, nao podem ser 
pensados no mesmo plano, segundo urna continuidade que passaria, em urna 
gradac;ao, de um ao outro. A comunidade primitiva seria o grupo local, determi
nac;ao que transcende a variedade económica dos modos de produc;ao, sendo 
indiferente o caráter móvel ou fixo do habitat. A exclusividade no uso de um 
território implica um movimento de exclusao, fato que assinala a existencia do 
Outro: é contra as outras comunidades que cada sociedade afirma seu direito 
exclusivo sobre um determinado território. Realiza-se assim um certo ideal 
autárquico de independencia: ela é ao mesmo tempo totalidade, no sentido de 
um conjunto acabado, autónomo e completo, e unidade, no sentido de recusa a 
divisao social e exclusao da desigualdade. O critério da indivisao é um critério 
político, nao se concebendo que nenhuma figura se desligue do uno social. 

Clastres considera que a possibilidade da guerra está inscrita no ser da 
sociedade primitiva: "a tensao da vontade de cada comunidade em afirmar 
sua diferenc;a é tal que o menor incidente transforma rapidamente a diferenc;a 
desejada em desacordo real"." Portanto, em sistemas de equilíbrio instável, a 
possibilidade de violencia e de conflito armado é um dado imediato. A lógica 
da diferenc;a, imanente a sociedade primitiva, está em contradic;ao, segundo 
este autor, coma lógica da troca generalizada. A sociedade primitiva "recusa a 
identificar-se comos outros e perder o seu próprio ser e sua diferenc;a". Exis
tiría urna tendencia ªº fracionamento, a dispersao, a cisao, "a tal ponto que 
cada comunidade tem necessidade,. para se pensar como tal (como totalidad e 
una), da figura oposta do estrangeiro ou do inimigo; ( ... ) a guerra é urna estru
tura da sociedade primitiva e nao o fracasso acidental de urna troca que nao 
vingo u". w A universalidade da guerra, no "mundo dos selvagens", 
correspondería a este estatuto estrutural da violencia nestas sociedades. A 
alianc;a seria, assim, urna necessidade decorrente desta oposic;ao ao Outro
Inimigo. Nao sendo um fim em si mesma, mas apenas um meio de empreender 
a guerra ao Inimigo de forma mais segura, a alianc;a é extremamente volátil e 
dinamica: um aliado b ojeé o inimigo de amanha e vice-versa. Este é um trac;o 
que os antigos viajantes descreveram como um "gosto pela traic;ao dos Selva
gens" e que reflete, em realidade, a condic;ao mediata e nao contratual da 
alianc;a neste contexto. Na sociedade primitiva, ainda segundo Clastres, a guerra 
tem, do ponto de vista sociológico, primazia em relac;ao a alianc;a: "é a guerra 
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como institui<;ao que determina a alian<;a como tática".x Existiria urna vonta
de de preservar a autonomia e a indivisao. Sendo assim, os parceiros da troca 
sao os aliados e "a esfera de troca cobre exatamente a esfera da alian<;a".v Nao 
havendo alian<;a, a troca seria circunscrita a esfera intracomunitária. Clastres 
concebe a troca exogamica de mulheres como urna forma de consolidar a 
alian<;a político-militar, sendo que a formac;ao de lac;os de parentesco torna 
mais estável esta alian<;a. Ao contrário de Lévi-Strauss, que considera a troca 
como o ato fundador da sociedade, incluindo a proibic;ao do incesto e a exogamia 
daí decorrente, bem como toda sorte de alian<;a, este autor defende a idéia de 
que a sociedade primitiva desenvolve estratégias para reduzir ao máximo a 
necessidade de troca. 

Um dos objetivos da guerra nas s~ciedades primitivas é a captura de 
mulheres, .fato que demonstraria a recusa destas sociedades em entrar em 
um jogo de troca. "A guerra passa, portanto, pela alian<;a, a alian<;a funda a 
troca. Há troca de mulheres porque nao se pode agir de outra maneira: já 
que se tem inimigos, é preciso buscar aliados e tentar transformá-los em 
cunhados".z Se isto é correto, o cunhado atual era o Outro, o antigo Inimi
go, com quem se fez alian<;a e troca de mulheres. O ritual de troca nas 
sociedades tupinambás, quando o cunhado oferece um cativo por sua pró
pria liberdade, pode muito bem evocar a relac;ao primordial com o Inimigo
cunhado que captura mulheres, urna rela<;ao pré-alian<;a, deixada no passa
do. O cunhado-cativo oferece, ou urna filha (mulher), ou um cativo que, ao 
receber mulheres, é tornado cunhado. Podemos supor que nao era efetiva
mente por acaso que o cativeiro durava muito tempo, as vezes anos. O tem
po cría lac;os e torna verdadeira a fic<;ao. Protagonistas de um drama, mata
dor e cunhado [cativo], se batem em urna morte recíproca. Ao primeiro, 
urna morte simbólica; ao segundo, urna morte concreta. Mas, se é verdade 
que o drama encenado produz urna boa morte para um parente tornado ini
migo pela morte comum, um rito funerário, o matador está de luto, identi
ficado com o morto. O caráter simbólico de sua morte é registrado em seu 
pulso pelos lábios da vítima. O caráter concreto da morte do cativo está no 
rito antropofágico. A morte simbólica do matador configura o nascimento 
social da pessoa, o homem adulto que tomou para si um nome. A morte con
creta do cativo é acesso ao divino, rito de produc;ao social da boa morte. 

Segundo Clastres, nas sociedades primitivas, a indivisao interna e a opo
si<;ao externa conjugam-se, sendo cada urna a condi<;ao da outra. "Basta ces
sar a guerra e entao cessará de bater o cora<;ao da sociedade primitiva. A 
guerra é seu fundamento, a própria vida de seu ser, ela é seu objetivo: a 
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sociedade primitiva é sociedade para a guerra ( ... )''AA. Sendo o modo privilegia
do de existencia destas sociedades, ainda segundo Clastres, se os inimigos 
nao existissem, seria preciso inventá-los. Sao sociedades que, permanecendo 
sob o signo de sua própria lei, se opoem a urna lógica unificadora.49 

A polemica entre as idéias de Clastres, aqui expostas, e o pensamento de 
Lévi-Strauss, a respeito do papel da troca e sua relas:ao com a guerra, esconde, 
ao nosso ver, urna questao mais essencial. Em realidade, nao podemos falar de 
"sociedades primitivas" como entidades governadas por urna lógica homoge
nea. Existem sociedades tribais que, marcadas por urna dialética interna, tem em 
seu cerne a inscris:ao da diferens:a. Sao estas sociedades que apontamos anterior
mente, onde a série sociológica predomina sobre a série cosmológica. Estes 
grupos sao segmentados, altamente ritualizados e o cos1110 é, para eles, um espe
lho da vida. O mecanismo que predomina aqui, para a manutens:ao do tecido 
social, é a reciprocidade, a troca de bens e valores no cerne da vida comunitária. 
Há um espas:o público definido e oposto ao privado50 e a máquina social é posta 
em movimento pelo conflito interno. Estas sociedades podem ser guerreiras e 
manter conflitos armados com seus vizinhos e adversários. Entretanto, nao é 
este o mecanismo fundamental que reproduz a coesao social. Sao organizas:oes 
sociais altamente diferenciadas e que dependem da morfología adquirida para se 
reproduzir. A coesao social é garantida por mecanismos ínstitucionaís arquite
tados e constrüídos ao longo de sua história. Viveiros de Castro oferece como 

'-" 
paradign1a des te tipo morfo-sociológico os grupos jé-bororó. Em contraposis:ao, 
estudamos as sociedades em que a série cosmológica predomina sobre a série 
sociológica. Sao grupos que apresentam urna relativa unidade lingüístico
cosmológica e nos quais a morfología social é altamente variável ·e flexível. Nao 
encontramos aí delimitas:ao da esfera pública e privada, nao se observarn 
segmentas:oes ou corporas:oes linhageiras e a capacidade de sofrer metamorfose 
é notável. O cosmo está aquí em dissonancia com a vida, e o homem, em seu 
desassossego, é um eterno devir .. Estas sociedades pitagóricas, antidialéticas, cons-

49 Clastres considera que a ayao de urna for~ centrípeta, com tendencia ao agrupamento e a constituiyao 
de macrounidades sociais, ou seja, a emergencia de um estado, marcaría o fim destas sociedades, 
enquanto primitivas. Ele considera que seria justamente este o caso dos tupi-guaranís que, no 
momento da descoberta do Novo Mundo, estavam no caminho da unificayao. 

50 É o caso das aldeias je-boro'hl.onde há um lugar definido e coletivo para as práticas rituais comuns, 
geralmente no centro espacial da aldeia. Em oposiyao, as malocas tém seu pátio privado. Nada 
disso ocorre nas aldeias tupi-guaranís. Nelas nao se define um d9mínio público em oposiváo ao 
privado. Nas reservas atuais, as rezas tem lugar no pátio de urna maloca, geralmente a do pajé ou 
de algum anciao. 
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. · tituem-se necessariamente por sua relac;ao com o Inimigo. E este jogo com a 
diferenc;a, colocada inteira para além das fronteiras, esta oposic;ao ao Outro, que 
alinhava o tecido social. A guerra é aí, nao um fenómeno acessório, mas a condi
c;ao mesma de existencia da sociedade. 

Nao pretendemos discutir a universalidade da guerra e o conflito nas soci
edades tribais, mas o fato de que esta pode representar para algumas, mas nao 
todas as sociedades tribais, um fenómeno estruturante. De modo inegável, 
existem povos que sao essencialmente guerreiros e outros que nao o sao. Nao 

. se podendo considerar as sociedades primitivas como um universo homoge
neo, ternos a impressao de que Clastres e Lévi-Strauss, por estarem falando de 
objetos diferentes, nao podem mesmo chegar a nenhum acordo. 51 

N ature za e cultura 

O nascimento da humanidade conta urna história de alheamento em face 
do estado de natureza. Este divórcio com o natural inaugura um confronto 
que assume o caráter de duplicidade. A oposic;ao dirigida a forc;as externas, 
como fenómenos naturais, animais predadores ou hordas inimigas nada tem 

de peculiar. Afinal, muitos animais se associam para enfrentar com maior 
seguranc;a seus inimigos comuns. Nem por isso tais associac;oes podem ser 
denominadas como sociedades. Este primeiro inimigo natural, ou seja, o 
mundo circundante e seus habitantes, é de fato um universal compartilhado 
pela simples condic;ao vivente. Apesar disto, nao seria aceitável falar de urna 
história da hun1anidade anterior ao advento daquilo que denominamos como 
estado de cultura. Falar em humanidade pressupoe a aquisic;ao da cultura, 
nao havendo, por definic;ao, nenhum estágio possível de transic;ao.52 O di
vórcio com o natural que caracteriza o humano nao é, portanto, dirigido ao 
alheio, mas relacionado precipuamente ªº interno, as forc;as que movem o 

51 A polémica entre as idéias de Clastres e Lévi-Strauss indica portanto que as sociedades tribais 
podem se estruturar como oposi9ao ao lnimigo, como é o caso dos tupi-guaranis, ou podem 
domesticar o conflito por vias institucionais, como os je-bororó. No primeiro caso, a guerra é a 
base da máquina social. No segundo, predominamos mecanismos de reciprocidade interna. É 
claro que ambos podem se confrontar com povos ou popula96es vizinhas, porém nao como o 
mecanismo predominante de reprodu9ao social. Mesmo as sociedades aquí denominadas como 
antidialéticas produzem a troca .. Neste caso, entretanto, a alian9a de for9as tende a se configurar 
como enfrentamento ao inimigo. 

52 Lévi-Strauss comenta, a este respeito, o fato de que o homem de Neanderthal, com seu provável 
conhecimento da linguagem, suas indústrias líticas e ritos funerários, nao pode ser considerado 
como vivendo no estado de natureza. E isto apesar da enorme distancia entre o nível cultural 
destes e seus sucessores neolíticos [cita9ao comentada sobre a escola de Elliot Smith e Perry, in 
Lévi-Strauss, 1976, p. 41]. 
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homem a partir dele mesmo. O olhar para fora, para o exterior, nao respon
de a inquietante pergunta sobre o nascimento do homem. É o estranhamento 
relacionado a natureza que vive dentro de cada homem que o inscreve na 
ordem da cultura. Mas, se em um cerro sentido a cultura substitui a nature
za, ao mesmo tempo ela a transforma e utiliza para realizar urna síntese de 
nova ordem.88 Segundo Lévi-Strauss, nao é possível encontrar no homem 
comportamento de caráter pré-cultural. Citando Blumenbach, "se o homem 
é um animal doméstico, é o único que se domesticou a si próprio".53 Lévi
Strauss argumenta que é possível a um animal doméstico, quando perdido 
ou isolado, voltar ao comportamento natural de sua espécie antes da 
domesticac;ao. Entretanto, nao se pode imaginar isto com relac;ao ao ho
mem, pelo fato de que nao existe comportamento natural da espécie ao qual 
o indivíduo isolado possa voltar mediante regressao. 

A tentativa de encontrar, mesmo entre os animais superiores, como ma
cacos antropóides, rudimentos de organiza<;ao social, é particularmente 
desencorajadora. Quando estes animais conseguem se libertar de um com- · 
portamento estereotipado, regulado pelo instinto, sua conduta assume um 
caráter completamente particular, "como se os grandes macacos, já capa
zes de se libertarem de um comportamento específico, nao pudessem che
gar a estabelecer urna norma num plano novo. O comportamento instinti
vo perde a nitidez e a precisao que encontramos na maioria dos mamífe
ros, mas a diferenc;a é puramente negativa e o domínio abandonado pela nature
za per111anece sendo um território nao ocupado". ce Esta ausencia de regra, quan
do se sai da ac;ao estereotipada do comportamento instintivo, é, segundo 
Lévi-S trauss, o critério mais seguro para distinguir um processo natural de 
um processo cultural. Nao se pode procurar na natureza os rudimentos. 

l 

das regras institucionais que fundam a cultura e que parecem depender 
estritamente da intervenc;ao da linguagem: ''A constáncia e regularidade 
exis ten1, a bem dizer, tanto na. natureza quanto na cultura. Mas, na primei
ra, aparecem precisamente no domínio ero que na segunda se n1anifestan1 
mais fracamente, e vice-versa. Em um caso, é o domínio da heranc;a bioló
gica, em outro, o da tradic;ao externa"DD. A opiniao <leste autor, em conso
nancia con1 Marcel 1'1auss, é de que nao é possivel apreender o ponto de 
passagem entre os estados de natureza e cultura. 

53 Blumenbach realizava, em 1811 , um estudo sobre o Selvagem Peter, um dos raros casos de crian9as 
encontradas vivendo entre animais ou supostamente tora de qualquer contato com o social [Lévi
Strauss:.1976, p. 43). 
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Em se tratando do humano," escapar ao donúnio do natural nao significa esca
par a regra, mas ingre.ssar em um outro plano governado por suas próprias nor
mas. Neste plano, o universal é o critério de natureza, ao passo que o particular, ou 
a norma, é o critério de cultura: ''Aquilo que é constante em todos os homens 
escapa necessariamente ao domínio dos costumes, das técnicas e das instituic;oes 
pelas quais seus grupos se diferenciam e se opoem"EE. Portanto, o universal no 
homem depende do donúnio da ordem natural e se caracteriza pela espontaneida
de, ao passo que aquilo que depende da norma pertence ao campo da cultura. 

Contrariamente ao exposto, encontramos. urna única norma que, sendo da 
ordem da cultura, permanece, entretanto, como universal: a interdic;ao do inces
to. 54 E la encarna a universalidade das tendencias natuiais e o caráter coercitivo 
das leis e instituic;oes. O tabu, como expre.ssao universal da interdic;ao, é a marca 
que define urna sociedade como tal. Aquí existe sempre algo que nao se pode 
transgredir, urna fronteira que nao pode ser transposta, sob pena de se perder o 

, 
semblante do humano. E este atalho que nos leva a via da alteridade, um 
estranhamento do homem <liante de si mesmo. O tabu é um acordo, algo singu
larmente diverso da simples acomodac;ao de forc;as. A partir de entao a socieda
de tem urna Lei, un1 obstáculo invisível e compartilhado que instituí a aliena<;ao 
da natureza interna. Nao existe, portanto, o homem fora desta rela<;ao com um 
outro. Habitando o espírito, e vivendo para o contrabando, ele cría o desassosse
go55. Este outro, alteridade universal, é, desde o início, estrangeiro em sua própria 
terra. O homem nasce quando deixa de ser igual a si mesmo. 

Antropofagia e alteridade 

E ntre os tupinambás e todos os demais povos tupi-guaranís, o inimigo 
paradigmático é encarnado na figura desta temível e ao mesmo tempo fas-

54 Nao há sociedade onde as rela96es incestuosas nao sejam interditadas. Mesmo quando o incesto 
é praticado, e isto é absolutamente excepcional, ele é urna prerrogativa de determinados indivíduos 
ou estados ritualizados de passagem, portante dentro de certas regras. Mesmo quando a uniao 
matrimoniál de parentes é autorizada em um subgrupo, algumas ainda permanecem proibidas. 
Nao existem grupos em que todas unioes sejam permitidas. Naturalmente, cada sociedade tema 
sua concep9áo de parentesco, e é combase nesta concepr;ao que se qualificam as rela<;oes 
incestuosas. Falamos a este respeito com rela<;ao aos tupinambás e o casamento da sobrinha 
com o tío materno. 

55 A denomina9áo escolhida por Freud é inigualável: "o lsto" [das Es), em oposic;ao ao "o Eu" [das 
/ch], alguma coisa que aparece, que nos movimenta, mas que nao pode ser reconhecida como 
própria, "lsto que aí está, nao sou Eu, nao vem de mim". É lamentável , mas nao desprovida de 
sentido, a universaliza9ao irreversível destes termos por seus equivalentes latinos, "O Id" e "O 
Ego", termos vivos de urna língua morta. Posteriormente desenvolveremos este tema, ao estudarmos 
os recursos universais no confronto coma alteridade. [S. Freud, Das /ch und das Es, lnternationaler 
psychoanalytischen Verlag, 1923.] 
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cinante fera natural: o jaguar. É olhando o jaguar e contrapondo-se a ele 
que se adquire humanidade. tvfas o jaguar é também deus e destino do 
homem. A fera foi expulsa do cercado que define o social tupi-guarani e, 
no entanto, é o ponto de fuga para este Devir-Outro. Na cena antropofágica 
tupinambá, a exce<;ao do matador, a aldeia toda torna-se o Inimigo a devo
rar o único humano: o morto re-presentado em urna morte matada. Sendo 
urna tribo de inimigos, e isto em um sentido ideal, cada homem se trans
forma oeste paradigma da diferen<;a, cada homem é jaguar. É o que nos 
diz o chefe tupinambá Cunhambebe, através dos escritos de Staden: " Du
rante isto Cunhambebe tinha a sua frente um grande cesto cheio de carne 
humana. Comia de urna perna, segurou-a <liante da boca e perguntou-me 
se eu queria comer. Respondí: 'Um animal irracional nao come um outro 
parceiro e um homem deve devorar outro homem?' Mordeu-a entao e dis
se: ']auára iché' (Sou um jaguar. Está gostoso)".FF 

Cunhambebe é, como todos os demais atores da cena, um ]aguar-Inimigo a 
reconhecer a humanidade da vítima, o morto re-presentado nesta boa morte. 
Está assim destruída a parte corruptível do homem, sua carne. Ele pode 
seguir o caminho da verdadeira morte e ascender ao lugar do divino. Mas 
este lugar é apenas um lugar perdido na origem e para o qual se retorna pela 
boa morte. O morro está morto! Entretanto, recolhido em sua cabana, longe 
dos jaguares, está o matador, único homem, morto como sua vítima. Está de 
luto, seu corpo escarificado, seus pertences dispersos. Ele é o despossuído, 
aquele que também morreu, aquele que perdeu suas posses e deixou de ser. 
Mas eis que surge, após a cena de morte, um novo homem, um novo nome. 
O matador é o herdeiro do nome do morto, ele agora é o 111orto, o morto da 
tribo que se foi em urna boa morte ;encenada. Neste renascimento, está fecha~ 
do o circulo da antr<:>pofagia tupinambá. O matador morre a sua própria 
morte e renasce em um novo nome, urna nova pessoa. 

Sendo um rito de segundas exéquias, a· antropofagia tupinambá nao dei
xa, entretanto, de ser um ato produtivo, no sentido da transmissao de um 
nome. Nao se tomam nomes diretamente do Inimigo, mas este é, em sua 
identidade que presentifica o morto, urna fenda de acesso ao nome. O rito 
funerário é sobreposto ao rito de passagem, abrindo a trilha do devir. A 
morte é o nascimento. 

Um outro plano que se sobrepoe aqui a elabora<;ao da mo rte e cons
tru<;ao da pessoa no ritual antropofágico é a instrumentaliza<;ao do con-
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flito que viabiliza a ordem social tupinambá. Neste amor a indiferencia<;ao 
e a uniao endogamica, a aquisis:ao do nome e da mulher é encenada na 
luta de morte entre cativo e matador. Existe o que poderíamos identifi
car con10 a partilha do morto, presentificado no Inimigo sacrificado: a 
carne e o nome sofrem destinos diferentes e sao apropriadas por atores 

, 
diferentes. A carne ao(s) ]aguar(es) e o nome ao Homem-111atador. E isto 
que ins taura e constituí a sociabilidade tupinambá em sua recusa 
institucional. Este recurso permite que o conflito seja apenas encenado 
sobre o pano de fundo de urna morte verdadeira. Esta cena é erigida 
sobre um Inimigo tornado afim, até mesmo pelo decurso de tempo ge
ralmente necessário para o sacrifício ritual56

• Sem a guerra e o rito 
antropofágico, a sociedade tupinamb~ é un1 agregado em dispersao, é a 
própria morte. Demonstraremos isso mais adiante, a respeito de 
profetismo e da migra<;ao guaraní rumo a Terra sem Mal. Sem este pilar, 
nao se poderia manter a estrutura social. Vamos verificar como a ten
dencia a dispersao está constantemente a an1ea<;ar o mundo social tupi
guarani. J á tivemos oportunidade de relatar o as sombro do europeu <li
ante das guerras tupinambás que opunham "tíos e sobrinhos, país e fi
lhos, irn1aos, primos ... ".GG Ora, isto significa apenas que o mecanismo de 
coesao da m áquina social está sempre a tentar evitar urna desagrega<;ao 
que, no entanto, nao pode ser de todo neutralizada. O ritual antropofágico 
tupinambá é, sob esta ótica, urna forma de pacificar oposi<;oes que, para
doxalmente, nao admite1n a paz. 

O sonho de Joguyroquy 

Durante n1inha primeira visita a reserva guarani-kaioi.vá de Amambai, 
tive oportunidad.e de es tabelecer numerosos contatos com grupos fami
liares extensos. É muito comum que estes grupos entrem em conflito 
mútuo, geraltnente motivado por acusas:oes de feiti<;aria, provocando a 
migra<;ao constante das famílias de urna reserva a outra. Eu nao observei 
pessoalmente estes conflitos, mas eles me foram relatados por diversos 
observadores em contato freqüente com os índios daquela reserva. Du
rante a minha segunda visita, após um ano, encontrei ali urna composi<;ao 
diferente. Dive rsas famílias havian1 migrado e eu cheguei a conversar 

56 A longa permanencia, a uniáo com mulheres, o nascimento de filhos, tudo isto cría urna 
impressionante reifica9ao. Ao final da espera, o estrangeiro foi tornado um afim verdadeiro, 
pronto a encanar a sua própria morte. Era esta, provavelmente, a esséncia do repasto caníbal , 
suprimentos para a boa morte e para a heran9a do nome e das mulheres. 
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com um pajé, pouco antes de sua viagem para outra reserva. Era muito 
difícil saber o paradeiro de alguns índios, urna vez que o verdadeiro 
nome quase nunca é revelado a um estrangeiro. Sabia apenas o nome 
"brasileiro" e que nao tinha maiores conexoes com seu portador, poden
do ser modificado sucessivamente. Soube de conflitos entre grupos fa
miliares extensos bastante acirrados e que precedian1 o translado de urna 
das famílias. Es ta tendéncia a atomiza<;ao, neutralizada entre os 
tupinambás pela rela<;ao como Inimigo capturado pela via antropofágica, 
reflete urna constitui<;ao do tecido social em todo s os grupos tupi
guaranis. Ela está inscrita nas tribos, mas também se repete de forma 
metonímica nas antigas casas-grandes com a família extensa, nas famílias 
nucleares e mesmo na pessoa. 

O sonho de Joguyroquy, um índio apapocúva-guarani, foi relatado 
por Curt Nimuendajú57 no início do século. Ele é emblemático, nao só a 
respeito da estrutura social tupi-guaraní, como também em rela<;ao a 
eterna fuga-migra<;ao rumo a Terra sem Mal. Após urna explica<;ao sobre · 
o fato de que os índios consideram os sonhos como acontecimentos re
ais, capazes de interferir de modo decisivo na vida das pessoas, urna das 
fontes mais importante de sabedoria e poder dos pajés, Nin1uendajú nos 
relata: 

"Certa noite fui despertado por ]oguyroquj) meu pai adotivo) que 
chorava amargamente no outro quarto do rancho que dividíamos. 
Ouvi em seguida co1no ele sussurrava d sua mu/her uma longa his
tória; finalmente entoou um canto profundamente triste) qu~ termi
nou meia hora depois em mei~o a choro e so/uros; sua mu/her tam
bém chorava alto. Assim cantando e chorando) Joguyroquj velou até 
o amanhecer. J á .antes que surgisse o dia) numerosos guara nis diri
girarn-se d cabana) atraídos p elo estranho canto e d espera de uma 
explicarao. Com a discrirao que /hes é peculiar) acocoravam-se junto 
d parede) 1nudos e quietos) aguardando paciente e humildemente 

57 Curt Unkel foi um alemao que chegou ao Brasil em 1903, dedicando-se ao estudo dos povos 
indígenas. Nao sendo um antropólogo de forma9ao, ele se tornou a maior autoridade sul
americana da primeira metade do século. Conviveu comos guaranis, foi por eles adotado, 
passando a se chamar Curt Nimuendajú Unkel. Morreu entre os índios do Alto Solimóes em 
1945. O significado de seu nome, na língua guaraní, parece ser "aquele que soube abrir seu 
próprio caminho no mundo e conquistou seu lugar" (Schaden). Entre sua vastíssima obra 
destaca-se As lendas da cria9ao e destrui9ao do mundo, traduzida e editada em o portugués 
mais de setenta anos após o seu aparecimento. É urna fonte privilegiada para nosso estudo. 
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que Joguyroquj fizesse outra pausa e comefasse espontaneamente a 
narrar: Ele feria visto, de noite, como os homens de · seu bando se 
desavieram, pelejando com armas; portando as insígnias de capi
tao58 , ele surgira no meio deles para os apartar; de repente, porém, 
recebera um golpe mortal de foice que o atirou ao chao. Os outros 
entao o teriam erguido e carregado até seu rancho, onde todo povo e 
pajés se juntaram a sua volta enquanto agonizava; aí cantavam 
assiJn - e Joguyroquj novamente entoava a me/odia fúnebre. Todos 
ouviram com atenfaO respeitosa até que o canto mais Uf!Ja vez se 
interrompeu, e ]oguyroquj se dirigiu ·a ntim, que eslava sentado 
CO!lt outros, ent tom desesperado: 'Vocé mesmo ve, Tujá, nao pode
!JJOS continuar morando aqui, tem(Js que ir para a Fazenda Boa 
Vista!'. Voltando-se para sua mu/her, que atrás dele quedava-se 
com olhos chorosos, disse 'Escuta, Nimá, arruma as coisa que é 

'

l · ''! '( )HH me 11or irmos ;a. . ... 

Nimuendajú relata ainda que nao pode impedir, mas apenas adiar a fuga 
planejada, apesar do enorme trabalho que teve para convence-los a fundar 
aquela reserva. "Muitas vezes os índios tomam resoluc;óes inexplicáveis e 
absurdas para um estranho, e de cuja execuc;ao nao há lógica, por mais con
vincente, que os possa demover59

• Tál fenomeno se manisfesta principal
mente no desaparecimento misterioso de famílias inteiras de índios, que ha
bitavam em calma e em paz um lugar; ele quase sempre tem origem em 
semelhantes sonhos." 11 Este sonho ilustra a recorrencia do complexo migra
tório guaraní e sua conexao com os fundamentos da organizac;ao social 
tupinambá. A relac;ao estruturante com o Inimigo é a fonte desta sociabili-

58 O capitao é, nas reservas indígenas, um espécie de chefe político, escolhido entre os índios para 
estabelecer contatos e negociar com o homem branco. 

51 É, no mínimo, curiosa, a semelhan~a entre astes argumentos utilizados por Nimuendajú, para 
caracterizar as idéias convictas dos índios, cuja execu~áo náo pode ser demovida pela lógica 
dos argumentos, e a caracterizaiyáo que os antigos alienistas e psicopatologistas faziam sobre 
as idéias delirantes. Por nao serem acessíveis aos argumentos da razao, alas manifestavam 
um distúrbio autóctona do pensamento, vinham do nada, completamente formadas e com 
toda a fon;:a de conviciyáo. O que ocorre entretanto, em ambos os casos, é que tais idéias 
seguem urna constru~áo fundamentada em outra lógica que nao a do observador. É por este 
motivo que muitos delirantes , ao abandonarem suas idéias, queixam-se de estar 
enlouquecendo. A diferen~a óbvia entre os dois fenómenos náo é de forma. Etas seguem urna 
lógica própria, com a diferen~a de que no primeiro caso, sao socialmente compartilhadas. No 
segundo, o delirante está solitário e seu discurso se contrapoe a ~ógica partilhada. No primeiro, 
ela está a servi90 da alian!(a social, no segundo, é a integridade subjetiva que está em jogo. 
Voltaremos posteriormente a este tema. 
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dade, expressa tanto através dos ritos da antropofagia tupinambá como no 
canibalismo divinizado dos araweté e na ascese migratória rumo a Terra sem 
~lfal guarani. Observamos, de forma cristalina, no sonho de Joguyroquy, que 
ao abandonar o seu lugar, nao se estava apenas em busca de um lugar de 
onde o Mal foi para sempre banido. Joguyroquy e seu grupo precisam fugir 
de um lugar perigoso. Mas onde está o perigo? Ora, sao os próprios homens 
"do seu bando" que lutam entre si e que o atingem mortalmente. Sao eles 
novamente que estao unidos, "todo o povo e os pajés se juntaram a sua volta 
enquanto agonizava" para chorar a sua morte. Esta morte apaziguadora, 
esta marte sacrificial que recria o socius. Mas, em lugar do sacrificio, a retira
da em fuga. A fuga, estabelecendo urna relac;ao transcendente com o Mal, 
articula um eterno movimento que nao pode parar, sob pena de deflagrac;ao 
da diferenc;a. O sonho de Joguyroquy é um sonho ancestral. Sua firme deci
sao de bater em retirada tem seus fundamentos no paradigma migratório 
dos pavos tupi-guaranis.60 

Os deuses canibais61
: destino sublime da antropofagia 

Os araweté elaboraram urna soluc;ao primorosa para o drama da morte
vida tupinambá. Entre eles, como entre todos os tupi-guaranís, a marte pro
duz um movimento de dispersao da tribo e o morto é também um temível 
inimigo. Eles acreditam, no entanto, que as almas de seus mortos, urna vez 
chegadas ao céu, sao martas e devoradas pelos deuses que, em seguida, as 
ressuscitam, a partir dos ossos. Elas se tornam como os deuses, 
imortais.JJ Esses deuses sao aqui também jaguares a devorar os homens, em 
urna divinizac;ao da cena antropofágica original. É assim que os araweté pu
deram arquitetar um deslocamen~o do eixo Homem-Inimigo de um sentido 
horizontal para um sentido vertical. Entretanto, em essencia, continua sen
da o mesmo eixo de éonstituic;ao da pessoa tupi-guaraní. 

