


APRESENTAÇÃO 

.. 

De todas as caracten'sticas das sociedades indz'genas brasileiras, a sua organiza
ção política é uma das mais difíceis de serem compreendidas por ocidentais. Essa 
foi a causa de grande número de desentendimentos interétnicos da história do con
tato. Estes ainda continuam a acontecer hoje, por não tennos conseguido ver o con
traste que existe entre os processos políticos internos desses grupos e a nossa pró
pria organização polz'tica. Os representantes da Igreja e do Estado, como missio
ndrios e funciondrios da FUNAI, estão acostumados a lidar com instituições hierár
quicas e com um tipo muito especz'fico de autoridade. Como eles mesmos freqüen
temente criam novas formas de liderança para facilitar seu controle sobre os índios, 
sua percepção das f onnas nativas de liderança e dos processos polz'ticos é freqüen
temen te distorcida. Existem inúmeras coisas que eu e outros antropólogos desco
nhecemos sobre esse tema, mas algumas contribuições estão sendo dadas (por exem
plo, Maybury-Lewis 1967; P. Qastres 1978; Kracke 1979). 

Neste artigo descrevo a inter-relação entre os vários papéis públicos impor
tantes dos Suyá com o objetivo de discutir liderança em geral. Em minha aborda
gem uso o que Victor Turner chamou de "drama social" (V. Turner 1957), mas 
de fonna abreviada. Trata-se de um caso concreto em que os princípios gerais se 
revelam com clareza especial em virtude da sua utilização numa situação especifica 
de crise. Descrições de processos como esses ajudar-nos-ão a compreender melhor 
e de modo mais geral os processos políticos. Num ensaio sugestivo, Pie"e Oastres 
propôs que os fndios das te"as baixas da América do Sul são sociedades contra o 
Estado, ou sociedades que controlam seus lz'deres e asszm evitam a f onnação de Es
tados (Qastres 19 78). Minha análise da percepção Suyá de seus lideres políticos 
e cerimonfais como marginais e inerentemente perigosos sugere um dos mecanismos 
desse tipo de controle: eles ou seus parentes podem ser acusados de feitiçaria e as
sassinados. Este artigo é uma tradução de minha contribuição ao livro Leaders and 
Leadership in Lowland South America, organizado por Waud Kracke (no prelo). 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org





CAPÍTULOS 

SUBSTÂNCIA FÍSICA E SABER: 
DUALISMO NA LIDERANÇA SUYÁ* 1 

A cultura e a organização social das tribos Jê setentrionais e centrais, localiza
das no Brw central, são caracterizadas por um dualismo fwidamental que foi des
crito por vários autores, entre os quais Lévi-Strauss (1953, 1956, 1964), Maybury
Lewis (1967), Melatti (1970) e Seeger (1974). Os dommios opostos da natureza 

. e da cultura, que estão continuamente atuando um sobre o outro, foram descritos 
como características dominantes da cosmologia dos Jê setentrionais (Lévi-Strauss 
1964; Da Matta 1970; Melatti 1970; Seeger 1974; T. Turner ms.). O dualismo e a 
interação da natureza e da cultura são claramente revelados nas ideologias de lide
rança encontradas nesses grupos. Os líderes são mediadores entre os dois momínios 
e, em virtude dessa posição mediadora, são encarados com ambivalência pelo resto 
da população. 

As tribos de língua Jê no Brasil podem ser divididas em tres grupos, distin
guíveis a partir de critérios lingüísticos, culturais e geográficos2

. Esses subgrupos, 
os Jê setentrionais, centrais e meridionais, localizam-se no interior do país nurna ex
tensão que vai aproximadamente de três graus de latitude sul até 30 graus de latitu
de sul. O grupo Jê setentrional inclui as tribos Timbira (entre elas Krahó, Y..rikati, 
Ramkikamekra, Kanella), os Apinayé, os Kayapó e os Suyá. Os Jê centrais são re
presentados pelos Xerente e pelos Xavante. As tribos de língua Jê apresentam mui
tas variações interessantes na organização social e na cultura, constituindo um gru
po ideal para realizar o que Fred Eggan chamou de "comparação controlada" (Eg
gan 1954). Este artigo começa com wna discussa-o dos papéis de lideran ça entre os 

• Tradução de Angela Loureiro. 

Umá versão anterior deste artigo foi apresen tada num simpósio sotre liderança sul-ameri· 
cana nas reuniões de 1974 da American Anthropological Association na cid ade do México. 

2 As cronologias das línguas Jê foram prejudicadas pela má qualidade das fontes originais 
e não são suficientemente precisas para serem usadas isoladamente. 
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Suyá, uma das tribos Jê setentrionais3. Posteriormente, as diferenças e semelhanças 
da liderança entre as tribos Jê serão exanúnadas, a título de comparação. 

O dualismo nos papéis de liderança é claro entre os Suyá. Existem dois tipos 
de líder, os líderes políticos (mêropakandé) e os líderes cerimoniais (homens que 
conduzem as cerimônias, mêrokinkandé). Cada papel tem certos atributos que ex
primem o poder dos líderes e que cada homem manipula para obter e maximizar 
o poder. As qualidades atribuídas aos líderes são aparentemente paradoxais, na me
dida em que são exatamente as pessoas· a quem cabe unificar a aldeia que possuem 
atributos anti-sociais. O líder político é ao mesmo tempo o representante do homem 
ideal e de toda a aldeia e também alguém que é considerado amedrontador, imprevisi
velmen te belicoso, que tem um cheiro forte e é "como um jaguar". O líder cerimo
mal, apesar de ensinar as canções necessárias para a perpetuação da sociedade Suyá, 
é definido como alguém que não é "tã'o completo socialmente" quanto os outros 
homens. O paradoxo aparente deriva das ?.titudes dos Suyá quanto à natureza do 
poder : as características que definem os líderes poderosos sã'o características ani
mais, porque todo poder vem, em última análise, do domínio natural. 

A liderança Suyá será inicialmente discutida em termos da ideologia do modo 
como os líderes se devem comportar e posteriormente de como eles se comportam 
na prática. O conflito entre ideologia e prática é uma das causas da ambivalência 
Suyá em relação aos seus líderes políticos. 

Na parte seguinte, as características gerais do poder sa-o discutidas. Final
mente, uma análise comparativa da herança do poder político e do dualismo da li
derança nas sociedades de língua Jê será apresentada. Essa comparação tem por 
objetivo levantar com precisão algumas das características importantes da lide
rança e da cosmologia entre as tribos Jê e nas terras baixas da A.mérica do Sul em 
geral. 

1. UDERANÇAENTREOSSUYÁ 

A palavra meropakandé traduz-se literalmente por "dono-controlador 
do local onde os Suyá vivem em grupo"4

. (Ocasionalmente usarei o termo ''líder 
político" para designar esse conceito Suyá.) A palavra kandé (dono-controlador) 
é importante e aparece em muitos contextos. Uma pessoa que faz um arco é kan.dé 
do arco. Uma famfila que faz uma roça torna-se kandé da roça. "Ser dono e contro
lador" inclui controle sobre mercadorias e recursos. As mercadorias .também podem 
ser intangíveis, como canções, e os recursos podem ser simbólicos. Os dois tipos 
de líder Suyá são kandé. Um controla a aldeia e o outro, o mêrokinkandé, controla 
a execução das cerimônias. 

