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CAPITULO 1 
INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Campo 

Este trabalho, apresentado inicialmente como tese de mestrado ao 
programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve seus dados obtidos em seis 
meses que permaneci na área do Parque Indígena do Xingu. Meu primeiro 
período de campo foi de cerca de 2 meses em 1965 e 1 mês em 1966, como 
estudante subgraduado. Nestas duas etapas estive em companhia de meu 
professor na Universidade de Brasília, Eduardo Galvão. Permaneci, também, 
em contato íntimo com os irmãos Villas Boas, neste período. Estive então nas 
aldeias Kamaiurá e lawalapiti, além de ter visitado tribos do norte do Parque 
Indígena do Xingu, agrupadas em torno do Posto do Diauarum. Esse primeiro 
período no Xingu - com o contato na área com Galvão e os Villas Boas -
valeu-me um conhecimento geral da região, que seria posteriormente de ex
trema utilidade em um trabalho de pesquisa sistemático . 

Em 1971 , retornei ao Parque Indígena do Xingu como estudante pós
graduado, no Museu Nacional e antropólogo profissional, na Divisão de Es
tudos do Departamento Geral de Estudos e Pesquisas da FUNAI. Neste meu 
período de campo, de três meses - de outubro de 1971 a janeiro de 1972 -
fui orientado pela preocupação teórica que veio guiar esta tese. Nesta etapa 
permaneci a maior parte do tempo na aldeia Aweti, tendo visitado, também, 
os Kamaiurá, os lawalapiti, Mehinaku e Txikão. 

Objetivos 

Pretendo neste trabalho identificar, na forma de oposições lógicas, alguns 
dos elementos que organizam a estrutura social xinguana por sua operação 
em três sistemas: parentesco, ritual e economia. 
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Começo com o sistema de parentesco, que por sua própria natureza traz 
mais dados para a identificação das oposições que buscamos. Pelas suas 
características formais ele permite a apreensão mais fácil dos critérios que 
levam os xinguanos a classificar os homens e as coisas. Segue o ritual, que 
acompanha de forma direta, uma a uma, as oposições encontradas no sistema 
de parentesco. Penso que de maior interesse é aqui a presença da economia 
na estrutura social, em igualdade na análise com os demais sistemas. Ela é 
normalmente colocada como "pano de fundo" ou "base de explicação" para 
o estudo da estrutura social . 

Seria uma suposição primária a de que um trabalho de interesse para o 
indigenismo deveria estar desvinculado de uma preocupação teórica, que vem 
a dar, além de uma forma na seleção e organização de dados, a condição 
básica para o conhecimento da realidade, conhecimento sem o qual cai-se no 
indigenismo irracional. Por outro lado, a Teoria da Fricção lnterétnica não se 
adequa, enquanto centro de abordagem ao caso xinguano. O Xingu começa 
apenas a apresentar as características de uma área de fricção interétnica. On
de, porém, se faz mais atuante o contcrto é ele considerado com destaque, 
ou seja nas conser,üências da de população para o sistema social, na estrutura 
de poder articulada com a da sociedade nacional e na economia, pelo sistema 
de trocas, existente com a sociedadé nacional. Na "Apresentação da Área", o 
próximo item desta introdução, é feito um apanhado da situação de contato. 
( 1) 

O maior interesse deste trabalho para o lndigenismo vem do equilíbrio e 
da articulação entre os três sistemas aqui abordados. Um ponto que a ex
periência indigenista brasileira desde Rondon tem enfatizado é a necessidade 
de uma integração lenta e progressiva das sociedades indígenas na sociedade 
nacional, afim de se evitar a violenta desorganização sócio-cultural 
que normalmente acompanha o contato interétnico. Esta posição não surge 
do interesse estético de Antropólogos em manter grupos humanos não to
cados por outros mas sim, das próprias necessidades dos grupos indígenas 
brasileiros. Por exemplo, conforme o leitor poderá observar, uma modificação 
em rituais que exprimem toda uma forma de vida espiritual, poderá levar a 
uma desorganização em diversos outros níveis, inclusive o econômico. Antes 
de qualquer modificação portanto, é desejável uma avaliação dos seus efeitos 
a partir de um conhecimento da Estrutura Social. 
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( 1 ) Teoria da Fricção interétnica vem a ser o sistema conceituai desenvolvido 
principalmente por Roberto Cardoso de Oliveira. Em Cardoso de Oliveira 
(1972) encontram-se vários trabalhos que fornecem uma visão o~:-;;.I d(.t$ta 
abordagem. 
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A tese da necessidade de mudança gradual e progressiva das sociedad.es 
indígenas tem sido também atacada por antropólogos d~ outros paises, prin
cipalmente mexicanos. Bonfil Batalla por exemplo, considera esta tese com~ 
um aspecto do "pensamento conservador em Antropologia Aplicada" ( Bonftl 
Batalla, 1970, 248)_. Acredito que este pode ser o ca~o em ~e tratand~ ~e 
atuais índios camponeses do México e talvez de comunidades 1ndig~nas Já in
tegradas na sociedade nacional brasileira. Aqueles grupos em que a.1nte~ração 
se encontra em seus primeiros momentos, exigem porém uma polit1ca diferen-

te. 