60 Lembramos aqui que o complexo migratório tupinambá precedeu a chegada do europeu, ao 
passo que as migrayóes guaranis foram observadas mais recentemente. Vamos investigar mais 
adiante como o complexo migratório, que expulsa o lnimigo, para em seguida empreender urna 
fuga, pode assumir um caráter estruturante em outras condiyóes, nao necessariamente sociais. 
É assim que, na cultura ocidental, o delirante depende literalmente de seus inimigos para seguir 
vivendo. Ele administra como pode sua cisao interna, estabelecendo urna integrayao por via da 
rela9áo como lnimigo. Oiante deste, duas posiyóes sao possíveis: a fuga ou um enfrentamento. 
Seria desnecessário dizer que, sendo fenómenos heterogéneos, eles podem admitir a 
universalidade de urna mesma lógica. É desta universalidade que nos fata Marcel Mauss, ao 
considerar a possibilidade de contato entre seres de mundos diferentes. Retomaremos este 
tema mais adiante. · 

61 Título da tese de doutoramento, "Araweté: os deuses canibais", de Eduardo Viveiros de Castro. 
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Os ara1veté acreditam que os homens viviam, junto com os futuros deu
ses, num mundo sem trabalho e sem morte, sem fogo ou plantas cultiva
das. E m virtude de um insulto infligido a urna divindade por sua esposa, 
ela "jogou fora as pegadas dele"62

, os deuses ergueram o solo de pedra em 
que estavam , até formar a abóbada celeste. Junto com os deuses, subiram 
urna série de seres de outras categorías, habitando entao este primeiro céu. 
A subida aos céus ocasionou urna catástrofe, pois a terra, sem seu funda
mento pétreo, dissolveu-se sobre as águas. A piranha e o jacaré monstruo
sos devoraram os humanos, salvando-se .apenas dois homens e urna mu
lher, que subiram em umpé de bacaba e sao os ancestrais da humanidade 
atual.63 A separa<;ao das camadas cósmicas, designada pelos ara2veté como 
"o tempo de dispersao", se refere tapto a separa<;ao dos homens e dos 
deuses, co.mo as diferentes tribos humanas que habitam a terra. A separa
<;ao do céu e da terra marca os seres humanos como aqueles que foram 
abandonados. A dispersao cría, simultaneamente, a diferen<;a entre homens/ 
deuses e araiveté/ InimigoKK. Chegará o dia en1 que o mundo vai acabar: o 
céu, pesado de tantos mortos, desabará sobre a terra, aniquilando os vi
ventes e restaurando a indiferencia<;ao cósmica original. O s deuses e as 
almas dos mor tos voltarao a viver no mesmo plano ontológico. Este é o 
fenómeno mais temido pelos araweté: a expressao "o céu rachar" é o inter
dito oral mais estrito nesta cultura: "nao se deve nem pensar, quanto mais 
fal ar nisso"LL. A morada dos deuses araweté lembra bastante a Terra sem 

1\!íal guaraní. No entanto, é preciso n1arcar aqui que os deuses sao defini
dos como "con1edores do cru", em oposi<;ao aos humanos que comem a 
carne cozida. Os deuses sao assim identificados com o jaguar, definido 
pelos araweté como um caníbal. O apreciado poder dos deuses, que nao 
necessitam do trabalho da ca<;a ou agricultura e desconhecem a morte, é 

compensado por urna falta cultural - comedores de carne crua: " Menos e 
mais que os humanos, os deuses sao portanto sobrenaturais e extraculturais; 
evocam o fundo arcaico da humanidade bestial, mas apontam para o futu
ro jubiloso após a morte - a vida eterna na terra sem males."?\1~1 O s deuses 

62 O insulto feminino, como origem da separayao entre deuses e humanos, é extremamente comum 
nas cosmogonias tupi-guaranís. É interessante que o problema das pegadas do homem, apagadas 
da pedra, aparece também nas cosmogonías guaranís, conforme descrito por Hélene Clastres. 

63 Veremos a seguir esta mesma constituiyao genealógica para outros grupos tupi-guaranís, 
descendentes de dais homens e urna mulher. O significado deste fato será analísado, a 
propósito da fraternidade dos gemeos míticos, filhos de pais diferentes. 
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araweté sao ao mesmo tempo gente e Inimigos: sao "ferozes" e, sobretudo, 
"canibais": matam e devoram as almas recém chegadas ao céuNN. Podemos 
observar aquí urna transcric;ao da antropofagia tupinambá para um novo 
plano cosmológico. Entretanto, trata-se de urna variac;ao em torno do mesmo 
tema: a criac;ao do socitts por vía da relac;ao com o lnimigo. Nao podería
mos entrar aquí, mais do que ousamos, no belíssimo estudo etnológico de 
Viveiros de Castro, sobre os araweté. Entretanto, sua virtude maior parece 
ter sido a de desvendar o semblante da pessoa tupi-guaraní, esclarecendo 
varia<;óes sobre os temas recorrentes entre estes povos. 
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O fu mo é um hábit0 comum entre os guarani-kaiou:,i 

CAPÍTULO VI 

KANDIRE: Ü PARAÍSO TERREAL 

uDizem que, no ano de 1600, saíram seus antepassados do 
Brasil em tres tropas em bµsca do Paraíso Terrea} (coisa de 
bárbaros), rompendo e conquistando terras e havendo ca
minhado um certo tempo chegaram aquele sítio, que acha
ram abundante ... " 1 

O s 1novimentos migratórios dos tupínambás já estavam em curso 
quando chegaram os prímeiros navegantes europeus. O fato maís 

inusitado, e que de alguma maneira esbarrava com as concep<;óes dos 
cronistas de en tao, era a idéia de urna localiza<;ao geográfica precisa para 
a Terra setn lvfal. Pelo menos para os tupis do litoral, este espa<;o real e 

1 Mauricio de Heriarte, História geral do Brasil, antes de sua separa9ao·e independencia de Portugal, 
terceira edic;ao, p. 225. Citado por Florestan Fernandes, Organiza9áo social dos tupinambás, 
1948, p. 97. 
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. . 

acessível era situado para além das montanhas. 2 Para os guaranis, a Yerra 
se1n 1\1.al era situada na direc;ao do sol nascente. Além de ser concebida 
como urna n1orada dos deuses, destino das almas dos que tiveram un1a 
boa morte, a concepc;ao que marcava este paraíso era sua acessibilidade 
sem que se passasse pela prova da morte: os vivos podiam ter acesso a 
Yerra sem J\1ai. 

A ten sao vivenciada pelos povos tupi-guaranis como alguma coisa 
extrínseca, urna relac;ao estrut~rante com o Outro, implica movimentos de 
sentidos alternados. Frente ao inimigo, duas posic;oes diferentes, mas nao 
necessaria1nente antag6nicas, eram possíveis. Urna delas era o enfrentamento, 
a atitude guerreira de ataque aos contrários. Os tupinambás, como já enun-, 
ciamos, eram nao só belicosos mas excepcionalmente engenhosos na arte 
de fazer a guerra (da qual faz parte a arte de fazer alianc;as). Inerente a atitu
de de enfrentamento era a possibilidade de ser capturado e devorado pelos 
contrários, fato que constituía a n1orte honrosa ou a boa morte para os 
tupinambás. U ma segunda atitude frente ao Inimigo era bater em retirada, 
rumar para o lugar da interdic;ao ao Outro, urna terra de onde todo mal fora 
banido. Portanto, a atitude migratória dos povos tupi-guaranís deve ser en
tendida a luz do complexo guerreiro-antropofágico. 

A idéia in1plícita no deslocamento migratório em direc;ao ao Paraíjo terrea/ é 
o abandono da terrado 1na/. Se, por um lado, haveria um magnetismo que atraía 
em direc;ao a ]erra setn 1\!lai, esta forc;a de atrac;ao se aliava ao seu reverso, a 
repulsao a !erra do 1nal, para produzir o movimento migratório. Entre estes 
dois pólos, um de repulsao, outro de atrac;ao, movimentavam-se estes povos. 
Lembremos ainda que, mesmo durante os deslocamentos, a atitude guerreira 
devia ser perenizada. As luzes da Terra sem lYla/ obscurecem, como estrelas 
pálidas do firmamento, a essencia de um movimento em fuga. No entanto, 
esta ressurge no sonho de Joguyroquy. Aí se esconde o verdadeiro propulsor 
da máquina social tupi-guaraní, a impulsao para a guerra e a migrac;ao: a dife
renc;a do lado de fora. Apuaue-taigaipu aucuepro romo yieng ª, o provérbio 
tupinan1bá significa: "Os povos sao ligados por grande trabalho e dificulda-

2 Diversos cronistas, a iniciar por Thevet, mas também Yves d'Évreux e Claude d'Abbeville, confirmam 
esta informa9ao, sugerindo provavelmente as montanhas andinas. Os tupis nomeavam como kandire 
o império inca. Aqueles que tiveram a oportunidade de visitar Machu Picchu puderam observar 
que a descida das montanhas e o início da floresta amazónica marcavam as fronteiras deste 
império. 
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de". Sao os companheiro~ de Joguyroquy que estao a lutar entre si, sao eles 
que se unem no canto fúnebre ao morto sacrificado, sao eles que partem para 
albures, na convicc;ao de deixar para trás o mal. Este movimento de partida, 
busca e abandono, é a essencia do vir-a-ser tupi-guaraní, um devir outro. 

Os movimentos migratórios, antes da chegada dos europeus, parecem ter 
sido muito intensos. A dispersao dos pavos tupi-guaranis por vastos territóri
os sul-americanos estabeleceu alianc;as e conflitos que recortam o mapa 
geopolítico do Novo !vfundo. Ao contrário de se aliarem contra o invasor 
europeu, muitos grupos nativos a estes se uniram para melhor combater seus 
contrários autóctones. Os tupinambás e tupiniquins, ferozes inimigos, estabe
leceram alianc;a, os primeiros com franceses, os segundos com portugueses, 
para combaterem uns aos outros. 3 

O motivo principal <lestes movimentos migratórios que precederam· a 
chegada do europeu é controverso. Alguns autores defendem fatores políti
cos e económicos, como a busca de tetras férteis para as atividades agríco- . 
las e a conquista de territórios mais seguros. Nao resta dúvida, entretanto, 
que após a conquista do Novo Mundo, várias migrac;oes tupi-guaranís eram 
exclusivamente motivadas pela busca da Terra sem Mal. O mais antigo <lestes 
movimehtos pós-conquista data de 1539 e parece ter durado dez anos. Cer
ca de 12 a 14 mil índios partiram do litoral brasileiro rumo ao Peru. Quando 
capturados por habitantes da cidade de Chachapoyas, convencidos de que . · 
estes índios saberiam localizar o Eldorado, o grupo estava reduzido a cerca 
de 300 pessoas. O cronista Gandavo escreveu a respeito desta grande mi
grac;ao: "Sem fazendas que os detenham em suas pátrias e seu_ intento nao 
seja outro senao buscar sempre terras novas, a fim de lhes parecer que acha
rao nelas imortalidade e descanso perpétuo"4

• 

Na segunda n1etade do século XVI, os tupinambás realizaram diversas 
tentativas migratórias. "Em 1562, tres mil índios se refugiaram no mato para 

3 Quando Hans Staden foi capturado pelos tupinambás, estes, julgando-o portugues, portanto 
aliado dos tupiniquins, queriam executá-lo imediatamente. O grupo parece ter cedido apenas 
diante dos argumentos do líder guerreiro sobre o direito das mulheres da tribo de também 
conhece-lo. 

4 Gandavo, 1922, p.143. Hélene Clastres, ao defender a veracidade desta motiva9ao religiosa para 
o movimento migratório, cita a este favor a opiniao de Métraux, além das grandes distancias 
percorridas. É muito improvável que motiva9óes políticas ou económicas arrastassem tantos 
índios, durante tanto tempo, a lugares longínquos. Segundo H.· Clastres, estas migravóes 
eram intermináveis, só tendo f.im pelo desaparecimento dos migrantes. 
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seguir dois pajés que os haviam atraído por suas mentiras e astúcias diabóli
cas. Os jesuítas conseguiram deter esse exodo, como em várias outras ocasi
óes, recorrendo se preciso a forc;a"b. O cronista d'Abbeville nos deixou o 
relato sobre urna grande migrac;ao, estimada em 60 mil índios que deixaram 
suas terras para seguir um grande profeta rumo a "urna bela terra, na qual as 
coisas viriam naturalmente segundo o desejo, sem que eles sofressem nenhuma 
pena ou trabalho".c Durante o percurso, muitos índios morreram ou foram 
mortos por inimigos. Os sobreviventes, enfraquecidos pela fome e sem con
dic;óes de seguir viagem, pararatl) "no centro de urna floresta desconhecida" 
onde, por motivos rituais, eles continuavam danc;ando. Em 1609 5, o capitao 
huguenote Ravardiere encontrou estes índios, provenientes de Pernambuco, 
em terras da Amazonia. Conduziu-os ent,ao a ilha de Sao Luís do Maranhao, 

, 
onde foram encontrados, tres anos depois, pelo padre d'Evreux. 

Estes deslocamentos de populac;ao tao numerosa, incluindo velhos e cri
anc;as, eram necessariamente lentos. Os suprimentos eram obtidos por cac;a e 
coleta; apenas eventualmente interrompiam viagem para um cultivo agrícola 
rápido e transitório. A exuberante economía dos tupi-guaranís, que em tem
pos normais produzia grande excedente, transformava-se radicalmente nes
tas migrac;óes, assumindo um caráter extrativista. Neste percurso, eles eram 
dizimados pela fome, por doenc;as, obstáculos naturais e inimigos cujos ter
ritórios atravessavam. Hélene Clastres comenta que todas estas migrac;oes 
conheceram desenlaces catastróficos, nao apenas pela violenta repressao que 
sofriam por parte das autoridades locais, mas principalmente em virtude da 
lógica da escolha que as motivava. Errancia sem fim, noites e noites consa
gradas ao canto e a danc;a, ataques inimigos, ascese a Yerra sem Mal. Os tupi
guaranis estavam tao completamente convencidos da realidade <leste paraíso 
terrea/ que, ao se depararem com um obstáculo intransponível, retomavam 
outro caminho, julgando ter havido um erro qualquer. 

Durante o percurso havia o abandono de importantes normas sociais; as 
regras matrimoniais eram suspensas, permitindo a emergencia de ligac;oes 
consideradas incestuosas. As atividades económicas eram reduzidas ao mí
nimo indispensável e os liames sociais garantidos exclusivamente pela errancia 
e pela guerra aos contrários. O caminho rumo a Terra sem Mal era, ele 
mesmo, marcado pela ascese. Os índios acreditavam que pelo canto, pela 
danc;a e pela recusa em se alimentar de carne, poderiam libertar-se da parte pere-

s Data provável. 
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cível da pessoa e, pela leveza; alcanc;ar o paraíso terrea/. Segundo Hélene Clastres, 
o projeto migratório tupi-guarani instaurava, por meio da suspensao das 
normas sociais, urna dissolu<;ao da sociedade. ''A procura da Terra sem Mal 
é, portanto, a recusa ativa da sociedade. Autentica ascese coletiva que, por 
ser coletiva, só pode fadar os índios a perdi<;ao: se as 'migra<;6es' devem 
fracassar, é exatamente porque o projeto que as anima - a dissolus:ao delibe
rada da sociedade - é suicida. O pensamento da Terra sem Mal nao se reduz, 
portanto, ao pensamento de um alhures estritamente espacial. Trata-se de 
pensar um outro do homem, absolutamente isento de coer<;ao: homem-Deus"<l . 
A viagem ascética é tomada como media<;ao que, ao abandonar o humano, 
faz realizar o deus no homem. Ainda segundo Clastres, na desmedida do seu 
desejo, os tupis sabiam que a morte da cultura era o prec;o a pagar pela 
exigencia humana de compartilhar da felicidade dos deuses. ''As 'migrac;6es' 
para a Terra son ¡\tfalilustram, dessa maneira, urna das possíveis saídas para a 
crise - manifestada pelas tendencias inconciliáveis do religioso e do político 
- das sociedades tupi-guaranís: a autodestruirao destas sociedades" e. 

As migrac;6es guaranís parecem ter se iniciado só no comec;o do século 
XIX, quando diversas tribos do Ma.to Grosso se dirigiram rumo ao sol nas
cente. O s grupos que empreenderam estas migrac;oes viviam em urna regiao 
fronteiric;a com o Paraguai , usufruindo de autonomía política e econ6mica, 
protegidos do contato pela densa floresta tropical, praticamente virgem na
quela ocasiao. Ao contrário de representar urna busca de melhores condi
<;6es políticas e econ6micas, estes deslocamentos se inscreveram na deman
da da Terra se111 Mal. 

A maioria dos pajés guaranís situavam a Terra sem Mal no leste, no além
mar. Em certo sentido, a crenc;a na:' destruic;ao iminente do mundo, que mar
ca profundamente todos os referenciais tupi-guaranís, é o propulsor destas 
ondas migratórias em direc;ao ao Paraíso. Ao contrário das lendas de criac;ao 
do mundo, que se repetem de forma homogenea entre os diversos grupos 
guaranís, o tema da conflagrac;ao universal reproduzir, com acentuadas vari
a<;6es, os cataclismas originários. Segundo a lenda apapocuva-guarani, a par
tir do oeste a terra perde o seu suporte e comec;a a desmoronar. Um fogo 
subterraneo devora o subsolo, as labaredas alcanc;am a superficie e a destrui
c;ao caminha no sentido oeste-leste. Guyrapoty caminhou com seus filhos, a 
princípio lentamente, em direc;ao ao mar. No início ainda plantavam roc;as 
mas, como a destruic;ao avanc;ava cada vez mais rápido, logo passaram a 
viver miraculosamente daquilo que seu pajé "achava" (isto é, criava) com 
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seus poderes mágicos6
• Chegaram assim a yvyty paráry jocoá, Dique do Mar7 

(Serrado Mar). Guyrapoty constrói aí, coma ajuda de seus filhos, urna casa, 
retomando a seguir as dan<;as e canticos rituais. Após quatro anos, as águas 
do oceano se erguem como urna muralha, inundando a Serra do Mar e, 
rolando para o lado oriental, esfriam a escora incandescente da terra.8 As 
águas revoltas submergiram a casa e Guyrapoty come<;ou a chorar. Sua mu
lher mandou entao que ele subisse ao telhado e abrisse os bra<;os, para que 
os pássaros amea<;ados pelas águas pudessem pousar. Sempre que pousas
sem pássaros bons, isto é, aqueles que nao .comem carne e cujas penas sao usadas 
para fins religiosos, ele deveria lan<;á-los aos céus com um impulso dos bra
<;os. Quando a água atingiu a altura dos joelhos, impedindo que se batesse a 
taquara9 no chao, ela passou a bate-la.'contra um esteio, sem interromper seu 
canto. G_uyrapoty en toa o Ñeengaraí e a casa se desprende do chao, flutuando 
nas águas, para finalmente subir aos céus com todos os seus ocupantes. !me
diatamente após, as águas se arremessam contra o céu. 

O prelúdio do fim do mundo é anunciado pela "queda das trevas", quan
do os morcegos mbopi recoypy devoram o sol e a lua. Sobrevem as trevas e o 
Jaguar Azul desee dos céus, sempre a cantar, e aniquila a espécie humana. 
O s cataclismas descritos na lenda de Guyrapoty completam o trabalho de 
destrui<;ao. A conflagra<;ao, o desmoronamento da terra, o dilúvio, a queda 
das trevas e a chegada do Jaguar Azul sao denominadas mbaé meguá. Esta 
palavra, que designa o fim do mundo, tem um sentido misterioso: mbaé sig
nifica "coisa", mas com urna conotac;ao fantástica ou misteriosa; meguá signi-

6 Literalmente o mesmo se passava nas migra96es reais quando, ao avan9arem, assumiam urna 
economía puramente extrativista. O tema dos poderes mágicos sobre a natureza é nao apenas 
recorrente, mas também mítico. Na cria9ao do mundo, Ñanderuvu9ú fez a sua ro9a e logo a seguir 
pediu a mulher que trouxesse o milho. A mesma retrucou, incrédula: "agora mesmo estavas 
fazendo ro9a e já me dizes, vá e traga milho!". Após ofende-lo, dizendo que o filho em seu ventre 
nao era dele, pega o cesto e vai a ro9a. Antes que retornasse, Ñanderuvu9ú partiu, deixando urna 
falsa trilha. Ao tentar seguí-lo, a mulher é devorada por um dos jaguares. Por esta vía, entretanto, 
ela reencontra o marido. 

7 Os guaranís consideravam as escarpas rochosas da Serra do Mar como um dique que barra a 
entrada das águas do mar. A Serra do Mar é freqüentemente citada nos canticos religiosos, mesmo 
entre as tribos situadas no interior do continente, sem nenhum contato como mar. Eles. entretanto, 
desconheciam a existencia do mar no lado ocidental do continente, após a Cordilheira dos Andes. 
Para as tribos que situam a Terra sem Mal no oriente, a destrui9ao do mundo sempre se origina 
a partir do ocidente continental. 

8 Sobre esta escora seria edificado um novo mundo. 
9 A taquara é um instrumento musical de percussao, usado exclusivamente pelas mulheres nas 

rezas coletivas. É feíta com urna espécie de bambu que se bate ritmicamente no solo, junto 
com o canto e a dan9a rituais. 
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fica brincar ou estragar, dependendo do contexto. Montoyaf traduziu mbaé 

meguá como felicidade; Nimuendajú, baseado nos apapocuva-guaranis do 
início do século, lhe dá o sentido de ínfortúnio. Esta ambigüidade da desig
nac;ao do fim do mundo nao é, ao nosso ver, fortuita. 

Mesmo atualmente , o fim do mundo é um tema central no pensamento 
guaraní, sendo mencionado praticamente em todos os canticos rituais. 
Nimuendajú considera que a predilec;ao pelo tema e a ameac;a que nele está 
contida tem rela<;ao com o "pessimismo inconsolável dessa tribo moribun
da que, sem o saber, há muíto se entregou".g Para sustentar esta interpreta
<;ao, Nimuendajú faz referencia aos canticos guaranís: "Hoje a terra está 
velha, nossa rac;a nao quer mais se multiplicar; iremos rever nossos mortos, 
as trevas finalmente cairao". Os pajés ouvem, muitas vezes em seus sonhos, 
as súplicas da terra, da água e da natureza: "devorei cadáveres demais, estou 
farta e cansada, ponha fim a isto, meu pai". Diariamente se espera que 
Ñanderuvuc;ú, o criador, atenda as súplicas de sua criac;ao e ponha fim ao 
mundo. Nimuendajú considera que os guaranís, já no início deste século, 
nao creem em futuro algum. 

Desvendar o segredo sobre o fiin do mundo, este infortúnio-felicidade 
dos tupi-guaranís, é escolher caminhos de urna encruzilhada. Apesar de con
vidativa, a trilha escolhida por Nimuendajú, e seguida por Hélene Clastres, 
nao parece desvendar o enigma do complexo migratório. Estes autores, com · · 
todas a luzes que lan<;aram sobre a constituic;ao da pessoa tupi-guaraní, pare
cem ter montado o quebra-cabec;a pelo avesso. O próprio Nimuendajú consi
dera que as ondas migratórias dos antigos tupinambás eram de natureza es
sencialmente identica aquelas dos gtJaranis do início do século XX. Para ele, a 
mola propulsora do movimento n1igratório tupinambá nao era a for<;a bélica 
<lestes povos ou o desejo expansionista, mas um motivo essencialmente religi
oso: "sua habilidade guerreira apenas lhes possibilitou realizar, até certo pon
to, seus planos".h O mais interessante é que este autor tenta comprovar sua 
tese sobre os tupinambás de outrora, a partir de urna reconstituic;ao arqueoló
gica do imaginário tupi-guaraní: "O século XX nao raiou para os tupis do 
litoral. Por isso decidí divulgar o que ouvi dos seus parentes, os guaranís do 
sul."i. Ora, como este próprio autor acertadamente nos fala, quase todo o 
litoral brasileiro estava em maos "de hordas tupi e guarani"i quando chegaram 
os primeiros navegantes europeus, nao havendo qualquer indício de decaden
cia entre estes povos. Muito pelo contrário, os tupinambás exibiam toda sua 
pujanc;a e poderío, constituindo gigantescas al~eias ao longo do litoral. Mes-
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mo que parcialmente alguns movimentos migratórios tivessem sido provoca
dos por urna tentativa de fugir do contato como europeu, nada há de deca
dente ou moribundo nestes movimentos. 

A inspirac;ao tupinambá em direc;ao ao território amazónico foi, inequi
vocamente, o resultado de urna busca da Terra sem 1\tf.af. Na Bahia, por exem
plo, os tupinambás conseguiram manter, durante muitos anos, a integridade 
dos territórios ocupados, apesar das contínuas guerras em que se viam en
volvidos. Após alguns anos de lutas, conseguiram conquistar os territórios 
dos tupina "destruindo-lhes suas aldeias e roc;as, matando aos que lhes fazi
am rosto, sem perdoarem a ninguém, até os lanc;arem fora da vizinhanc;a do 
mar".k As migrac;oes chegaram, invadindo territórios de antigos povoadores, 
mataram aqueles que a eles se opuseram, subjugando os demais.1 Em urna 
grande onda migratória, ocorrida em 1605, os tupis se bateram em violentos 
combates contra os franceses, conseguindo desalojá-los seguidamente de 
tres fortificac;oes onde se haviam refugiado. Durante a última batalha, a morte 
do pajé que os liderava fez com que os sobreviventes retornassem para 
Pernambuco. Este fracasso nao os impediu de, quatro anos mais tarde; se
guíren1 a mesma direc;ao, sob a lideranc;a de um novo pajé. Portanto, o fra
casso destes movimentos migratóri~s nada tem a ver com qualquer espécie 
de decadencia que se queira atribuir a estes povos, pelo menos quando da 
chegada do europeu. Em relac;ao aos guaranís, que em geral situavam a Terra 
sent i\tl.af no oriente, seguramente es tes deslocamentos nao significavam urna 
fuga de inimigos concretos ou a procura de fronteiras objetivamente mais 
seguras10

. Vale a pena a leitura deste relato do próprio Nimuendajú: 

"E171 maio de 1912 encontrei, para surpresa minha, o acampamento 
de um pequeno grupo de guaranís paraguaios a apenas 13 km a oeste 
de S éio Paulo, num pántano as margens do Tieté. Era1n auténticos 
índios da floresta) com o lábio inferior perjurado e arcos e flechas, sem 
conhecimento do portugués e jalando apenas algumas palavras de es
panhol. Era o que restava de um grupo maior que aos poucos, no 
caminho) havia ficado reduzido a seis pessoas. Uma crianfa morreu 

10 Esta hipótese nao seria plausível, especialmente pelo fato de que deslocamentos freqüentemente 
conduziam os índios a lugares onde, segundo urna ética objetiva, situava-se o próprio mal. Seria, 
entretanto, incorreto considerar que este fosse o critério de escolha. Basta lembrarmos o trecho 
de Heriarte sobre o Paraíso Terrea/:"( ... ) e havendo caminhado um certo tempo chegaram aquele 
sítio. que acharam abundante ... ". Nao sao, portanto, as condic;óes do lugar que definem o rumo 
migratório. 
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ainda naque/a primeira noite em que os encontrei. Eles queria1n 
atravessar o mar e1n direrao ao leste; tamanha era sua confianra no 
sucesso deste plano, que quase me levou ao desespero. Aliás, nao se 
podia jalar de outro assunto cotn eles. Quando /hes fiza proposta de 
se transjeriren1 para a reserva do Araribá, indagavam somente se ela 
se situava no leste ou no oeste, e quando se certiftcavam de que ficava 
no oeste, nada 1nais quiseram saber a respeito. Em vao citei-lhes 
todos os exemplos que conhecia, de pajés que tinham sido obrigados a 
desistir de plano semelhante: eles deveriam ter sido ingénuos e nao 
entendera1n, mas 'Ma1ná ', e/a saberia como se canta para Tupacj 
(1nae do trovao). A própria "mamá", que eslava prestes a dar d luv 
também 1ne explicou muito categoricamente que um de seus filhos 
jalecera hoje, mas aquele que estava para vir ªº inundo nao /he passa
ria o 111es1no, ele já nasceria na 'terra onde nao mais se 1norre '. 
Tan1pouco ajudou explicar-lhes que, no caso de prosseguire111 viagem, 
seriam certamen/e presos pela polícia como vagabundos. (. .. ) N ao dava 
para argumentar co1n eles; e no entanto, em hipótese alguma poder-se
ia deixá-los entregues a própria. so rte.( ... ) Por outro lado, atraía-me a 
idéia de acompanhar de perlo ta1nbé111 este epílogo do grande drama 
das tnigraroes guaranis. Assi111, depois de me comu11icar com o Inspe
tor de Índios en1 Sao Paulo, que me deu carta branca, eu disse dquela 
gente que eles poderiam seguir sua viagem; eu os acompanharia, como 
eles já 1ne haviam pedido reiteradas vezes. T rés dias depois, a noite, 
estávamos na Praia Grande, uma praia de 70 km de comprimento, a 
sJJdoeste de Santos. Escolhi um lugar onde os contra/orles de Itazpu, 
que avan.ram mitito para o su;¡ mar adentro, nao mais podiam escon
der o nascer do sol, e levantamos nosso aca111pa1nento nas dunas do 
litoral, que aí é muito pouco povoado. Choveu a cántaros toda noite, 
nosso fogo apagou e ficamos sentados tristes, sem abrigo, sob nossas 
cobertas. 

LV!as p ela rnanha, a chuva parou e o sol se levantou radiante e 
esplendoroso do mar. Ensimesmados e mudos, os paraguaios estavam 
a meu lado sobre a d1-1na. Visivelmente, toda a situarao /hes parecía 
extre1namente lúgubre. Eles aparentemente haviam imaginado o mar 
de forma totalmente diversa e, sobretudo, nao tao terrivelmente gran
de. Sua confianra tinha sofrido um golpe violento. Eles se mostravam 
bastante abatidos, especiahnente a noite, e o canto de pajelanfa a 
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Tupacj, que eu aguardava com grande expectativa, nao progredia, 
embora eu tambétit tivesse trazido o meu maracá e procurasse ajudar 
com todas as rninhas forras. 