De modo geral, a posição do mêropakandé é idealmente e de fato herdada 
patrilinearmente. Quase toda aldeia tem mais de dois líderes políticos, cada um sen-

3 O autor e sua esposa passaram 15 meses com os Suyá entre junho de 1971 e junho de 
1973. 

4 ME, Suyá; ro (?) ; pa, viver em um grupo; kandé, dono-çontrolador. 
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do chefe de uma facção composta na maior parte pelos seus parentes bilaterais. 
Um méropakandé coordena atividades coletivas, supervisiona distribuições, deve re
solver disputas e vela pela defesa da aldeia. O controlador da aldeia não pode co
mandar. Fle lidera através de um equilíbrio delicado de consenso e sanções implí
citas. Pode propor determinada linha de ação, como wn ataque. Se o resto dos 
homens apoiar o ataque, eles indicarão seu consentimento. Se não concordarem, 
1
0 miropakandé deve ou mudar seus planos ou realizá-los com a ajuda de seus alia
dos próximos quando todos os dissidentes convenientemente se ausentarem. Assim 
como não existe poder para comandar, não existe investidura formal de um mêro
pakandé. Ele deve continuamente maximizar seu apoio, e se sua facçãQ e o resto da 
aldeia aceitam seguir seu conselho, eles o fazem. Se não puderem ser convencidos, 
ignoram esse conselho. 

No passado5, os líderes Suyá eram mais belicosos e violentos. Segundo as des
crições, estavam sempre querendo guiar ataques, sempre procurando inimigos. Sob 
a influência da administração do Parque Nacional ·do Xingu, não se realizam mais 
ataques e as incursões inimigas são menos prováveis, apesar de ainda temidas. Os 
miropakandé continuam a procurar inimigos na floresta e nos rios. Um homem dis
se a seu respeito: 

Quando há fudios beligerantes ao norte, o controlador da aldeia sempre 
caça e pesca ao norte. Ele sai pela manhã e no final da tarde procurando 
sinais do inimigo. Se há índios inimigos ao sul, ele sai na direção sul. Está 
sempre procurando inimigos. 

No passado, os méropakandé também eram considerados perigosamente vio
lentos na aldeia. Eram temidos especialmente pelas mulheres, crianças e rapazes. 
Um famoso líder gostava de atirar flechas na casa dos homens e fazer os homens sol
teiros que nela moravam esquivarem-se de suas flechas. Outro teria tirado o disco 
labial da boca de um rapaz e o quebrado em suas mãos (a violência disso fica clara 
depois de se ler o Capítulo 1 neste volume). Tais líderes violentos eram considera
dos particularmente atemorizadores e "como animais". 

Além de sua beligerância, seis atributos sao considerados característicos do 
méropakandé: 19) devem ser descendentes patrilineares diretos de méropakandé an
teriores; 29) devem distribuir comida, caça, mercadorias e outros artigos ao resto da 
aldeia. Em geral, um homem que não é wn líder político distribuirá comida e outras 
coisas só para seus parentes, certas ·relações cerimoniais e alguns amigos cerimoniais. 
Quando wn miropakandé distribui, ele não deve esquecer ninguém e deve dar eqüi
tativamente a todos; 3<?) têm o dever específico de discursar e exortar as pessoas a 

5 A liderança Suyá sofreu algumas alterações em dois períodos distintos. Aproximadamen
te em 1925, os Suyá foram dizimados por seus inimigos e foram fortemente influenciados pelos 
costumes dos índios do Alto-Xingu. Mudanças posteriores ocorreram em seguida a sua "pacifi
cação .. , em 1959. Essas mudanças, entretanto, foram relativamente secunçiárias e reuni dados 
comparatiYos de um grupo ocidental dos Suyá conhecidos na literatura como Beiços-<ie-Pau, 
cuja liderança tradicional sobreviveu até 1969, quando uma perda populacional destruiu ·a orga
nizaçã9 social dos Beiços-<le-Pau. 
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se comportarem corretamente de acordo com as normas da tribo; 4<?) coordenam 
atividades coletivas como expedições de caça e pesca em grupo, derrubada da roça, 
ataques, relocação da aldeia e outros empreendimentos cooperativos; 59) através de 
exortação e intluência, devem resolver disputas na aldeia e manter sua paz; 6<?) os 
1nêropakandé devem comportar-se como exemplos. Devem trabalhar muito, com
portar-se corretamente e participar da atividade cerimonial. Exercem em certas ce
rimônias a função de representantes de toda a aldeia. Eles, especialmente, represen
tam o homem ideal, belicoso, adulto. 

Quando um mêropakandé morre, seu filho mais velho idealmente tom;; seu lu
gar6. Se não tiver filhos com idade suficiente, entao deve ser sucedido por um ir
mão. Se não houver filhos ou irmãos disponíveis , então os Suyá dizem que o filho 
de uma irmã (taumtwa) será o sucessor7

• Todo.s os filhos de um mêropakandé são 
líderes potenciais. Aqueles que não são atuantes são chamados "mêropakandé que 
não discursam". Mas é preciso mais que relação genealógica para que um homem 
suceda o pai como mêropakandé. Além da legitimidade herdada, um homem tam
bém deve ser considerado capaz de exercer o cargo. A facção que ele representa 
deve estir de acordo a respeito de quem sucederá o líder morto . Por esse motivo, 
núnhas perguntas sobre se deternúnado filho de determinado homem se tomaria 
mêropakandé sempre eram respondidas de maneira vaga: "Quando o pai morrer, 
as pessoas saberão" . 

Até o momento, descrevi os atributos ideais e os padrões de herança do 
mêropakandé Suyá. ~ também essencial discutir os meios pelos quais homens am
biciosos podem tomar-se líderes de facções e eventualmente se tomar "controla
dores da aldeia". Se os Suyá não acentuam muito o processo usado para conseguir 
maior influência quando discutem liderança, ele é ainda assim importante em 
qualquer análise do poder político. Homens que herdam a posição de mêropakandé, 
assim como os ocasionais homens ambiciosos que não o herdam, devem maxinúzar 
sua influência e reafirn1ar suas pretensões para assegurar sua legitimidade. 

Em 1972, os Suyá viviam numa única aldeia com aproximadan-iente 130 re
sidentes, no Parque Nacional do Xingu. No passado, a população da tribo era con
sid~ravelmente maior, incluindo muitas aldeias - duas no Xingu e muitas entre os 
rios Sangue e Arinos, na direção oeste. Entre os Suyá , em 1972, havia três mêro
pakandé atuantes. ~ comum que uma aldeia tenha ao menos dois mêropakandé, 
algumas tendo tido até quatro. Cada mêropakandé era chefe de uma facção con1-
posta na maior parte por seus parentes próximos (ver Figura 1). Dois dos três mêro
pakandé pretendiam ser descendentes patrilineares diretos de mêropakandé através 
de três gerações. O conhecimento da terceira geração de ascendência é extremamen
te raro entre os Suyá. A capacidade única do mêropakandé de lembrar seus ances
trais masculinos até esta geração reflete a importância do aspecto herdado do papel. 
O terceiro mêropakandé, que atualmente é o mais forte, traça sua descendência do 

6 Meus informantes Beiços-de-Pau afirmaram que o filho mais novo era preferido. 

7 Só pode descobrir um caso em que isso ocorreu. 
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pai do genitor de seu pai, passando pelo genitor de seu pai (que não era o pater de 
seu pai), pelo seu pai e chegando a ele. Em outras palavras, seu papel não foi herda
do tã"o claramente . 