Apresentação da Area 

o Alto Xingu compreende as terras que margeiam os formadores do Xin
gu, os rios Ronuro, Batovi e Culuene. Estas terras tem ~? sul, o cerrado 
característico do Brasil Central, interrompido por flore~tas c1hares'. Ao norte a 
área é formada por uma floresta de transição para o tipo amazôn1co, embora 
com árvores de menor porte. As estações da s~ca e da chuv~ são bem mar
cadas, começando as chuvas em outubro e terminando em maio. 

o Parque do Xingu apresenta duas áreas de concentração d.emográfica, 
centradas nos dois postos indígenas. No Sul do Parque, na região dos for
madores do Xingu estão os índios conhecidos na literatura da ~r~a como 
"xinguanos". Serão eles os grupos estudados por este trabalho, ~rinc1palmen
te os Aweti com quem passei a maior parte do meu tempo. Os x1nguanos es
tão agrupados em torno do Posto lndigena Leonardo Villas Boas. 

Ao Norte, atendidos pelo -Posto do Diaurum estão outros grupos indi
genas cuja presença na região é .rel?tiva~ente recente. Esses grupos são os 
Txukahamãe (Kaiapó), Juruna, Ka1ab1 e Su1á. 

As tribos indigenas habitantes da Região dos Formadores do Xingu (S~I 
do Parque), lá foram chegar provavelmente, d~vido aos pro~esso~ d~. rearranjo 
demográfico, que se iniciaram com o descobrimento. A região s1gn1f1cou P?ra 
os xinguanos uma área de refúgio, onde até há pouco hou~e um relativo 
isolamento das frentes pioneiras nacionais. O contato do~ x1~guanos com 
outros grupos indígenas era episódico e sem maiores consequências. 

A primeira visita de um caratba, termo pelo qual os xing_uanos chamam. os 
civilizados, foi a do etnólogo alemão Karl Von den Steinen, em 1884. A região 
foi , em seguida, percorrida apenas de pa~sagem por antropólo~os e explo-

d até 1940 quando a vanguarda da expedição Roncador, hderada pelos 
ra ores, , . ê . manente 
irmãos Villas Boas, criou postos de ass1st nc1a per · 
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Em 1952, foi proposta a criação do Parque Indígena do Xingu, concre
tizada afinal em 1961, então com uma área de 22.000 km2. Em 1971, foi refor
mulada a área do Parque, com a futura abertura de sua parte norte a civili
zados. O Parque foi aumentado para o Sul, com uma área onde não há ín
dios. Os objetivos da criação do Parque do Xingu foram a garantia de terra 
aos índios, a proteção contra os efeitos dissociativos do contato interétnico e 
a assistência de saúde. O contato com os grupos do Norte do Parque tem se 
tornado progressivamente importante para os xinguanos. O contato, com os 
civilizados, ocorre através do Posto Indígena Leonardo Villas Boas, da base do 
Xingu da Força Aérea Brasileira e de algumas fazendas que ·cercam o Parque. 
Grande número de turistas e etnólogos tem visitado as tribos da área nos úl
timos anos. Vários índios, principalmente devido a tratamento de saúde, têm 

. conhecido as grandes cidades brasileiras. Todos estes circuitos de contato tem 
atuado na direção de um nível de articulação progressivamente maior da 
sociedade indígena à sociedade nacional. 

Os xinguanos já constituíam uma unidade cultural, para os primeiros et
nólogos que os conheceram. Galvão (1960, 28) reuniu-os sob o conceito de 
área cultural. Nove tribos habitam atualmente o Alto Xingu, mantendo um 
padrão lingüístico onde se fazem representar dois dos grandes troncos lingüís
ticos brasileiros: Tupi e Aruak e uma família lingüística importante, a Karib. Os 
grupos do Alto Xingu, embora de línguas e origens diversas, através de sé
culos de contato, desenvolveram uma aculturação reciproca que os unifor
mizou, sob diversos pontos de vista. A par dessas semelhanças entre os 
elementos culturais das tribos xinguanas, desenvolveram-se mecanismos 
sociológicos de integração intertribal, que lhes dão a identidade de elementos 
de um sistema social. Essas similaridades, não impedem que haja diferenças 
importantes entre os diversos grupos e que, justamente essas diferenças sejam 
fundamentais para a existência de um único sistema social xinguano, por via 
da solidariedade orgânica que estabelecem. 

São os seguintes os grupos da área, classificados segundo o tronco lin
güistico: (2) 

Kuikuru 

KARIB Kalapalo 

Maitipu 

Kamaiurá 

TUPI 

Aweti 
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Waurá 

ARUAK Mehinaku 

lawalapiti 

Isolado Trumái 

Galvão (1960, 28)situa na área cultural do Xingu os Bakairi e Suiá (3). Os 
Bakairi, já há décadas, afastaram-se para o sul, perdendo contato 

com os demais xinguanos. Atualmente, principalmente devido ao cantata in
tenso sofrido com divilizados, estão por demais descaracterizados como xin
guanos. Os Suiá por outro lado, já foram considerados por Simões como mar
ginais ( 1963, 84). Já há muito tempo tem estado isolados dos xinguanos e 
sofrido uma série de influências estranhas de seus vizinhos Txukahamãe, 
Juruna e Kaiabi. Além disto o grupo foi "reforçado" nos últimos anos por um 
grupq Tapayuna, que se agregou aos Suiá, muito reduzidos em número. Os 
Tapayuna, de mesma língua que os Suiá, apresentam algumas diferenças cul
turais que vêm dos contatos anteriores dos últimos, com os xinguanos e com 
os demais grupos do Parque. 