No quarto dia, pensei que as pessoas haviam chegado ao ponto de eu 
poder lhes fazer nova1nente u1na proposta razoável. Falei-lhes das van
tagens que o Governo /hes oferecia na Reserva de Araribá, da casa de 
danra e dos cantos dos pajés e os convencí finalmente, se bem que 
muito a contragosto, a aceita~· a mudanra para o mencionado lugar. 
Contente com esta concordáncia, eu eslava sentado d noite nas dunas, 
quando veio a fi'lhinha mais velha de Mamá, postou-se diante de mim 
e me sabatinou severamente: Onde fica o lugar para o qual vocé nos , . 
quer conduzir? Atrás de nós? Para lá· nao vou! Aliás o Governo já 
está muito velho. E para que precisamos de mata e terra para plantar 
milho? Diga-n1e, porque vocé vive jalando de Governo e de mata? E, 
colocando-me conciliadoramente a mao sobre o ombro, acrescentou com 
a maior naturalidade: 'Eneí que chequyy, yvágape jahávo!' - 'Nao 
é meu ir1nao, nós vamos para o céu! A1amá, eu , vocé e todos nós.' -
Iniciarnos o caminho de volta , mas já em Sao Pat1lo o pessoal se 
arrependia an1argamente de ter abandonado o litoral S im, diziam, 
devíamos ter Jeito as coisas lá embaixo de forma totalmente diversa. 
É que antes de mais nada, nao tínhamos taquaras de danra. É me
lhor voltar logo para o mar e tentar toda história de novo! Custou-me 
muito esjorro até que finalmente conseguí levá-los para a reserva 
Araribá. Esta 1neia dúzia de paraguaios me deu mais trabalho do 
que os cento e cinqiienta Oguauíva. Chegando d reserva, exigiram 
categoricamente que ett devia ficar morando com eles. Protneti-lhes 
voltar dentro de um més e cu1npri pontualmente a minha palavra. 
1\!fas como entao passei apenas alguns dias na reserva e partí nova
ntente, eles reuniram seus pertences e saírant pelo mundo. Nunca 
mais tive notícias deles."'" 

Este relato é impressionante nao apenas como um registro vivo dos mo
vimentos migratórios, mas principalmente por confirmar, ainda que em um 
grupo reduzido, o espírito e a determinas:ao que devem ter dominado os 
grandes movimentos em busca da Terra sem Mal. Apesar do mesmo destino 
trágico de todos estes movimentos migratórios, sendo suas características 
essencialn1ente as mesmas, nao se pode atribuí-los a urna decadencia ou 
considerá-los simplesmente como os .estertores de urna civiliza<;ao. O sonho 
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de Joguyroquy e a atitude de bater em retirada ilustram bem esta nossa 
proposic;ao. Ao se deslocar para outro local, Joguyroqu)r e seu grupo nao 
estavam evidentemente buscando a morte. Mesmo que fosse esta a conseqü
encia do deslocamento, e isto para desespero de Nimuendajú, eles estavam 
tentando deixar para trás um perigo incomensurável, revelado pelo sonho. 
Por mais absurdo que parecesse ao observador e interlocutor (e também ao 
leitor), o perigo ao qual Joguyroquy aludía era totalmente verdadeiro. Ele se 
refería a revelac;ao de seu sonho, "( ... ) os homens de seu bando se desavie
ram, pelejando com armas; portando as insígnias de capitao, ele surgira no 
n1eio deles para os apartar; de repente, porém, recebeu um golpe mortal de 
foice que o atirou ao chao". Ao decidir partir, deixando naquele local maldi
to o temível perigo que rondava o grupo, predominava um desejo de prote
c;ao. A atitude descrita por Nimuendajú é de desespero. Para aquele grupo, o 
lugar adquire o status de urna terra do tna/ que deveria ser, a qualquer custo, 
deixada para trás. Para os guaranís paraguaios, encontrados por Nimuendajú 
nas margens do rio Tieté, era a terra inteira que havia sido impregnada pelo. 
mal. A firme decisao de partir rumo a Terra sem Mal <leve ser necessariamen
te articulada com a fuga da Yerra do lvf.al. O lugar definido como mundo 
arruinado, terra do Inimigo, é o pónto de partida para a Terra sem Mal. Ao 
contrário de significar o suicídio de um povo moribundo, o complexo mi
gratório tupi-guaraní tem um sentido defensivo: preservar urna arquitetura 
social que se constituí a margem de toda diferenc;a. 

Uma. lenda guaraní, também relatada por Nimuendajú, parece ilustrar 
bem este ponto de vista: "Urna caveira sai rolando, pelo caminho, ao encon
tro de um homem, que tenta repelí-la com um pontapé. A caveira, no entan
to, morde-o no calcanhar e nada~ faz soltá-lo. O homem consegue libertar
se por um ardil, e se refugia numa árvore, perseguido pela caveira. Esta se 
deita sob a árvore, olhando fixamente o homem. Finalmente, ela se agarra 
ao pé de um veado que passava correndo .e que a leva consigo, e com isto o 
homem se vé livre."º Falta aquí o elemento da alianc;a que sustenta a estru
tura social tupi-guaraní a partir desta relac;ao como o inimigo transcendente. 
Entretanto, esta lenda ensina o método guaraní de burlar a caveira 
antropofágica. Como já mencionamos anteriormente, as cisoes promovidas 
por desavenc;as internas, bem como o rearranjo ininterrupto das alianc;as, 
sao fenómenos notórios nestas sociedades. Entre o_s guaranís, o motivo co
mum para os violentos conflitos intratribais sao as ~cusac;oes de feitic;aria. 
Estas superstic;oes, e os assassínatos que dela resultam, constituem, na opi-
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niao de Nimuendajú, "o lado mais sombrío da vida religiosa dos guaranís." 
No entanto, este nao n.os parece um fenómeno arquiamericano, mas a decor
rencia natural do afrouxan1ento das fon;:as de coesao do tecido social. Estas 
sociedades ten1 urna constituic;ao sui generis: apesar de terem possibilitado a 
formac;ao de gigantescas aldeias, estas se edificaram sobre um único alicerce. 
A guerra aos contrários, a fuga rumo a Terra sem Ma~ sao faces <leste mesmo 
alicerce. Agarrar-se a estes princípios, apesar da morte que neles está implicada, 
é urna questao de vida. 

Em 1904 houve, entre os oguauíva do Rio Verde, urna grande mortalidade 
infantil. Em pouco tempo se espalhou a suspeita de que a filha e a neta do 
pajé Giryracan1bi fossem as culpadas. Por este motivo, elas se retiraram para 
urna outra aldeia próxima, Pirajú, habitada,por índios kayguás. Como ali tam
bém ocorreram várias mortes, as duas foram consideradas como autoras de 
feitic;aria. O pajé Neenguei ordenou a execuc;ao das duas. A mulher foi atraída 
para urna emboscada na mata e morta com um machado. A menina, com 
apenas seis anos de idade, subira em urna árvore tentando escapar. Urna vez 
que ninguém teve coragem de matá-la, deram urna arma a un1 menino e o 
obrigaram a atirar. Os cadáveres foram jogados no rio Paranapanema e poste
riormente encontrados por brasileiros. Com medo que o crime fosse desco
berto, toda a aldeia se dispersou11

• O triangulo que produz a alianc;a nas soci
edades tupi-guaranís tem como vértice obrigatório o Inimigo. A ausencia <les
te traz para dentro o signo da suspeic;ao. Caminhar rumo a Terra sem Mal é a 

·derradeira tentativa de administrar a diferenc;a. 

Os profetas caraís 

Em virtude de sua própria constituic;ao, as sociedades tupi-guaranís sao 
fracionadas entre grupos inimigos e grupos aliados. O acesso e a troca entre 
aldeias inimigas nao apenas seriam impensáveis, neste modelo de arquitetura 
social, como eram efetivamente interditados. Qualquer transgressao significa
va a captura e o sacrificio antropofágico. Os grupos locais mantinham violen
tos confrontas entre si, promovendo alianc;as para melhor combater os con
trários. Havia, entretanto, figuras misteriosas que viviam a margem de todas as 
tribos. Os índios denominavam-nos caraís e acreditavam que haviam nascido 
somente de mae, sem intervenc;ao paterna. Segundo a teoría de concepc;ao 

11 O relato é de Nimuendajú. 
12 Lembremos do casamento entre tio materno e sobrinha, considerado nao incestuoso em virtude 

da teoria patrilinear de concepi;:ao. 
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patrilinear tupi-guarani, o homem é quem definia a linhagem e o parentesco12
• 

Senda assim, os caraís nao pertenciam a linhagem alguma, considerados como 
homens-deuses. 13 Este estatuto marginal permitia que, ao contrário da gente 
comum, eles pudessem transitar livremente entre aldeias e territórios inimi
gos. Viviam afastados, diferindo assim dos xamas que tinham atribuic;oes 
referenciadas a determinado grupo ou aldeia. Os caraís possuíam urna vida 
errante, circulando constantemente entre as tribos. Nao se misturavam comos 
comuns nem participavam dos trabalhos coletivos e recusavan1 alimentos que 
lhes eram oferecidos. Acreditavam os índios que estes homens-deuses tinham 
poderes de transformar aos outros e a si mesmos, sabiam fazer crescer o milho 
e as plantas, rejuvenescer as velhas ou ressuscitar os mortos. Em sua errancia, 
os carais eran1 cercados de séquitos e sua chegada as aldeias era marcada por 
grande venerac;ao. O chao por onde passariam era cuidadosamente varrido e 
muitas vezes eles eram carregados para evitar qualquer contato coma terra.0 

O séquito, provavelmente formado por índios da última aldeia onde havia 
estado o caraí, era, portanto, renovado a cada estada.14 Entre os preparativos · 
para a sua chegada, estava a construc;ao de urna maloca individual, necessaria
mente separada das grandes malocas coletivas em que viviam os tupi-guaranís. 
Aoque tudo indica, os caraís viviam como ascetas, jejuando ou alimentando
se exclusivamente de vegetais. A recusa a carne está em consonancia nao ape
nas com as lendas de destruic;ao do mundo, mas também com urna reac;ao ao 
complexo guerreiro-antropofágico. 

Es tes profetas da floresta, homens-deuses que circulavam livremente en
tre inimigos ferozes, tinham o dom das "bel as palavras". O padre da N óbrega 
deixou-nos um precioso relato que dá un1a idéia aproximada sobre o discur
so dos caraís, proferidos nas melodías rituais do sol nascente. 

"De cerios e1n cerios anos, vém uns feiticeiro.r de iongínquas !erras, 
fingindo trazer santidade e, ao tempo da sua chegada, mandam-ihes 
iiv1par os caminhos e vao recebé-los con1 danfaS e festas, segundo seus 
costi11nes ( . .). Chegando o feiticeiro, com n1uita festa, ao lugar, entra 
nu1na casa escura, e poe uma cabafa de figura hu1nana que leva na 
parte 1nais conveniente para seus enganos, e mudando sua própria voz 

13 Urna carta datada de 1549, escrita pelo padre da Nóbrega, faz referencia a um diálogo com um 
grande xama, considerado caraí. Ao ser questionad9 sobre a origem de seus poderes, "respondeu
me, com pouca vergonha, que ele era deus e havia nascído deus". A cita9ao é de Serafim Leite, 
1954, p. 144. Citado também por H. Clastres, 1978, p. 52. 

14 A suposi~ao é de Hélene Clastres. · 
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con10 de menino, e junto da cabafa /hes div ·que nao cuidem de traba
lhat) nem vao d rora, que o mantimento por si crescerá, e que nunca 
/hes faltará de comer, e que por si virá a casa: e que (. . .) ·as flechas irao 
ao mato car ar para seu senhor, e hao de matar tnuitos dos seus contrári
os, e cativarao muitos para seus comeres. E prometendo-lhes longa vida, 
e que as ve/has hao de se tornar mofas, e que déen1 as ji/has a quem 
quiserem, e outras coisas semelhantes /hes diz e promete, com as quais 
os engana; de maneira que créem haver dentro da cabafa alguma coisa 
santa e divina, que /hes diz aquelas coisas, nas quais créem. " P 

Em algumas ocasioes, vários destes caraís se reuniam em grandes ritu
ais. U ma des tas reunioes foi presenciada pessoalmente pelo cronista Léry. 
Participaram dela "1 O ou 12 dos melhores caraíbas", aglutinando no ceri
monial todas as aldeias da regiao. Mulheres, homens e crianyas foram divi
didos em tres grupos, cada grupo em urna maloca separada, sendo proibi
da a saída das n1ulheres e crians:as. Reunidos em volta dos caraís, os ho
mens iniciaran1 o canto ritual, respondido por gritos ritmados pelas mu
lheres. Léry, que havia ficado na maloca das mulheres, relata que o canto 
era inicialmente "dissonante e aterrorizador", fazendo-o "gelar de medo". 
Em seguida, passaram a entoar melodías harmónicas, fato que o encorajou 
a observar de perto o ritual: "( ... ) observei mesmo que pegavam muitas 
vezes um bastao de pau, de quatro a cinco pés de comprimento, em cuja 
ponta havia erva de petun seca e ardente; de todas as partes virando-o e 
soprando sua fumas:a para cima dos outros selvagens, diziam estes: para 
que voces triunfem dos seus inimigos, recebam todos o espírito de forya ... " q. 

Após a danya , que prosseguiu por cerca de duas horas, os canticos passa
r::i ·m a ser entremeados por discursos que tratavam de quatro grandes te
mas. Inicialmente falaram dos mortos e ancestrais15

, em seguida sobre a 
certeza de encontrá-los "por trás das grandes montanhas", isto é, a Serra 
do Mar. Foram feítas ameayas aos inimigos e, finalmente, falou-se sobre o 
fim do mundo. 

Hélene Clastres faz, a este respeito, urna fina interpretas:ao, com a qual 
concordamos inteiramente. Apontando que o mito do dilúvio, citado no 
relato de Léry, faz parte do tema da destruiyao do mundo, a promessa da 
Terra sem Mal <leve ser articulada ao mesmo. Acreditamos, entretanto, que o 

is Este é o relato de Léry. 
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acento deva ser colocado sobre a Terra Jv!aldita: os canticos aterrorizados 
que inauguram o ritual, esta melodía que faz gelar de medo, este é o verda
deiro estado de espírito da cena ritual, substituído em um segundo momen
to por harmonía entrecortada pelo discurso. O tema caminha em urna dire
c;ao inversa: mortos e ancestrais :='} por trás das montanhas :='} ameac;as aos 
inimigos :='} fim do mundo. Há urna inversao na ordem temática do discur
so, em um caminho que nos conduz a essencia da cena ritual: o infortúnio
feUcidade, mbaé,meguá. Este é o tema predileto dos tupi-guaranís, segundo os 
dizeres de Nin1uendajú, ao mesmo tempo sinistro e fascinante. Essencial
mente temido e venerado, o fim do mundo guarda a heran<;a da rela<;ao vital 
com o inimigo. Vejamos a verdadeira missao dos caraís: seres a margem de 
toda linhagem, produzindo o difícil trabalho de unir os povos. Circulando 
entre inimigos, eles constróem uma virtualidade impossível. Em sua erráncia, 
o caraí prega a unidade de aldeias guerreiras, constituídas a custa <leste entre
devorar. Como almejar destino tao inefável? De onde retirar as for<;as que 
pudessem alinhavar grupos cuja paixao estruturante é a guerra aos contrári-· 
os? O milagre dos caraís foi erigir urna virtualidade. O propulsor desta má
quina de juntar contrários está expresso na seqüencia do discurso, inaugura
da pelo. medo vital. Os tupi-guaranís unificaram também cada um de seus 
inimigos, ampliaram de forma estonteante a maldade da terra e precisaram 
partir. A partida rumo a Terra sem Mal é a conseqüencia incontornável de 
urna práxis unificante. A confec<;ao das gigantescas aldeias, obra articuladá · 
pelos caraís, ultrapassa o limiar e deflagra a partida. 

O fim do mundo deve ser pensado como urna poderosa forma de des
truir um lnimigo erigido como esteio da alian<;a impossíve~. Este pilar, "es
cora da terra" ~vy-itá), ao s.er removido, produz a destrui<;ao da terra maldi
ta e seus habitantes. Vale, entretanto, lembrar aquilo que intrigou os cronis
tas: a localiza<;ao terrea! do Paraíso. O fim do mundo é assim o fim do 
Inimigo, paradoxal sustenta<;ao da sociedade pitagórica. Receptáculo de toda 
diferenc;a, aterra do Inimigo é urna terra condenada. Esta relac;ao estruturante 
é agora substituída pela migra<;ao. O movimento, heranc;a do inimigo morto 
em terra morta, é instaurador da ordem social estampada no discurso caraí. 
O destino trágico destas migrac;oes parece ter produzido um efeito ilusio
nista sobre os hermeneutas do imaginário tupi-guaraní. Estes movimentos 
ocorriam, provavelmente por séculos e séculas, antes _ da chegada dos 
navegantes. O pendulo, cora<;ao des tes povos, apenas. continuo u sua trajetó
ria incansável qu·ando aterra tupi-guaraní tornou-se o Novo Mundo. O fato 

. . 
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de que, a par6r d e en tao, a tragédia tenha se inscrito neste curso inexorável, 

nao revoga o caráter v:ital das migrac;oes: "e havendo caminhado um certo 

tempo chegaram aquele sítio, que acharam abundante ... ". Os tupi-guaranis 

contínuaram simplesmente seguind o urna sabedoria sobre a qual edificaram 
sua sociedade, d esde tempos imemoriais. 

A interpretac;ao de Pierre Clastres sobre o complexo migratório destes povos 

chega muito perto da natureza tensional que movimenta esta partida. Para este 

autor, as sociedades tupi-guaranís já atravessavam urna pro funda crise quando 

chegaram os primeiros europeus. O s chefes guerreiros das enormes aldeias, que 

a esta altura agrupavam milhares de indivíduos, passaram a acumular um poder 

incompativel com a natureza da chefia indígena. Clastres sugere que o chefe 

indígena, além de suas atividades guerreiras,' nao é um detentor de poder políti

co. Nestas ald~ias, um notável crescin1ento demográfico, associado a emergencia 

de um poder político dos chefes guerreiros, teria criado as condic;oes suficientes 

para a irrupc;ao de um Estado. Ele faz referencia ao fato de que os cronistas 
franceses e portugueses nao hesitavam em atribuir aos grandes chefes de federa

c;oes de tribos o título de " reís de província" ou "soberanos". Nao te~ia sido, 

segundo Clastres, a chegada do europeu que interrompeu a gestac;ao deste E sta

do, m as sim " urna agitac;ao de algum modo dirigida, senao explicitamente contra 

as chefias, pelo menos, pelos seus efeitos, destruid ora do poder dos chef es". Ele 
se refere aquí ao "estranho fenomeno que, desde os últimos decenios do século 

XV, agitava as tribos tupi-guaranis, a p regac;ao inflamada de certos homens que, 

de grupo em grupo, chamavam os índios a abandonarem tudo para se lanc;arem 

a procura da Terra se1n LVf a!' .r O discurso articulado pelos caraís, "( ... ) esses 

homens que nos séculos XV e XVI levaram atrás de si os índios, aos milhares, 

en1 loucas migrac;oes em busca da pátria dos deuses( ... )"5, promovía, ao seu ver, a 
destrui<;ao da sociedade. Este discurso, que proclamava o abandono da terra 

maldita, implicava a morte da estrutura social e do seu sistema de normas. Este 

mal, proclamado pelos caraís, seria justamente a emergencia de um poder políti

co que condenaría, a curto prazo, as sociedades tupi-guaranís enquanto socieda

des primitivas. O discurso dos caraís seria, portante, um discurso contra o E sta

do emergente, urna forma de solucionar a tensao entre o político e o religioso 
nestas sociedades em transformac;ao. 

Ao nosso ver, um problema importante nos argumentos de Pierre Clastres 

é um matiz historicista que nao parece estar suficientem ente respaldado nos 

fatos. Inicialmente, de onde vem a idéia de que os movimentos migratórios 

ou o discurso dos caraís foram fenomenos que eclodiram no século XV? 
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Ainda sobre estes argumentos, nao é absolutamente defensável considerar 
como "loucura" migratória, ou mesmo como autodissoluc;ao da sociedade, 
esta partida para a Terra sem lvlal. É verdade que ela pode ter levado a des
truic;ao trágica milhares de índios que seguiam sua trajetória. E ntretanto, 
nao é menos verdade que o mundo desta gente tenha se modificado subs
tancialmente no início do século XVI. Certas correntes migratórias, de cará
ter intermitente e de sentido absolutamente eunómico, podem ter adquirido 
um fim catastrófico justamente porque nao poderiam interromper sua mar
cha. Seria n1uita coincidencia que es tes índios aguardassem toda urna eterni
dade para sofrer urna crise interna na época do descobrimento. Es tas socie
dades tem urna temporalidade inteiramente diversa. É certo que os tupi
guaranis foram surpreendidos pelos conquistadores europeus em movimen
tos cuja regularidade e recorréncia foram destiladas pelo tempo. A própria 
determinac;ao implacável destas ondas migratórias sugere esta dimensao: a 
inscric;ao no imaginário tupi-guaraní nao foi obra de última hora. 

Nao há dúvida de que a missao <lestes enigmáticos personagens, os caraís, · 
era conduzir sua gente em direc;ao a Terra sem Mal. A opiniao de Métraux era 
de que migrac;:6es desta ordem, ou seja, governadas pela religiosidade, te
nham ocorrido antes da chegada dos navegantes. A este respeito encontra
mos nao apenas diversas evidencias, mas também urna certa concordancia 
entre autores consagrados, como o casal Clastres. O pomo da discórdia que 
oferecemos ao leitor se refere ao sentido último destas correntes migratóri
as. Nao basta concordar com a existencia pré-colonial, sendo necessário 
dimensionar o problema teórico e constitutivo deste devir no universo tupi
guarani. A posic;ao que defendemos é a de que a busca da Yerra sem iV!.al foi 
um fenómeno nao apenas anterior a conquista, mas que esta anterioridade 
se perdía nos confins de um passaélo milenar. Segundo este prisma, a partida 
rumo ao Paraíso Terrea/ era recorrente e governad a por um ciclo d e 
ten1poralidade que nao tem parentesco coma história judaico-crista.16 Este 
pendulo, corac;ao dos povos tupi-guaranis," oscilava entre o mundo estático 

16 As sociedades tribais ameríndias nao conheceram a escrita. A passagem das tradi9óes e das leis 
era pela palavra e pelo canto, considerados como sagrados por estes pavos. Já fizamos referencia 
ao fato de que os cativos que possuíam o dom do canto nao eram executados. Cada geracao era 
também urna repeti9ao metonímica das anteriores, nao sendo concebível aqui urna história, pelo 
menos na acep9ao européia desta palavra. É claro que se tomarmos como referencia outra 
temporalidade, estas sociedades se modificam, mas em um outro ritmo e de urna outra forma. 
Enxergar aqui urna crise histórica é recriá-las segundo nossa .imagem e semelhan9a. As 
contribui9óes teóricas de Pierre Clastres sao excepcionais, mas parece que neste ponto ele 
caminhou longe demais. 
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da dispersao e o mundo dinamico do movimento. Ao se aglutinar, seguindo 
o discurso dos caraís, estava deflagrada a partida. A mesma lógica governa 
dispersao e movimento, o mesmo péndulo fecha o eterno ciclo de vida des
tes povos a construir seus castelos de areia na beira do mar, as vésperas do 
dilúvio17

• O fim do mundo é também o re-início, infortúnio-felicidade: mbaé 
meguá. A destruic;ao que se espera nao será a primeira, nao será a última. 

Vamos nos deter brevemente no conteúdo do discurso caraí. As poucas 
fontes que nos restaram sugerem a idéia de que a pregac;ao caraí apontava 
para a dissoluc;ao da ordem social: o abandono do trabalho e a quebra das 
regras de casamento. Os escritos deixados pelo padre da Nóbrega, transcri
tos há pouco, podem sugerir esta interpretac;ao: "( ... ) lhes diz, que nao cui
dem de trabalha~, nem vao a roc;a, que o inantimento por si crescerá ( ... ) e 
que déem as filhas para quem quiserem ... ". 

Hélene Clastres considera que existe aqui um questionamento de toda 
ordem social: "Ressalta com evidencia o caráter negador dos discursos pro
féticos: para ascender a essa terra prometida, nao se recomenda apenas aos 
índios que parem de cac;ar e cultivar (que renunciem, portanto, aoque cons
tituí a trama de sua existencia cotidiana), mas ainda aconselha-se que desres
peitem as regras de matrimonio. Que déem suas ji/has a quem quiserem: é a 
inteira ordem social que se vé posta em questao. E nao é por acaso que os 
únicos elementos da ordem social a nao serem negados sao a guerra de vin
ganc;a e o canibalismo: representam - sob a forma institucionalizada, e por 
conseguinte controlada, do ritual - a negac;ao das regras de alianc;a" r. A 
autora faz referencia ao fato de que sempre era dada urna esposa aos prisio
nei:ros de guerra, sustentando que aqueles que eram mortos para serem de
vorados eram, portanto, cunhados. 

A análise que fizemos anteriormente sobre o complexo guerreiro
antropofágico tupinambá, apesar de consignar ao cativo um papel substitutivo 
do cunhado receptador, ou seja, aquele que tomava a mulher do grupo e clava 
um equivalente sacrificial em troca, nao comporta, em definitivo, as interpre
tac;oes sustentadas por Clastres. Vimos que, entre os tupinambás, a relac;ao 
com o Inimigo era o fator estruturante na definic;ao de um desenho intra e 
intertribal. Nao existe sociedade tupinambá fora desta relac;ao com o outro. A 
posic;ao estratégica do Inimigo tem aquí um catáter vital, sustentando os lac;os 

11 A metáfora nietzschiana é a expressao mais genial sobre um universal que, no caso do péndulo 
tupi-guarani, tornou-se concreto. 
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de alian<;a e reciprocidade. Era para melhor combaterem seus contrários que 
os tupinambás constituíam alianc;as. Sendo este um fato cristalino, como con
siderar a guerra e o canibalismo como forn1as institucionalizadas de negac;ao 
das regras de alianc;a? A peculiaridade das sociedades tupi-guaranis é, confor
me estudamos ao caminhar com Viveiros de Castro, sua constituic;ao 
minimalista e antiinstituicional. O engenhoso recurso destas organizac;oes é 
precisamente erigir o Inimigo como fundamentac;ao, ou, <lito de outra forma, 
a alianc;a fundamentada pelo Inimigo. O complexo guerreiro-antropofágico, 
ao contrário de negar a alianc;a, é o seu sopro vital. 

Quanto a equivalencia cativo-cunhado, talvez seja esclarecedor um breve 
comentário. Falamos anteriormente sobre urna certa paixao endogamica dos 
tupinambás, tendencia da qual se escapa a custa de nao pouco esfon;o18

• O 
casamento entre irmaos, modelo maior de endogamia, era considerado como 
incestuoso, portanto nao realizável. O tipo de uniao matrimonial ideal era 
aquele entre a sobrinha e o tio materno. Já tivemos oportunidade de comen
tar o fato de que, segundo a teoría tupinambá de concepc;ao patrilinear, a 
mulher é um mero receptáculo da progenie masculina, sendo os filhos con
siderados apenas da linhagem pater~a. Nao senda, portante, parentes dire
tos da mae, a uniao com o irmao desta nao era tida como incestuosa. Este 
ideal de matrimonio, apesar de nao ser endogamico, demonstra pelo menos 
urna certa avareza na troca intergrupal de mulheres. Ao nascer a crianc;a, o 
tío a erguía nos brac;os, mostrando a todos sua "futura esposa". O casamen
to com um homem que nao o tio, ou seja, um casamento fara dos padroes 
ideais, implicava na uroxilocalidade. O marido passava á tutela do sogro, só 
escapando ao entregar urna filha em trocada mulher que tomara'.como espo
sa, ou um cativo destinado ao sacdfício, em troca de si mesmo. Assim, este 
casamento claramente exogamico, era engenhosamente compensado por re
gras de traca bem determinadas, co1no se ali houvesse uma perda. Segundo 
Florestan Fernandes, "A documentac;ao relativa ao casamento do tipo exis-· 
tente entre irmao da mae e filha da irma é excepcionalmente rica. Portante, 
nao resta a menor dúvida quanto a modalidade preferencial dos tupinambás: 
consistía no casamento do tio materno coma sobrinha" u. Ainda sobre este 
assunto escreveu Anchieta: "as sobrinhas, filhas de irma, tem por verdadei
ras mulheres, e comumente casam com elas sine discrimine" v . Também sobre 
isto escreve o padre da Nóbrega: "é cá seu verdadeiro casamento, a sobri-

18 Lembremos aquí o ditado tupinambá sobre a laboriosa uniao entre os povos. 
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nha, digo, da parte da irma porque a filha do irmao é entre eles como filha e 
nao se casam com tais ~ '. w Vejamos a figura a seguir x: 

diagrama ilustrando 
a uniáo preferencial 
entre os tupinambás 

Ao enunciar " deem s uas filhas a quem quiserem", os caraís nao esta
vam rompendo a interdi<;ao ao incesto, mas instaurando urna progres
sao preferencialmente exogamica nas regras matrimoniais. Circulando 
entre tribos inimigas, reunindo sua gente em ritos coletivos comuns, 
selando as alian<;as instáveis por via do casamento exogamico, os pro
t"etas promoviam urna nova ordem: o conglomerado compacto tem sua 
alian<;a esta~elecida na nega<;ao de urna a vare za quase endogamica. N es 
te caso, "dar as filhas" significa deslocar o acento para além das fron
teiras de cada parentela e estabelecer a reciprocidade matrimonial: dar 
e receber mulheres. Apesar de haver aquí urna ruptura das regras ma
trimoniais, es ta nao aponta para o sentido incestuoso, n1as exatamente 
o seu contrário. É registrada aqui urna virada brusca das tendéncias 
endogamicas e temporariamente instituída a alian<;a intergrupal, selacia 
pela nova lei matrimonial. Ao contrário de representar fato excepcio
nal , o co stume de firmar alian<;as por via matrimonial era extremamen
te comum entre os tupi-guaranís. Já fizemos referencia as alian<;as 
estabelecidas com o europeu, no sentido tradicional de melhor comba
ter o s contrários. Mesmo estas alianc;as eram seladas por esta vía. É o 
que nos contam os cronistas, por exemplo, a respeito da funda<;ao da 
cidade d e A sunción, realizada mais ... 
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''por la vza de cunadasgo que de conquista porque navegando (os 

españoles por el Río Paraguay arriba (. . .) respondieron los índios que 

no pasasen adelante porque les parecía buena gente; y asi fes darían 

sus hijas y serian parientes ( . .). Lfamáronse luego los indios) y 

españoles de cunados) y como cada español tenia muchas mancebas) 

toda la parentela acudía a servir su cunado honrándose con el nuevo 

pariente". 19 

Esta iniciativa de criar lac;os por via do parentesco nao era exclusiva dos 
guaranís. Thomaz de Almeida comenta que tal expediente foi apropriado 
por espanhóis e portugueses, facilitando a sobrevivencia e contribuindo para 
o povoamento. Esta "difusao irreprimível da poligamia" r, a pesar de comba
tida pela Igreja, vigorou nestas terras longínquas do Novo Mundo, no início 
do século XVI. As evidencias sobre o verdadeiro significado de "dar as 
filhas" sugerem, portanto, nao a aboli<;ao, mas a institui<;ao de novas regras 
matrimoniais durante a vigencia de alian<;as. 20 

O discurso caraí era, portanto, radicalmente agregador e nao-dispersivo. 
Como já vimos anteriormente, em virtude da constituic;ao social tupi
guarani, o prec;o a ser pago por es ta uniao é a Partída21

• Ora, o desloca
mento errante des tas multidoes em sua busca do Paraíso Terrea/ implica
va, necessariamente, no abandono das práticas agrícolas sedentárias e a 
assunc;ao de urna economía de coleta. A nao ser em casos excepcionais, 
os índios, ao se deslocarem, levavam o mantimento possível e se alimen
tavam daquilo que a floresta lhes oferecia sem a intervenc;ao do traba
lho: " Pelos caminhos, essa grande multidao só se aliment.ava da terra, 
dos frutos das árvores, do peix_e que pescavam, de pássaros que pega
vam, e de outras espécies de aríimais, assim como de fari nha que leva
van1 ... " z. A incitac;ao a abandonar o trabalho pode ser entendida como 
urna forma de apontar em direc;ao ao Paraíso Terrea/ e preparar o movi 
mento-abandono migratório. Existem algumas referencias que sugerem, 

19 Manuscritos da Cole9ao de Angelis . Citado por Rubem Thomaz de Almeida, 1991, p.3 (Disserta9áo 
de Mestrado/Museu Nacional- UFRJ). A via de cunadasgo, referida no texto, consistia em tornar 
cunhado o estrangeiro, entregando-lhe as fil has ou irmas e estabelecendo, por esta via, a aliani;a. 
Era comum este tipo de alian9a dos índios comos europeus, no sentido de melhor combater seus 
contrários regionais. 