FIGURA 1 

DIAGRAMA SIMPLIFICADO DAS TRÊS F ACÇÕES EXISTENTES NA ALDEIA SUY Ã 
EM 1972 
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Waraku e seu filho Niokombedi8 tomaram-se os mais fortes mêropakandé, 
manipulando muitos recursos ·para justificar e favorecer suas pretensões de serem os 
líderes dominantes da tribo . Existem ao menos oito recursos que eles e outros 
controladores da aldeia conscientemente manipularam durante duas gerações. Os 
seis primeiros estão relacionados aos atributos ideais de um mêropakandé. Os ou
tros dois são de ordem diferente, mas igualmente importantes. 

1. Descendência. Niokombedi repetidamente enfatizava sua descendência 
biológi.::a do forte mêropakandé de aproximadamente 50 anos atrás, 
Ndemonti. O marido da mãe de Waraku era um prisioneiro laruma e, as
sim, não estava de forma alguma relacionado a qualquer mêropakandé. 
Waraku chamava Ndemonti de seu "pai", porque Ndemonti tivera re
lações sexuais com sua mãe antes de ele nascer. Membros da facção de 

8 Alterei os nomes dos participantes. Os nomes dados aqui são diferentes dos nomes dados 
em Seeger (1974). Segue-se uma relação entre os nomes usados aqui com o número desses indi
víduos nas genealogias apresentadas em outro trabalho: Kokoyeriti (220), Waralcu (204), 
Niokombedi (105), Ndernonti (337), Pekuho (243), Wetacti (142), Kokoti (230). 
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Niokombedi (facção I) e da facção aliada (facção II) estavam de acordo 
quanto às suas pretensões. Os membros da facção III estavam divididos. 
Alguns aceitavam as pretensões de legitimidade de Niokombedi, outros di
ziam que Waraku nunca havia sido um meropakandé "real", mas acima de 
tudo um homem beligerante. Quando Niokombedi discursava, retorica
mente perguntava: "Meu pai não era um meropakandé?" Este era um fato 
que ele constantemente procurava corroborar, embora não fosse completa
mente aceito por todos os Suyá . O elo genealógico era considerado tanto 
por Niokombedi quanto por seus oponentes como fator importante em sua 
posição. Mas não havia concordância quanto à realidade desse elo. 

2. Distribuição. Niokombedi baseava uma de suas pretensões em ser um 
meropakandé no modo como dava coisas para todos. Não distribuía muita 
conúda, mas em vez disso distribuía mercadorias dadas a ele pela adnúnis
tração d:i reserva e por alguns visitantes. Membros de outras facções, espe
cialmente da facção Ili, invejavam a quantidade de mercadorias que ele 
guardava para si mesmo e a grande quantidade que ele dava para seus nu
merosos parentes e. afins. Um dos que mais reclamavam abertamente era 
uma mulher, Kokoti, que posteriormente, em 1972, foi assassinada por 
Niokombedi e por seus irmãos por suspeita de feitiçaria. Suas reclamações 
tornaram-na suspeita,-porque as feiticeiras matam as pessoas de quem tém 
inveja. A facção de Niokombedi temia a inveja dos membros de outras fac
ções. Seu medo pode tê-los levado a distribuir mais eqüitativamente do que 
o teriam feito em outras circunstâncias. O grande favoritismo de Niokom
bedi por seus parentes e aliados afins (facção II) era um dos recursos im
portantes à sua disposição de mantê-los aliados, mas em qualquer tipo de 
distribuição havia uma tensão constante entre seu desejo de recompensar 
seus aliados e a necessidade de evitar a inveja do resto da aldeia. 

3. Oratória. Niokombedi era considerado um orador razoavelmente bom. Só 
usava o estilo de oratória restrito aos líderes (tanto ao meropakandé quan
to ao merokinkandé) ocasionalmente, porque ainda se sentia muito jovem 
e os jovens não devem discursar em rewúões públicas. Em discussões me
nos formais as pessoas o ouviam e comentavam em voz alta que ele havia 
falado bem. Quando muitos outros homens importantes de outras facções 
concordavam com o que ele propwlha, toda a aldeia seguia seu conselho. 
Quando não concordavam, Niokombedi tanto poderia ir em frente, reali
zando o que queria com seus parentes, quanto mudar seus planos. 

4. Niokombedi coordenava atividades coletivas, entre as quais expedições 
de pesca e caçadas, capinagem da praça e trabalho ocasional no posto ad
ministrativo da reserva, Diauarum. 

5. Resolução de disputas. Niokombedi pretendia agir como pacificador. Ex
ceto quando seus próp:ios interesses estavam intimamente envolvidos, por 
exemplo quando a mulher de seu irmão morreu e quando ajudou a matar 



Kokoti, ele realmente impedia que as disputas se tomassem violentas. 
Repetidamente reduzia tensão nas aglomerações de homens à noite, in
terrompendo, brincando, discursando ou dominando as reuniões. Ele tam· 
bém falava com os indivíduos envolvidos e tentava resolver a questão fora 
da arena pública. Contava com o apoio de seus numerosos parentes próxi
mos, mas o apoio dos parentes de sua mulher (facção II) não era garantido. 
Apcíavarn-no em muitas ocasiOes, mas não em todas. Como ilustra a Figura 
1, um dos irmãos de sua mulher era um mêropakandé, outro irmão (um 
prisioneiro adoudo) era o mêrokinkandé. 

Dois exemplos serfo suficientes para ilustrar a combinação de humor e força 
implícita que Niokombedi usava todo dia para impedir que tensões irrompessem em 
franca hostilidade. O primeiro ocorreu na arena pública ; no segundo, falou-se com 
cada parte em particular. 

a. Um grupo de língua Suyá, recentemente pacificado (conhecido na litera
tura como Beiços-de-Pau), estava vivendo com os Suyá há aproximadamen
te três anos. Estavam todos em Diauarum sendo tratados de uma epidemia 
de "gripe" e todos os outros Suyá haviam voltado para a sua aldeia, tendo 
sido mais facilmente curados ao que parece graças à crescente resistencia 
a infecções viróticas. Os homens Suyá estavam reunidos na praça uma noi
te e estavam furiosos com as depredações de suas roças de mandioca reali
zadas pelos recém-chegados. Em 1972 a mandioca havia escasseado e eles 
estavam preocupados com a dependéncia contfuua dos Beiços-de-Pau em 
relação às suas roças, especialmente no momento em que suas próprias 
roças haviam começado a produzir. Diferentes homens discursavam furio
samente e alguém sugeriu que a casa em que a maioria dos recém-chegados 
vivia fosse queimada. Nesse momento, Niokombedi saiu de sua casa, onde 
se encontrava para fazer um cigarro. Encaminhando-se para a reunião dos 
homens, disse jocoso em voz alta para seu parceiro : "Jirup, quando os 
recém-chegados voltarem, vamos foder com todas as suas mulheres". Isso 
era ao mesmo tempo engraçado e preciso. As mulheres do grupo recém
chegado eram consideradas particularmente desejáveis como parceiras se
xuais. O comentário de Niokombedi efetivamente colocava um ponto Rnal 
nas discussões sérias daquela noite sobre os recém-chegados e impedia qual
quer açã'o organizada. 