Os grupos Karib habitam a leste do rio Curisevu, afluente do Culuene. Já 
os Tupi e os Aruak habitam a oeste desse rio. A localização dos grupos é a 

seguinte: 

Kamaiurá - Margens da lagoa lpawu . 9 km do posto Leonardo Villas Boas; 

Avveti - Nascentes do ribeirão Tuwatuwari, afluente do Culuene, no 
dividor de águas desse ribeirão com o Curisevu; 
Waurá - Próximos ao rio Batovi; 
IVlehinaku - Curso médio do ribeirão Tuwatuwari; 
lavvalapiti - Ribeirão Tuwatuwari, a 1500m do posto Leonardo Villas 
Boas; 
Kuikuru - Margem esquerda do Culuene; 

Kalapalo - Margem esquerda do Culuene; 
IVlaitupu - Margem esquerda do Culuene; 
Trurrai - Posto Indígena Leonardo Villas Boas. 

( 2 ) Os índios Txicão (Karib), recentemente pacificados não são ~onsiderados 
como membros da comunidade xinguana pelos demais índios. 

( 3) As " Áreas Culturais" de Galvão, abrangem de 1900 a 1959, razão pela qual é 
válida a inclusão dos Bakairi e Suiá na área do Alto Xingu. 
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NOVO E O VELHO TRAÇADO DO PARQUE INOIGENA DO XINGU 

TRACAOO ANTIGO • 
NOVO TRAÇAOO 

TRtB os: 

1 - TXUK ARAMÀI 

2 - TXUKARAMÀ I 

3 - JURUNA 

4 - KAYABI 

5 - SU IÁ 

r---
1 
I 

PIX - POSTO LEONARDO VILAS BOAS <Sede ) 

6 - WAURÁ 

7 - KAMAY URÁ 

8 - YWALAPIT I 

9 - TR UMÁI 

10 - TX IKÂO 

11 - AWE TI 

12 - MAITIPU 

13 • KAL APALO 

14 - KUIKURO 

15 • MEHINAKU 

• 

Quando Steinen ( 1940, 244) passou pela área em 1884, calculou sua 
população em 3000 habitantes. Galvão e Simões (1966, 43) calculam a po
pulação da área para 1952 em 652 índios. A razão da depopulação violenta 
foram as tradicionais epidemias que acompanham o contato entre indios e 
brancos. Hoje em dia, graças à eficiente assistência prestada na área, a po
pulação cresceu para cerca de 900 índios. Os maiores grupos são os Ka
maiurá, Kuikuru, Kalapalo e Waurá com mais de 150 membros. Os Maitipu, 
Aweti, lawalapiti e Trumãl, têm menos de 50 indivíduos cada. Os Mehinaku 
são cerca de 60 indios. 

As mudanças drásticas na população são fator de primeira ordem de irn
:>ortãncia na explicação da estrutura social xinguana. 

OS AWETI NO XINGU 

Os Aweti formam um pequeno grupo, localizado nas nascentes do ri
beirão Tuwatuwari. O acesso à aldeia é extremamente difícil e já Von den 
Steinen, visitando a aldeia, então situada a poucos metros da atual, notava o 
meandro de pequenos canais cursados até ela. Chega-se à aldeia após 11 
horas de canoa, a partir do Posto Leonardo Villas Boas, subindo o ribeirão, 
que se subdivide em dezenas de canais. Somente com o conhecimento que 
têm os xinguanos d·e seu território, o caminho pode ser seguido. Por vezes OS· 

canais têm a profundidade de um palmo, sendo então os remos substituídos 
por varas, com as quais são impulsionadas as canoas. Na época da seca o 
percurso é intransitável, restando as alternativas de 35km a pé, ou dois dias 
de canoa através do Culuene e do Curisevu, encerrados por 6km a pé do 
Curisevu à aldeia. 

As nascentes do Tuwatuwari, às margens das quais fica a aldeia, consis
tem em uma série de remansos, poços e lentos cursos d' água de um buritizal, 
um pântano. A aldeia fica em uma faixa de terra alta, de cerca de 6km, que 
separa o buritizal do Curisevu. Esta faixa é tomada pela floresta ciliar carac
terística da região. A água do Tuwatuwari, da qual a aldeia se serve, fica a 
1500'm das casas. A aldeia há muito tempo se situa ao longo da trilha que une 
as águas do Tuwatuwari às do Curisevu. Nela contei 6 sítios de antigas aldeias 
Aweti. 

Quando chegamos à aldeia, tinha ela cinco casas e uma população de 44 
pessoas. Duas dessas casas eram habitadas, apenas, pela família nuclear de 
seus proprietários. As demais, eram ocupadas, seguindo o padrão tradicional 
xinguano, por unidades mais amplas de parentesco - o dono da casa, sua 
família nuclear e afins. Uma das casas foi queimada enquanto estávamos na 
aldeia e uma nova foi construida. Essas duas casas, a antiga e a nova, se-
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guiam o padrão neo-brasileiro, com teto em duas águas. No centro da aldeia 
xinguana, não fugindo os Aweti à regra, encontra·-se a "casa das flautas", 
casa dos homens. Não tem a aldeia Aweti o grande gavião preso em sua 
enorme gaiola, encontrado na aldeias maiores. A aldeia Aweti, tanto em 
população, como em número de casas, é das menores do Xingu. 