20 Este é, aliás, um procedimento comum nas alian9as indígenas [informa9áo pessoal de Viveiros de 
Castro). 

21 Lembremos o sonho e a decisáo de Joguyroquy e seu grupo . . 

177 



SERGIO LEVCOV I TZ 

entretanto,-_o ponto de vista de Clastres. Urna delas é o relato de Fernao 
Cardam: "ficam como encantados, a tal ponto que param de velar pela 
própria sobrevivencia"ªª. Um autor anónimo, citado por Métraux, reve
la: "os profetas fazem os índios dan<;ar día e noite, sem deixá-los traba
lhar nos seus campos, e por isso muitos sucumbem".22 

Mesmo que houvesse, como defende Clastres, urna suspensao das regras 
sociai s, dado o caráter transitório da migra9ao, isto nao implicaría, neces
sariamente, na dissolu9ao da sociedade. Quando muito, demarcaría um 
estado de transito, em um sentido ontológico. A suspensao circunscrita da 
interdi9ao incestuosa ocorre em algumas sociedades, definindo categorías 
sociológicas de distin<;ao. Assim, determinados indivíduos ou grupos pra
tican1 o incesto, demarcando urna fronte ira com os comuns, que nao o 
praticam. Entre os tupinambás, mesmo que houvesse rela96es incestuosas, 
e isto nao parece evidente ou provável, a demarca9ao temporal desta du
rante o tránsito migratório nao dissolve a sociedade. O problema em ques
tao é a existencia ou nao do ponto de chegada: o "sítio abundante" . Ao 
nosso ver, a sociedade passa a ser estruturada pelo próprio percurso. Esca
par do mbaé meguá, o fim do mundo, e alcan9ar a Terra sem Mal sao as novas 
escoras <lestes seres do devir. Esta socieda?e em transe nao abre mao daquilo 
que é em realidade a sua essencia: o complexo guerreiro-antropofágico. 
Nao romper este pilar é manter, mesmo que provisoriamente transfigura
.da, sua arquitetura social. O ponto de chegada marca de novo o ciclo da 
di spersao. 

O problema que se coloca aqui nao se refere ao estado de crise que 
atravessa a sociedade tupi-guaraní as vésperas da pa1·tida. Nao há nenhu
ma dúvida sobre a súbita revolu9ao que ela significa: rearranjo das rela-
96es de alians;a e parentesco, abandono de padroe s económicos e 
geopolíticos. No entanto, este estado de crise nao era, ao nosso ver, o 
resultado de contradi96es históricas entre o político e o religioso que 
explodiram pouco antes da chegada dos navegantes. Esta crise nao re
presentava a dissolu9ao ou o suicídio da sociedade mas era, ao contrário, 
um crise de solurao, o ponto extremo da trajetória do péndulo. O estado 

22 Anónimo, lnforma9ao do Brasil. Citado por Métraux, in Les Hommes-Diex chez les Chiriguano, 
p.68. Citado por H. Clastres, 1978, p.83. A impressáo que tive ao presenciar as rezas e danyas 
ininterruptas dos guaran is no avati kiry foi também essa. A impressáo revelou-se, entretanto, 
completamente enganosa. 
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sublime que assumiam entao estas sociedades guerreiras era a metamor
fose no e para o translado. Estes seres do devir viviam urna crise em cada 
extremo do pendulo, em cada ponto de partida, em cada ponto de chega
da. Da dispersao ao movimento, do movimento a dispersao, assim viviam 
os tupi-guaranis, assim continuaram vivendo até Nimuendajú, quatro sé
culas mais tarde. Se entramos em sua rota, se eles nao puderam mudar o 
curso e se isto significou a sua morte, nao foram eles os artífices desta 
morte. o péndulo nao poderia parar ... 

Sendo assim, sociedades produzidas entre crises imemoriais, a busca 
intermitente do Paraíso Terrea/ era tao constitutiva quanto a relac;ao com 
o Inimigo. O fato que reforc;a esta idéia é o papel dos caraís entre os 
guaranís da conquista. Como já comentamos, os guaranis só foram su r
preendidos em migrac;oes rumo a Terra sem Mal no início do século XIX, 
portanto, muito tempo depois dos tupis. Na época da conquista, o dis
curso dos caraí-guaranis era marcado pela atitude de confronto com os 
conquistadores espanhóis. A penetrac;ao nos territórios guaranis é inici- · 
almente mais tímida e é só no início do século XVII que os jesuítas 
comec;am a fundar as primeiras missoes. Os caraís nao proferiam ali um 
discurso profético, mas incitavani as aldeias rivais a alianc;a contra os espa
nhóis. Seu projeto nao era a busca de urna Terra se1n Mal, mas a reconquis
ta do território perdido. Várias aldeias guaranís, submetidas a encomienda, 
se sublevaram sob a lideranc;a dos caraís. A eclosao dos movimentos mi
gratórios guaranis, alguns séculas mais tarde, pode dar urna idéia da 
temporalidade que regula sua recorrencia, sugerindo ainda que o status 
migrató rio hibernava no imaginário coletivo, a espera da partida. Para a 
maioria dos guaranís, a Terra sem Mal era situada em direc;ao ao sol nas-

, 
cente, portanto urna localizac;ao diferente daquela atribuída pelos tupis. 
Diversos cronistas afirmaram que o convencimento sobre a existencia 
terrena deste paraíso era tanto que, ao se depararem com um obstáculo 
intransponível, como era o mar, eles atr!buíam a falha a algum equívoco 
de interpretac;ao e partiam em outra direc;ao. No entanto, pelo menos 
entre os guaranís, o posicionamento da Terra sem Mal é no leste, fato 
confirmado nao apenas pelos canticos rituai s, nos quais o mar é urna 
constante, mas na construc;ao das malocas e no posicionamento durante 
as rezas, sempre de frente para o sol nascente. Alguns autores, entre os 
quais Nimuendajú, consideram que a · expansao tupi para o litoral teria 
sido um fato relativamente recente, tendo como 'referencia a época da 
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conquista, baseando esta conclusao na análise dos hábitos tupinambás. 23 

Para este autor, a mola propulsora para as migrac;oes rumo ao litoral era a 
mesma que a dos guaranis: a busca da Yerra sem A1al. Urna vez que os 
cronistas geralmente situaram o paraíso tupinambá na direc;ao do poen
te, sendo as migrac;oes registradas neste mesmo sentido,24 é plausível 
supor que, naquele momento, eles empreendiam um movimento migra
tório em outro sentido. Tudo isto faz crer que a Yerra sem Mal estava 
sempre no inundo, porém mais adiante. O ponto de chegada, marca da 
dispersao, seria também urna longa, porém provisória, parada. E neste 
eterno círculo de correntezas, a cada partida, a Terra sem Mal é o Norte. 

O nome e a alma 

Os povos t~pi-guaranis tem urna toncepc;ao dual da pessoa. Este 
dualismo se. manifesta na idéia de que a pessoa possui duas almas. Os 
apapocúva-guaranis denominam Ayvucué ou "o sopro brotado da boca" 
ao que corresponde, entre outros grupos guaranis, o vocábulo Ñe e, pa
lavra ou altna. Esta alma-palavra, aquilo que anima o homem, tem ori
gem divina e seu destino é incorruptível. É ela que mantém o hornern de 
pé, ereto, a partir do esqueleto. Os guaranis atribuem geralrnente urna 
orientac;ao vertical, associada a palavra, a vida e ao crescirnento. Eles 
utilizam .um vocabulário estrítamente religioso e destinado a reza, dife
rente da linguagem comum. Nesta "bela linguagem", o nome significa "o 
que mantérn ereto o fluxo do dizer". Quando a crianc;a adquire a capaci
·dade de permanecer de pé, carninhar, ela recebe o seu nome, a sua alma
palavra. Pouco depois do nascirnento, urna alma animal, denominada acyiguá, 
é recebida pela crianc;a. O significado desta palavra é ambíguo, podendo 

23 É a seguinte a posi9ao de Nimuendajú: "É perfeitamente natural que um povo de navegadores belicosos 
se estenda ao longo do mar; mas sao-me totalmente obscuros os motivos que possam ter dirigido os 
planos de conquista das hordas tupis para o litoral. Seus conhecimentos navais nao haviam ultrapassado 
os princípios mais rudimentares de urna navegagao costeira; sua principal fonte alimentar nao era a 
pesca, mas a agricultura e a caga; ainda na época do descobrimento eles tinham, de um modo geral, 
as características de urna tribo interiorana ( ... ).As condi9oes de subsistencia sao, para o habitante do 
litoral - a nao ser que ele tire seu sustento principal do mar, o que justamente os antigos tupis nao 
faziam -, muito menos favoráveis do que para os habitantes do interior. Nao se imagine tarnpouco este 
litoral corno via de cornunicagao; os rios, que servem ao transporte no interior, apenas o dificultam no 
litoral, onde nao se os pode seguir, mas apenas cruzá-los constantemente." (Nirnuendajú, 1987, p.108.). 
Viveiros de Castro nao cornpartilha da opiniao de Nirnuendajú a respeito destas características 
"interioranas" dos tupis do litoral, a época da conquista. 

24 Para relernbrar urn exernplo, os índios do litoral de Pernambuco, encontrados por Ravardiere, em 
1609, na Amazónia, e conduzidos a llha de Sao Luís do Maranháo. 
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ser traduzida como "dor" ou "vivaz, violen to, vigoroso".25 A morte é 
considerada como a perda da palavra, existindo informa<;oes de que os 
antigos tupis consideravam a pessoa morta tao logo ela perdía a capaci
dade de articular palavras. Segundo a teoria de concepc;ao guaraní, a 
alma-palavra é recebida em sonho pelo pai. Es te transmite o sonho a 
mulher e ela entao engravida. Quando a gravidez ocorre sem que o pai 
tenha sonhado, é porque a alma já vinha procurando a mulher para nas
cer ou renascer. A característica principal da alma-palavra é a de conferir 
ao homem o dom da linguagem. 

As disposic;oes "boas e brandas" do hornero tem relac;ao com seu ayvucué; 
as "más e violentas" se originam do aryiguá) a alma-animal. N imuendajú 
nos conta que a calma é un1a manifestac;ao do ayvucué; o desassossego, do 
acyiguá. O apetite por alimentos vegetai s e leves deriva do ayvucué; o apetite 
pela carne tem origem no acyiguá. É relevante o conceito de que o acyiguá, 
localizado na parte inferior do rosto, maxilares e regiao bucal, está íntima
mente relacionado a índole e ao temperamento da pessoa. As pessoas bon-' 
<losas e pacíficas ten1 o acyiguá de borboleta ou algum passarinho delicado; 
as traic;oeiras ou más tem o acyigu~ de cobra; as brincalhonas sao macacos, 
e assim por <liante. Os kaingjgn, temíveis inimigos dos guaranís, possuem 
invariavelmente o acyzguádo jaguar. Pode-se, muitas vezes, descobrir o acyguá 
da pessoa observando a conformac;ao de sua boca e aquilo que a pessoa 
come. A vontade de ingerir determinado alimento também é a ele relacio
nada. A localizac;ao corpórea da alma-palavra, ayvucué, é o peito, o pescoc;o 
ou a nuca.26 

Após a morte, as duas almas tomam destinos diferentes. O ayvucué das 
críanc;as pequenas pode ir diretamente para a Terra sen1 Mal, enfrentando, 
entretanto, certos perigos no caminho, especialmente ao aproximar-se do 
A1iay. Este dorme em sua rede pendurada de través no caminho. Caso seja 
acordado, devora a alma-palavra da crianc;a:bb E m seguida, a alma cruza coma 
coruja, mas es ta a deixa passar sem problemas. Segundo Nimuendajú, a alma-

25 Há urna contradi\:ao entre as informa\:6es de H. Clastres e Nimuendajú, a respeito do momento 
de aquisi9ao da alma-palavra. Para o segundo autor, que escreve a respeito dos apapocuva, a 
criarn;a recebe sua alma-palavra antes da alma-animal, logo após o nascimento. 

26 A localiza9ao na regiao peitoral é informa9ao de Schaden. Os guarani:kaiowá localizaram-na 
no pesco90, quando questionados por mim sobre o assunto. Nimuendajú refere a localiza\:ªº 
na nuca. 
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palavra do adulto nao pode alcanc;ar a Terra sem Mal. Mesmo que ela passe 
pelo A1iay, ao alcanc;ar a coruja, esta grita e faz acudirem as almas dos mor
tos que impederh o curso da viagem. Quando um adulto morre "tendo dei
xado um ardente desejo sem realizar, ou se ficaram na terra pessoas que 
amou n1uito vivamente, seu ayvucué nao empreende a viagem para o Além, 
sobretudo se a morte foi súbita e violenta ( ... )"ce. Esta alma fica a perambular 
em desassossego junto aos seus entes queridos, até ser capturada por urna 
danc;a ritual e entregue ao deus do trovao. Quando a alma i:iao segue sua 
viagem, ela perambula pelos lugares freqüentados em vida e constituí grave 
perigo para os vivos, em virtude da sua vontade de se aproximar. Quando 
morre um dos membros de um casal, o perigo é enorme, pois a alma pode 
aparecer a noite para abrac;ar o companh~iro, fato que acarretaría sua morte. 
Um outro destino é a reencarnac;ao em urna crianc;a, através de urna mulher 
de sua parentela. Várias circunstancias podem levar ao renascimento, sendo 
fundamental o desejo intenso do próprio morto, sua "vontade de viver"dd, 
ou urna tristeza demasiado intensa dos parentes. O pajé recebe, dos deuses 
·ou espíritos, o nome da crianc;a e o transmite aos pais. No caso de reencarna
c;ao, ele imediatamente reconhece o ayvucué renascido e seus parentes, que 
choravam, se alegram por ter novamente o morto entre eles. Quando urna 
crianc;a morre logo após o nascimento, isto é explicado como um breve re
torno da alma reencarnada para ver os parentes: "só voltou para nos ver, 
porque choramos muito por sua causa; mas nao pode mais se acostumar 

· aquí e por is so voltou a nos abandonar" ee. Por vezes, a alma dos pais de urna 
pessoa renasce em seus filhos. Estas crianc;as tornam-se assim seus próprios 
avós, sendo chamados de tujá, velho. O próprio Nimuendajú era assim cha
mado por seu pai adotivo: "quando, certa vez, indaguei cautelosamente por 
quem ele me tomava, afinal, ele retrucou , esquivo e de má vontade: 'E voce 
nao sabe?' Com esta, nunca mais o perguntei, e fiquei sem sabe-lo até hoje."27

• 

A doutrina de encarnac;ao dos guaranís é muito semelhante a de outros po
vos, como os esquimós do golfo Coronado: 

' 
'~\1uito enigmática parecía a maneira de falarem com crianf as. As ve-
z es ouvia ele dirigir-se a seu próprio filho do sexo masculino com o 

27 Esta naturalidade com que o pai adotivo considerava o conhecimento compartilhado é significativa. 
Como Nimuendaju poderia desconhecer quem ele mesmo era? Há aqui também urna fronteira 
permeável entre as duas pessoas, sendo que os conhecimentos de um sao naturalmente 
compartilhados e vice-versa. Em nossa cultura, tais fenómenos sáo extremamente comuns 
durante estados psicóticos, senda denominados pela psicopatologia como "distúrbios da 
consciencia do eu". 
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nome de 'avó'. Deriva isso de curiosa crenfa dessa tribo. Quando na 
aldeia 1norre uma pessoa (quer de sexo feminino ou masculino), a aÍlna 
do jalecido paira aí perto no ar por algum tempo, sem corpo e d espera 
do reinício de vida em corpo. Depois, ao nascer a primeira criancinha, 
ela é logo possuída pela alma que p erdeu o corpo na morte. A criancinha 
recebe o nome do difunto ou da difunta, e é reconhecida como sendo dela 
a rede de reiafúes de parentesco, anteriormente pertencente ao que mor
reu. Tal estado paradoxal dura apenas os anos de infáncia. Pouco a 
pouco, o novo menino ou a nova menina adquire a p ersonalidade nova, 
que /he é própria em sua vida. Ele ou e/a recebe norne próprio, sendo 
classificada, no tocante ao parentesco, segundo os novos fanziliares. De
pois disso ningubn mais parece se incomodar com a alma ou personaii-
dade da pessoa faiecida. A sua carreira como ser distinto está como que 
encerrada e ter1ninada. J á nao precisa ter existéncia, de vez que o tempo 
de vida é passado para adiante, de u1na mao d outra, e a mao anterior 
pode retirar-se para o nao-ser, sem transtorno ou prejuízo. "28 

O destino da alma-animal é bastante diverso. Ela normalmente retorna 
para o mato, em um animal correspondente, tornando-se um anguéry, criatura 
que provoca um "pavor indizível" nos guaranís. Neste aspecto, diversos auto
res sao unanimes em afirmar que os guaranís nao costuman1 temer a morte, 
mas sim os mortos: "Tal é o medo do defunto que os informantes en1 geral 
emudecem logo que a conversa toque nesse domínio."29• Em muitas situa<;oes, 
a casa do morto é abandonada ou queimada, havendo mesmo a mudanc;a con
junta da parentela. O anguéry se desprende do corpo quando este está decom
posto. Basta que veja a pessoa para que ela esteja em perigo de rhorte. Vagueia 
pelos lugares em que o morto passava em vida, mas só em certas horas da 
noite. É possível faze-lo retirar-se para longe por meio de rezas. Nimuendajú 

28 Stefansson, 1951, pp.395-403. Citado por Dodge, .1948, do quat Schaden extraiu este resumo 
(Schaden, 1960, pp.149-150). Esta grande simitaridade na concep9ao do nome e renascimento 
deve seguramente corresponder a alguma similitude estrutural destas sociedades 
geograficamente tao distantes. Nao entrando no terreno hipotético da migra9ao de hordas pelo 
estreito de Bhering em dire9ao meridional, o fato que nos importa é a elevadíssima taxa de 
suicídios das popula96es esquimós em contato coma cultura européia. Estes pontos coincidentes 
podem corresponder a urna constitui9ao de pessoa similar, levando-se em conta que, entre as 
sociedades tribais, só algumas apresentam taxas elevadas de suicídio ao se depararem com 
sociedades dominantes fundamentadas em outros pressupostos. Vale a pena lembrar que o 
esquimó também estabelece alian9as mediante parentesco com o estrangeiro. 

29 Schaden, 1960, p.134. Esta informa9ao é coerente comas observa96es· de Viveiros de Castro a 
respeito da atitude dispersiva da aldeia frente ao morto, bem como os rituais funerários dos 
tupinambás que anatisamos. 
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relata en1 detalhes os rituais para matar um anguéry, advertindo que "com um 
anguéry procede-se muito menos delicadamente do que com um ayvucué. Nin
guém tenta corrigir seus desvíos de modo cordial, ao contrário: procura-se 
eliminá-lo como a um animal perigoso - isto é, se se ousa tanto, se alguém tem 
coragem de embarcar em tao perigosa aventura. Se nao, prefere-se simples
mente abandonar o lugar. Também no Araribá, naquela ocasiao, havia um 
bom número dos que opinavam ser muito melhor largar tudo e partir depres
sa para Mato Grosso, para o litoral ou para qualquer outro lugar."3º. 

Podemos entender o significado da alma-palavra, relacionada a um destino 
divino e nao corruptível, como aquilo que verdadeiramente constituí o ho
mem: a palavra. É pela linguagem que o homem se opoe a natureza, inaugu
rando, por vía da interdic;ao, a existencia <leste outro: acyiguá, alma-animal, ser 
perigoso que habita a pessoa. O nascimento des te outro, alma-animal, depende 
necessarian1ente da interdic;ao, ou seja, ele só existe como oposic;ao a alma
palavra. Por esta razao, os guarani-kaio1vá afirmam que a crianc;a, ao nascer, 
" nao percorreu lugares" e, portanto, nao possui ainda esta alma-animal. Ela 
vai se formando durante a existencia terrena do indivíduo, a medida em que, 
por meio da palavra, ele partilha da interdic;ao como regra social. É, portanto, 
um equívoco supor es ta alma-animal, este outro do homem, como alguma coisa 
pronta sobre a qual se desenha um semblante. O aryiguá nasce como alma, na 
medida en1 que cresce o a_yvucué, a palavra. Nao há sentido em falar da alteridade 
~em levar em con ta o cercado que a instituí. Os araweté tem, por exemplo, toda 
urna concepc;ao sobre o cercado, aquilo que delimita as fronteiras da aldeia, 
como lugar de gente, Bide, e o mato, lugar do animal. Existe urna série de 
preceitos sobre aquilo que se considera urna atitude perigosamente animal, 
con10 con1er a cac;a sozinho no mato. As ac;6es que de alguma forma contrari
am o ethos tribal, sao classificadas como pertencendo a ordem animal, nao 
humana. Por outro lado, o ri to antropofágico comemora e ao mesmo tempo 
presta contas a esta alma domesticada: "Eu sou jaguar!". O bservamos que a 
cena antropofágica apresenta a mesma partic;ao destas duas almas, o matador, 
que em seu luto é guardiao do humano, aquele que recebe o nome, alma-pala-

:xi Este autor relata um ritual de destrui<;ao do anguérydo qual ele mesmo fez parte.(Nimuendajú, 
1987, p.42.) Estamos aqui, mais urna vez, diante do lnimigo, comas duas atitudes possíveis. 
Desta vez, entretanto, podemos ter urna idéia.melhor da preserva<;ao do modelo de estrutura 
social e, mais ainda, da estrutura da pessoa tupi-guarani. Fugir para o leste, entre os guaranis, 
era um esbo90 nao apenas do destino migratório, mas do caráter integrador desta fuga. 
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vra, e os Outros, jaguares a devorar carne humana, alma-animal. Destinos 
divergentes e que no entanto criam a tensao fundamental do humano. Dizem 
os guaranís que o pajé nao pode retirar, por meio de rezas, o acyiguá da pessoa, 
pois isto acarretaría imediatamente a morte. Assim, nao se pode escapar desta 
dualidade-unidade que compoe a pessoa tupi-guaraní. A desintegras:ao destes 
componentes é encenada na antropofagia e concretizada na morte, quando 
cada alma segue o seu próprio destino. 

Para o guarani, o nome é muito mais que urna forma de chamar determi
nada pessoa. Como disse apropriadamente Nimuendajú, o nome é, aos seu 
olhos, "um pedas:o do seu portador, ou mesmo quase identico a ele, 
inseparável da pessoa. o guaraní nao 'se chama' fulano de tal, mas ele 'é' 
este nome. O fato de malbaratar o nome pode prejudicar gravemente seus 
portador" 3 1

• Este autor nos con ta que chegou a conhecer vários índios que 
nao sabiam seu próprio nome, pois seus país haviam morrido sem have-los 
confiado a ninguém. Normalmente, o nome utilizado, pelo n1enos com es
trangeiros, é o nome em portugues ou espanhol, ao qual nao se dá maior 
importancia. Portan to, o nome é ao n1esmo tempo a alma e a pessoa, uniao de 
dois espectros que coabitam temporariamente o vir-a-ser tupi-guaraní. A 
morte é urna bifurcas:ao que conduz a diferentes destinos a pessoa decompos
ta : natureza e sobre-natureza. A alma-animal, acyiguá, deve seguir para a 
mata. A alma-palavra tem seu destino sublime.32 

31 Nimuendajú, 1978, p.32. Este tipo de relayáo como nome é observada em nossa cultura, apenas 
em ci rcunstancias especiais. Urna delas. conhecida por todos, ocorre na infancia, quando o noma 
náo é tomado como forma de designar determinada pessoa, mas como um atributo essencial da 
pessoa. lsto se refere também aos nomas que designam determinadas figuras das rela~oes de 
parentesco, como pai , máe ou avós. A rea~ao das crianyas é de absoluto assombro, ao perceberem 
estas formas de designar pessoas associadas a outros seres. Também em certos estados psicóticos 
a pessoa estabelece urna relayáo similar como nome, considerado como algo imanente. É o caso 
de um senhor que saiu as ruas, percorrendo as bancas, comprando todos os exemplares de 
determinado jornal. Questionado sobre o sentido que motivava esta atitude, explicou que seu 
nome estava publicado nos jornais e ele temia o uso que fariam do mesmo e as conseqüéncias 
funestas que isto traria a sua pessoa. De fato, seu primeiro nome estava publicado nos jornais, 
designando, entretanto, um outro indivíduo. [A situayao é um relato pessoal do Prof. E. Portella.] 

32 O caminho em direyáo ao céu é, no entanto, cercado de perigos. Segundo Nimuendajú, conforme 
já fizamos referencia, a ascese da alma-palavra é barrada pela coruja, ao sinalizar aos mortos 
sobre sua chegada: "( ... )faz acudirem as almas dos já falecidos, que acorrem em multidáo, cercam 
o recém-chegado e, saudando o parente ou velho amigo, nao o deixam seguir adiante. Ele é abrigado 
a viver entre eles, e lá vive mais ou menos como cá na terra." (Nimuendajú, 1987, p.38). Parece 
haver aqui urna reminiscencia do canibalismo divino, personificado na temível figura do Añay. De 
qualquer forma, o céu é constituido por vários planos, sendo que a alma-palavra do adulto parece 
nao ter acesso a Terra sem Mal pela estrada da morte. lsto nos faz lembrar a necessidade da 
boa morte entre os antigos tupinambás, condiyáo de acesso ao divino. O uso do tembetá, adorno 
labial que remete a figura do raio, náo deixa dúvida sobre o parentesco dos guaranis comos 
deuses ·e seu destino divino. · 
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Os guaranis, como seus parentes tupinambás, viviam em grandes malocas 
coletivas e praticavam o exocanib~lismo.33 Nao parece evidente que o com
plexo guerreiro~antropofágico tenha sido aqui substituído pelo complexo 
migratório, rumo a ]erra sem Mal. Os tupinambás preservaram esta estru
tura, mesmo ou principalmente, durante as migrac;oes. O problema do 
ascetismo guaraní nos parece bastante complexo, sugerindo talvez urna 
reac;ao ao rito antropofágico. Nao podemos responder aquí a esta questao, 
sob o risco de perdermos nosso caminho. Intuímos, entretanto, que ao 
reconstituir a arquitetura guarani, algo está faltando. A evidencia de um 
destino divino para a alma fica entrecortada, barrada pelos mortos. 

No território guarani, os jesuítas fundaram um estado próspero e prati
camente autónomo por mais de 150 anC:s, conhecid~ como a República Co
munista Católica. A tal pon.to os guaranís mantinham em segredo sua religiao 
que os primeiros cronistas nao tiveram dúvida em dizer que nao tinham 
crenc;as ou divindades. Em urna reduc;ao recém-estabelecida, o padre 
Montoya encontrou, para surpres.a geral, indícios sugestivos de que estes 
povos praticavam secretamente urna espécie de culto aos ossosff. Um jovem 
índio revelou aos padres a existencia de santuários na floresta, nos quais os 
ossos de grandes xamas eram cuidadosamente conservados em redes orna
mentadas com penas. Os índios, pressionados pelos jesuítas, confessaram 
que vinham a estes lugares para comunicar-se com os espíritos e venerar 

. estes ossos. Estes locais eram tao longe da reduc;ao que foram necessários 
dois dias de caminhada para alcanc;á-los. Ao chegarem ao primeiro <lestes 
"templos", os índios já haviam se adiantado e retirado. as ossadas. Seguindo 
a marcha pela densa floresta, encontraran1 um segundo templo, onde havia 
dois esqueletos: "( ... ) descobrimos algumas ossadas malcheirosas que, em
bora ornadas com penas de cores vivas, nao haviam perdido nada de sua suja 
fealdade. U n1 dos corpos pertencera a um grande mago, muito velho ... "gg. 

:Niais adiante foram encontrados outros esqueletos em condic;oes semelhan
tes. Os cadáveres foram todos queimados em público, <liante de grande 
inquietac;ao e hostilidade dos índios. Parece que Montoya foi o único a teste
munhar este tipo de culto, garantindo que os índios apesar disso, "nunca 

33 Sobre a conquista da província dominada pelo líder guarani Taiaoba, urna regiao populosa e 
estratégica para a catequese do Guiará, escreveu Montoya: "Essa província era infinitamente 
povoada e por gente de costumes pagaos por completo, muito guerreira, muito afeita a comer 
carne humana."(O grifo é nosso.) In Montoya, Conquista Espiritual ... /, p.122., citado por H. 
Clastres, 1978, p. 76. 
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tiveram ídolos, embora o diabo comec;asse a impor-lhes a idéia de venerar as 
ossadas de certos índios que, durante a vida, foram magos renomados ( ... )"hh. 
O culto aos ossos, conforme salienta Clastres, permaneceu ativo entre os 
guaranis, até os dias de hoje. Podemos associar a estes relatos isolados a 
crenc;a de outros povos tupi-guaranís, como os araweté, sobre o renascimento 
a partir dos ossos. Sendo aquilo que resta do corpo decomposto, os ossos 
parecem ser considerados, juntamente com a alma, urna parte incorruptível 
da pessoa. As ilustrac;oes de Staden sobre os tupinambás trazem figuras de 
ossos na aldeia. Todos estes indícios sugerem urna notável unidade 
cosmológica dos povos tupi-guaranís. M.anter em segredo suas crenc;as e as
sumir um ~rj~tianismo de fachada foi, e ainda é, urna estratégia preferencial 
dos guaranís. Esta homogeneidade cosmológica nao significou, entretanto, 
urna atitude unívoca <liante do colonizador. 

O jaguar e a fraternidade entre os gemeos 

Segundo as Lendas de criafao do mundo, a cosmogonía guarani deixada por· 
Nimuendajú, Ñanderuvuc;ú, após trazer a escora, "pisou nela e comec;ou [a fazer] 
aterra"¡¡. Após trazer a água, ele "achou" Ñanderú Mbaecuaá junto de si e lhe 
disse: "achemos urna mulher". Ñanderú Mbaecuaá pergunta-lhe: "como pode
remos achar urna mulher?", aoque Ñanderuvuc;ú responde: "Nós a acharemos 
dentro da panela de barro." Ele próprio faz urna panela e, após cobri-la, espera 
algum tempo e diz ao outro: "Vá ver a mulher na panela de barro!". Verificando 
que a mulher realmente está lá, Ñanderú ~Ibaecuaá a traz consigo.34 Após fazer 
sua casa, em meio a escora, ele ordena a Mbaecuaá: "Vá e experimente a mu
lher!". Ñanderú Mbaecuaá foi e "provou" a mulher. Nao querendo "misturar" 
[confundir] o seu filho com o de ;Ñanderuvuc;ú, ele deu ao filho um "início 
especial". Assim, a mulher tem em seu ventre o filho de Ñanderuvuc;ú e tam
bém o filho de Ñanderú Mbaecuaá. Após isto, Ñanderú Mbaecuaá "foi embo
ra", nunca mais retornando.35 A mulher, Ña~decy36 , está grávida dos gemeos. 

34 Durante toda a lenda, há urna ambigüidade sobre o significado de comer a mulher, conotando 
geralmente a cópula. Sobre a panela e a cria9áo, os arawetés acreditam em urna passagem 
necessária por urna espécie de cozimento, para a diviniza9áo da pessoa. As landas de cria9áo 
estáo marcadas pela antropofagia, também em rela9áo ao lnimigo devorador, particularmente 
os jaguares (cf. a respeito dos arawetés, Viveiros de Castro, 1986). 