b. A mulher de Wetacti morreu no parto. Um dos Beiços-de-Pau tenúa que 
Wetacti matasse sua mulher em represália pela morte. Quando Niokombedi 
descobriu seu medo, falou com o homem e disse-lhe que desde que ele e 
seus irmãos haviam matado a feiticeira, Kokoti , algum tempo antes, a al
deia estava bastante "boa". Matar outra pessoa, disse ele, seria ruim. Acres
centou que Wetacti tinhá poucos parentes e só um irmão, muito jovem. O 
próprio Niokombedi tinha dois irmãos adultos e grande número de outros 
parentes. Para Wetacti, disse que nfo havia fuxico malicioso S· Jre a mulher 
do recém-chegado e que era mal para as pessoas que elas se matassem. Per-
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guntou então sem rodeios a Wetacti: "Vocé vai matar a mulher daquele ho
mem?". Wetacti respondeu "não" e a questão foi abandonada. 

O segundo caso desenrolou-se de acordo com um padrfo típico. As mulheres 
fuxicaram sobre a acusação durante muitos dias. En t!'o os homens assumiram a 
questfo. Um confronto direto, em que uma pessoa.concordava em manter a paz, 
normalmente resolveria as coisas durante certo tempo e o problema seria abandona
do sem mais discussfo. Entretanto, o conflito subjacente nfo seria resolvido e podia 
ser usado para esquentar os ânimos em outro mome_nto. Wetacti era um filho classi
ficatório do líder morto da f acção Ili. Qualquer represália por wna morte em sua . 
facção atingiria os parentes de Niokombedi ou seu prestígio como pacificador atra-
vés de um ataque aos Beiços-de-Pau. As facções I e III tem uma história de mortes 
por vingança que já dura duas gerações. Até bem pouco tempo, o.s dois grupos eram 
igualmente fortes e alternavam as mortes. Agora, com a facção III seriamente enfra
quecida e a facção li aliada por casamento coin a facção I, Niokombedi tem pouca 
posição poderosa. A ameaça implícita de sanções físicas que Niokombedi usou con
tra Wetacti é outra característica importante do líder de facção e do meropakandé. 

6. Comportamento adequado. Niokombedi comportava-se como um exemplo 
para o resto da aldeia. Ele relacionava-se seriamente com os rituais e can
tava muito . Caçava e pescava bem. Mantinha um decoro adequado, ou 
mesmo exagerado (ou não o tinha, no caso de suas relações jocosas), em 
todas as suas relações. liderando pelo exemplo, fornecia um modelo de 
um homem ativo, socialmente correto. 

Existem dois outros fatores que aumentavam muito a influência de Niokom
bedi : o grande número de parentes e a influência da administração da reserva. 

A facção III estava consideravelmente enfraquecida porque Pekuho não con
seguiu ter mais de um filho sobrevivente , e este era aleijado. Tanto Waraku quanto 
Kokoyeriti tiveram mais sorte ·a esse respeito. Niokombedi tinha dois irmfos adultos 
e muitas irmãs e primas cruzadas patrilineares. Estas eram em sua maioria casadas 
com não-Suyás, com quem ele podia contar caso precisasse de apoio. Fez dois ex
celentes casamentos políticos. Seu primeiro casamento, com a irmã do líder da fac
ção II, foi arranjado por Waraku quando Niokombedi e a moça eram muito jovens. 
Seu segundo casamento, que ocorreu em 1972, foi com a "sobrinha" de um fudio 
Kayabi que ficava encarregado do Posto Diauarum quando Claudio Villas Boas 
se ausentava. Essa aliança solidificou os laços entre Niokombedi e a pessoa encar
regada das operações cotidianas do posto, que estava em posição de ajudá-lo de mui
tas formas. 

Continuando um processo iniciado por seu pai, Niokombedi tentou aumentar 
o número de parentes próximos. O que fez observando integralmente as restrições 
de dieta por certos parentes classificatórios em relação a quem essas restrições nlo 
sfo nonnalmente observadas e preferindo traçar sua relação com as pessoas mais 
através de ·laços consangüíneos do que de laços de afinidade, quando as duas 
possibilidades existiam. A primeira estratégia transformava parentes mais "distan
tes" em parentes "mais próximos". A segunda dava mais imporUncia a relações de 
substância física do que a alianças por casamento sempre que possível. Niokombedi, 
fazendo o mesmo que seu pai, havia reclassificado muitos parentes dessa forma . 
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Niokombedi também recebia um sólido apoio da administração da reserva 
do Xingu. Waraku, e posteriormente seu filho, rapidamente se adaptou à presença 
de brasileiros. O primeiro contato pacífico com os Suyá ocorreu na aldeia de Wara
ku. Waraku logo mostrou ser o líder mais cooperativo. Seu filho, Niokombedi, 
foi treinado pelos Villas Boas para ser seu representante na aldeia Suyá. O apoio 
da administração da reserva era em si mesmo um recurso, porque Niokombedi 
podia contar com a aprovação dos Villas Boas na maioria de suas ações e porque 
todas as mercadorias eram introduzidas entre os Suyá pelos Villas Boas ou por seus 
representantes e amigos. 

Em conseqüência da manipulação dos apoios e recursos tradicionais, assim 
como da influência de fora recentemente introduzida, Niokombedi era sem dúvida 
o mais forte ·dos três mêropakandé em 1972. Havia dominado bastante bem os 
membros da facção lll , que eram seus rivais tradicionais, e havia-se aliado à facção 
II e ao posto administrativo através do casamento . 

Entretanto, disputas faccionais continuaram a surgir. Como toda doença séria 
e toda morte sã'o consideradas como resultado de feitiçaria, Niokombedi e sua famí
lia achavam que tinham mais a temer de seus inimigos do que dos arcos e flechas de 
uma oposição numericamente superior. Mesmo uma oposição fraca é perigosa. Lo
go, Niokombedi entrava em conflito quando tentava ser ao mesmo tempo o líder 
egoísta de uma facção forte e o líder benéfico, ideal de todos os Suyá . 

O outro papel de liderança importante entre os Suyá é o do mêrokinkandé. 
Traduz-se literalmente mêrokinkandé como " dono-controlador das cerimônias 
Suyá". O mêrokinkandé é o homem que sabe todas as canções para os princi
pais rituais Suyá. Ele normalmente decide quando uma cerimônia deve ser reali
z.ada. Discursa na praça e exorta o resto da tribo a ser bom e a realizar a cerimônia 
corretamente. Pode organizar as expedições coletivas de caça e pesca que antece
dem a cerimônia. Decide que canções específicas devem ser cantadas e em que oca· 
siões e dirige sua execução. Ele também pode decidir não realizar ou adiar deter· 
núnadas cerimônias. f- consultado a respeito da maioria dos aspectos da etiqueta e 
da canção cerimoniais. 