CROQUIS DA ALDEIA AWETI 

CORISEVU 

NOVA CASA 

D .2 

FLAUTAS 

<> 
CASA DESTRUÍDA 

$4 

ROÇAS 

AGUA (TUWATUWARI) 

) Os Aweti são, atualmente, dentro do Xingu, uma tribo de pequena ·im-
J portância . Não têm, como os Kamuirá ou os Káikuru, pretensões à hege-

)J' monia na área, e seu significado funcional é inexpressivo, ao contrário dos 
lawalapiti, por exemplo, um grupo que, embora pequeno, tem funções impor
tantes na mediação entre outras tribos. A escolha dos Aweti deveu-se ao fato 
do grupo ainda não ter sido estudado, apresentando uma série de caracterís
ticas próprias do maior interesse. 

Das pessoas que habitam a aldeia Aweti, 19 são adultos - 9 homens e 
10 mulheres - sendo os restantes crianças. Enquanto estávamos na aldeia, 
morreu uma mulher, sendo o total original, portanto de 20 pessoas adultas. A 
estrutura demográfica Aweti está representada no quadro abaixo : 

8 

• 

• 

Classe Etãria 

Até 5 
5 a 10 
10 a 15 
15 a 20 
20 a 25 
25 a 30 
30 a 35 
35 a 40 
40 a 45 
45 a 50 
50 a 55 
55 a 60 
60 a 65 
65 a 70 

Totais 

Homens 

5 
4 
5 
1 
1 

4 

2 
2 

1 

23 

Mulheres 

4 
4 
3 
2 

3 
2 

2 
2 

1 

21 

Subtotais 

9 
8 
8 
3 
1 
3 
6 

4 
4 

2 

44 

Chama a atenção neste quadro, o grande número de indivíduos com 
menos de 15 anos. 25 pessoas estão incluidas nesta faixa, representando 57°/o 
do total da população. As epidemias matam sobretudo crianças e velhos. Não 
existe na aldeia Aweti, nenhum individuo entre 45 a 65 anos. A sobrevivência 
de 2 indivíduos na classe mais velha, com mais de 65 anos, pode ser explicada 
pelo tamanho original da população. A classe de 15 a 20 era a mais nova em 
1954, quando irrompeu uma violenta epidemia de sarampo na área. Só exis
tem, por este motivo duas mulheres e um homem nesta classe. A classe 
seguinte, por ser também nova na época, tem apenas 1 indivíduo nela si
tuado. A faixa de 5 a 15 já manifesta a assistência prestada pelo Parque In
dígena do Xingu . 

O quadro acima apresentado, não se refere, apenas, aos indivíduos clas
sificados como Aweti, mas a todos os habitantes da aldeia. A estrutura de
mográfica aqui trazida, representa uma amostra do Xingu . Também no estudo 
da demografia é impossível se ignorar a totalidade composta pelos diversos 
grupos. Entre os Aweti moram dois Kamaiurá, um indivíduo, que embora filho 
de pai Aweti é considerado Trumai, e duas mulheres lawalapiti. Há dois 
meninos na faixa de 10 a 15 anos, considerados Kamaiurá. No posto Indígena 
Leonardo Villas Boas mora um Aweti de mais de 70 anos, sua filha também é 
considerada Aweti. Na aldeia Maitipu mora uma mulher Aweti; duas na aldeia 
Kamaiurá e uma na aldeia Waurá . 

9 
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CAPITULO li 
O SISTEMA DE PARENTESCO 

As Terminologias 

A língua Aweti apresenta duas terminologias paralelas de parentesco, 
uma de referência e a outra vocativa. As duas apresentam divergências, en
quanto sistemas de classificação, sendo a terminologia vocativa composta de 
categorias mais amplas que as da referência . 

O argumento dos termos de parentesco em duas terminologias distintas é 
um recurso metodológico de que lançamos mão pois, embora haja uma ten
dência real ao uso de certos termos como de referência e ao de outros vo
cativamente, concretamente, as duas terminologias por vezes se confundem, 
sobretudo no uso de termos de referência como vocativos. O inverso, o uso 
de termos que alistamos na terminologia vocativa, de forma referencial, é 
mP.nos comum. 

T ew 1 rinologia de Paret 1tesco de Referência 

1. ltup 
Somente o marido da mãe biológica e provável pai biológico de ego . 
O termo é composto do possessivo 1 - , acrescido do radical - Tup-, 
"velho". 

1a .. ttupiju-IP, FIPP, 
Designa todos os irmãos, reais ou classificatórios, do pai de ego. 
Composto do termo 1, ltup-, seguido do sufixo - iju, dim1nut1vo. 

2. lty-, im, fimm, 
Designa a mãe de ego e todas as suas irmãs, reais ou classificatórias. 
O termo é composto do oossessivo 1 - seguido do radical -Ty. 

3. At.nN8i- lm, FIPm 
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Designa todos os irmãos, reais ou classificatórios, da mãe real ou 
classificatória de ego. Não parece tratar-se de um termo Tupi, mas, 
provavelmente, de um termo lingüisticamente definido por oposição 
ao termo tomado português Apai e usado na terminologia vocativa. 

4. AieiW-IP, FIPP 
Designa todas as irmãs ou classificatórias do pai, real ou classificatório 

de ego. O termo existe, provavelmente, por oposição ao termo anguê, 
existente na terminologia vocativa. 

5. ltyyt-1 , FIP, Fim 
Usado apenas por Ego masculino. Designa todos os irmãos mais 
velhos reais ou classificatórios. 

6. ltywvt-1, FIP, Fim 
Usado apenas por Ego masculino, designando todos os irmãos mais 
moços, reais ou classificatórios. 

7. lnãtagaput-i, flP, fim 
Usado apenas por Ego masculino, designando todas as irmãs mais 
velhas, reais ou classificatórias. 