35 O significado deste nome é "Nosso Pai, o conhecedor das coisas". Nimuendajú comenta que sua 
trajetória, em compara9áo ao noma pomposo, é "bastante modesta". 

36 Este nome pode ser traduzido, segundo Nimuendajú, por "Nossa Máe". (Nimuendajú, op. cit., 
p. 48.) 
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Segundo a teoria de conceps:ao patrilinear dos tupi-guaranis, os gemeos 
nao podem ser considerados como irn1aos. Este princípio, que regulava as 
normas de casamento avuncular, determinava que os filhos de homens dife
rentes, independente da mulher, sao de linhagens distintas. Deste ponto de 
vista, a mulher é um mero receptáculo do semen paterno. Entretanto, a con
tinuas:ao da lenda mostra como eles nao apenas se tratam como irmaos, mas 
adquirem esta fraternidad e no confronto como Inimigo. J á tivemos oportuni
dad e de relatar a ofensa de Ñanderiquey e como ela tenta seguir o caminho de 
Ñanderuvu<;Ú, sendo devorada pel<;>s jaguares. Entretanto, é através desta 
devorac;ao que ela termina finalmente se reunindo com Ñanderuvus:ú.37 Os 
gemeos sao milagrosamente salvos e criados pelos jaguares. Quando estao um 
pouco maiores, brincando de flechar pássa,tos, atingem o jacu, que veio cain
do. Este páss~ro lhes revela a história: "Por que atiras em mim, para alimentar 
aqueles que mataram sua mae?". Esta história é confirmada pelo papagaio e 
os gemeos choram. Ao tentarem lavar o rosto, para que os jaguares nao per
cebam, "as margens da lagoa se distanciam mais e mais", e eles desistem: "che
ga de lavar o rosto, deixemo-lo assim!''. Eles aproveitarao posteriorn1ente este 
fato para tentar a vingan<;a contra os jaguares. O gemeo mais novo está sem
pre a chorar pela mae. Tyvyry quer, a todo custo, mamar no seio materno. Por 
este motivo, Ñanderiquey, tendo encontrado os despojos da mae, tenta 
ressuscitá-la a partir dos ossos, modelando seu corpo na terra.38 Quando o 
trabalho estava quase terminado, Tyvirry reconhece o vulto da mae e, lans:an
do-se desajeitadamente sobre ele, o destrói. Os guaranís atribuem a isto o fato 
das mulheres nao terem os seios "igualmente bonitos".39 Após explicarem aos 
jaguares que os olhos estavam inchados por causa de vespas que os teriam 
picado, eles voltam ao local para matar pássaros. O irmaozinho queria mamar e 
Nanderiquey lhe diz: "Nao vou mais fazer a mae, irmaozinho, deixe eu fazer 
frutas para ti". Nimuendajú conta que, ao perceber que nao pode ressuscitar 
a mae, procura atender as necessidades do irmaozinho trazendo-lhe frutos 
silvestres de tres espécies. Entretanto, nenhum deles está ao gosto do "pe-

37 Este destino da mulher, antes urna criatura mundana, tem urna íntima rela9áo como canibalismo 
como forma de sublimaQáo da pessoa, entre os tupinambás. Entre os araweté, sáo os próprios 
deuses que devoram a pessoa e a tornam divina. 

38 Os tupi-guaranís sempre consideraram os ossos como urna parte incorruptível da pessoa. 
Lembramos ao leitor sobre o culto aos ossos dos xamás, descoberto pelos jesuítas, e a teoría da 
ressurrei9áo araweté, a partir dos ossos. 

3l Simétricos. 
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queno ranzinza". Finalmente, ele pede a gambá para amamentar seu irmao. 
Ela a princípio nega, alegando ter um cheiro desagradável. Por fim, lava suas 
tetas no riacho e as oferece a Tyvyry. Em agradecimento Ñanderiquey lhe 
concede "a faculdade de parir filhos sem dor e carregá-los consigo comoda
mente numa bolsa natural" ii . 

Tem início, entao, a guerra de vingan<;a contra os jaguares. Os dois 
irmaozinhos voltavam a capoeira e faziam "um mundéu com um talozinho 
de milho como tranca" . Vem o primeiro Jaguar e pergunta: 

- o que voces es tao fazendo aí? 

- Estamos fazendo um mundéu, tio. 40 

- A coisa nao presta; nada cai nela, retruca o jaguar, chutando o 
mundéu com o pé. 

Ñanderiquey traz novamente o mundéu e o coloca no mesmo lugar. 
Vem outro jaguar e pergunta: 

- O que fazen1 aquí? 

- Eu deixo meu irmaozinho brincar. 

- A coisa assim nao presta, nada cai nela. 

Mais urna vez o jaguar empurra o mundéu como pé e Ñanderiquey o 
traz de volta. 41 Os gemeos dormem a noite junto ao mundéu. Fizeram 
fogo próximo ao 1nesmo e o vigiaram. Ao alvorecer, desee urna "grande 
vela" sobre o mundéu e o transforma: 

- Desceu algo sobre nosso rpundéu, irmaozinho. 

A tranca aumentara tanto de peso que a corda estava completamente 
retesada. Ao lado do mundéu cría-se o Abismo Eterno, Yvyporey. 42 Pela 
manha, aparece outro jaguar· e pergunta; 

"º Os jaguares e outros inimigos sao identificados sempre como tios. O casamento com fil has destes 
tios, como ocorre no caso dos Añay, reproduz a uniao preferencial tupi-guarani. Lembrar também 
a alian9a por vía de cunadasgo, estabelecida comos europeus. Mais adiante discutiremos esta 
rela9ao peculiar coma alteridade, especialmente comos jesuítas. 

41 É claro que o pequeno talo de milho seco, utilizado como tranca, nao pode ria pegar os jaguares, 
que zombam da obra, destruindo-a várias vezes. 

42 Nimuendajú traduz literalmente como solo (yvy-), há (-po-) , nenhum (-ey). O fogo é considerado 
entre os tupi-guaranis como estritamente relacionado ao humano: O cozimento alimentaré um 
fato da cultura, estando entre o natural (podre) e o sobrenatural (cru). É o fogo que transforma o 
mundéu e cria o abismo, marcando o início da vinganva aos jaguares. 
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- Nao caiu nada no seu mundéu, meu sobrinho? 

- Nao, nada caiu [nele]. 

- A coisa nao presta, realmente nada caí [nele]. 

E os gémeos convidam o jaguar a entrar no mundéu: 

- l\fas entre e experimente nosso mundéu. 

O jaguar entra e cai no mundéu, sendo atirado ao abismo. Várias ve
zes eles repetem a fac;anha, mas a maior parte dos jaguares nao vai até o 
mundéu. Ñanderiquey lhes oferece entao os frutos da guabiroba, um da
queles que o irmaozinho havia desprezado, e ·os_ jaguares acham excelen
te. O gémeo lhe_s diz que poderiam encbnttar os frutos do outro lado 
das margens movedic;as [a grande _fonte]. Pela manha, todos os jaguares 
resolvem ir lá para comer guabiroba. Os gémeos haviam amarrado urna 
espécie de cabresto a margem fugidia, sendo que ali ficou Ñanderiquey. 
Na margem fixa ficou Tyvyry, segurando a outra pon ta da corda. Des ta 
forma eles podiam, ao soltar a corda, controlar a distancia entre as mar
gens. Os jaguares mergulharam dentro d'água, esperando encontrar ár-

, 
vores frutíferas na outra margem. A medida em que se aproximavam, 
Tyvyry soltava a corda e eles nao podiam alcanc;á-la. Os jaguares sao 
devorados por animais aquáticos. Entretanto, Tyvyry, que nunca havia 
se separado do irn1ao, aove-lo afastar-se cada vez mais na margem oposta, 
Íica atemorizado e, contra as recomendac;óes de Ñanderiquey, prende o 
cabresto e pára o movimento. A Onra Prenhe, por ser n1ais voraz que as 
outras, nadava a frente e alcanc;a aterra. Um animal aquático ainda tenta 
abocanhá-la, alcanc;ando seu tendao-de-aquiles e dando a conformac;ao 
atual as patas do jaguar. Desta onc;a descendem todos os jaguares. 43 

Ñanderiquey, após repreender seu irmao, solta a ponta do cabresto, fa
zendo com que o antigo charco crescesse até o infinito. Esta é a origem 

, 
do mar ou Agua Eterna. 44 

Em seguida é relatada a obtenc;ao do fogo, antes propriedade dos uru
bus, Senhores do Fogo. Nao poderíamos nos estender sobre a belíssima com-

43 Veremos adiante que a extinQáO completa dos jaguares, como categoría de lnimigo, resultaría 
necessariamente na dissoluQáo da fraternidade entre os gemeos. Viveiros de Castro e Pierre 
Clastres apontam o caráter nao aniquilador da guerra amerindia que, em realidade, tem um 
registro estruturante. 

44 Recoypy. Lembremos aquí a denominaQáO da Serra [dique] do Mar. 
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pila<;ao de Nimuendajú a respeito da cria<;ao do mundo. Buscando sempre 
o Pai, os gemeos empreendem juntos urna longa viagem aterra dos Añqy, 
criaturas malignas e que, no entanto, sao reconhecidas como semelhantes 
pelos gemeos. Assim como em rela<;ao aos jaguares, Ñanderiquey e Tyvyry 
estao sempre aliados contra os Añtry. Os gemeos terminam por se casar 
com as filhas de um Añcry, após destruí-lo, e dormem com elas. Pela ma
nha, bem cedo, um pergunta ao outro: 

- O que te aconteceu, irmaozinho? 

- Eu mesmo, realmente "con1i" a minha mulher. 

- Nao fui eu mesmo quem "comeu" minha mulher, com minha pe-
quena flecha de pássaro "comi" [deflorei] minha mulher. 

Após isto, eles tocam fogo no campo e dizem para as esposas que 
corram. Elas fogem para a beira da lagoa, mas os cabelos incendeiam e 
suas cabe~as "estouran1".45 11ais adiante eles enfrentam outros Aña)'·· 
Após atraírem urna dessas criaturas para o lago onde haviam colocado 
pimenta, o A1i'ay "desan1arrou seu penis, jogou seu penis na água e o 
lavou. Depois de algum tempo ele o tirou e amarrou novamente, entre
tan to ele nao estava bem. Ele o desamarrou, tornou a jogá-lo na água e a 
pimenta queimava seu penis, e entao ele saiu correndo: Píry-Píry-Phy! 
Também caiu no abismo" hh. 

Em toda esta busca, portanto, os gemeos adquirem a fraternidade no 
confronto com o Inimigo, sejam jaguares, sejam Añcry. Filhos de pais 
diferentes, eles nao sao, segundo a teoría de concep<;ao guaraní, irmaos 
verdadeiros. Seres distintos, con~eguem, pela vía consagrada entre os tupi
guaranis, construir a difícil alian<;a. A partir desta tensao genealógica, 
Nimuendajú faz, co'm rela<;ao ao sentimento de fraternidade que levava 
Ñ anderique)r a cuidar de seu irmaozinh.o, o seguinte con1entário, pleno 
de sabedoria: "este tra<;o suave do caráter do herói nacional contrasta 
fortemente com sua sede de vingan<;a e sua maldade para com o inimi
go". Diríamos que, apesar do contraste, estas duas posic;oes surgem, entre 
os tupi-guaranís, urna em decorrencia da outra. É o socius como produto 
da oposi~ao aos contrários. 

45 Há urna grande similaridade entre o destino das esposas e o pai delas, um Añay. 
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CAPÍTULO VII 

ETHOS MINIMALISTA E SUA GEOMETRIA FRACTAL 

/ 

As sociedades tupi-guaranis estabelecia1n o fundamento de · sua alian<;a 
na rela<;ao com os contrários. O complexo guerreiro-antropofágico, 

ponto de encontro de todos es tes povos, além de ter causado profunda im
pressao aos navegantes, mostrou ser também o últitno baluarte do Mundo 
Novo. A impressao inicial dos jésuítas foi de um enorme otimismo em rela
<;ao a possibilidade de imprimir nos índios a essencia dos valores cristaos. 
Os indígenas~ após un1 primeiro embate, mostravam-se rapidamente ávidos 
ein apreender a mensagem dos catequistas. O desenrolar deste encontro, 
con1 suas reviravoltas, foi descrito e analisado por ' l iveiros de Castro em 
um artigo intitulado " O mármore e a murta; sobre a inconstancia da alma 
selvagem".ª Neste artigo, o autor traz iinportantes contribui~oes para o nos
so tema, em especial sobre o estilo de contato estabelecido pelos tupi-guaranís 
na época da Conquista. Inicialmente, nao podendo identificar qualquer tipo 
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de culto· ou idolatria, os ·catequistas comparam _estas sociedades· tribais a 
fo/has em branco sobre as quais poderiam facilmente imprimir suas leis e cos
tumes. Este primeiro momento de' impacto, que tanto maravilhou os jesuí
tas, nao teve vida longa: se, por um lado, os índios se mostravam fortemente 
inclinados a rece'ber as boas-novas, co'nvertendo-se ao cristianismo, a qual
quer momento eles se livravam de todo este estorvo e reassumia1J! plena
mente a "barbárie". Por este motivo, o padre Anchieta comparou-os, em 
urna carta, a "estátuas de murta" que, ao contrário das de mármore, exigem 
a todo momento a presenc;a do jardineiro, podando aquelas arestas mal en-

' caminhadas. Entre todos os costumes a que estes índios se aferravam, ne
nhum havia que se comparasse a guerra a seus contrários. A bem dizer, sob 
pressao dos jesuítas, eles podiam .abrir ma,o de quase tudo, exceto da guerra. 
Anchieta descreve os principais costumes que, segundo ele, dificultavam o 
trabalho de c·onversao: 

\ 

"Os impedimentos que ha para a conversao e perseverar na vida cris
ta de parte dos índios, sao seus costumes inveterados ... como o terem 
muitas mu!heres; seus vinhos em que sao muitos contínuos1 e em 
tirar-lhos ha ordinariamente mais dificuldade_ que em todo mais ... 
Item as guerras que pretendem vinganfa dos inimzgos, e tomarem 
nomes novos, e títulos de honra; o serem naturalmente pouco constan
tes no comefado, e sobretudo faltar-lhes temor e sujezjao ... "b 

Nao havia, portanto, entre os brasis, urna resistencia a conversao motiva
da em outras crenc;as, mas urna relac;ao peculiar <:intrigante com a própria 
crenc;a: "disposto a tudo engolir, quando se os tinha por ganhos recalcitravam, 
voltando ao vomito dos antigos costumes".c Esta inconstancia dos tupi
guaranis, urna "ouverture d l'autre", no dizer de Lévi-Straussd, tem relac;ao 
com a essencia da pessoa tupi-guaraní no seu eterno tornar-se outro, o vir-a-ser 
que está no semblante <lestes povos. Tornar-se o out.ro, no caso, cristao, nao 
mudava a essencia constitutiva dessa gente, ou seja, sua relac;ao dinamica 
com a alteridade. Os padres logo compreenderam que a vitória das suas 
miss6es estava implicada na apropriac;ao do lugar ocupado pelos caraíbas, 
como os colonizadores chamam aqueles xamas que faziam a pregac;ao mi
gratória sobre o fim do mundo. O discurso dos caraíbas prometía, com 
sabedoria, vida longa, abundancia e vitória na guerra. Os caraíbas encarnavam 

1 Os vi¡;:ios aqui sao como os jesuítas denominam as bebidas fermentadas produzidas pelos tupi
guaranis e consumidas ritualmente ainda hoje. 
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o próprio Inimigo, autorizados, no entanto, ao transito por toda a parte. Por 
este motivo, muitos <lestes homens-deuses parecem ter sido, na época da 
conquista, realmente mestic;os: "Sabe-se, com efeito, que a partir do século 
XVII vários profetas foram mestic;os; talvez sua própria marginalidade os 
levasse a escolher este papel, mas essa posic;ao particular coincidía com a 
que caracterizava os caraís indígenas, sem o que nao poderiam obter exito 
algum."e Os índios provenientes de Pernambuco, encontrados por Abbeville 
próximo a Sao Luís do Maranhao, foram conduzidos por um grande caraíba, 
mestic;o ou portugues, que clava a entender que "nao era homem nascido de 
pai e de mae como os outros, mas que tinha saído da boca do Deus Pai"f. 
Clastres comenta que os termos sao obviamente de um mestic;o, mas o dis
curso é de nn1 caraí. Os _padres, vindos do além-mar, detentores de assom
brosa tecnología, parecem ter produzido urna fascinac;ao nos habitantes do 
Mundo Novo. Eles foram associados, como poderosos personagens, aos gran
des xamas-profetas: "todas estas invenc;oes por um vocábulo geral chamam 
caraíba, que quer dizer como cousa santa, ou sobrenatural, e por esta causa · 
puseram este nome aos,Portugueses, logo quando vieram, tendo-os por cousa 
grande, como do outro mundo, por.virem de tao longe por cima das águas".g 
A inconstancia, observada e lamentada pelos jesuítas, nao era urna particula
ridade dirigida exclusivamente a religiao e princípios cristaos. É notório o 
destino dos grandes caraíbas que, por algum modvo, caíam no descrédito de 
seus seguidores e eram sumariamente executados. O caraíba trazia, portan
te, a marca da alteridade, reverencia sagrada dos tupi-guaranís. Esta peculiar 
relac;ao com a alteridade produz algo que poderíamos denominar como es
tabilidade instável, aquilo que levou finalmente os jesuítas desencantados a 
utilizarem métodos ortodoxos de ;sujeic;ao. 

Retomando a expressao de Clifford, exchange rather than identity is the 
fundamental vafue to be sustained, Viveiros de Castro introduz urna concep
c;ao desta inconstancia da alma selvagem c::omo expressao ontológica. Para 
este autor, "a afinidade e nao a identidade, era o valor fundamental a ser 
buscado", sendo que "os europe~ :; vieram partilhar um espac;o que já esta
va povoado pelas figuras tupis [e também guaranís] da alteridade".h Ele 
re sume, de forma definitiva, a posic;ao dos tupis, citando a expressao de 
Vieira: "depois de crerem, sao incrédulos".¡ A deslumbrante ausencia de 
leis e de reís, rriotivo de euforia entre os recérn chegados jesuítas, termina 
por se revelar como um registro estrutural da inconstancia impassível. 
Segundo. Viveiros de Castro, a falta de centraliz.ac;ao de poder, a ausencia 
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de rei, sendo urna marca estrutural, impossibilitava conceitualmente a su
jeic;ao: "nao há quem. os obrigue pela forc;a a obedecer ... " .i A teoria de 
Pierre Clastres, a respeito da crise· da sociedade tupi-guaraní, em vías de 
constituir ~m Estado, mostra carencia de fundamentos. Se isto fosse pos
sível, se houvesse este caminho en1 direc;ao a constituic;ao de um Estado, 
os jesuítas segura1nente o teriam seguido. 

Entre todos os costumes dos p0vos tupi-guaranis, a guerra de vingan
c;a aos contrários parece ter sido o mais fundamental. Senda a marte no 
terreiro inimigo aquela capaz de conduzir ao plano do divino, era natu
ral que, utna vez nas maos dos contrários, o cativo considerasse seu des
tino inexorável. Recuar, escapar da borduna inimiga era, ao que tudo 
indica, urna opc;ao impensável. Viveiros :de Castro in'terpretou o diálogo 
entre cativo .e matador como afirmac;ao da temporalidade: o cativo, ao 
contrário de sujeitar-se ao matador respondía as suas perguntas confir
mando a essencia de sua condic;ao, a ser vingada. Ele respondía que havia 
n1atado muitos daquela parentela, tanto que sua morte imi~1ente já estava 
de antemao vingada: "( ... ) mais parecía que ele estava para matar os ou-
tros que para ser morto ... ". k Além de ser urna forma peculiar de estabe-
lecer contato e, mais do que istó, apropriar-se da condic;ao de alteridade, 
vimos também que a vertente antropofágica estaría relacionada com a 
produc;ao, ou melhor, a qualificac;ao da marte comum. Encerrando urna 
boa morte, o morto ali representado pelo inimigo, ser-es id~nticos pela 
própria condic;ao de alteridade, seguiam o destino sublime. O matador, 
por sua vez, adquiría a completude da condic;ao de pessoa, a.quele que 
podía tomar' mulher e ter filhos. Se já os tinha, adquiría novas nomes. 

Os jesuítas perceberam logo o abismo que os separava do Novo 11un
do: "Nao se pode conseguir nada em toda esta terra, na conversao dos 
gentíos, sem virem para cá muitos cristaos que ( ... ) sujeitem os índios ao 
jugo da escravidao e os obriguem a acolher-se a bandeira de Cristo"1• A 
partir de entao, as guerras intertribais foram condicionadas a autorizac;ao 
oficial e o canibalismo punido como crime. Os índios, <liante de todas as 
pressoes, pude.raro abandonar este último hábito: "[Estan} totalmente meti
dos en sus antiguas y diabólicas costumbres, excepto el comer carne humana, lo qua~ 
por la bondade del Señor, parece que está algo desarraigado entre estos que ya enseñamos. 
Verdade es que ainda hazen grandes festas en fa matanra de sus enemigos ... 'm Vi
veiros de Castro refere finalmente o último recurso dos catequistas que, 
nao podendo dar a forma que desejavam as "estátuas de murta"' seqües-
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travam seus filhos para que, internados nas suas escolas, deixassem para 
trás a barbárie. Entretanto, privados da parcela antropofágica de seu anti
go complexo, os índios continuaram exercendo o ato que produzia sua 
sociedade: a guerra e a morte dos contrários. O complexo guerreiro
antropofágico era a síntese de um duplo ritual: como gesto funerário, ele 
produzia, por via da cena, a boa morte. Como gesto de nomeac;ao, ele pro
duzia a pessoa. Com o fim de suas guerras, morreram os tupinambás. 

Vimos de que maneira a alianc;a se produzia em toda extensao da terra 
tupinambá. As gigantescas aldeias, na verdade conglomerados de aldeias, 
mantinham sua unidade contra o lnimigo. A guerra de vinganc;a produ
zia o socius. Poderíamos representar graficamente o modelo estrutural 
desta produ<;ao social como um triangulo. As tribos aliadas ocupam dois 
vértices do triangulo, em oposic;ao ao Inimigo, habitante do terceiro vér
tice. O Inimigo, por sua vez , estabelece suas alianc;as em oposic;ao aos 
primeiro ~. Caminhando em direc;ao a aldeia, as malocas se agrupam urnas . 
com as outras, também em oposic;ao ªº outro: nao podem escapar a 
triangulac;ao. No interior da maloca clava-se o mesmo. A cada plano, 
reconstituí-se o todo, e a série metonímica vai até a pessoa. A estruturac;ao 
da pessoa tem a mesma conformac;ao, por via da triangulac;ao. E la se pro
duz também, e somente, em oposic;ao ao outro. Ao matar o Inimigo ad
quire-se o nome, produz-se a pessoa tupi-guarani. O hornero está sempre 
em busca de um tornar-se outro, tornar-se pessoa, tornar-se Deus. Nao 
basta que se tenha um nome, pois naquele momento já é preciso ter 
outro. Este é o devir tupi-guaraní, seres que só existem so~ a forma de 
puro movimento. O Inimigo de_vorado, o morto tornado Inimigo, nao 
pode partir. É preciso um novb nome, urna nova mo rte, urna partida 
impossível. As sociedades minimalistas estao, a todo momento, sob o 
signo da ameac;a; é dali que _elas constituem a vida. Quanto ao cativo, 
"mais parecía que ele esta va para matar ·os outros que para ser morto". 
Ele cumpre o seu papel na cena, produz a pessoa de seu matador e morre 
a boa morte. Neste mundo triangular, o d es tino de seu matador será tam
bém a glória. Nesta parceria a vida é trocada, es tes heróis se permutam 
como deuses <loadores de vida. Nao poderiam voltar, nao seriam recebi
dos, nao seriam generosos. Há um jogo eterno de sacrificio nestas guer
ras, nestes ritos de guerra , a única instituic;ao do mundo minimalista. O 
guerreiro é, antes de tudo, aquele que virou Deus em seu sacrifício ritu
al. É preciso matar um inimigo para se tornar pessoa, é preciso morrer 
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pelas maos do Inimigo, para ser imortal. Sao dois nascimentos que deli
mitamos tres planos 'da existenci~; entre o natural e o sobrenatural habi
ta o homem-matador. A cada nome, urna nova pessoa, um novo desassos
sego. A trajetória que torna plena a existencia da pessoa, ou seja, o marco 
do divino se produz na cena da boa 111orte. O universo minimalista se 
revela em urna parceria entre Inimigos que se constituem uns aos outros. 
A guerra aos contrários, a existencia pela via triangular, nao pode ser, 
como de fato nao é, urna guerra de extermínio. Esta guerra ritual, onde 
se percorria as vezes mais de trézentas milhas para se com-hater, um lon
go percurso para capturar e ser capturado, é o desvelamento das linhas 
invisíveis que constituem a geometría deste universo. Os cristais reve
lam sua estrutura invisível quando e onde se fraturam. 2 Em verdade, 
mesmo em s.e tratando de tribos guerreiras e inimigas, estes povos man
tinham urna linguagem comum3• A atitude dos europeus capturados no 
rito de execu<;ao parece revelar o rompimento deste código que dividía e 
conectava o Novo l\!Iundo em suas velhas leis. Nao podemos conceber,, 
portanto, o universo em questao como algo fracionado. A dissolu<;ao 
transitória das oposi<;6es e o discurso dos caraíbas nos tempos de parti
da sao a evidencia inequívoca deste mundo unitário e, ainda assim, 
minimalista. A atitude migratória revela a face do gigantesco inimigo 
que a sustenta. A progressao da série metonímica é tao verdadeira neste 
. sentido quanto naquele que constitui a pessoa. A busca da Terra sem Mal e 
sua liga<;ao indissolúvel com o fim do mundo assegura aquilo que, em últi
ma instancia, garante a persevera<;ao do socius tupi-guaraní. Gigantesco é 
o Inimigo, gigantesco é também o triangulo. Os caraíbas promulgavam 
urna nova ordem, a ordem migratória, cuja unidade seria também a con
di<;ao de partida. É como se aquele mundo, estruturado de forma invisí
vel, segundo a geon1etria dos cristais, nao pudesse mesmo assumir a fei
<;ao imanente da alteridade. Nao há, portanto, transito possível entre o 
universo minimalista e a ordem dialética do Velho Mundo. A missao jesuítica 
mostra, assin1, seu último e derradeiro fracasso ao seqüestrar os meninos 
e assim querer recome<;ar o princípio. É portanto neste plano que a soci-

2 A expressao é de S. Freud, utilizada por Erikson, 1976, p.101. 
3 Viveiros de Castro demonstra claramente que estas guerras nao tinham um caráter aniquilador, 

mas constitutivo: "A persistencia da vingarn,a guerreira e de suas conseqüéncías onomásticas, 
honoríficas e memoriais atesta que o motivo da preda((áo ontológica continuou a ocupar os 
tupinambás por algum tempo ainda ( ... )". Viveiros de Castro, 1986, p. 62. 
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edad e tupi-guaraní sofre sua fratura e revela as linhas invisíveis de sua 
estrutura: o triangulo partido. 

Sobre a universalidade das estruturas triangulares 

Segundo Lévi-Strauss, o pensamento infantil fornece, em todas as cultu
ras, um fundo comum de estruturas mentais e esquemas de sociabilidade, do 
qual cada urna retira os elementos que lhe permitirao constituir seu modelo 
particular.º Seriam, assim, formas de atividade muito fundamentais, "enter
radas nos mais profundos recantos do espírito".º Nao rendo sofrido ainda, 
pelo menos no nível que ocorre com o adulto, as influencias particulares de 
sua cultura, a crianc;a conserva, como um reino intocado, certas formas psí
quicas universais. A propósito destas idéias, o autor cita Suzan Isaacs, que, 
ao investigar os mecanismos psicológicos através dos quais a crianc;a adqui
re as noc;oes de arbitragem e intervenc;ao, produz urna análise etnográfica 
"apaixonante". O exemplo escolhido por Lévi-Strauss é de nosso interesse: 
duas crianc;as es tao em conflito pela posse de um determinado objeto. Ne- . 
nhuma delas quis aceitar qualquer arbitragem antes de concluir, pela pró
pria experiencia, que nao podiam chegar a seus fins pela própria vontade. 
Isaacs interpreta a atitude final das ·duas crianc;as como resultado do seguin
te pensamento: "Se meu prazer deve ser limitado pelo de outrem, entao é 
preciso ao menos que eu tenha tanto quanto ele".P A igualdade seria assim 
"o menor múltiplo comum de todos estes desejos e de todos estes medos 
contraditórios".4 O desejo de possuir, conforme salientou Isaacs, funda
menta-se em urna "relac;ao como outro'', sendo o objeto desejado urna fun
c;ao desta relac;ao. Com excec;ao de alguns bens essenciais, con;io por exem
plo o alimento, um objeto só é de~ejado na medida em que alguém o possui, 
sendo o desejo de posse urna respósta social.q Esta resposta deve ser entendi
da, segundo lsaacs, e.m termos de urna necessidade primitiva de seguranc;a. 
Assim, a capacidade de repartir é func;ao de um sentimento progressivo de 
reciprocidade, resultado de urna experiencia vivida do fato coletivo e do 
mecanismo de identificac;ao com o outro.r Urna das bases mais comuns da 
amizade infantil é a gratidao pelos presentes recebidos, nao pelo fato em si 
dos presentes, mas porque, para a crianc;a, o presente é amor: "para elas, o 

4 lsaacs, S., 1993, p.221. Citado e transcrito por Lévi-Strauss, op. cit., p.124. Nao poderíamos 
deixar de observar aqui que o mesmo principio pode valer para aquilo que se perde, sendo, neste 
caso, o princípio da vinganya e da guerra de vinganya. Em última instancia, a vinganc;a instituída 
é urna lei, a intervenc;ao de um princípio ou "múltiplo comum". 
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ato de dar e a coisa dada· sao, simultanea e propriamente, amor'·'.s Ainda 
para a mesn1a autora, a rela<;ao de amizade estável só come<;a com o apareci
mento de um ódio estável por alguma outra pessoa, de maneira que se pode 
falar "da rela<;ao recíproca entre o amor de seus amigos e o ódio de seus 
inimigos". Lévi-Strauss, citando alguns exemplos como o dos xamas esqui
mós, segundo os quais "os presentes dao a for<;a", comenta que comprova
<;Ües etnográficas deste princípio sao tao freqüentes que poderíamos encon
trar urna glosa interminável na literatura. A personifica<;ao do dom) a divisao 
dos seres entre amigos, a quem se deve dar tudo, e inimigos, a quem se deve 
matar para evitar que nos fa<;am o mesmo, tudo isto revela analogias tao 
profundas entre as sociedades infantis e as sociedades chamadas primitivas, 
que este autor estabelece a necessidade de.'investigar "as razoes de tais com
portamentos'_', coma finalidade de nao corrermos o risco de cometer "trági
cos enganos". r 

O problema da rela<;ao entre pensamento primitivo e pensamento in-
. fantil nao é, de fato, recente. Lévi-Strauss cita diversos autores que in
vestigaram a questao, assinalando a tenta<;ao de ver nas sociedades pri
mitivas "urna imagem aproximada da infancia da humanidade". Ele faz 
referencia ao fato de Freud ter sido "seduzido em várias ocasioes por 
este esquema" e alguns de seus discípulos "adotarem-no catego
ricamente". u Erik Erikson, introduzindo um texto sobre a infancia em 
.duas tribos indígenas norte-americanas, escreve: "a tentativa conseqüen
te de explorar um aparente paralelismo entre as condi<;oes humanas to
tais que caracterizam um selvagem e as relativas a urna crian<;a ou a um 
adulto dominado pelos sintomas 5 se revelou ilusória. Sabemos agora que 
os primitivos ten1 sua própria normalidade adulta, tem suas próprias 
formas de neurose e psicose e, o que é mais importante, também tem 
su as próprias variedades de infancia"." A pesar des tas posi<;oes coinci
dentes, tanto Erikson como Lévi-Strauss acatam a múltipla coincidencia 
de fenomenos psíquicos nestas situa<;oes tao distintas. O primeiro autor 
escreve a este respeito: ''A investiga<;ao comparada nestes tres campos 
tem revelado muitas analogías impressionantes."w O segundo autor ar
gumenta que "toda tentativa venturosa de assimila<;ao chocar-se-ia, com 
efeito, contra a verifica<;ao muito simples de nao existirem só crian<;as, 

5 Ele se refere aos sintomas da neurose e psicose. 
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primitivas e alienadas6
, mas também - e simultaneamente - crianc;as pri

mitivas e alienados primitivos".x As sociedades prin1itivas teriam, como 
as civilizadas, o mesmo problema das relac;oes entre adultos e crianc;as. 
Lévi-Strauss faz referencia a urna autobiografía indígena que permitiria 
acompanhar, passo a passo, a laboriosa adaptac;ao de urna crianc;a hopi 
"as exigencias de sua própria cultura" . Y Piaget assinala a existencia de 
numerosas convergencias entre o pensamento conceitual da crianc;a e das 
sociedades primitivas ou antigas, atribuindo estes fatos á persistencia 
mais duradoura da influencia do pensamento da crianc;a sobre o desen
volvimento do indivíduo, un1a vez que a sociedade "nao está em condi
c;oes de transmitir ou de constituir urna cultura científica" .z Ao contrá
rio de evocar urna " heredi tariedade misteriosa", Piaget considera que 
estas convergencias se relacionam a "leis gerais da mentalidade infantil".ªª 

Isaacs 7 critica as formulac;oes de Piaget, censurando este autor por ter uti
lizado, com o nome de "estrutura irredutível do pensamento primitivo", a 
noc;ao de maturac;ao, utilizando-a para explicar fenómenos que, em realídade·, 
podem ser decorrentes da própria experiencia. Para esta autora, o psiquismo 
da crianc;a é egocentrico e pré-causal, mais em func;ao da sua ignorancia e da 
insuficiencia de experiencias organizadas: ''A crianc;a nao possui ainda o siste
ma de conhecimento capaz de prevenir as regressoes ao mundo das fantasías e 
do egocentrismo, abaixo do nível do pensamento racional"bb. A autora pro
poe, a partir daí, duas conclusoes a este respeito. A primeira é a de que ó 

pensamento da crianc;a nao funciona de maneira substancialmente diferente 
do pensamento do adulto. Em segundo lugar, que todos os elementos da vida 
social acham-se dados desde o início da vida infantil: "Os fios do desenvolvi
mento social podem ser seguidos .para a frente e para trás, e embora a imagem 

1 

que deles é possível fazer de acordo com crianc;as de idade, por exemplo, de 
seis ou sete anos, seja diferente por muitos aspectos da que é oferecida por 
crianc;as com idade de dois anos, nao é de maneira alguma essencialmente 
nova"" . Lévi-Strauss apóia-se nestas conciusoes para afirmar que é na medida 
em que as crianc;as se assemelham ao adulto em sua vida social e sua psicología 
individual, e nao o contrário, que elas interessam ao psicólogo e ao sociólogo. 
Seria necessário assinalar, entretanto, que a evoluc;ao da crianc;a em direc;ao á 
vida adulta nao é um caminho linearmente percorrido. Ela é marcada por 

6 Supernos que há aqui um erro, possivelmente na edi9áo brasileira, urna vez que o texto que teria 
mais sentido seria: "crian9as, primitivos e alienados" dando a idéia de tres categorias. 