Usando a definição de Swartz de líder como pessoa que formula e implemen
ta objetivos e acontecimentos públicos (Swartz 1968:2), o mêrokinkandé é explici
tamente um líder. Cerimônias como as associadas ·à iniciação dos rapazes ou à guer
ra são consideradas necessárias para.a perpetuação da sociedade Suyá. 

Se em geral existem muitos mêropakandé em qualquer aldeia Suyá, em geral 
só há um mêrokinkandé. Não há regra fixa de herança. Ao invés disso, tornar-se 
mêrokinkandé depende de interesse, talento musical e de ter perdido o espírito. 
Os Suyá dizem que um filho pode aprender com seu pai, mas tal relação não é ne
cessária. Quando um mêrokinkandé morre ou uma aldeia se divide, tornando-se 
necessário um novo líder cerimonial, não há, ao que parece, competição para o car
go. As pessoas pedem a um homem sem espírito e que conheça bem as cerimónias 
que as dirija. 

Os mêrokinkandé são sempre· recrutados entre homens que são chamados 
"homens sem espírito". Acredita-se que os espíritos (mêgaron) desses homens fo-
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ram retirados de seus corpos por wn feiticeiro e escondidos com alguma espécie de 
animal, de planta ou de peixe. Depois de determinado tempo, o homem cujo espí
rito foi roubado pode ouvir e compreender a fala e as canções da espécie com quem 
seu espírito reside. Quando existe alguma cerimónia em que há necessidade de 
novas canções - e muitas cerimônias Suyá exigem que, cada vez que são realizadas, 
cada homem cante uma nova canção - os homens sem espírito ensinam outras can
ções masculinas que seus espíri tos ouvem porque vivem com os animais, as plantas 
ou os peixes. Na geração falecida recentemente, essa capacidade era mais comum 
que hoje, apesar de os homens sem espírito sempre serem minoria. Excluindo os 
Beiços-de-Pau, atualmente só existe wn homem sem espírito e ele é o merokinkandé. 
Embora não exista a idéia de que as pessoas herdam a característica de ser sem espí
rito - pois isso depende do capricho de um feiticeiro - , as genealogias que- fiz indi
cam que pessoas sem espíri to ~o freqüentemente filhas de pessoas sem espírito. Os 
prisioneiros freqüentemente também perdem seus espíritos. Os líderes das facções , 
por outro lado, raramente são homens sem espírito . 

O merokinkandé atual afirma que pessoas sem espírito sã"o menos "completas 
socialmente" do que hornens que tém seus espíritos dentro de si, porque seus espí
ritos estão vivendo com animais e nunca poderão tê-los de volta. A distinção entre 
"homens completos' ' , com seus espíritos dentro de st , e "homens incompletos", 

QUADRO 1 

COMPARAÇÃO ENTRE O MEROPAKANDE E O MEROKINKANDE 

CARACTEIÚSTICA mêropakandé merokinkandé 

herança patrilinear, do genitor não é herdado, apesar de 
poder aprender com o pai 

poder poder secular, baseado no poder cerimonial, baseado 
parentesco no conhecimento 

qualidades beligerante, "cheiro forte", pode ouvir e compreender 
animais "como um jaguar" a fala dos animais; .não é 

socialrn ente completo 

oratória fala "o discurso que todos fala ·'o d iscurso que todos 
ouvem" ouvem" 

papel distribuição, oratória, ensina canções a toda a 
coordenação de atividades aldeia ; conduz o canto em 
coletivas, resolução de todas as cerimônias; resolve 
dispu tas, comporta-se como disputas a través de 
exemplo, chefia ataques e discursos, especialmente 
age em certas cerimônias quando um méropakandé 
como represcn tante dos está envolvido 
homens adultos 
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que perderam seus espíritos, era freqüentemente feita quando se discutia sobre o 
mêrokinkandé. 

Os papéis de mêropakandé e de mêrokinkandé sempre foram e continuam a 
ser complementares. O contraste entre o mêropakandé (líder político) e o mêro
kinkandé (líder cerimonial) é resumido no Quadro 1. 

A complementaridade entre os papéis do méropakandé e do mérokinkandé 
pode claramente ser vista em wn eclipse. Segundo eles, os eclipses ocorrem porque 
os Suyá nfo sã"o suficientemente beligerantes. Os Suyá afirmam que, quando há 
um eclipse do sol, as cobras deslizam pela praça, os jaguares se aproximam das casas 
e os jacarés deixam os ;ios e rastejam pela terra. A própria estrutura da sociedade é 
ameaçada. Em eclipses solares e lunares, o mérokinkandé conduz os Suyá na luta 
contra a desintegração mais extensa de seu universo social conduz.indo seu cantar. A 
invasfo da tribo por animais perigosos e de "cheiro forte" é detida cantando-se uma 
determinada canção até paMar o eclipse. Depois de um eclipse, os Suyá tradicional
mente realizam um ataque. O mêrokinkandé conduz o canto; o mêropakandé con
duz o ataque. Os dois papéis são necessários e complementares. 

2. O PODER DA DESCENDtNCIA; O PODER DO SABER 

Descrevi os papéis do méropakandé (líder político) e do mêrokinkandé (líder 
cerimonial). O méropakandé é considerado ao mesmo tempo como um homem 
ideal e como alguém que amedronta, que tem cheiro forte, que é imprevisivelmente 
belicoso e que é "como um jaguar". O mêrokinkandé é considerado socialmente 
menos completo do que os outros homens, porque seu espírito reside permanente
mente com alguma espécie de animal, planta, peixe ou inseto. A partir da descrição 
anterior, existem duas áreas que devem ser investigadas através de uma compara
ção dos Suyá com alguns dos outros grupos de língua Jê. 

O primeiro tema é a significação da herança patrilinear entre os mêropakandé 
numa sociedade em que a descendência nfo é, em outros contextos, enfatizada. A 
natureza patrilinear da herança da liderança política está relacionada à sua posição 
particular de mediadora entre natureza e cultura, entre facções baseadas no paren
tesco e a coletividade da aldeia. O segundo tema é a clara complementaridade entre 
o meropakandé e o mérokinkandé. Dois papéis de liderança sfo encontrados em al
gumas sociedades Jê setentrionais e centrais, mas não em todas. O dualismo da lide
rança Suyá precisa ser examinado numa perspectiva comparativa para que se descu
bra o significado de sua estrutura peculiar. 

Para esclarecer a relação entre a herança patrilinear e a atitude ambivalente 
em relação aos líderes políticos, as ideologias Suyá quanto à concepção, à gestaçfo 
e às relações de "identidade biológica" devem ser explicadas. Os Suyá acreditam 
que um feto é formado gradualmente pela acwnulação do sêmen de um homem 
no útero de uma mulher. A mulher é considerada apenas como receptáculo do 
sêmen. Para ilustrar isso, um informante esfregou seus braços e corpo e declarou: 
''Tudo isto é sémen''. Tanto o pai quanto a mãe observam as mesmas restrições se
xuais pós-parto; um indivíduo tem uma forte identidade biológica com a mãe e 
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com o pai, com seus siblings9 plenos e com seus próprios filhos. Esses parentes são 
considerados mais como "os mesmos" ou de um único tipo do que como "diferen
tes" 10

• Essa identidade é expressa em ações sociais através da observação de restri
ções recíprocas de comida e atividades por pais, irmãos e filhos feridos. Acredita-se 
que há uma identidade tão íntima entre esses membros de uma família que a comi
da ingerida por um ou a atividade realizada por um afetará outro membro, como se 
a outra pessoa tivesse ingerido a comida ou realizado a ativiJade. Essas restrições 
nã'o são observadas pela maiorià de meio-parentes ou de parentes por casamento 
(Niokombedi, citado acima, é uma exceção). NWlca são observadas em relação a 
não-parentes ou a parentes adotados. 