8.· ltevijakwamut-i, flP, fim 
Usado apenas por Ego masculino, designando todas as irmãs mais 
moças, reais ou classificatórias. 

9. lkywyt-1, FIP, Fim 
Usado apenas por Ego feminino, designa todos os irmãos mais velhos 
ou mais moços, reais ou classificatórios. 

10. ltutét-i, fim, flP 
Usado apenas por Ego feminino, designa todas as .irmãs mais velhas, 
reais ou classificatórias. 

11. lkypyYt-i, fim, flP 
Usado apenas por Ego feminino, designando todas as irmãs mais 
moças, reais ou classificatórias. 

12. ltayt- F I FI, FFIP 
Usado apenas por Ego m~sculino, designa todos os filhos, reais ou 
classificatórios. Termo composto do possessivo (i) seguido do desig
nativo da 1. ª pessoa do singular -a-, seguido do diminutivo -yt. Li
teralmente, o termo significa "meu eu pequeno" . 

• 
13. lmembyt- F, Fi, f, fi , 

Usado apenas por mulheres, designando todos os filhos e filhas, reais 
e classificatórios. O termo é composto do possessivo i- acrescido da 
raiz -mem- que significa "marido", "casar", seguido do diminutivo, -
yt. O significado do termo seria então "meu marido pequeno". 

14. ltatiyt- f' fl 
Usado apenas por Ego masculino, designa todas as filhas, reais ou 
classificatórias. 

15. lntiyt- Fi, fi 
Termo usado apenas por Ego masculino, designando todos os filhos e 

filhas das irmãs, reais ou classificatórias. 
16. lmbeng- FI, fl 

Usado apenas por Ego feminino, designando todos os filhos ou filhas 
dos irmãos, reais ou classificatórios. 

17. lpawvt- Fim, fim, flP, fiP 
Nesta categoria são agrupados todos os primos cruzados, sem distin
ção de sexos. Designa todas aquelas pessoas com quem Ego mas
culino possui relações de afinidade potencial. 

18.Atu- PP, Pm, IPP, IPm 
O termo é composto de designativo da primeira pessoa do singular a-, 
acompanhado do radical tup, que significa "velho". Manifesta a iden
tidade entre gerações alternadas. Todas os indivíduos do sexo mas
culino da 2. ª geração ascendente, são incluídos nesta categoria. 

19.Ati- mP, mm, imP, imm 
Designa todas as mulheres da 2. ª geração ascendente. O termo 
parece ser definido na língua Avwti por oposição ao termo Atu de n. º 
18. 

20. ltemunhamunhu- FF, Ff, fF, ff 
Usado apenas por Ego masculino, designado por todos os indivíduos 
da segunda geração descendente. 

21. hue111burup- FF, Ff, fF, ff 
Usado apenas por Ego feminino, definindo todos os indivíduos da 
segunda geração descendente. 

22. ltatV- e 
Apenas a esposa ou esposas de ego cabem nesta categoria. 

23. lmen- E 
O possessivo i- é acrescido de -men, que significa "casamento", 
"casar". 

24. ttatyyp: Pe -
Ego masculino designa todos os pais, reais ou classificatórios, da es
posa. Termo composto de ltaty, esposa, acrescido de yp, forma 
transformada de up. 

25. ltatytoja: me 
Ego masculino designa todas as mães, reais ou classificatórias, da es
posa:. Termo composto de ttaty, esposa, e do sufixo toja, cujo sig
nificado desconhecemos. 

26.hnendup- PE 
Ego feminino designa todos os pais, reais ou classificatórios, do es
poso. Termo composto de imen-, "meu marido" acrescido de -up-, 
"velho" "Velho de meu marido". Seria a tradução literal. 

27.huendy: mE . 
Ego feminino designa todas as mães, reais ou classificatórias, do es-
poso. Termo composto de imen-, "meu marido", acrescido de -dy, 
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forma transformada de -ty, "mãe". 
28. ltavtatv- e F 

Usado ape~as por ~go masculino designa a esposa ou esposas de 

!~dos ?s ~~lhos, re?1s ou classificatórios. Termo composto de ltayt 
m~u filho , acrescido de -taty, "esposa" . ' 

29. hatiy11aen- Ef 
~sado a~nas por Ego masculino, designado 0 esposo de todas as 
filhas, reais ou classificatórias. Composto do tJrmo ~ " · h f lh ,, d . .._ ... ., ... , m1n a 
1 a , que per e o sufixo -yt-, seguido de -men, "marido". 

30. hnonbu11wsn- Ef 
~sado ap~nas por E.g.o feminino, designado a esposa de todos os 
filhos, reais ou class1f1catórios. Composto do termo imenbyt " 
f 'lh ,, t f d . , meu 
1 o , rans orma o e seguido de -men-, "marido". 

31. 111 enbutaty- eF 
Eg~ feminino, compreende a esposa ou as esposas de todos os filh 
~ea1s ou classificatórios. O termo é composto do termo para fi~s~ 
=~byt, transformado em imembut, acrescido do termo para esposa, 

32. lkydzizap: Ei, iE, le, el 
Compreende a categoria todos os afins de mesmo sexo e geração que 
~go. O termo significa literalmente, "aquele que tem vergonha", ie, 

aquele a. quem devo evitar" . Vergonha em Aweti é akutsizeio pa-
lavra relacionada à ikydzizap. ' 

Tenrinologia Vocativa de Pare11tesco 

1. Apai- P, IP, FIPF, FimP 
Termo tomado ~a lingua ~rtuguesa, compreendendo 0 pai de ego e 
tod~s os seus irmãos, reais ou classificatórios. O termo HaraihMt 
trazido por Galvão (1953, tabela no final do trabalho) não ouvimo~ 
sen~o usado p.elos Aweti, embora formalmente factiv~I na estrutura 
da hngua Awet1 . 