7 Estas formula96es críticas sao expostas e analisadas por Lévi-Strauss, op. cit. , p. 130. 
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· crises tao profundas que seria correto falar de um segundo nascimento que 
nao coincide, em absoluto, com aquilo que denominamos nascimento biológi
co, marcado pela rüptura do cordao umbilical. Há um certo exagero da escola 
psicanalitica inglesa, quando procura atribuir as crianc;as muito pequenas, re
cén1-nascidas, atitudes psíquicas do homem adulto. Nao existe esta suposta 
linearidade no desenvolvimento emocional dapessoa, até porque as experienci
as vivenciadas sao também estruturantes, nao lhes cabendo nenhum papel 
secundário. E se, de fato, isto nao ocorresse, nao teríamos esta notável diversi
dade de culturas. Nao estamos procurando minimizar aquilo já inscrito no 
hon1em quando ele vem ao mundo, mas apenas apontando a relatividade <leste 
patrimonio. Lévi-Strauss defende-se habilmente desta crítica afirmando que 
"sem dúvida, a crianc;a nao é um adulto", nem em nossa sociedade, nem em 
nenh uma outra, e em todas es tá igualmente afastada do nível de pensamento 
do adulto: "a distin<;ao entre pensamento adulto e pensamento infantil recor
ta, se é possível dizer, na mesma linha, todas as culturas e todas as formas de 
organizac;ao social. ( .. . ) A cultura mais primitiva é sempre urna cultura adulta, 
e por isso mesn10 incompatível com as manifestac;6es infantis que se pode 
o bse r var na mais evoluída civilizac;ao. I g ualmente, os fenómenos 
psicopatológicos no adulto sao próprios do adulto, sem nada de comum com 
o pensamento normal da crianc;a".dd Lévis-Strauss apega-se, por um lado, a 
linearidade da escola psicanalítica inglesa, procurando identificar o pensamento 
da crianc;a e do adulto, conforme as formulac;6es de Isaacs. Por outro lado, os 
'~ fenómenos psicopatológicos do adulto" sao exclusividade <leste, nada mais 
tendo em comum con1 o pensamento da crianc;a normal. Para ser pelo menos 
coerente, a psicopatologia do adulto deveria ser aquí integralmente separada 
do psiquismo adulto normal, atitude epistemológica que seria, no entanto, 
insustentável. Além disso, a efetiva separac;ao entre adulto e crianc;a de socie
dades diferentes nao nos parece tao eqüidi stante assim. O próprio autor, ao 
indicar que "as crianc;as primitivas dao provas, por muitos aspectos, de um 
espírito mais amadurecido e positivo que as nossas, o que as aproxima mais do 
adulto civilizado", está apontando para a ausencia de qualquer eqüidistancia. 
N as culturas chamadas primitivas, os ritos de passagem para a vida adulta 
ocorrcm em pessoas que, segundo nossos parametros etários, seriam ainda 
consideradas crianc;as ou, quando muito, adolescentes. Em urna sociedade oci
dental moderna, esta passagem ocorre normalmente em idades muito superio
res. É natural, portanto, que as crianc;as de sociedades tribais sejam mais 
"amad urecidas", fenómeno que sugere justamente urna temporalidade dife
rente na produ<;ao social da pessoa. 
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Finalmente, ao tentar definir a relac;ao entre o pensamento do adulto e da 
crianc;a, Lévi-Strauss apresenta urna formulac;ao a altura de sua genialidade: 
"O pensamento do adulto constrói-se em torno de um certo número de estru
turas, que determina com precisao, organiza, e des\.'.nvolve pelo simples fato 
dessa especializac;ao, estruturas que constituem só urna frac;ao das que sao 
inicialmente dadas, de maneira sumária e indiferenciada, no pensamento da 
crianc;a. Dito em outras palavras, os esquemas mentais do adulto divergem 
segundo a cultura e época a que pertencem, mas todos sao elaborados partin
do de um fundo universal, infinitamente mais rico do que aquele de que cada 
sociedade particular dispóe, de tal forma que cada crianc;a ao nascer traz con
sigo, de forma embrionária, a soma total das possibilidades dentre as quais 
cada cultura, e cada período da história, escolhe algumas, para conservá-las e 
desenvolve-las. Ao nascer, cada crianc;a traz, em forma de estruturas mentais 
es boc;adas, a to talidade dos meios que a sociedade disp6e desde toda a eterni
dad e para definir suas relac;oes como Mundo e como outro. Mas estas estrutu
ras sao exclusivas. Cada urna delas só pode abranger certos elementos, entre 
todos aqueles que sao oferecidos. Cada tipo de organizac;ao social representa 
portante urna escolha, que o grupo imp6e e perpetua, relativamente ao pensa
mento do adulto, que escolheu e· rejeitou de acordo com as exigencias do 
grupo. O pensamento da crianc;a constituí, pois, urna espécie de substrato 
universal, em cujas etapas nao se produziram ainda as cristalizac;oes, permane
cendo ainda possível a comunicac;ao entre formas incompletas solidificadas."8 

Urna evidencia sugestiva para esta hipótese está nas características do 
pensamento infan til, que desde muito cedo apresenta, segundo Lévi-Strauss, 
caracteres " completa e integralmente humanos, que cavam um fosso entre 
eles e a atividade animal".9 O autor compara a aquisic;ao da linguagem, quando 

I 

a crianc;a conserva um número bas tante limitado de sons entre urna enorme 
diversidade que o aparelho vocal pode articular, aos problemas encontrados 

8 Lévi-Strauss, 1976, p. 132. Esta formula9ao é, ao nosso ver, substancialmente diferente daquelas · 
de lsaacs, urna vez que as últimas tratam do desenvolvimento individual. Neste caso, a escola 
psicanalítica inglesa nao propóe urna sele9ao de possibilidades de um acervo, mas j• 1stamente o 
contrário, urna determina9ao do caráter a despeito da experiencia. 

9 Ibídem. Em realidade, este arrazoado se apresenta como tautológico, urna vez que seria 
inimaginável um pensamento que, por incipiente que fosse, nao remetesse a ordem do humano. 
Tao logo detectamos a presen9a pensante, ternos certeza de estar diante do homem ou de sua 
produ9ao. Assim como nao há transi9ao entre natureza e cultura, mas um salto qualitativo, a 
aquisi9ao da linguagem nos coloca, de forma inequívoca, diante de um ser pensante, o homem. 
Nao estamos aquí apoiando incondicionalmente a idéia de que a aquisi9ao da linguagem ocorre 
de súbito, completamente estabelecida. Mas a sua conquista representa urna revolu9áo que 
ultrapassa o plano natural. 
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· nos inícios infantis da vida social. Durante o período de aprendizagem, a 
crian<;a é capaz de articular "a totalidade dos sons realizáveis na linguagem 
humana", sendo que sua própria língua só conservará alguns: " ( .. . )toda cri
anc;a soube, desde os primeiros meses de vida, emitir sons, alguns dos quais 
lhe aparecerao mais tarde extremamente difíceis de reproduzir, malogrando 
em imitá-los de maneira satisfatória quando aprender línguas muito afasta
das da sua própria". 10 Assim, "cada língua opera pois urna selec;ao, e de 
certo ponto de vista essa sele<;ao é regressiva. Desde o momento em que se 
instaura, as ilimitadas possibilidades que estavam abertas no plano fonético 
ficam irremediavelmente perdidas" .ee 

Esta multiplicidade de estruturas, que está de início a disposic;ao, ainda nao 
tem valor social, constituindo material brutó para a construc;ao dos sistemas 
culturais heterogeneos. Para se atingir um valor funcional, ou seja, para se 
constituir como linguagem, nao se pode, segundo o autor, incorporar senao 
um pequeno número dessas estruturas. É pela incorporac;ao a sua cultura par
ticular que a crianc;a produz a selec;ao. O pensamento infantil representa, por
tante, segundo este referencial, "urna espécie de denominador comum de to
dos os pensamentos e de todas as culturas".ff O sincretismo do pensamento 
infantil, identificado pelo autor como urna aparente "indiferenciac;ao primiti
va", nao seria urna ausencia de diferenciac;ao, mas um sistema de diferenciac;ao 
distinto do nosso, "o resultado da coexistencia de vários sistemas e da contí
fl:Uª passagem de um a outros". Lévi-Strauss denomina esta característica do 
psiquismo infantil como polimotftsmo, inspirado na caracterizac;ao psicanalítica 
da crianc;a como "perverso polimorfo".11 Esta conceituac;ao psicanalítica en
tende a crianc;a como alguém que possui, em rudimentos, todos os tipos de 
erotism0, entre os quais o adulto procurará sua especializac;ao. Seja no plano 
normal, seja no patológico, pressupoe um caminho a ser percorrido, ou seja, 
trata-se de um polimorfismo diacrónico. A conceituac;ao freudiana a este res
peito, desenvolvida até suas últimas conseqüencias por Karl Abraham, pressu
poe urna trajetória a ser percorrida pela libido, sendo que determinados pon
tos de fixac;ao, entre vários, determinarao a estruturac;ao da pessoa. Portan to, o 
polimorfismo tem, em si mesmo, um caráter dinamice, na medida em que o 

10 Estas idéias sáo extraídas de Jakobson, 1941. Citado por Lévis-Strauss. op. cit., p. 133. 
11 M. Mahler escreve o seguinte a respeito do tema:"( ... ) É a necessidade inconsciente específica da 

mae que ativa, entre as potencialidades infinitas do bebé, aquetas, em particular, que criam para 
cada máe, a 'crian9a' que reflete suas próprias necessidades individuais e singulares. Esse processo 
tem lugar, é claro, dentro dos limites dos dons inatos da crianiya" (1977, p.810). 
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percurso deve ser, pelo menos parcialmente, ocupado. Poderíamos argumen
tar aqui o fato de que, independente de qualquer coisa, este percurso da libido 
existe. Entretanto, esta é, ao nosso ver, urna existencia virtual, um caminho 
que adquire concretude ao ser efetivamente percorrido. Lévi-Strauss, comen
tando o fato de que as crian<;as que supostamente viveram com animais, sem 
contato nenhum coma sociedade, nao apresentavam características humanas, 
sugere que as mesmas teriam sido em sua maioria "anormais congenitos" que, 
por esse motivo, teriam sido abandonados. Deveríamos, portanto, procurar 
"na imbecilidade de que parecem, quase unanimemente, ter dado prova, a 
causa de seu abandono, e nao, como as vezes se pretenderia, ter sido o seu 
resultado"gg. Contra tais argumentos poderíamos indicar outras condi<;oes bas
tante comuns como, por exemplo, a surdo-mudez congenita que, nos casos 
nao-detectados precocemente, conduz ao mesmo retardo mental. Nestas i;:i_:

cunstancias, os estímulos adequados restabelecem o desenvolvimento normal 
da crian<;a. O polimorfismo indicado por Lévi-Strauss <leve ser acatado ape
nas como um universo virtual, caminhos que, caso percorridos, passarao a 
concretude. Do ponto de vista da etnología, a crian<;a é, portanto, um "social 
polimorfo"hh, indicando a possibilidade de seguir inúmeros caminhos e emer
gir em um campo cultural dado. · 

Nao teríamos condi<;6es, no ambito des te livro, de desenvolver de for
ma mais acurada este tema. Gostaríamos de alertar, entretanto, para o 
freqüente equívoco de considerar a heran<;a de determinados atributos 
ou potencialidades, sejam eles quais forem, como independente de um 
confronto com a experiencia. Mesmo no caso da heran<;a biológica, a 
filogenese registra urna longa história que só assim se· inscreve no 
patrimonio heredit~rio. iviuitas ;vezes estes fatos sao apresentados como 
tendo surgido misteriosamente prontos, quando nao por obra divina. O 
"social polimorfo" ·<leve ser, assim, considerado como um precipitado de 
todos os caminhos percorridos pela humanidade. Sulcos que es tao ali gravados 
e, nao percorridos, sao para sempre soterrados pela poeira arqueológica 
da cultura. 

Ao compararmos o pensamento primitivo com o pensamento infantil, 
constatando-se a enorme semelhan<;a entre ambos, somos tomados, segundo 
Lévi-Strauss, por urna ilusao subjetiva que se produziria também nos adul
tos de outras cu.ituras: "O pensamento 4a crian<;a, sendo menos especializa
do que o do adulto, oferece, com efeito, sempre a este nao só a imagem de 
sua própria síntese, mas também a de todas as que se pode realizar em ou-
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tros lugares e sob outr~s condic;oes"ii. Portanto, neste pan-moifismo, as dife
renc;as chamam mais atenc;ao do que-as semelhanc;as. Para urna dada socieda
de, sao sempre as crianc;as que oferecem o ponto de comparac;ao mais cómo
do com os costumes e atitudes estrangeiras. Por este motivo, os costumes 
mais longínquos aparecem como pueris, sendo esta observac;ao válida para 
an1bos os referenciais. Aos olhos do índio, por exemplo, o homem branco 
adulto parece agir como suas crianc;as. 

As analogías do pensamento primitivo e infantil nao se fundamentam, 
segundo este autor, no pretenso caráter arcaico do primeiro, mas "somen
te na diferenc;a de extensao que faz do segundo urna espécie de ponto de 
encontro, ou centro de dispersao, para tod,as as sínteses culturais possíveis. 
Podemos assim compreender as estruturas fundamentais das sociedades primitivas 
comparando-as ·com as atitudes sociais de nossas próprias crianras" ii. Os primiti
vos, entretanto, nao deixam de utilizar o mesmo procedimento, comparan
do-nos as suas crianc;as. E m qualquer caso, as atitudes infantis, pelo seu 
caráter polimórfico, "oferecem a melhor introduc;ao ao conhecimento das 
instituic;oes estrangeiras, cujas raízes se misturam, semente nesse nível, 
com as suas próprias"kk. Para o hornero "primitivo", as atitudes do "civili
zado" correspondem ao que chan1aria de atitudes infantis, pelo simples 
fato de corresponderem as atitudes e-sboc;adas em suas crianc;as. Este esbo
c;o sofre urna espécie de recalcamento seletivo, sendo que outra síntese irá 
se desenvolver plenamente. Os estudos de psicología infantil sao, assim, 
de grande valía para o etnólogo, permitindo o acesso "a este capital co
mum de estruturas menta.is e esquemas institucionais que constituem o 
investimento inicial de que o homem dispoe para lanc;ar seus empreendi
m en tos sociai ~ ". 1 2 Ainda segundo o autor, na medida em que a 
"psiconeurose" 13 pode definir-se como a forma mais alta de síntese men
tal dada no plano de urna consciencia puramente-individual, o pensamento 
do doente assemelha-se ao pensamento da crianc;a: "Estas formas de pen-
0amento já nao se conformam mais, ou ainda nao se conformam, com a 
estrutura seletiva do grupo particular de que dependem. Urna e outra dis
poem de relativa liberdade para elaborar sua própria síntese"u. Esta sínte-

12 Lévi Strauss, op. cit., p.134. O autor fornece alguns exemplos bastante interessantes sobre 
estruturas reconstituí das na infancia e posteriormente abandonadas e esquecidas, por estarem 
em contradi9áo como modelo cultural dominante. 

13 O termo tem aqui , seguramente, o sentido genérico das patologias psíquicas, englobando, 
portante, as psicoses. 
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se está condenada a permanecer instável e sempre precária, urna vez que se 
constitui no plano individual e nao compartilhado. A aparente regressao 
nao seria um retorno a um estágio arcaico da evoluc;ao do indivíduo ou da 
espécie, mas a "reconstituic;ao análoga a que domina somente no início do 
pensan1ento individual" mm. Como os pensamentos do homem adulto, os 
pensamentos patológico e primitivo se opóem ao pensamento da crianc;a. 
Entretanto, os pensamentos patológico e infantil apresentariam um trac;o 
comum que os distinguiría do pensamento primitivo: este é "um pensa
mento tao completo e sistematicamente socializado quanto o nosso, ao 
passo que os primeiros correspondem a urna relativa independencia indi
vidual, explicando-se, está claro, por motivos diferentes nos dois casos" nn. 

Seja em decorrencia deste substrato universal do qual sao selecionadas 
as estruturas ou modelos configurados por cada cultura, se ja em virtud e 
dos caminhos comuns que sempre tem de ser trilhados na aquisic;ao cul
tural, em qualquer urna destas hipóteses, 0 psiquismo infantil e aquelG 
considerado patológico constituem urna chave importante para decifrar 
o texto tupi-guaraní. Tudo isto nos serve ainda para abrir o caminho 
sugerido por Lévi-Strauss e tantas vezes utilizado por Freud, mas em um 
sentido inverso, ou seja, observando a estrutura selecionada entre os cha
mados povos primitivos para reconstituir o modelo do pensamento in
fantil e aquele encontrado no campo da psicopatol(·gia. A ressalva que 
faríamos aquí é de que, segundo Freud, nao há absolutamente nada de 
novo n o s m o del o s u ti liza do s [o u re u ti liza d o s] no s fe n 6 J.n en o s 
p sicopatológicos da vida adulta. 

O delírio como estrutura tri~ngular 

Se o leitor algum.a vez dedicou atenc;ao aos acalantos, terá reparado no 
conteúdo quase sempre aterrorizan te de suas letras. Dificilme nte se en
centra entre essas canc;óes, criadas geralmente pelo povo, alguma que nao 
tenha como tema criaturas perigosas que estao en1 atitude ameac;adora frente 
a crianc;a. E, no entanto, elas tem realmente a virtude de cumprir seus 
objetivos, ou seja, adormecer crianc;as. Neste caso pelo n1eüos, a sabedoria 
popular nao se equivocou nem um pouco, ao produzir es tas cantigas as
sombrosas que, de fato, adormecem as crianc;as. Ora elas falam sobre o boi 
da cara preta, ora a cuca vai pegar, mas o tema é invariá.vel14

• Como seria 

14 A respeíto do tema, cf. Ferraz Lima, J, 1986. 
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. . 
possíveJ que canc;oes desta natureza pusessem as crianc;as a dormir ? Se 
considerarmos, entretanto, o fascínio que em geral o terror exerce sobre 
elas, é possível que estes fatos possam ser vistos com mais naturalidade. 15 

É verdade que as cantigas falam de entidades perigosas que podem fazer 
mal, mas é também verdade que alguém está ali junto, cantando e aconche
gando a crianc;a. O objeto qualificado como perigoso está lá fora; um ser 
perigoso, mas situado alhures. Ele deseja entrar, mas alguém está dentro, 
mais perto da crianc;a, vivendo com ela a calorosa seguranc;a de um mundo 
·:ompartilhado. Diante do inimigo, tantas ve~es anunciado, a crianc;a esta
belece urna relac;ao muito próxima, diríamos un1a alianra, coma pessoa que 
a aca!enta. Este medo que clama por comp·1nhia, nao 'necessariamente de 
alguém mais forte ou poderoso, simplesm~nte alguém. Com esta presenc;a 
tudo adquire l:-lma tonalidade diferente, os ruídos nao sao mais sinais ine
quívocos do Inimigo perigoso, as sombras nao suscitam criaturas mons
truosas, aquele pedac;o do mundo está como que protegido do Mal. Este 
modelo triangular das crianc;as, alianc;as estruturadas por vía do Inimigo, é 
deixado para trás, soterrado pelas ruínas do tempo. Sua irrupc;ao, ao sur
preender o adulto civilizado, é inconfessável. Mas continuam as cantigas, 
seguem as crian e; as a dormir na parceria que o Inimigo produz para el as. 

Sobre este tema, vamos seguir um atalho que nos surp-e em meio ~ 
este caminho. Os antigos alienistas já falavam de um estado de temor 
difuso, um medo indeterminado de alguma coisa que nao se pode preci
sar ou definir, um desassossego profundo que leva a pessoa ao desespe
ro. Esse·es tado pode durar alguns dias, semanas ou, as vezes, meses. Em 
nada resulta questionar sobre a ameac;a que paira sobre a pessoa. Ela 
afirma apenas que· corre perigo, que alguma coisa ou alguém a ameac;a, 
sew saber, no entanto. precisar este perigo. Posteriormente, os psiquia
tras denominaram este estado de humor prodrómico delirante, justamente 
pelo fato de que ele quase sempre precede a irrupc;ao do delírio. Diziam 
estes antigos psiquiatras que as idéias delirantes surgem subitamente, 
plenamente desenvolvidas e com urna forc;a de convicc;ao completa. Nao 
se pode, com a forc;a de argumentos, convencer o delirante de que seus 
juízos nao tem fundamento na realidade. O mais estranho, fato descrito 
em todas as observac;oes, é que a irrupc;ao do delírio se acompanha de 

15 As clássicas histórias infantis sao tao profundamente violentas que, muitas vezes, sofrem a 
cen::-ura deliberada dos adultos. 
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urna relativa tranqüilizac;ao. O delirante, sabendo já de onde provém o 
perigo, passa a agir de maneira a enfrentar seus p erseguidores, seja atra
vés de atitudes ostensivas, seja por meio do isolamento ou mesmo da 
fuga. Nao se trata mais de urna vaga ameac;a, mas um determinado grupo 
organizado, certas pessoas ou entidades, alguém ou alguma coisa que 
concentra todo o mal. Ao modelar seu Inimigo, o delirante adquire tam
bén1 algum abrigo que ele defende com todas as suas forc;as. O importan
te aqui é assinalarmos que a eclosao do delirio, ao circunscrever o n1al, 
produz urna certa tranqüilizac;ao. J á se sabe a quem se deve enfrentar; 
toda a vida passa entao a gravitar em torno desse outro. 

O delírio persecutório, arquitetado como acalanto pelo delirante, é 

acompanhado por urna relativa acalmia. O fracass o <leste recurso defen
sivo resultará en1 urna ampliac;ao sis temática da confraria de inimigos. 16 

O fato de que o enfrentamento ou fuga possam levar o delirante a situa
c;oes ameac;adoras ou mesmo a morte, poderia ser levantado contra noss~ 

tese. N'estes casos, entretanto, argumentaríamos que as medidas defensi
vas foram insuficientes para barrar a fon;a dos impulsos e restabelecer 
um governo. Nao é, segundo esta perspectiva, o sistema delirante que 
leva o psicótico ao suicídio, mas justamente o contrário, ou seja, ele ins
taura um estado defensivo como recurso extremo para a manutenc;ao da 
vida. A falencia deste mecanismo resulta, esta sim, na marte do sujeito 
delirante. Neste sentido, o Inimigo, o objeto persecutório, torna-se seu 
último guardiao. 

O início dessas psicoses delirantes costuma ser marcado por urna vivéncia 
de fim de mundo, denominada por Freud como Weituntergangseriebnis. No caso 
do juiz Schreber, que escreveu é publicou os detalhes de suas vivéncias 17

, 

este aniquilamento do mundo era experimentado de diversas maneiras: "A 
luz solar está se enfraquecendo día a dia, em pouco tempo serao a noite e 
o frío eternos." Schreber acreditava que ·as seres vivos, homens e animais, 
pareciam nao passar de sombras, sendo ele próprio o único sobrevivente 
em um mundo devastado e petrificado. Posteriormente, ele mesmo foi atin
gido por este avanc;o da destruic;ao, chegando a ler em um jornal a partici-

16 Ampliay5es de feitio similar ocorrem também nas neuroses, fato facilmente evidenciado nos 
quadros fóbicos, tomados por progressivo desdpbramento e multiplicayao dos objetos fóbicos, 
culminando, nos casos graves, coma quase completa reclusao 9a pessoa. 

17 Esta publicayao ocorreu após urna disputa judicial com a família, na qual Schreber conseguiL• 
publicar, mas apenas parcialmente, sua obra. 
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pas:ao de sua morte. Ainda assim ele escapa, percebendo que o morto era, 
em ve rdade, se u duplo, e ambos haviam se separado. Após várias 
transmutas:oes de suas idéias delirantes, marcadas por perseguis:oes e ali
ans:as com divindades, o mal é finalmente concentrado na figura de um 
único e grande Inimigo, responsável pelas catástrofes cósmicas e pelo as
sassinato de sua alma. Schreber consegue estabelecer urna alians:a com Deus, 
adquirindo as fors:as necessárias para enfrentar seu Inimigo. A importan
cia deste relato é que, apesar de nao ser vivenciado por urna pessoa co
mum, mas por um juiz de enorme cultura, a situas:ao é, em si mesma, 
paradigmática. 

Em determinadas circunstancias, pess?as que es tiveram muito tempo 
imersas em sistemas delirantes passam a abandonar suas representas:oes e 
sao consideradas como estando no caminho da cura. Estes antigos deli
rantes provocam o espanto de seus familiares, agindo com lucidez e de 
forma indistinguível dos outros "normais". H á, nestas ocasi6es, muitos 
comentários animadores, as vezes eufóricos, relacionados aevolus:ao apa
rentemente favorável. E ntretanto, segundo o ponto de vista do delirante, 
ou melhor, ex-delirante, o que ocorre é algo bem diferente da cura. Nes
tas ocasi6es, eles costumam se queixar de estar, de fato, "enlouquecen
do". Assim, urna paciente em franca e rápida 1nelhora, presenciada por 
todos, dirigiu-se a mim em urna ses sao: "Eu sin to que estou ficando lou
ca, perdendo a razao!". É justamente nesta p assagem para o sistema 
referencial compartilhado, denominado usualmente como sanidade, que 
costumam ocorrer graves tentativas de suicídio e, nao raramente, a mor
te . Diante da perplexidade geral 7 a derrocada do delírio pode significar a 
impossibilidade de seguir existíndo. Nao estamos falando de algo even
tual, mas de um fato freqüentemente observado na evolus:ao desses paci
entes. Aparentemente, quanto maior a cronicidade dos síntomas deliran
tes e a rapidez da " recuperas:ao", maior a gravidade das condutas auto
agressivas. 18 

18 Apesar destes fenómenos náo estarem suficientemente descritos na literatura psiquiátrica, pelo 
menos até onde pudemos averiguar, outras ocorrencias do genero sao referidas. É o caso, por 
exemplo, das psicoses afetivas. quando pacientes severamente deprimidos apresentam grande 
risco de suicídio justamente no momento de recuperac;áo. A explicac;áo encontrada pela psiquiatría 
clássica é a de que ocorre, nestes casos, urna recuperac;áo mais precoce do pragmatismo em 
relac;ao ao humor. Desta maneira, antes a pessoa desejava ce>meter o suicídio, mas nao tinha 
capacidade para executar o ato. Com a recupera9áo, mantendo ainda o humor deprimido, 
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Verificamos, portan to, que nao ·apenas a emergencia do delírio inaugura 
um relativo senso de seguranc;a, nos limites que a condic;ao permite, mas a 
sua perda, identificada comumente como cura, é acompanhada de um peri
go nada imaginário. O que estaría realmente em jogo nesta enigmática 
condic;ao humana? De onde provém efetivamente este perigo que dá vida 
ao Inimigo? 

As duas almas e o outro 

Certa vez, um jovem paciente que havia se recuperado de urna psicose 
delirante, relatou-me o seguinte sonho: montado no dorso de um poderoso 
cavalo, ele seguía intrépido por um caminho no campo. Em determinado 
momento, percebe que, ao puxar as rédeas para conduzir o cavalo pelo ca
minho desejado, o animal parecía nao responder ao seu comando. Insistindo 
de forma mais decisiva, puxando as rédeas para os lados e posteriormente 
tentando interromper o curso, ele decididamente nao mais comanda o ani
mal. Tomando entao um rumo próprio, o cavalo dispara, galopando com· 
violencia. Apavorado, o rapaz tenta ainda conduzi-lo, mas lanc;ado para fora 
do dorso, acorda assustado. 