Todos os Suyá têm duas identidades diferentes: uma biológica e uma social. 
A identidade física de uma criança é herdada de seus pais. Sua identidade social -

~ 

seus nomes, metade, participação num grupo da praça, certas prerrogativas de ritual 
e status cerimoniais - lhe é dada jWlto com seu nome. Um menino recebe sel) 
nome de um ngedi (qualquer um de um grupo de parentes incluindo irmãos da 
mã'e "reais" e "classificatórios" e filhos do irmão da mãe num sistema de termi
nologia do tipo Omaha). Uma menina recebe seu nome de um tuwuyi (qualquer 
membro de wn grupo de parentes, incluindo mães das mães "reais" ou "classifi
catórias", mães dos pais e irmãs dos pais). Os Suyá, especificamente, afirmam que 
pais e irmãos "reais" e "distantes" não devem dar seus nomes a uma criança. Are
lação entre o doador do nome e o receptor do nome é muito próxima, mas não é 
uma identidade física. Os doadores e receptores do nome não observam restrições 
de dieta e de atividade um pelo outro quando um deles está doente ou ferido. São 
comparados com um duplo arco-íris: essenciahnente idênticos. Normalmente, quan
do wn homem é transferido na adolescência de sua moradia natal para a casa dos 
homens, seus laços biológicos são atenuados e suas relações cerimoniais são forta
lecidas. 

A identidade cerimonial de um meropakandé não é importante para seu 
status. Os meropakandé podem ser membros de qualquer metade, de qualquer gru
po de praça e de qualquer nome. A identidade biológica, genealógica, nunca é ate
nuada. Homens beligerantes e mêropakandé são freqüentemente chamados "ho
mens com carne e ossos fortes" e sua força física é muitas vezes mencionada quan
do são tematizados. Esses atributos físicos são transmitidos de pai para filho atra
vés do sêmen. Nem a identidade física nem a liderança são dados por um homem 
ao receptor de seu nome. A natureza biológica da sucessão entre os Suyá tem im
portantes implicações. 

A identidade social de um homem é recebida com seu nome e enfatiza seus la
ços cerimoniais e sua participação em grupos cerimoniais. A ênfase cóntínua nos 
laços biológicos existente entre um meropakandé e seus filhos pode explicar a ten-

9 Sibling quer dizer irmãos e írmãs. 

JO A ideologia de parentesco é mais discutida em Seeger (1974), Capítulo S, e no Capítulo 
6 deste livro. 
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dência de líderes políticos de serem exceções à regra de residência uxorilocal, entre 
os Suyá e também entre outras sociedades das terras baixas da América do Sul. En
tre os Beiços-de-Pau, a única exceção conhecida à residência uxorilocal era um 
méropakandé. Um padrão semelhante de exceções existe entre os Munduruku 
(Murphy 1960: 121). 

A ênfase nos laços de um mêropakandé com seu filho, a ideo!ogia da concep
ção e da gestação e a importância dada aos atributos físicos e animalescos do con
trolador da aldeia sfo todos compatíveis com a base de poder em que se funda a au
toridade do mêropakandé. Seu poder está baseado no controle de uma facção atra
vés da manipulação de seus laços de parentesco. Ele organiz.a atividades cotidianas 
que estão mais na esfera secular que na ritual. Quando o pai de um homem maximi
z.a seus laços de parentesco e o número de seus parentes, o filho está em boa posi
ção para também fazer isso , contanto que mantenha a identidade com seu pai e com 
os aliados de seu pai. Isso é mais facilmente feito permanecendo na casa do pai ou 
na mesma parte do arco da aldeia. 

O forte cheiro que é considerado característico do mêropakandé tem sua ori
gem nos mesmos princípios de ideologia e organização social. Entre os Suyá, o odor 
é um meio importante de classificar animais, pessoas em certos estados, os fluidos 
do corpo e certos atributos. O reino animal está dividido em três grupos a partir 
do cheiro. Existem animais de cheiro forte, acre e brando. Os de cheiro forte são os 
mais poderosos na cosmologia Suyá. Incluem todos os anin1ais e pássaros carnívo
ros, assim como o cervo, a anta e a preguiça. O jaguar é o representante mais pode
roso do grupo. Quando os controladores da aldeia sfo considerados de "cheiro for
te" e "como um jaguar", estão sendo classificados entre as espécies mais poderosas 
do reino animal. Outros homens adultos são considerados como homens totalmente 
sem cheiro. Garotos que ·ainda não entraram no primeiro estágio de iniciação são 
considerados como de cheiro forte. Entre os adultos, só mulheres têm "cheiro for
te". As mulheres estão associadas com as casas uxorilocais, assim como o líder po
lítico está associado com a facção baseada no parentesco. As mulheres, como os 
meninos não-iniciados, também sfo consideradas menos socializadas que os homens. 
Os mêropakandé sfo homens adultos cujo status está baseado em suas relações bio
lógicas, estando associado mais com o círculo de casas uxorilocais do que com os 
grupos cerimoniais associados com a praça. Seu comportamento é potencialmente 
perigoso e eles sfo equiparados às espécies mais perigosas e poderosas do reino ani
mal. 

Em toda tribo Jê já descrita, existem pessoas que são consideradas líderes da 
aldeia ou chefes de facções no interior das aldeias. Em todos os grupos Jê, o líder 
político deve ser um homem adulto atuante que conheça as tradições da tribo, que 
chefie uma facção e que seja (ou que antes da pacificação tenha sido) um guerreiro 
beligerante. Ele também deve ser uma figura imparcial que faz a paz e arbitra dispu
tas no interior da aldeia, assim como protege a aldeia dos inimigos. 

David Maybury-Lewis foi quem primeiro comentou a respeito do paradoxo 
dos líderes Jê, em sua análise da organização política dos.Xavante. Os líderes polí
ticos Jê representam tanto uma única facção como a aldeia inteira: 
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As qualidades idealmente requeridas dele [o líder Xavante] e o compor
tamento esperado dele enquanto está no poder são diametralmente opostas 
àquelas de que teve de lançar mão quando aspirou ã chefia (Maybury
Lewis 1967: 204). 

Minha discussão a respeito da ideologia e da prática da liderança Suyá mos
trou que os Suyá estão bem conscientes desse conflito. Como entre os Xavante, o 
meropakandé é assediado por responsabilidades conflitantes: em relação a seus pa
rentes e facção e em relação ã aldeia como um todo. O âmago desse paradoxo resi
de nas características do meropakandé, cujo poder político e social, que funciona 
no centro da aldeia, deriva em última análise das afiliações de parentesco biológicas, 
que estão associadas à periferia. 