2. Anguê: m, im, fimm, flPm 
De~i~na a mãe de ego, bem como todas as irmãs, reais ou classifi
catonas, da mãe de ego., Estão incluidas na categoria todas as mu
lheres da primeira geração ascendente, do lado da mãe de Ego. 
Corresponde ao termo 2, da terminologia de referência. 

3. Atatai - 1, i, FIP, fiP, Fim, fim, Fim, fim, FiP, flP 
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O termo compreende vãrias categorias da terminologia de referência 
~en~o usa~o por ego masculino ou feminino, referindo-se a todos 0~ 
1r~aos ~u irmãs mais velhas. Compreende os termos 5, 7 e 10 da ter
m1nolog1a de referência e em parte o termo 9 dessa terminologia. En
globa, também, o termo para primos cruzados. 17. 

• 

4. lnhyt, panhét ou Oondim: flP, fim, fiP, fim 
Termo usado apenas por ego masculino, designando todas as irmãs 
mais moças, reais ou classificatórias. Corresponde ao termo 8, da ter
minologia de referência, passando no entanto, a englobar, também, 
para as primas cruzadas, termo 17. 

5. Pilt- I, i, FIP, fiP, Fim, fim, FiP, fiP, Fim, fim, F, f , FI, fl, Fi, fi,FFIP, 
fFIP, FfiP, FFim, ffim, FfiP, ffiP, FFLm, fFLm. 
Termo que, de uma forma geral, designa criança, embora, referindo-
se, também, a qualquer parente mais novo. 

6. Auwai- lm, FIPm, Fimm 
O termo 3, da terminrlogia de referência. 

7. Aieiê- iP, flPP, fimP 
O mesmo termo de n. 0 4, da terminologia de referência. 

8. Kitzajê- Pe, Ef, Ei, le (Ego masculino), Me, eF, el (Ego feminino) . 
Termo geral definindo todos os afins de mesmo sexo de ego. Abrange 
os termos 25, 27, 29, 31 e 32, da terminologia de referência. Parece 
estar lingüisticamente relacionado ao termo akutizitzeio "vergonha". 

Não existem termos na terminologia vocativa corresp9ndentes à diversas 
categorias da terminologia de referência, pois os nomes l)esSoais são usados 
na designação de diversos indivtduos com um vinculo de parentesco. Os pais, 

por exemplo, normalmente chamam os filhos pelo nome . 

Em ambas as terminologias, os critérios básicos de contraste são o sexo e 
a geração. A terminologia vocativa possui categorias mais abrangentes, que a 
de referência. Nesta última, usando os princípios trazidos por Kroeber (1969, 
17 e 18), encontramos os seguintes princtpios subjacentes ao sistema: diferen
ça entre gerações; diferença de idade em uma mesma geração; o sexo do 
parente; o sexo da pessoa que fala; o sexo da pessoa através da qual o paren-

tesco t~m lugar; distinção entre afinidade e consangüinidade. 

Na terminologia vocativa, atuam os mesmos princfpios, embora haja, nor
malmente, uma combinação de menor número de princfpios denindo cada ter-

mo, levando à categorias mais amplas. 

Dos princípios alinhados por Kroeber (idem) e operativos no sistema de 
parentesco Aweti, podemos inferir os contrastes de sexo e geração como sub
jacentes a esses mesmos princípios. O contraste entre gerações e entre 
idades, em uma mesma geração, esprimem um único fator fundamental, o 
mesmo ocorrendo, do outro lado, com os de: sexo do parente; sexo da pes
soa que fala; sexo da pessoa através da qual o parentesco tem lugar e afi
nidade e consangüinidade. Enquanto os dois primeiros exprimem a·· oposição 
entre gerações, os demais expressam a oposição entre os sexos, que, como 
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veremos ao longo desta tese, são elementos primordiais na estrutura social do 
Alto Xingu . 

A fusão dos critérios de diferença de idade e de geração em um único 
fator, é facilmente compreensível. De outro lado, também percebe-se com 
facilidade, os principios de sexo do designado, sexo do falante, e sexo da pes
soa através da qual o parentesco é estabelecido, como expressão de uma 
única oposição bãsica: a oposição entre os sexos. Consangüinidade e afini
dade, também, vejo como conseqüência da oposição entre os sexos, pois é 
dela, na primeira geração ascendente, que vem a distinção entre P e lm, M e 
iP e, na geração de ego, entre primos cruzados e paralelos. O primo cruzado, 
serã o afim potencial, devido ao casamento preferencial de primos cruzados 
bilaterais. 