Este sonho nos remete a metáfora freudiana, na qual o id é comparado a 
um cavalo, e o ego ao cavaleiro, conduzindo, segundo seu próprio desejo, os 
rumos do par cavalo-cavaleiro. O que ocorre, entretanto, nas psicoses, é que 
o cavalo realmente passa a conduzir a si mesmo e, portante, ao cavaleiro, 
pelo seu próprio caminho. Sendo assim, o psicótico se sente como que um 
joguete, 1anc;ado por forc;as obscuras, por caminhos que ele mesmo nao es
colheu, ou pelo menos, nao aceita ter escolhido. Ele está como que escravi
zado por impulsos q1:}e nao sao re~onhecidos como próprio's. Isto dá origem 
ao que os psicopatologistas denominaram como síntomas de passividade, onde 
quem faz a ac;ao, ou quem pensa determinado pensamento, nao é a pessoa, 
mas outrem. Sao várias as circunstancias em que alguém Jala pela minha boca, 
alguém dá ordens para agir desta ou daquela maneira, os pensamentos nao sao meus, 
foram colocados em 1ninha cabefa por terceiros, entre outras. 

ela executa sua vontade. Apesar de acatada por muitos, tal explica9ao nao nos parece nem um 
pouco convincente. Em realidade, a passagem de um sistema referencial ao outro é sempre 
extremamente delicada, tanto para o individuo, como para a sociedade. Os ritos de passagem 
que marcam estas condi96es de transito sao sistemas de prote9ao laboriosamente arquitetados 
para a eclosao do novo. Neste sentido, os fenómenos auto-agressivos que ocorrem nas remissóes 
de psico_ses deJi~~ntes ou depressivas tem, essencialmente, a mesma natureza. 
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A estreita relac;ao comos fenómenos de cisao que dominam estas.pessoas, 
como se elas tivessem .perdido sua unidade interna, levou Eugen Bleuler a 
renomear a antiga deméncia precoceJ entidade clínica agrupada anteriormente 
por Kraepelin, como o grupo das esquizofrenias. A escolha desta denominac;ao 
deveu-se precisamente aos fenómenos de cisao que sempre marcam profunda
mente o pensamento e o comportamento nestas psicoses. Assim, esquizo, cisao, 
e frenos, psique, passam a denominar es tes estados. 

Apenas para ilustrar, transcrevemos alguns relatos dessas vivencias tao 
estranhas para o homem comum: · 

"É-se influenciado artificialmente} tem-se a sensafaO sugestiva de que 
alguém estivesse pendurado no espírito ,e no corafaOJ . assim como no 
jogo de cartas, alguém olhasse sobre os o"mbros do outro e se imiscuísse 
no jogo. "19 

Urna antiga autodescric;ao do padre Surin é ainda mais impressionante, 
demonstrando urna luta interna, sem possibilidade de governo: 

'.:4 coisa chegou a tal ponto que Deus, a meu ver devido a meus 
pecados, permitiu - talvez nunca se tenha visto isso na lgreja -, qu.e 
o demónio abandonasse o corpo dos possessos ( .. ) e entrando em 
meu próprio corpo, me jogasse ao chao, e me tratasse várias horas 
co1no um energúmeno entre as convulsoes mais violentas. Nao posso 
descrever o que se passou comigo entao, e como este espírito se uniu 
com o meu, sem no entanto roubar-me a consciéncia e a liberdade de 
minha alma. Apesar disso agia como um outro eu, como se eu tives
se duas almas. Uma colocada Jora do alcance e uso do corpo, poster
gada por assim dizer para um canto, a outra, a que entrou, agindo 
livremente. Ambos os espíritos lutam na mesma regiao do corpo, e a 
alma está como que dividida. N uma parte de seu ser acha-se 
subjugada as impressoes do demónio e numa outra obedece a seus 
próprios movimentos ou aos que Deus lhe deu. Ao mesmo tempo 
experimento uma paz profunda de acordo com a vontade de Deus, 
setn saber donde provém em mim o furor terrível e o asco contra 
Deus, a fúria de libertar-me dele, do que todos se admiravam. Si
multaneamente experimento uma grande alegria e mansidao, que se 

19 Relato de um paciente esquizofrénico, in Karl Jaspers, 1973, p.150. 
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derra1na em queix as e gritos como os do demónio. Sin to a condena-
, 

fªº e a temo. E como se eu jos se atravessado por aguilhoes do deses-
pero na alma estranha que é por assim dizer a minha. Enquanto 
isso, a outra alma cheia de confianra prorrompe livremente empra
gas e ridicularias contra o autor de meu sofrimento. Os gritos de 
minha boca brotam simetricamente de ambos os lados e só com es-
jorro posso distinguir se ne/es atua prazer ou ira furiosa. O tremor 
violento que se apossa de mim, ao aproximar-se o Sacramento, pa
rece-me provir tanto da indignarao por sua presenra como da vene
rara() cordial e suave, e nao me é possível refreá-lo. Ao querer fazer, 
por impulso de uma das almas, o sinal-da-cruz na boca, a outra 
altna 1ne impede com extrema rapidev empurrando-me os dedos en
tre os dentes, para mordé-los de raiva. Quase nunca posso rezar 
mais facihnente e mais tranqüilamente do que durante tal excita
fªº· Enquanto meu corpo se revolve por terra, e os padres me co
brem, como sata, de esconjuros, sinto uma alegria indescritível de 
1ne ter Jeito Sata, nao por revolta contra Deus mas devido a tniséria 
de 1ninha alma. " ºº 

Poderíamos comparar estas vivencias de cisao que caracterizam as psi
coses esquizofrenicas com urna terra sem governo, em estado de guerra 
civil, urna luta que se arrasta sem fim. Nestas circunstancias, movida por 
for<;as que nao chegam a nenhum acorde, a pessoa está impossibilitada de 
tomar qualquer de-cisao. 20 É a emergencia do Inimigo, como um outro 
alienígena que é o próprio mal, é apenas este recurso que restaura a 
integra<;ao ou alian<;a destas almas. Poderíamos mesmo diz.er que nestas 
psicoses, a p essoa se estrutura po"r via da triangula<;ao com o Inimigo. Em 
verdade, para o delirante, esre Inimigo acaba por ser o ponto de apoio 
para toda sua existencia. É por meio dele, e apenas por esta via, que ele 
existe. Neste sentido, a cura, s.egundo o referencial da sociedade, represen-

20 É nesse sentido que Lacan define o psicótico como escravo de seus impulsos. Podaríamos 
acrescentar que, comumente, estes impulsos nao podem ser vivenciados como próprios, 
configurando fenómenos de passividade que transformam o su jeito numa espécie de joguete nas 
maos de terceiros. As alucinac;oes auditivas, tao freqüentes nas psicoses esquizofrénicas, conversam 
entre si sobre o sujeito, falam dele na terceira pessoa ("ele é isto ... ele é aquilo ... "), e sao imperativas, 
dominando suas condutas. Estes fenómenos clínicos sao tao comuns que classicamente foram 
designados como síntomas de primeira ordem (Kurt Schnider). Bien foi outro autor que investigou 
os fenómenos de passividade, sugerindo que, na psicose, ocorre urna impossibilidade de vivenciar 
os pensamentos e sentimentos como sendo próprios. 
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· ta un1 transito na dires:ao de um modelo nao-triangular que pode signifi
car a inexisténcia ou desconstru<;ao da pessoa. 

Poder-se-ia argumentar que o próprio delírio representa urna forma pa
tológica de pensar e que n1uitos delirantes, fugindo de seus perseguidores, 
termi nam por encontrar a n1orte. Ora, se existe algo de patológico na psi
cose, este nao é, seguramente, o delírio. A vivéncia de fún de mundo, tao 
comum nestas condi<;6es, está relacionada com o esvaziamento, ou 
desinvestimento que a p essoa realiza inicialmente. Ao retirar-se do mundo, 
em un1a partida solitária, o psicótico produz urna desconstru<;ao. Ele ago
ra tem disponível toda libido que antes o ligava as pessoas e as coisas. 
Neste momento, ele pode ainda desempenhar antigas fun<;6es, mas sabe 
que tudo é un1a farsa, um faz-de-con ta dé quem já nao está mais ali. Mas, 
em um segund o momento, 

"(. . .) o paranóico volta, com efeito, a reconstruí-lo, nao precisamen
te co1n maior magnificéncia, mas ao menos de forma que possa vol
tar a vi ver ne/e. (. . .) O delírio, no qua/ vemos o produto da enfermi
dade, é em realidade uma tentativa de cura, a reconstrurao. Esta é 

alcanfada de for1na algo melhor ou pior depois da catástrofe, porém 
nunca co111pletamente. O mundo sofreu 'uma profunda modificafaO 
interior', segundo as palavras do próprio 5 chreber. Porém o homem 
restaura uma relarao com as pessoas e as coisas do mundo, relarao 
as vezes ntuito intensa, ainda que, antes esperanrosa e carinhosa, 
e/a tenha porventura se convertido em hostil Diremos pois, que o 
processo de recalque propria1nente dito consiste possivelmente no fato 
do sujeito retirar sua libido das p essoas e das coisas anteriormente 
amadas. Tal processo se desenrola em siléncio; nao recebemos ne
nhuma notícia sobre ele, inferindo-o a partir de suas conseqüéncias. 
Aquilo que aparece ruidosamente é o processo de cura, o qua/ anula 
a repressao e conduz novamente a libido em direrao as pessoas das 
quais foi retirada. Este processo curativo segue, na Paranóia, o ca
tninho da projefao. N ao seria entretanto correto dizermos que o 
sentimento anteriormente recalcado é projetado ªº exterior, uma vez 
que constatamos que aquilo que é interiormente abolido, retorna do 
exterior. ( . .) "PP 

Normalmente, a partir da integra<;ao alcans:ada por vía da triangulas:ao, 
ou se ja , a partir da produ<;ao do Inimigo, nao apenas o mundo é 
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reconstruído, mas também a pessoa é tomada por um sentimento de 
grandiosidade. Ela assim pode seguir, mediante este harmonioso rearranjo, 
seu caminho onipotente em direc;ao ao divino. Esta nova posic;ao, relativa
mente vantajosa, foi denominada pelos antigos psicopatologistas como in
versao ptolomaica, aludindo ao fato de que a pessoa passa a ocupar o centro 
do universo. Tuda o que acorre, as notícias, os acontecimentos, a movi
mentac;ao dos outros, é vivenciado como tendo relac;ao direta e exclusiva 
com o delirante. Schreber mantinha, durante seus delírios, urna relac;ao 
especial com o Sol, considerado por Freud como um símbolo sublimado 
do Pai. O sol fala com ele a linguagem humana e se apresenta como um ser 
vivo. Contra ele, Schreber lanc;a impropérios e ameac;as, assegurando que 
seus raios empalidec;am <liante de sua voz estrondosa. Após sua cura, van
gloria-se de poder olhar para o Sol sem estar deslumbrado, fato que nao 
era possível anteriormente. 

Pavos antigos parecem ter atribuído esta prerrogativa as águias, ha
bitantes do plano celestial superior. Segundo estes pavos, as águias sub.: 
metiam suas crias a urna prava de legitimidade, faz endo-as olhar para o 
sol. qq Aquelas que pestanejassem, eram expulsas do ninho. O mesmo 
acorre com vários pavos que su bmetem as crianc;as ao totem, como 
forma de legitimar sua descendencia. É o caso dos psylo, antigos habi
tantes de Trípoli, que acreditavam descender de serpentes. As crianc;as 
eram colocadas junto ao réptil e, caso nao fossen1 atacadas ou se recu
perassem das conseqüencias, eram consideradas legítimas.rr O totem, 
animal ou forc;a natural, pensaria d e forma anímista, respeitando e pro
tegendo sua descendencia. Segundo Freud, quando Schreber passa a 
olhar o Sol sem ser castigado 9u deslumbrado, torna a descobrir com 
isto a expressao mitológica de sua relac;ao filial com ele, confirmando 
também a hipótese ·de que o sol seja símbolo paterno. Schreber consi
dera a si m esmo como perte·ncente a "n:iais alta nobreza celestial". Por
tante, apoiado em sua relac;ao triangular com o Inimigo, ele presencia o 
fim do mundo, adquirindo movimento no devir outro; ele é nao apenas 
divino como imortal. 21 

21 Freud termina seu trabalho coma seguinte frase: "Ternos dito que no sonho e na neurose, 
tornamos a encontrar a crianQa, com todas as peculiaridades de seu pensamento e de sua 
vida afetiva. Acrescentaremos agora que tamb'ém encontramos nele o selvagem, o homem 
primitivo, tal como se nos mostra a luz da arqueologia e da etnología." Freud, 1973, p. 1528. 
[A traduQao é nossa.] 
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Poderf amos as sin alar que, segundo as len das de criac;ao do mundo, entre 
os guarani s, Ñanderuvuc;ú, criador e Pai de um dos gemeos míticos, "tinha o 
sol no seu peito"ss. D eixemos a palavra com Nimuendajú: 

"Os próprios apapocuvas nunca chamaram o sol de cuaraj, como 
fazem os paraguaios, 1nas sempre de Ñanderú, 'Nos so Pai'. Cuaraj 
sao os raios do sol, a luz e o calor do sol, mas nao ele próprio. 
E ntre as hordas kaiguá, o sol é chatnado 'Ñandejára', 'Nosso 
S enhor'. Efes nunca pronuncia111 este nome sem ao menos voltar o 
rosto respeitosamente na direfdO do sol. ·No ritual apapocuva, o 
único ato que se poderia considerar como um ato de adorafao se 
realiza perante o sol nascente, enquanto o pajé, cantando o - , 
Neengaraí, coloca-se diante da longa fifeira de danfarinos que olham 
para o leste, estes se inclinam de modo peculiar perante o sol nas
cente, após o pajé té-lo fez.to. S em largar os maracás e as taquaras, 
eles erg11e1n o brafo, fazem um movimento como que chamando o 
sol para si. ( .. ) "t.lf ais de uma vez ouvi os apapocuvas afirmarem 
que o sol é o pai de tudo o que existe na !erra, quando queriam 
justificar sua refigiao perante o cristianismo. S em o sol, nada po
deria vi ver ou crescer ( .. .). "" 

Todas as orac;oes, a orientac;ao das malocas, a pos1c;ao em que sao 
enterrados os mortos, tuda é orien tado para o sol nascente. Eles utili
zavam, no orifí cio labi al, o tembetá, um adorno feíto com certa resina, 
sin1ulando a luz do raio. Nao resta dúvida de que o Fim do A1undo, 
associado a cons truc;ao do grande Inimigo, era um estado marcado pela 
unifica c;ao das aldeias rivais, o discurso caraíba. A triangulac;ao com 
es te grande outro produzia as condic;oes para a alianc;a entre as tribos , 
aliás sempre constituída por esta via, sem , contudo, atingir as propor
c;oes da Partida. N es te es ta do inflado e grandioso, iniciavam o m ovi
men to migratório. Seu des tino era o Paraíso Terrea/, lugar próprio do 
divino e da imortalidade. 

Se quisermos utilizar o referencial lévi-straussiano, podemos considerar 
que o dellrante segue urna estrutura modelar de pensamento que, nao tendo 
sido selecionada nas sociedades ditas civilizadas, nao pode ser culturalmente 
compartílhada pelos outros homens. Portanto, o delirante consegue utilizar, 
como instrumento vital de integrac;ao, o modelo triangular de construc;ao da 
pessoa. Neste sentido, ele é, para a sua sociedade, um desviante no qual se 
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tenta incutir o padrao dominante.22 Se passarmos aos padróes estruturais 
das sociedades minimalistas, o modelo triangularé aquele efetivamente sele
cionado. Encontramos ali, plenamente desenvolvidos e compartilhados so
cialmente, certos padróes marginais em nossa cultura. N'ao sabemos se nes
tas sociedades caberia qualquer coisa que se assemelhasse de longe as psico
ses dellrantes comuns no mundo "civilizado". Confessamos nao poder ima
ginar nada deste tipo, até porque tudo que aqui se considera como síntomas, 
lá sao fatos do cotidiano. É possível que eles tenham também os seus desví
os do modelo padrao, urna vez que Lévi-Strauss faz referencia a "primitivos 
alienados"23, sem entretanto citar suas fontes. Como já registramos, fugiria 
aos objetivos deste trabalho debater as hipóteses estruturalista e dinamico
evolutiva sobre a coincidencia dos modelos em questao. Nosso objetivo é 

lan<;ar urna luz que coloque em relevo as estruturas inaparentes do universo 
minimalista. No caso das psicoses delirantes, a ruptura do vértice triangular, 
implicado na mudan<;a estrutural, se relaciona claramente com fen6menos 
auto-agressivos. Muitos delirantes nao sobrevivem aquilo que costumamos 
denominar como sanidade.24 

Durante urna sessao psicanalítica, um paciente faz referencia a um 
pequeno trecho, segundo ele mesmo, da pe<;a Fausto, de Goethe: "Fausto 
imaginara, no final da vida, construir urna cidade abaixo do nível do mar 
e separada do mesmo por um dique que poderia ser rompido a qualquer 
instante e sepultar a cidade. Seus habitantes teriam assim a consciencia 
contínua da precariedade da situa<;ao e teriam que viver unicamente vol-

22 Os alienistas foram, em certo sentido, catequistas agindo no Velho Mundo. 
T 

23 Durante nossas viagens as reservas guaranis do Mato ~rosso do Sul, nao observamos ou ouvimos 
falar de casos semelhantes as psicoses esquizofrénicas. Conversamos com vários índios a este 
respeito e eles pareciam desconhecer tais fenómenos. Fizeram apenas referencia a certos estados 
em que a alteracao costuma durar alguns dias.Conversamos também com alguns antropólogos 
com larga experiencia de campo que comentaram nünca terem observado comportamentos que 
se assemelhassem as psicoses esquizofrénicas típicas, pelo menos nas sociedades tribais 
minimalistas sem contato sistemático com o mundo civilizado ocidental. Estamos apenas 
registrando aqui estas observa9óes, sendo um assunto para outras pesquisas. Vale a pena lembrar 
que Emil Kraepelin, o grande sístematizador da Psiquiatria contemporanea, nao observou, em 
seus estudos transculturais, quadros paranóides entre povos primitivos. Ele afirma que, enquanto 
a paranóia é um estado patológico no europeu, no primitivo ela é algo que representa o estágio 
geral desta cultura. Apesar de calcar suas idéias em um paralelismo evolutivo, a complexidade 
semantica e gramatical das línguas indígenas é comparável a das línguas ocidentais 
contemporaneas. Ver, a este respeito: Kraepelin, != .. 1904; Sashidharan, 1968; Boas, 1911, 1922; 
Harris, 1968; Dalgalarrondo, P. , s/d. 

24 Vale a pena relacionarmos estas reflexóes com o furor curandis e todas as suas conseqüéncias 
nefastas . 
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tados a um esfon;o comum para mantera vida de todos."25 Esta condic;ao 
pode ser entendida como express.ao da estrutura interna da pessoa, na 
n1edida em que outros recursos se mostrem insuficientes para manter 
um nível adequado de integrac;ao subjetiva. Tal modalidade defensiva é 
bastante evidente em contextos grupais, especialmente quando existe 
ameac;a de forc;as conflagradas internamente. Certos fenómenos relacio
nados com a produc;ao de unidade grupal sao claramente estabelecidos 
por fragm entac;oes localizadas e destacadas da totalidade unívoca. Estes 
fragmentos de alteridade sao mantenedores, .por vía de oposic;ao, da inte
gridade grupal. 

O s fenóm enos de cisao que dominan; as manifestac;oes clínicas das 
psicoses esquizofrenicas podem ser compreendidos como manifestac;ao 
de urna impos sibilidade de integrac;ao pulsional. Poderíamos conside
rar que, ao contrário das neuroses, onde há un1 claro predornínio das 
defesas sobre os impulsos, nas psicoses o cenário é dominado por estes 
úl timos. U m o bsessivo, por exemplo, pode ser dominado por idéias e 
impulsos aparentemente incontroláveis. Entretanto, aquilo que se ma
nifesta na clínica jamais é a expressao imediata <lestes, mas o complexo 
defensivo que tenta barrar parcialmen.te sua manifestac;ao. Assim, os 
rituais ob sess ivos, as compulsoe s vivenciada s como fenómenos 
incontroláveis, nao sao expressao direta destas forc;as primárias. Nestes 
c:asos, é ainda o cavaleiro que, mesmo com enormes dificuldades, domi
na o cava/o. O Eu é senhor em seu território. Para tanto, a possibilidade 
de nao estabelecer urna ci sao longitudinal, ao estilo das psicoses, é sus
tentada por u1na delimitac;ao do inconsciente. A transversalidade desta 
cisao cria urna dinamica es trutural que admite urna peculiar adminis
trac;ao das antinomias. O recurso de lanc;ar a diferenc;a para esta regiao 
interna do degredo é a possibilidade, nao apenas da neurose , mas tam
bém da nossa cultura, no sentido mai s amplo. É verdade que nao está 
eliminada a possibílidade, esporádica que seja, da eclosao direta <lestes 

25 O trecho é extraído de Mario Pacheco de Almeida Prado, em seu trabalho "Sobre o ataque a 
capacidade de entender", apresentado a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro 
em 11 ds dezembro de ~ 967. O trabalho foi publicado na coletanea do próprio autor "ldentificai;:ao 
Projetiva no processo analítico". Nao encontramos em nossa versao do Fausto, de Goethe, 
nenhuma referencia ou alusao a este trecho, considerando-se ainda que a história náo refere o 
final da vida do personagem. Apesar de nao concordarmos com a interpreta~ao que o autor 
oferece sobre o relato, ele é, por si mesmo, paradigmático quanto a estrutura das psicoses 
delirantes e o caráter defensivo do delirio que abordamos neste trabalho. 
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impulsos. No entanto, isto acorre como falh a, como ato momentaneo 
destinado a efemeridade.26 

Ao contrário de lanc;ar antinomias para além das fronteiras da consci
encia, delineando transversalmente "um dualismo psíquico, o psicótico se 
depara com a radicalidade de sua condi<;ao. A cisao estabelecida nao se 
passa ao nível de urna contraposic;ao entre consciente e inconsciente, rr1as de 
urna luta acirrada entre tendencias opostas, ahnas inúnigas com autonomía 
suficiente para impor suas vontades antag6nicas. Como resultado des ta im
possibilidade de estabelecer urna de-cisao, o corpo é transformado em campo 
de confronto. Nao falamos aqui de um confronto de idéias, mas de um 
enfrentamento concreto que se corporifica. 

Caberia um breve comentário sobre os resultados desta passagem dire
ta da idéia ao ato. Freud considera, em sua Interpretarao dos Sonhos, a relati
va paralisia corporal que acompanha o sonhador, como urna espécie de 
pressuposto global da estrutura onírica. Colocar em curso idéias proibi-: 
da s, com a garantía de que as mesmas nao se transformarao em ac;ao, é algo 
que avaliza a aventura desejante do sonhador. O sonho é urna realizac;ao 
de desejos proibidos, mas sua condic;ao é o caráter imaginário e lúdico 
desta realizac;ao. Como guardiao do sono, ele permite que estes mesmos 
desejos possam se manifes tar sem que o corpo se movimente em busca da 
ac;ao. O m esmo nao ocorre na psicose, quando impulsos conflitantes diri
gem os movimentos corporais, sem qualquer instancia que possa deté-los. 
O importante e peculiar nesta condic;ao é o caráter concretamente ameac;a
dor que cerca impulsos indomados. Para onde será conduzido o cavaleiro? 
Esta é a questao fundamental que impoe ao psicótico a utilizac;ao de re
cursos extremos para produzir 1ntegrac;ao e sobreviver a esta espécie de 
conflagrac;ao corpoi;al que invariavelmente tangencia a morte. 

A cidade prestes ao sepultamento marítimo é, em realidade, o último re
curso de unifica~ao. Neste contexto, a emergencia do Inimigo é capaz de sal
var, ao menos temporariamente, o delirante. Esta extrema e simultaneamente 
primorosa soluc;ao, é possibilitada pela singularidade que don1ina a relac;ao do 
psicótico com o mundo externo, marcada pela perda de membranas ou fron-

26 As obras de literatura e dramaturgia utilizam com freqüéncia o recurso de personagens que 
cometem atos falhos. Muito antes do advento da Psicanálise· estes foram considerados e 
entendidos pelo público como plenos de sentido. 
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teiras que delimitem o Eu. Esta parece ser a condic;ao necessária para a genese 
dos demais sintomas psicóticos. Os fen6menos designados como distúrbios 
da consciencia do Eu, envolvendo vivencias telepáticas, de influencia ou passi
vidade e mesmo os síntomas alucinatórios, sao todos relacionados a esta per
da de fronteiras. Ao mesmo tempo que possibilita toda sorte de síntomas 
produtivos, o psicótico vive próximo a dissoluc;ao no mundo circundante. O 
trabalho clínico com pacientes delirantes pressupoe, durante a desconstruc;ao 
do sistema previamente estruturado, um momento sinistro de proximidade 
coma morte. O desafio desta taref.a é acompanhar a passagem sobre o abismo 
que ressurge com a dissoluc;ao do delirio. · 

Dom Quixote e a morte 

Miguel de Cervantes foi o pensador qu·e apreendeu mais profundamente 
a relac;ao entre morte e loucura. Seu personagem, o engenhoso fidalgo Dom 
Quixote de La Mancha, ganhou tamanha notoriedade, constituindo um des
ses c~.sos em que a criatura supera e ofusca o criador. Tendo "perdido o 
juízo q ue ainda conservava"uu, ocorreu a Quixote 

"o mais estranho pensamento que jamais passara pela cabera de outro 
iouco neste mundo: pareceu-ihe conven~·ente e necessário, tanto para o 
engrandecimento de sua honra, como para o proveito da república, 
fazer-se cavaleiro andaf!le e sair pelo mundo com armas e cava/os, em 
busca de aventuras, e exercitar-se em tudo o que havia fido acerca das 
práticas dos cavaleiros andantes, desjazendo todo género de agravos, 
enfrentando agruras e perigos, a fim de que, vencendo, pu des se granje
ar fama e nome eternos. "''" _ 

Assim, ele sai pelo mundo afora, acompanhado de seu fiel escudeiro, 
utHizando as armas enferrujadas que pertenceram aos seus bisavós. Dom 
Quixote cria para si urna amada, Dulcinea del Toboso, a quem dedica todas 
as gloriosas fac;anhas e cada ato de sua vida. Em sua loucura, ele recria o real 
e vive as aventuras que sua imaginac;ao lhe proporciona. 

Mergulhados no fascínio desta história, acompanhamos o engenhoso fi
dalgo e vivemos com ele suas peripécias. Prostitutas sao vistas e tratadas 
como donzelas, moinhos sao combatidos como gigantes e sempre há urna 
injusdc;a a ser reparada. Os habitantes de sua terra natal, vizinhos, amigos e 
parentes, inconformados com a insanidade do fidalgo, arquitetam planos 
para traze-lo de volta a razao e a sua terra natal. J á no final do percurso, um 
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falso cavaleiro, antigo morador do lugarejo onde vivera o fidalgo, desafía-o 
para um decisivo duelo. O falso cavaleiro montara a pantomima para, derro
tando o fidalgo, obrigá-lo a retornar ao seu lugar e curar-se da loucura de 
que padecia. Ao saber de suas intens:oes, assim exclama Dom Antonio, um 
dos personagens da cena: 

"Ó S enhor! D eus vos perdoe o agravo que ftzeste a todo o mundo por 
querer tornar normal o n1ais gracioso louco que ne/e existe! Nao ve
des, senhor, que o proveito causado pela sensatez de Dom Quixote 
jamais poderá igualar o prazer que ele causa com seus desvarios?"27 

Tratou-se, segundo as normas da cavalaria andante, que em caso de 
derrota, Dom Quixote deveria abandonar suas peripécias e retornar, para 
sempre, ao seio da família. Neste embate como suposto cavaleiro ínímígo, 
o fidalgo é literalmente derrubado do cavalo.28 Nesta queda há um encontro 
consigo mesmo, marcando o início de um caminho de volta. E assim, "de- · 
sarmado, em roupas de viagem", o fidalgo segue seu retorno em dires:ao a 
sanidade. Durante o regresso, pouco a pouco, ele vai se deparando com sua 
verdadeira condis:ao. Na medida em que retorna, o fidalgo adquire luci
dez. 

Chegando em sua aldeia, fosse "pela melancolía que lhe causava o ver-se 
vencido, ou porque a disposis:ao do céu assim o ordenasse, sobreveio-lhe 
urna febre que o manteve na cama por seis dias."ww Ao despertar, e sentindo
se no "limiar da morte", Dom Quixote chama por sua sobrinha e, dizendo 
ter recuperado o " juízo pleno e claro, sem as sombras caliginosas da igno
rancia ... ", pede que lhe chamem 9 cura, o bacharel e o barbeiro, para que 
pudesse confessar e fazer seu testamento: 

"Dai-me alví.rsaras, bons senhores, porque nao sou Dont Quixote de 
La l\1ancha, mas Alonso Quijano, qúe por meu proceder recebi o 
apelido de Bom. ' lxx 

Os amigos, ao perceberem a dimensao do ocorrido, tentam demove-lo da 
lucidez: "Cale-se, por sua vida, volte a si e deixe-se de contos." Ao que Dom 
Quixote replica: 

ZT Cervantes, 1984, p.475. Este mesmo cavaleiro já havia enfrentado sem sucesso Dom Quixote, 
sobo nome de Cavaleiro dos Espelhos. (Aliás, um nome bastante apropriado.) 

28 Urna expressao que tornou-se universal, denotando o súbito contato coma realidade. 
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"Os contos que até aqui tém sido verdadeiros em meu próprio dano, 

n1inha morte, coni a ajuda do céu, há de torná-los em meu proveito. 
Eu, Senhores, sin to que vot1 morrendo a toda pressa ... " 

Admirados comas palavras de Dom Quixote, os amigos nao podiam crer 
no que ouviam. "Um dos sinais por que conjecturaram que morria foi ter-se 
tornado com tanta facilidade de louco em sensato ... "n. Após a confissao, sai 
o cura dizendo: "Efetivamente está morrendo e efetivamente está sao da 
cabec;a, Alonso Quijano, o Bom". Chorando. pelo fim de seu amo, Sancho 
Panc;a, o fiel escudeiro, tenta ainda demove-lo da sanidade e da morte: ''Nao 
morra Vossa J\.tierce, meu Senhor, mas tome meu conselho e viva muitos 
anos, porque a maior loucura que um homem pode fazer nesta vida é deixar
se morrer ser:i mais nem menos, sem que ninguém o mate, nem de cabo dele 
o u tras maos que nao as da melancolía .. . "z2

• A is to, responde Dom Quixote: 

"S enhores, vamo-nos pouco a pouco, porque nos ninhos de antigamen
te, aves nao há no presente. Louco fui, ajuizado estou agora. Fui 

Dom Quixote de La LVI.ancha; agora, repito, sou Alonso Quijano, o 

B 1J;\ 
Oltl... ' 

Tres dias após <litar o testamento, aquele " ... que teve como ventura mor
rer sao vivendo Jouco", entregou o seu espírito. Na medida em que perde 
sua 1oucura, morre Dom Quixote. 
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CAPÍTULO VIII 

Ü TRIÁNGULO PARTIDO 

O s estudos sobre suicídio indígena, conforme demonstramos na revi
sao crítica apresentada no início deste trabalho, seguem geralmente 

um referencial durkh~imiano, indicando a anomia como o conceito funda
n1ental para a teorizac;ao sobre o problema. A desorganizac;ao social e a 
aculturac;ao sao tomadas como paradigm-a e as condutas auto-agressivas 
enfocadas sob urna ótica essencialmente negativa. Estas condutas, apesar 
de certas características universais, nao ocorrem, entretanto, em todos os 
grupos indígenas em contato com a cultura ocidental dominante. Sao ape
nas certas tribos que as praticam usualmente e, mesmo assim, em um pa
drao que di fi cilmente seria explicado apenas p or aspectos puramente ne
gativos. Vin1os, entre o s guaranís de Dourados, urna concentrac;ao excepci
onal de sui cídios precisamente no período de maio r integrac;ao social, mar
cado pelo batismo do milho e o retorno da populac;ao masculina das fa-
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zendas. Ao contrário d os guaranís, certos povos indígenas apresentam ní

veis desprezíveis de suicídio e um elevado grau de adapta<;ao aos padroes 

do mundo "civilizado". Observamos, ao longo <leste estudo, certas coinci
dencias, como a forma de concepc;ao do nome e da pessoa em povos nativos 
que, por outro lado, também praticam a auto-agressao. É o caso de certos 

grupos esquimós e indígenas da América do Norte, dentre os quais os 

apache e sioux. 