Enquanto entre os Suyá e os X~vante a liderança política é transmitida patri
linearmente, os outros Jê setentrionais têm regr~s diferentes de herança. Existe um 
paralelo importante entre as ideologias de concepção e de herança d~ posição de li
derança em todas as sociedades Jê (resumidas na Figura 3). Nas tribos em que se 
considera que os dois pais contribuem para o desenvolvimento do feto (Kayapó" e 
Apinayé), o filho da irmã é o herdeiro ideal da chefia. Nas tribos que acreditam que 
só o pai contribui para o feto (Suyá e Xavante), a descendência é patrilinear. Na 
única tribo (Krahó) em que as teorias da concepção são relatadas como mistas, a 
forma de herança considerada ideal também é mista. 

Os Apinayé acreditan1 que a concepção se dá pela acumulação de sangue fe-
1ninino com sêmen dentro da mãe. Os dois parceiros contribuem para o desenvolvi-
1nento do feto. Os líderes políticos Apinayé eram todos considerados como perten
,·l.!ntes a uma única metade (kolti). A chefia devia passar de um homem para o filho 
Ja irmã, embora isso possa ser alterado caso se encontre wn candidato mais adequa
do {Nimuendaju 1939: 19). Os nomes sa-o passados da mesma forma, do irmão da 
mã"e para o filho da irmã. A posição de líder político, na medida em que exige a par
ticipação - numa metade, parece ser, ao menos em parte, um status cerimonial 
transmissível. 

As crenças dos Kayapó setentrionais a respeito da concepção equiparam-se às 
dos Apinayé. Os dois parceiros dão uma contribuição física para o crescimento do 
feto. Também os Kayapó dizem que o tab-djuo (o filho da irmã, o filho do filho ou 
o filho da filha) de um chefe deve tomar-se chefe. Nomes e deveres rituais são trans
mitidos obedecendo aos mesmos critérios, de um i-nget para um tab-djuo. Mas não 
se exige a participação numa metade. Terence Turner afirma que não há base fac
tual para as pretensões de herança dos Kayapó, mas a ideologia é importante e foi 
usada como apoio político ao menos por um líder de facção Kayapó (Terence 
Turner 1966: 87). 

Entre os Suyá e os Xavante, o cargo de líder de facção política e de preten
dente à liderança da aldeia é transmitido de pai para filho na ideologia e normal
mente de fato. Nos dois grupos, considera-se que só o pai contribui para o cresci
mento do feto e há um forte laço entre o pai e seus filhos. 

Exatamente nesses aspectos, os Krahó diferem tanto dos Suyá e dos Xavante 
quando dos Apinayé e dos Kayapó. De acordo com Melatti (1970), os Krahó não 
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QUADR02 

ALGUNS ASPECTOS DA LIDERANÇA EM DIVERSAS TRIBOS Dr LÍNGUA JÊ DO BRASIL CENTRAL 

IDEOLOGIA DE IDEOLOGIA DE DIFERENCIAÇÃO DOS RECRUTAMENTO DAS 
DF.sCF.N~NCIA PARA TRIBO CONCEPÇÃO P APl!IS DE LIDERANÇA F ACÇÕES E "FORÇA" 
LÍDERES POÚTICOS 

Krahó a ideologia de concepção vaga preferência por um parente dois papéis: líderes políticos as facções são fracas, 
(Timbira) é mista para suceder a um líder, sem e rituais recrutadas num difuso 

enfatizar um parente em especial grupo de parentes bilaterais 

Apinayé o feto é formado a partir o filho da irmã de um líder dois papéis: líderes políticos as facções são fracas, 
d o sêmen e do sangue deve tomar-se líder e rituais recrutadas num difuso 

grupo de pare.ttes bilaterais 

Suyá o feto é formado só pelo o filho de um méropakandé dois papéis: líderes políticos facções recrutadas no 
A 

deve tomar-se e toma-se líder e rituais grupo f an iliar bilateral semen 

Kayapó o feto é formado a partir o filho da irmã de um líder um papel: 1 íderes políticos as facções fortes consistem 
setentrionais do sêmen e do sangue deve tomar-se líder também conduzem rituais em grupos da casa dos 

(Turner 1966). Outros homens que são claramente 
autores sugerem a presença definidos (Gorotisc 
de especialista cerimonial Kayapó) 

Xavante o feto é formado só pelo o filho de um líder está em um papel: o líder político facções fo rtes recrutadas 
(Jê centrais) semen boa posição para se tomar controla a facção e üS a partir da participação 

um líder rituais numa linhagem 



têm outra regra de descendência para seus líderes políticos além da preferência, 
vagamente expressa e raramente existente, por alguns parentes de wn líder para 
exercer a função quando um líder morre (Melatti 1970: 300). Similarmente, os 
Krahó nã'o têm uma teoria consistente sobre a concepção. Alguns informantes · 
Krahó dão a teoria Apinayé e Kayapó ; outros dão uma teoria semelhante à dos 
Suyá e dos Xavante. Nem os parentes colaterais nem os lineares aparecem como 
preferidos nesse aspecto específico da sociedade Krahó e da ideologia Krahó. 

A ideologia de herança da chefia coerentemente se equipara à ideologia da 
concepção e da gestação, entre os Jê setentrionais e os Xavante. Isso poderia ser um 
lugar-comwn se a descendência fosse uma característica importante de outras ins
tituições nessas sociedades. Entretanto, com exceção dos Xavante, a herança da li
derança é uma das poucas áreas em que a descendência aparece. Uma explicaçã'o da 
importância da herança pode ser o recrutamento, difuso em outros contextos, dos 
grupos faccionais. Da Matta (1976a) observou que há um caráter difuso nas socie
dades Jê setentrionais que torna a legitimação do poder difícil. Não existem linha
gens nominadas ou outros grupos corporados importantes baseados em parentesco 
e, em conseqüência, o poder político parece residir em grupos de parentes rela
tivamente amorfos. A ideologia da concepção e da gestação, assim como a ideo
logia da descendência dão alguma estrutwa à formação e à perpetuação dos grupos 
políticos. Apesar de, na prática, poder existir considerável lugar para manipulação, 
a associação da liderança com relações de identidade física legitima certos tipos 
de aliança no interior das facções. Relações consideradas genealógicas - de acor
do com as concepções biológicas das respectivas tribos - são a base do poder polí
tico entre os Xavante, os Suyá, os Kayapó, os Apinayé e provavelmente também 
entre os grupos Timbira (representados aqui pelos Krahó ). A diferença entre os 
grupos reside em que laços são genealogicamente enfatizados: os Kayapó e os 
Apinayé enfatizam a relação entre o irmão da mãe e o filho da irmã, os Suyá 

.e os Xavante acentuam a relação pai-filho e os Krahó não se decidem por nenhu
ma das duas teorias. 