Embora vigore como modelo geral o que Galvão (1953, 39) trouxe para 
toda a área xinguana (terminologia de primos do tipo havaiano) , a termino
logia de referência contêm dados que trazem uma forma diversa ao sistema de 
parentesco Aweti. As terminologias de tios, de todos os grupos xinguanos -
vocativas ou de referência - são do tipo fusão bifurcada, com um termo para 
o P e IP, outro para o lm; um para M e im e outro para a iP. A terminologia 
vocativa não estabelece diferenças entre primos cruzados e paralelos, já a ter
minologia de referência os distingue claramente. Enquanto para os primos 
paralelos são usados os termos de n. º 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, da terminologia 
de referência, existe para os primos cruzados, o termo de n. º 17, da mesma 
terminologia. Assim, é a terminologia de referência que me parece ser tomada 
com o fim de classificação do sistema. Não se enquadra, portanto, a termi
nologia de primos no tipo havaiano, mas no tipo iroquês, da classificação de 
Murdock (1949, 223), com a distinção entre primos cruzados e paralelos. Des
ta maneira, encontra-se a consistência lógica entre as terminologias de primos 
e de t ios. O termo de n. º 17, ipawyt, parece encontrar um correspondente en
tre os Kamaiurá, pelo que me informaram membros daquela tribo, no termo 
iatuhâp e Thomas Gregor, que atualmente estuda os Mehinaku, de língua do 

. tronco Aruak, informou-me que entre eles existe, também, um termo de 
referência para os primos cruzados. 

A terminologia de referencia, traz alguns traços patrilineares encontrados, 
sobretudo, no conteúdo semântico de alguns termos. Assim, a raiz -ayt-, 
usado por homens referindo-se ao filho, significa literalmente "eu pequeno", 
enquanto o termo usado pelas mulheres designando o filho, significa literal
mente "meu marido pequeno". Cabe observar além disto, que o sufixo -ty en
co11trado no termo que designa esposa, itaty, agregado ao prefixo i-, significa 
mãe (ity). Parece ser este um sufixo designativo de afinidade. 
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Sob o ponto de vista biológico dos indios da área, a descendência é 

igualmente patrilinear. Entrevistamos índios Kamaiurá e Mehenaku, além dos 
Aweti, e todos eles me informaram que "quem faz a criancinha é só o pai", 
sendo a mãe apenas um receptáculo no qual o filho é depositado sob a forma 
de esperma. 

Os tracos terminológicos e as noções de biologia contrastam com a des-
• 

cendência bilateral, de fato existente na área xinguana. A descendência cog-
nática possui, portanto, um caráter eminentemente sociológico, não implican
do em laços biológicos (segundo a biologia xinguana) de ego com sua mãe 
( 1 ) . 

O Alcance dos Termos de Parentesco 

A utilização de amplas categorias incluindo cada uma um grande número 
de indivíduos designados, não implica evidentemente em que um xinguano 
não saib.a diferenciar um irmão real de um classificatório, e que não haja con
forme veremos adiante, enormes diferenças no relacionamento com um e 
outro individuo. 

O critério lingüistico de distinção entre parentes reais, classificatórios ou 
fictícios (uma terceira possibilidade) vem na utilização do grau na operação de 
uma categoria. O sistema de parentesco, com o sistema de classificação dos 
seres humanos, apresenta categorias, portanto absolutamente opostas em ter
mos de sexo e geração. Incluídos nas classes mais amplas da terminologia 
vocativa, estão os termos de menor alcance da terminologia de referência, que 
trazem, portanto, outros elementos de contraste, elementos esses, decorren
tes do desdobramento das oposições entre os sexos e gerações. O grau fun
ciona trazendo outro elemento restritivo ao alcance das categorias. Assim, por 
exemplo, a categoria atatai, "irmão", compreende, para indivíduos com os 
quais não é possível o estabelecimento de laços genealógicos, a categoria res
trita de "irmão pouquinho" . A gradação, como mecanismo de contraste den
tro de uma mesma categoria, estará presente em todos os níveis e não 
apenas no sistema de parentesco. 

Os xinguanos admitem, explicitamente, que "tem muitos parentes" con
frontando com o sistema da sociedade caraíba, pois o seu sistema traz a 
possibilidade de ampliação infinita do alcance dos termos de parentesco. 
Sabem que, formalmente, o primo paralelo do primo paralelo é "irmão", 
podendo, portanto, a cadeia estender-se infinitamente. 
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( 1 ) Wagley e Galvão (1946, 3) consideram o sistema Tupi como bilateral. Não 
apenas os sistemas de parentesco dos Tupi-xin~uanos, como também o dos 
Karib e Aruak da área, são muito próximos do sistema Tupi desses autores. 

• 

O reconhecimento de vínculos genealógicos é, no entanto, problemático, 
uma vez que a memória genealógica dos xinguanos atinge apenas a segunda 
geração ascendente. Esta limitação é conseqüência da identidade entre 
gerações alternadas, postulada na estrutura social xinguana. A identidade en
tre gerações alternadas traz como conseqüência imediata a nominação. Cada 
individuo possui dois nomes, um usado pelos parentes de lado materno e. 
outro pelos parentes do lado paterno. Os nomes de um individuo são respec
tivamente os nomes de seus avós materno e paterno. Como as genealogias 
são levantadas por nomes e os nomes dos indivíduos repetem-se em gera
ções alternadas, não há a possibilidade de levantamentos genealógicos. 

As dificuldades de reconhecimento da descendência são, na prática, par
cialmente superadas, na medida em que os indivíduos são informados, pelos 
seus parentes de gerações mais antigas, da existência de vínculos com alguma 
outra pessoa. Essas informações, por vezes, agem, no entanto, no sentido in
verso, pois acontecem confusões entre vínculos reais ou fictícios, advindas de 
informações inseguras. 