Todos estes povos, ao contrário do que ocorre entre grupos efetivamente 
aculturados, parecem se constituir socialmen~e de urna forma própria e pro

fundamente diversa, segundo um modelo que denominamos aquí como 
minimalista 1• A carencia de institucionalizac;ao e a flexibilidade morfológica 
que marcam estas culturas, originam urna gama profundamente heterogenea, 

do ponto de _vis ta sociológico, provocando urna ilusao aculturativa no obser
vador. Acreditando que estas sociedades, tal como as nossás, sejam definidas 

por determinados padroes institucionais rígidos e consistentes, em urna rápi
da observac;ao, já imaginam constatar níveis avanc;ados de aculturac;ao. Urna 

observa<;ao m-:i .ís ruidadosa mostrará, entretanto, que, entre as sociedades tribais, 

exis tem aguelas nas q iais a série sociológica predomina sobre a série 

cosmológica - os grupos que identificamos como jé-bororo -, e aquelas em 

que a cosmología domina todo o cenário social, como ocorre entre os povos 

tupi-guaranís. Nestes últimos, ao procurarmos a constancia de um registro 

institucional, o que nos aparece é a diversidade. Entretanto, estes mundos sao 

como que aparentes; nao é ali, na morfología social, que encontramos o logus 
tupi-guarani. Isto nao significa urna ausencia de forma, mas urna plasticidade 

quase ilimitada. Nao é na forma que estes universos se revelam, mas em seu 

conteúdo. Sao sociedades que caminham desgarradas do solo, a alguns palmos 

de urna terra que, de todas as maneiras, é o lugar condenado. Esta diversidade 

morfológica esconde um mundo cosmológico de surpreendentes dimensoes. 

A cosm ología dos antigos tupinambás, dos araweté e guaranís é, em um sentido 

mais essencial, de notável homogeneidade, especialmente se levarmos em con

ta a distancia temporal e geográfica entre estes povos. Um nos permite com

preender os outros e vice-versa. Poderíamos dizer, portanto, que estas socie

dades, ao contrárío daqueles mundos da dialétíca que se constroem sobre a 

terra firme, es tao como que dependuradas no firmamento. O único recurso a pro

mover e garantir a alian<;a social é, como vimos, o complexo guerreiro-

1 O termo foi utilizado por Viveiros de Castro. 
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antropofágico que, por via triangular, cria a pessoa e a sociedade tupi-guarani. 
A instituic;ao solitária que opoe e une, produz também o movimento pendular 
e as filigranas de um devir-Outro. É porque o vértice constitutivo da sociedade 
está fora de seu contorno, ponto de oposic;ao e ao mesmo tempo de sustenta
c;ao de um universo cristalino, que estas sociedades estao sempre no jogo da 
alteridade. Poderíamos ilustrar graficamente a geometria minimalista corno 
estruturas-triangulares que se opoem, mas também se conectam pelos vértices, 
além de suas fronteiras: 

. . . . . . 

. . . .. . . . 

A plasticidade resulta da natureza exterior desta conformac;ao, pois o 
homem é ali um ser para o outro, alguém que ocupa o espac;o de transic;ao 
entre o natuxal e o divino. Tendo seus alicerces no firmamento, o destino do 
homem é recuperar o lugar divino que lhe pertence. O complexo guerreiro
antropofágico, tanto em sua vertente de c~ndensac;ao migratória, como em 
seu momento dispersivo, é o único rito de sustentac;ao destas sociedades: 

, . 
guerra aos contrarios. 

Muito se disse a r.espeito do fiin iminente dos guaranís, povos que estari~ 
am marcados por um processo inexorável de aculturac;ao. No entanto, o 
estilo de relac;ao estabelecida como colonizador obedeceu precisamente aos 
ditames do universo cosmológico, as regras do firmamento. A relac;ao guer
reiro-antropofágica foi substituída aquí por urna espécie de triangulac;ao com 
o homem branco. É assim que os objetos almejados, as quinquilharias que 
estes índios desejam, mas para utilizá-las em urna lógica própria, sao, na 

, 
realidade, emblemas apropriados do Outro. E ojogo do nembote'i que, ao con-
trário de significar urna tentativa de ludibriar, é a forma peculiar de apropri
ac;ao, de ingestao da substancia alheia.2 

2 Viveiros de Castro analísou este estilo de apropria~ao em seu artigo sobre a inconstancia da 
alma selvagem(1992). 
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Ao contrário de ocorrer um genuíno processo aculturativo, estas socieda
des estao de todo imp6ssibilitadas de realizar o transito insistentemente pro
posto. Há urna persistencia dos padroes minimalistas utilizados desde sempre. 
É por isso que Nünuendajú encontra um grupo de "auténticos índios da flo
resta" , próximo de Sao Paulo, migrando para o leste. Também por este moti
vo os tupinambás nao puderam interromper seu fluxo pendular eterno diante 
da n1uralha que se interpós no caminho. O problema da anomia deve ser visto 
por outro enfoque, justamente a manutenc;ao dos padroes minimalistas em 
um mundo que foi de todo transformado. Outros povos com características 
nao-minimalistas realizaram, no passado, movimentos migratórios de grande 
porte. É o caso, por exemplo, dos cibuney, antigos habitantes da regiao que boje 
corresponde a Cuba. Este grupo aruaque ácreditava na existencia da Ponte da 

Jttventude, localizada em terra firme. Antes de 1513, quando Juan Ponce de 
Léon empreendeu sua viagem a Flórida, estes índios cubanos já haviam migra
do para aquela província.ª Ternos noticia também de pavos aruaques que pra
ticam atualmente o suicídio-ritual, como é o caso dos zuhuahá, habitantes da 
An1azónia ocidental que vivem em urna única aldeia.3 Há, no entanto, diferen
c;as mareantes entre o comportamento ritualizado do suicídio aruaque e aque
le dos guaranís. Ele nao possui as características de urna reminiscencia, como 
acorre entre os guaranís, mas constituí um acontecimento integrante da dialética 
tribal. Os zuh11ahá sabem precisamente os motivos do seu rito e o destino 
diferenciado <lestes heróis. Eles prescindem de urna parceria externa com o 

3 Com urna popula9áo pequena, menos de 150 pessoas, oszuhuahávivem em urna única e grande 
maloca, que delimita um espa90 interno denominado cahú. Através do canto ritual, eles 
estabelecem contato com o Paí Tokuní, a morada do trováo. Até meados do século XIX, formavam 
sete tribos, vivendo nas margens de afluentes do rio Purus. Nesta época, frentes extrativistas 
pioneiras, "em busca do leite branco" dos seringueiros, penetraram em suas terras e promoveram 
urna grande matan9a. Os índios referem, com rela9áo as perdas sofridas, a morte de todos os 
pajés, passando a ter dificuldades de se comunicar com o Paí Tokuní. Os poucos sobreviventes 
destas tribos se embrenharam pela mata adentro e, reunidos, constituíram "um só povo". A partir 
de entáo, passaram a cultivar o suicídio ritual. Assim nos tala um jovem zuhuahá: "Todos tomaram 
veneno e todos se acabaram. ( .. .) Os zuhuahá crescem, e aínda jovens, morrem, muitos deles, 
muitos, muitos ... " A descri9áo do ritual, segundo um dos índios, é a seguinte. "A gente corta a 
raíz e bate ne/a. As vezes mistura com água. Em seguida torce a raíz até o sumo pingar. Entáo 
a pessoa é assistida, os outros tentam salvá-la. Levantam seus bra9os e a seguram, fazendo-a 
vomitar. Mas muitas vezes nao conseguem e a pessoa marre. No outro día, quando o sol está 
alto, o morto é enterrado. Come9a o choro ritual." Aquel e que toma o kunahá, o veneno mortal, 
precisa chegar até o espa90 da maloca, antes da morte. Para os zuhuahá, existem apenas dois 
caminhos na vida: um deles, o caminho ideal, é trilhado pelos que tiveram a suprema coragem de 
tomar o kunahá. Estes alcan9am o Paí Tokuní, a morada do trováo. O outro é "o caminho dos 
velhos", aqueles que temas almas condenadas a vagar eternamente. Ouando morre um índio por 
meio do ritual , urna árvore é derrubada. Os zuhuahá se referem a si mesmos como o Povo do 
Veneno. (O Pavo do Veneno, vídeo produzido pelo lbase) 
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Inimigo e, seguindo a exuberancia da série sociológica, institucionalizam a pro
duc;ao da morte como um fen6meno imanente. 4 

Os trabalhos etnográficos sobre o suicídio guarani sao centrados, de ma
neira geral, em aspectos descritivos do fen6meno individual. Urna pesquisa 
deste genero foi realizada entre os paí-tavitera do Paraguai, etnia correspon
dente aos kaiowá do Brasilb. O autor entrevistou parentes de índios que 
cometeram o suicídio e sobreviventes de tentativas de enforcamento. Segun
do estas entrevistas, o fen6meno auto-agressivo está invariavelmente relaci
onado ao que os índios denominam tarujú, palavra composta pelo sufixo ju 
(radiante ou divino) e taru (dano, mais anímico-espiritual que físico, que 
urna pessoa pode padecer ou que lhe pode ser feito) 5

• Poderíamos entender 
a expressao co1no um mal provocado por terceiros, com um caráter divino 
ou radiante, cuja melhor traduc;ao seria, ao nosso ver, feitic;o. Os paí-tavitera 
designa111 o tarujú como a ameac;a mágica que induz a pessoa ao enforcamen
to. O mal se n1anifesta como urna enfermidade que, segundo os índios, s~ 
localiza inicialmente na cabec;a e pode ser transmitida, estando implícito o 
caráter epidemico e social. Apesar de utilizarem freqüentemente a palavra 
tarujú os índios nao costumam mep.cioná-la <liante de estranhos. 

O tarujú, estado de encantamento no qual a pessoa mantém-se, aparente
mente, desconectada da realidade, pode ser causado e curado por terceiros. 
Ele é sempre passageiro, durando geralmente urna ou duas semanas. O autor 
refere a existencia de cantos mágicos, conhecidos por todos, que tem a in
tenc;ao de produzir o tarujú e conduzir a pessoa ao suicídio. Apesar de ofici
almente mencionarem urna causa divina, nao terrena, "E11fer111.os de taruju cu
rados, sin enbargo, al acordarse de su.fase de enfermedad expresan frecuentemente ser 
convencidos de que la enfermedad les' hqya sido enviada por via mágica por parte de 
personas enemigas (xe 1nbotaruju pe ku1ia) '~. 

As pessoas afetadas passam a nao sair de casa, abandonam suas atividades 
cotidianas, tornam-se irritadic;as, sendo acometidas por ataques de raiva e 

4 A tentativa de salvar a pessoa que ingeriu o veneno dá a impressáo de que o mais fundamental 
nao é a morte em si, mas o ato de ir em sua dire9áo. O destino diferenciado daqueles que 
morreram por esta via faz lembrar aquele dos guerreiros tupinambás que morreram a boa morte 
no terreiro inimigo. O caminho dos velhos náo conduz ao Paí Tokuni. A diferen9a está no caráter 
essencialmente intratribal do rito aruaque, sugerindo que também os fenc ;i9nos migratórios destes 
povos devem ter urna interpretaQáo diferente. 

5 Taru é a forma substantiva do verbo haru, traduzido por Ruiz de Montoya (1876 (1639], pp. 144-
45) como "dañoso, contrário, lo que echa a perder, impedimento".(Citado por Wicker, ídem) 
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choro. De forma inesperada, saem correndo e tentam o enforcamento. A 
vítima de tarujú costuma ser constantemente vigiada pelos paren tes. Em cer
tos casos, entretanto, nao se observa nenhuma modifica<;ao prévia ~o com
portamento. Todos os sobreviventes entrevistados relataram que, durante o 
tarujú, ouviram vozes e ruídos que os amea<;avam de maneira constante, 

contra as quais nao podiam defender-se. O impulso ao enforcamento surge 
sempre por a<_;:ao des tas vozes e ruídos. Nenhum dos entrevistados guardava 
lembran<;a do episódio de enforcamento e dos momentos que o precede
ram.6 

O mais essencial, ao nosso ver, nao está nas características intrínsecas do 
fenómeno auto-agressivo, mas em sua natureza social. O fenómeno indivi-, 
dual do suicidio, sempre vivenciado pelos· índios e seu grupo familiar como 
um mal produzido por inimigos, um estado de transe que conduz a morte 
involuntária, produz um estado coletivo estruturalmente relacionado a guerra 
de vingan<;a. Lembremos que, tanto na atualidade como no século XVII, o 
fenómeno n ao é denominado pelos índios como suicídio7• Sua ocorrencia é 

acompanhada por um estado de como<;ao social sui generis, acirrando confli
tos entre parentelas, motivando o enfrentamento e alianc;as que regulam o 
ethos tupi-guaraní. Este constante fluxo de famílias e rearranjo das alianc;as é 
a face aparente da guerra espiritual travada entre os guaranís. A expressao 
virtual deste confronto é o feitic;o e suas m ortais conseqüencias. Com armas 

-invisíveis, e a despeito de tudo, estes índios continuam combatendo seus 

contrários e reproduzindo sua sociendade como metonímia de um triangulo 
estruturante. As notícia que nos res tam sobre as guerras tupinambás e seu 

con1plexo antropofágico provavelmente nao dao idéia do gigantesco 
enfrentamento de forc;as espirituais, perenizado em rezas e feitic;os que, a 
distancia, podiam atingir e destruir seus inimigos. Naquele contexto, muitas 
mortes eram, seguramente, atribuidas a :i<;ao destrutiva do outro, dando se
qüencia a eterna guerra de vingan<;a. 

Os guaranís contemporaneos costumam, portante, explicar o suicídio como 
resultado de "feiti<;o", ou seja, urna morte provocada pelo Inimigo. Em muí-

6 O autor informa que, em seis anos de contato com estas comunidades, jamais observou casos 
de psicoses paranóides. Tais observaiyóes coincidem com aquelas de médicos que, ainda segundo 
o autor, convivem há vinte anos com os paí·tavitera. Sua opiniáo é a de que a náo cronificaiyáo e 
o desfecho fatal desses casos explicariam a ausencia de psicoses nessas comunidades. Este 
tema foi por nós abordado em outro capítulo. 

7 Ver, a este este respeito, o prefácio de Thomaz de Almeida a este livro, onde é analisado o 
significado da palavra ojejuvy, designayao lingüística para o fenómeno entre os guaranís. 
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tas ocasióes eles afirmam ·claramente que, em realídade, ocorreu um homicí
dio, no mesmo sentido da feitic;aria. É pórque um homicídio deve ser vingado, 
na medida em que el~ traduz o semblante Inimigo, que a alianc;a se produz. 
Nas reservas guaranís, as famílias justapostas pelo aldeamento mantero, na 
medida do possível, sua oposic;ao territorial. Lembramos que o rito de passa
gem para a vida adulta, entre os jovens tupinambás, era encenar o papel dt=: 
matador. Para ter mulher e filhos, era necessário matar um cativo. O destino 
seguinte do matador, ao cumprir o seu papel de guerreiro, era ser capturado e 
executado no terreiro do Inimigo. Assim, ele nao apenas fechava a e;spiral da 
eterna vinganc;a, mas contracenava a produc;ao da pessoa, hornero adulto, no 
grupo Inimigo. Estes grupos eram, rnuito freqüentemente, da mesma família 
lingüística ou da mesma parentela que sofrera cisóes. A oposic;ao dos grupos 
rivais apenas em aparéncia criava organismos sociais estanques. Vimos que, 
em rcalidade, esta oposic;ao era absolutamente essencial e produzia um uni
verso de parceiros-inimigos e parceiros-aliados, uns constituídos pelos outros. 
A desconstruc;ao desta rede de parcerias entre contrários nao modifica a ne- · 
cessária via de triangulac;ao para a produc;ao do socius. Nao significa que todos 
deviam morrer como guerreiros, no terreiro Inimigo, mas alguns precisavam 
necessariamente cumprir este destino. A interrupc;ao deste círculo, a suspen
sao deste tributo ou, se preferirmos, desta troca que fundamenta o universo 
minimalista, significa sua dissoluc;ao. 

Se, entre os homens, a desconstruc;ao do Inimigo pode engendrar estes 
ritos de boa morte, por quais vías as mulheres deles participariam? Afinal, 
snas tarefas sociais eram outras e seus destinos na morte parecem ter sido 
menos nobres. Em todo o caso, Thevet registrou urna ane.dota, a respeito 
de urna viúva que, "frente a covai:dia de. seu marido, vai ela mesma a guer- . 
ra e traz cativos para_ que seus filhos vinguem o pai. Acostumando-se a tal 
nüster macabro, ela termina assumindo a aparencia de um hornero e se 
volta ao celibato"8

. Assim, a falta de cativos opera urna transformac;ao da 
mulher, tornando-a um ser masculino. Por outro lado, os ritos de inicia
c;ao, que no homem se davam na cena cativo-matador, parecem ter um 
paralelo, entre ,as mulheres, na menstruac;ao e no parto. Ter um filho era 
como capturar um cativo, evidencia que é reforc;ada pela maneira con10 o 
cativo se dirigía ao seu dono e futuro matador. O termo utilizado era o de 

ª O trecho foi tr-anscrito-de Viveiros de Castro, 1986, p.683. A interpretayao que se segue, corn 
relayáo a transforrnayáo das rnulheres ern hornens, tarnbérn é deste autor. 
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pai, sendo que a este, a antropofagia estava vedada. Portanto, em circuns
táncias especiais, a mulher tupi-guaraní assume determinados papéis mas
culinos, no caso; vítima e matador. 

Poderíamos recordar aquí, contra nossa argumentas:ao, os estudos de cam
po que revelam a importáncia da perda de suporte familiar e a história de 
múltiplos confrontos com a leí, incluindo passagens pela prisao, nao apenas 
entre os jovens indígenas que cometeram o suicídio, mas também entre seus 
familiares.d A interpretas:ao <lestes autores acentua o caráter negativo da de
sorganizas:ao social, procuranao ~ssociá-la ao comportamento zuto-agressivo. 
No entanto, a extraordinária c·oncentrac;ao de suicídios entre lideranc;as po
lítico-religiosas e suas parentelas tem, a este respeito, um significado especi
al. A atitude de confronto, que naquela reálidade adquire o feitio de um com
portamento disruptivo, poderia, em outro contexto, representar o padrao ide
al dos antigos guerreiros sacrificados em terreiro inimigo. O mesmo podería
mos dizer com relac;ao ao abandono e perdas familiares, se considerarmos que 
estas famílias poderiam estar atuando segundo modelos que foram, no passa
do, o esteio da vida social. A atitude de se lanc;ar para a morte, no caso da 
guerra ritual, era reconhecida socialmente como o ato generoso que reprodu
zia os fundamentos daquelas sociedades.9 Era em func;ao deste motivo 
constitutivo que estes homens ascendiani diretamente ao divino. O seu desti
no na vida teria sido, como o dos deuses, fechar o ciclo da vinganc;a e manter a 

. ordem do pendulo. Nao seria, portan to, sem motivo que os kaa guá, os índios 
da floresta, teriam se refugiado, como seres arredios que eram, evitando o 
contato com jesuítas. Sao estes mesmos índios que hoje cometem o suicídio. 

Nao estamos a negar o problema universal da mudanc;a, pois é claro que, 
como toda a humanidade, os tupi-guaranís tem, em seu amor a alteridade, 

9 Lembrar o estilo de suicidio de índios da América do Norte, relatado em nossa revisao da literatura, 
O suicídio no espa90 e no tempo. Embriagados, eles se langam provocativamente contra•pessoas 
armadas, em geral autoridades policiais. Esta era a forma peculiar de dar !nício as guerras de 
vingan9a. Durante urna grande rebeliáo guarani contra os espanhóis, movimento liderado por um 
caraí, os indios unificados enviaram ao acampamento espanhol, antes de iniciar o confronto, dois 
guerreiros inteiramente nus e desarmados. Os espanhóis, com outros códigos para dar início a 
guerra, enviaram de volta os dois índios, derrotados mas apenas feridos. Conta-se que, ao 
retornarem vivos para junto de seus companheiros, os dois foram mortos, dando-se início ao 
confronto. [O episódio é relatado por Lozano e transcrito por H. Clastres, 1978, pp. 71-72.] 

10 Os guaranis o chamam de teko reko, nosso sistema ou, mais literalmente, o verdadeiro sistema, 
em oposigáo ao teko caraí, o sistema do branco, ou sistema do estrangeiro. É curioso que, na 
atualidade, caraí signifique exatamente o homem branco, o estrangeiro. Outra forma de designar 
o sistema antigo, ou verdadeiro, é teko yumaguara. [Thomaz de Almeida, 1991, p.19.] 
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- ' 

urna fascinas:ao pelo seu sistema.10 :tvlas a mudans:a indica aqui urna rápida 
substituis:ao do cenário de um palco, sem que os atores pudessem executar 

novos papéis. Eles continuam cantando as m'esmas músicas de outrora, fa
zendo o mesmo percurso e encenando os mesmos embates. Ao tentarem 
fazer migras:oes primorosamente ensaiadas, esbarram com estranhos e im
previstos obstáculos. Ao executar urna guerra, urna motte que estava escrita, 
nao se encontra ali o parceiro-adversário. O Inimigo capturado, chorando a 
própria morte, n'ao é o arrogante homem, um quase deus, "que mais parecía 
estar ali para matar os outros que para ser morto" e. Imerso nesta trama. 

inaparente, entre parceiros-inimigos, o ator contracena'a pantomima: como 
matador, ele é pessoa; como vítima, ele é Deus. O guarani nao terá de supor
tar o p.eso da terra. 

' 
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APENDICE 

todas 
idades ................ 74.3 13.6 21.281 10.9 58.3 11.7 19.041 10.6 

<10 ..................... 0.0 o.o 1 O.O O.O O.O 3 o.o 
10-14 .................. 1.3 1.9 115 0.6 o.o o.o 90 0.5 
15-19 ................ to.o 19.2 765 4.3 5.7 11.6 475 3.6 
20-24 ................ 15.0 38.8 1245 9.2 . 1.0 31.9 764 7.1 
25-34 .............. .. 22.0 35.4 2757 12.3 18.3 32.5 2284 10.0 
35-44 .............. .. 12.3 25.2 3812 15.8 12.0 27.4 3416 14.2 
45-54 .................. 6.3 16.5 4463 20.0 6.3 19.0 4250 20.7 
55-64 .................. 4.3 15.2 3955 22.9 2.7 11.4 3690 23.7 
>65 ..................... 3.0 11.5 4161 22.5 2.3 9.8 4059 24.5 

TABELA l : Mortes por suicídio segundo idade e taxas por 100.000 habitantes, para indios 
e .esquimós em 24 reservas, e para a populai;:ao geral dos E stados U nidos, especificando-se 
os anos.(Fonte: Ogden et allí, 1974) 
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FIGU RA l : A evolw;:ao populacional de algumas reservas do Mato Grosso do Sul. Observar 
especialmente a explosao demográ fica na grande reserva de Dourados (Fon te: Extraído de 
Thomaz de Almeida, 1991, p. 47a). 
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1985 5-6 4 613 

1986 25 217 60 

1987 5-6 461 3 

1988 5-6 461 3 

1989 5-6 461 3 

1990 34 295 82 

1991 20 113 31 

TABELA 2: Suicí<lio entre os guaranis. 

. -
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FIGURA 2: Taxa de suicídio anual por cem mil habitantes (pop. geral e guarani) 

brancos total 24854 13.35 100.00 100.00 
65+ 4380 21.02 17.62 11.19 
85+ 351 19.71 1.41 0.96 

nao brancos total 1978 6.95 100.00 100.00 
65+ 169 8.02 8.54 7.40 
85+ 20 10.64 1.01 0.66 

negros total 161 4 6.52 100.00 100.00 
65+ 134 7.14 8.30 7.58 
85+ 15* 9.09 0.93 0.67 

indios total 175 19.16 100.00 100.00 
65+ 2* 3.45 1.14 6.35 
85+ o 

chine ses total 55 9.09 100.00 100.00 
65+ 10* 23.07 18.18 7.16 
85+ o 0.52 

japoneses total 56 8.59 100.00 100.00 
65+ 13* 22.51 23.21 8.86 
85+ 5* 68.13 8.93 1.13 

filipinos total 20 3.38 100.00 100.00 
65+ 6* 13.26 30.00 7.65 
85+ o 0.39 

TABELA 3: Suicídios e taxas de suicídio em minorias étnicas dos Estados Unidos, 1976. 
(Fonte: extraído de 1klntosh & Santos, 1981, p.155.) 

*taxas baseadas cm números muito reduzidos, sujeitos a g randes flutuac;óes, devendo 
ser co nsideradas co m cautela. 
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lvfalvinas 1000 I tália 110 43 

Hungria 661 259 Chile 107 18 

Suriname 436 128 Argentina 105 34 

Finlandia 430 113 Irlanda 92 39 

Austria 421 158 Venezuela 76 20 

Sri Lanka 377 197 Israel 75 35 

Dinamarca 351 206 Costa Rica 74 15 

Fran~a 331 127 Tailandia 69 62 

Suí~a 330• 132 Espanha 68 2.' 

Bélgica 326 153 Grécia 57 25 

Tchecoslováquia 292 92 Equador 55 36 

Japao 278 149 Cabo Verde 44 6 

Alemanha 266 12 Martinica 44 13 

Suécia 250 115 Bahrain 40 6 

Bulgária 232 94 wfaurícia 40 16 

Iugoslávia 228 97 Paraguai 33 15 

Polónia 220 44 Rcp. Dominicana 28 

Noruega 208 74 Nféx.ico 25 7 

Luxemburgo 297 74 Barbados 25 15 

Islandia 206 58 Panamá 22 5 

Canadá 205 54 Sao Vicente 20 o 
Estados Unidos 197 54 Granada 17 

Austtália 182 51 Santa Lúcia 17 

Porto Rico 176 23 Ira 16 4 

Escócia 166 60 Belize 13 

Uruguai 159 Kuwait 12 
~ 

'.> 

Nova Zelandia 157 50 Bahamas 10 

Sao Salvador 148 61 Guatemala 9 1 

Cingapura 147 107 Filipinas ~ 

'.> 4 

Países Baixos 146 81 Síria 2 

Coréia 139 49 Papua Nova Guiné 1 2 

Hong Kong 137 107 Egito o o 
Portugal 136 51 Malta * 6 

Irlanda(Norte) 131 39 Alemanha(Or.) * 
Inglater ra/País de Gales 121 57 Cuba * 
Trinidade Tobago 121 50 

* sem registros nas estatísticas da OMS de 1987 

TABELA 4: Mortalidade por suicidio em países cadastrados na· O .MS (1980 em diante) . 
Da.dos referentes a um milhao de habitantes. (Fonte: Cita~o por Diekstra, 1989, p.195.) 
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Austrália 6.2 12.4 12.3 5.3 6.9 8.4 
Bélgjca 3.8 15.1 25.7 6.5 21.3 26.2 
Bulgária 5.0 8.5 27.7 5.7 8.0 31.3 
Canadá 5.9 10.3 6.9 4.6 8.3 6.3 
Tchecoslováquia 11.5 15.4 35.5 4.8 10.3 27.0 
Dinamarca 6.4 25.4 23.3 9.9 30.4 29.5 
Inglaterra/ País de Gales 2.9 8.9 11.9 10.5 7.6 17.7 
Franc,:a 5,4 . 10.3 18.2 6.3 16.2 26.2 
Alemanha(Oc.) 8.1 20.7 26.6 . 6.6 12.6 23.1 
Hungria 9.6 20.8 59.3 11.3 29.7 65.7 
Irlanda 0.3 1.1 1.1 1.2 6.3 5.1 
)apio 12.8 13.4 53.0 9.5 10.3 45.5 

J 

México 1.0 0.7 - 0.3 1.4 0.9 0.7 
Países Baixos 3.3 9.3 15.3 5.4 11.9 12.5 
Nova Zelandia 4.1 10.9 14.9 6.0 7.0 6.1 
Escócia 2.5 11.2 6.1 3.4 7.0 10.4 
Cingapura 10.9 7.9 56.3 8.0 12.7 69.4 
EUA 6.0 11.7 8.3 4.7 7.6 6.5 
Venezuela 9.0 4.1 5.2 10.9 2.7 2.7 

TABELA 5: Suicidio feminino, por faixa etária, em 1970 e 1985/86. (Fonte: Banco de 
daélos da OMS, citado em Diekstra, 1989, p.198.) 

Austrália 15.3 29.1 33.2 26.1 22.3 28.6 

Bélgjca 8.8 27.0 76.0 22.7 38.6 85.8 
Bulgária 9.8 16.2 82.5 14.0 22.8 102.5 
Canadá 17.1 27.1 23.9 25.6 26.2 28.2 
Tchecoslováquia 32.5 52.3 87.9 18.l 43.4 79.7 
Dinamarca 15.3 44.7 SO.O 24.3 47.l 72.5 
Inglaterra/País de Gales 6.7 13.0 21.4 10.5 16.7 19.9 
Franc,:a 11.3 32.2 68.5 227 41.5 93.7 
Alemanha(Oc.) 22.8 39.5 67.7 19.7 32.3 59.2 
Hungría 33.2 70.6 131.3 33.5 98.3 156.9 
Irlanda 2.8 5.0 4.2 15.9 15.9 16.l 

Japao 16.5 20.8 70.0 18.4 40.3 64.7 
México 3.1 3.4 5.8 4.3 4.1 9.6 
Países Baixos 6.0 14.1 35.1 10.0 17.7 37.7 
Nova Zelandia 11.1 21.2 26.8 19.6 18.5 33.1 
Escócia 6.7 14.9 20.8 15.8 23.4 21.1 
Cingapura 10.4 20.3 98.4 12.7 18.1 99.4 
EUA 1.2 25.4 39.3 22.6 23.6 43.4 
Venezuela 14.6 17.4 19.1 10.9 13.4 23.4 

TABELA 6: Suicidio masculino, por faixa etária, em 1970 e 1985/86. (Fonte: Banco de 
dados da OMS, citado em Diekstra, 1989, p.198.) 
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0-4 anos 1 o 1 o 
5-9 anos 1 1 o o 
10-14anos 65 33 32 o 

15-19 anos 380 251 129 o 

20-29 anos 1289 985 304 o 
30-39 anos 1035 791 143 1 

40-49 anos 756 568 188 o 
50-64 anos 779 566 213 o 
65-79 anos 420 327 93 o 

80 ou mais 80 66 13 1 

idade ignorada 38 28 10 o 
total 4884 3616 1226 2 

TABELA 7: Número absoluta de suicídios por idade no B·rasil em 1990. 
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