Além dessa clara variação entre os Jê com relação às ideologias da herança, 
existe também variação quanto ao papel do líder ritual. Líderes rituais sã'o encon
trados entre os Krahó (e outros Timbira), os Apinayé, os Suyá e possivelmente 
no grupo Xikrin dos Kayap6 11

• Estão ausentes especificamente entre os grupos 
Kayapó setentrionais estudados por Turner e entre os Xavante. Turner diz que 
os chefes Kayapó agem como a personificação ritual de toda a comunidade. Não 
dividem sua liderança com líderes ritu'ais. Entretanto, menciona que um único 
chefe em cada uma das duas aldeias realizava quase todas as principais funções 
rituais. Os outros estavam "aparentemente de acordo com essa situação e mostra
vam pouca habilidade para a atividade cerimonial" (T. Turner 1966: 94). Logo, os 

11 Lux Vidal (1972: XIV) menciona um chefe e um "velho xamã" que pode ter sido um 
especialista ritual. Ela também diz que os Xíkrin olhavam com desaprovação para o sistema de 
facção dos Gorotire Kayapó, cada uma com seu próprio líder, e afirmavam que eles, os Xíkrin, 
eram diferentes (Vidal 1972: 47). 
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Kayapó podem ter de fato algum tipo de especialização, mesmo se não há duas 
categorias diferentes de liderança. De acordo com Maybury-Lewis, o chefe Xavante 
conduzia os rituais e apontava seus parentes próximos como líderes rituais de cada 
grupo de idade (Maybury-Lewis 1967: 192-3). 

Nenhwna des.5as sociedades em que líderes cerimoniais são encontrados espe
cifica qualquer forma de descendência para o papel. Nimuendaju menciona que, en
tre os Apinayé, um homem pode aprender o papel com seu pai. Os Suyá me disse
ram o mesmo. Entretanto, conhecer as cerimônias, de acordo com os Suyá, ~o é 
algo que seja adquirido através da substância do corpo ou de wn grupo de nome. Ao 
invés disso, vem da experiência individual e das qualidades individuais, como inte
resse em aprender e boa memória. Os Suyá e os Apinayé fazem uma distinçã"o clara 
entre liderança política e liderança de cerimônias, entre vínculos físicos de descen
dência e a aquisição de saber. Tanto os líderes políticos quanto os líderes cerimo
niais têm poder. Onde os dois tipos de liderança são encontrados, são claramente 
distintos e complementares. 

Nos dois grupos sem líderes cerimoniais, o líder f accional organiza sozinho 
tanto a vida política quanto a vida cerimonial. As tribos Kayapó e Xavante estão 
entre as sociedades Jê mais intensamente faccionais . Apesar de ser difícil determi
nar o "grau" de algo tão circunstancial quanto o facciosismo, as monografias refe
rentes aos Jê revelam uma clara distinção entre, por um lado, os Xavante e Kayapó 
e, por outro, os Suyá, Apinayé e os grupos Tirnbira. Nos grupos em que há uma di
visão da liderança cerimonial e política em dois papéis separados, existe o f acciosis
mo, mas de forma menos extrema. Talvez isso ocorra porque o papel complementar 
do líder cerimonial age como um controle dos excessos dos líderes faccionais. Entre 
os Suyá, as atividades de pacificação e de exortação coincidem na arena pública de 
disputas. Tanto o meropakandé quanto o merokinkandé podem usar o estilo de ora
tória restrito aos líderes. Enquanto um líder pode estar incitando seus partidários 
à ação, outro líder - que representa a unidade da aldeia - pode falar a respeito da 
importância da unidade acima e além das disputas faccionais. 

3. RESUMO E CONCLUSÃO 

A liderança política, a sucessão política, o recrutamento para as f acções e o 
poder político estão todos intimamente associados a noções de relação física e des
cendência entre as tribos Jê do Brasil central. Entre os Suyá, a ênfase é dada à iden
tidade física do filho de um meropakandé com seu pai e aos atributos do corpo físi
co que também são diretamente herdados do pai. Os méropakandé sã'o considerados 
fortes, ativos e devem ter uma relação genealógica com os membros de suas facções. 
Há pouca ênfase na identidade cerimonial do méropakandé, apesar de ele participar 
plenamente das cerimônias. 

O conhecimento ·cerimonial e a habilidade em compor canções são formas 
complementares de poder entre os Suyá. Mais do que ser "como" um animal, o 
merokinkandé está em contato direto e permanente com o domínio animal porque 
foi aí que seu espírito estabeleceu residência permanente. Ele pode entender a fala 
das espécies naturais ~ essa é a fonte de seu saber. Certos rituais são essenciais para a 
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perpetuaçfo da tribo. O mêrokinkandé decide quando e como a maioria dos rituais 
será realii.ada e ensina aos homens as novas canções exigidas. O mêrokinkandé 
tem prestígio e pode ajudar a mediar disputas - especialmente aquelas em que o 
controlador da aldeia está ativamente envolvido. 

Uma aldeia Suyá sem os dois tipos de líder estaria incompleta. Embora as 
fontes de seu poder sejam diferentes, os papéis de controlador da aldeia e de contro
lador da cerimônia são semelhantes e complementares. Ambos são mediadores. O 
controlador da aldeia faz a mediação entre os homens, resolvendo disputas, prote
gendo a aldeia de ataque inimigo e conduzindo ataques. Mais recentemente, passou 
a mediar os brasileiros e os Suyá. O controlador da cerimônia faz a mediação entre 
os homens e os animais. Seu espírito vive entre os animais, cujas canções ensina a 
seus companheiros. A sociedade é perpetuada por e~ contínua transferência de 
canções dos animais para os homens, porque novas canções sfo exigidas para que as 
cerimônias se realizem corretamente. 

Os dois papéis de liderança Suyá são aparentemente paradoxais. Os líderes são 
considerados homens ideais, mas têm atributos animalescos negativamente valori7Jl· 
dos. O paradoxo pode residir na própria naturei.a d.o poder. Todo poder, na cosmo· 
logia Suyá, vem do domínio natural. O domínio natural tainbém ameaça a existên
cia da sociedade, à qual se opõe. O poder é necessário na sociedade - na cura (em 
que as metáforas animais são centrais para os caJ\tos de cura), em cerimônias (em 
que do cantadas canções de animais) e na liderança política. A naturei.a, com seu 
poder, nem sempre tem wn efeito benigno sobre os homens. Os líderes Suyá tam
bém nfo. A ideologia do poder e a realidade do poder político são iguais. O mêropa
kandé é ao mesmo tempo wn pacificador que age em benefício de toda a aldeia e 
wn líder egoísta de wna facção baseada no parentesco que está continuamente se 
esforçando para consolidar sua posição. Seus atributos - ter wn cheiro forte, ser 
"como wn jaguar" - assim como a herança patrilinear do papel, são indicações adi
cionais de que um líder político é uma figura ambivalente. Ele é natural e social, po
deroso e imprevisível. Similarmente, o mêrokinkandé tem saber, mas à custa de 
perder seu espírito para wna espécie natural. Ele também tem poder, mas este é ob
tido a determinado preço; ele nfo é tão completo socialmente quanto os outros ho
mens. A oposição dos domútios da naturei.a e da cultura, encontrada nas crenças 
cosmológicas d.a maioria das tribos Jê, é até certo ponto mediada pelos líderes polí
tico e ritual. Sua posição mediana expre~ seu poder e também lhes dá poder: o 
poder de liderança faccionai através da herança e o poder de liderança através do 
saber. Ao mesmo tempo semelhantes e complementares, o mêropakandé e o méro
kinkandé refletem tanto o dualismo da sociedade Suyá quanto a importância da 
oposição da naturei.a e da cultura, suas mediações e transformações na ideologia 
Suyá e Jê. 
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