A possibilidade formal de ampliação infinita do alcance dos termos de 
parentesco, aliada à limitação da possibilidade de levantamentos genealógicos, 
leva a uma terceira possibilidade, a de que todos os seres humanos têm ou 
podem ter entre si relações de parentesco. O parentesco torna-se, portanto, 
algo manipulado, dependendo de situações concretas. A classificação de um 
indivíduo em uma categoria de parentesco "consangüineo" vai depender, es
sencialmente, além da genealogia, de fatores tais como residências comum, 
amizade entre os pais, interesse econômico e faccionai e não afinidade. Gal
vão (1953, 35) vê a "extensão" dos termos de parentesco como relacionada à 
necessidade de cooperação econômica para uma maior eficiência na pro
dução. Parece-nos que todas as atividades que levam a uma cooperação, na 
prática, econômica, ritual ou política implicam na utilização de termos de 
parentesco. A simples convivência vai trazer, portanto, o uso desses termos. 
Assim, o parentesco no Xingu não abrange apenas parentes mais distantes 
como, também, é fictício em muitos casos. Na aldeia Aweti, todos os indi
víduos se chamam por termos de parentesco de coosangüinidade, desde que 
não sejam afins. Se indagado, de maneira clara, um xinguano saberá distinguir 
perfeitamente os tipos de vínculos que o unem a outros indivíduos, se se trata 
de uma relação genealógicamente demonstrável ou de um laço de parentesco 
fictício. Existe um termo, itoo, que define o parentesco fictício. Significa am
biguamente "amigo" e "parente". Define as margens do universo da consan
güinidade terminológica . e uma categoria ampla de referência, designando 
aqueles indivíduos da geração de ego, com os quais são mantidas relações de 
parentesco fictício. Na terminologia vocativa, são eles incluídos na mesma 
categoria de irmão. O parentesco fictício é estabelecido seguindo uma linha de 
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geração. Um individuo chamado pelo termo de "irmão", pode ser "itoo", de 
ego, mas não alguém de uma geração outra que a de ego. Se ego trata al
guém pelo termo apai, devido a um laço ficticio, o individuo designado é itoo 
de pai de ego, ou seja, a relação foi estabelecida com o pai de ego. Indivíduos 
de gerações diversas que desejam estabelecer um laço de parentesco fictício, 
normalmente inventam uma relação entre a pessoas de geração mais antiga e 
o ancestral da mais jovem nesta geração. 

O parentesco fictício herdado com o uso de ·termos de consangüinidade 
não implica em uma solidariedade que acompanhe um vinculo real de consan
güinidade: Entre os Aweti, um individuo acusado de feitiçaria provavelmente 
será executado por um outro, a que chama de apai, relação herdada pelo 
suposto feiticeiro. De outro lado, uma relação de aproximação entre individuas 
não aparentados, pode implicar no estabelecimento de uma relação de paren
tesco fictício e no uso de termos de consan9üinidade. Assim, é em grande 
parte o tipo de relação objetiva existente entre as pessoas, que vai levar ao 
uso de termos de parentesco. 

Das relações genealógicas concretas, advém algo de fundamental, a 
solidariedade entre os siblings. Entre os Aweti, não há um termo que defina 
os siblings como categoria oposta às demais. Uma filiação comum é, no en
tanto, o laço mais forte entre as pessoas. A medida que a consangüini
dade vai se desfazendo, pelo afastamento genealógico, a tendência ê a di
minuição da solidariedade. Pode ocorrer, no entanto, provavelmente devido à 
depopulação sofrida na área do Xingu, a construção de um grupo artificial de 
siblings. Primos paralelos que não têm irmãos, mantém entre si relações tí
picas de siblings, sobretudo se tiverem tido residência comum durante a infân
cia. Os siblings apoiam-se mutuamente nos níveis económicos e faccionais e 
em todas as situações em que se torne necessário. 

O tabu de incesto atinge formalmente todas aquelas mulheres irmãs reais 
de ego, filhas do mesmo pai ou da mesma mãe de ego. As relações com 
mulheres classificadas em outras gerações são também condenadas, não im
portando que o vinculo de parentesco seja apenas ficticio. 

b) o Casai 1181 lto 

Da oposição entre os sexos na primeira geração ascendente vem a 
oposição entre P e IM e M e iP, definindo, na geração de ego, os primos 
cruzados e paralelos. Esta oposição tem uma manifestação na própria língua 
Aweti. Os termos para P,im, M e iP são os seguintes: 

P - Apai lml - Auwai 
m - Aieiê iPi - Anguê 
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Apai e AlMl&i são opostos, lingüísticamente, o mesmo ocorrendo com 
Anguêe Aieiê (2). 

A prima cruzada, cônjuge preferencial, é chamada pelo termo de irmã. 
Já vimos que existe, na terminologia de referência, um termo, ipawvt, que 
distingue os primos cruzados, englobando-os em uma única categoria inde
pendentemente do sexo. O sistema define apenas, de forma frouxa, a prima 
ou o primo cruzado, como afim potencial, seguindo o mesmo padrão dos 
grupos Karib da· área (Becker 1969, 40). Passando, então, a operar o grande 
alcance dos termos de parentesco, todas aquelas mulheres com quem não se 
tem uma relação genealógica demonstrável, são referencialmente consideradas 
como primas cruzadas e designadas pelo termo ipavvyt, caso não haja uma 
relação de parentesco fictício pré-existente, através da primeira geração as
cendente, que impeça a situação da mulher como ipawyt. Por exemplo, se o 
pai de um homem A, trata pelo parentesco fictício o pai de uma mulher B, 
pelo termo de irmão, A não designará B como ipawyt. Por outro lado, a 
relação fictícia de ipawyt pode ser herdada, na medida em que, por exemplo, 
o pai de A seja irmão fictício da mãe de B. O casamento segue, então, as 
seguintes alternativas·: 1. 0 

- casamento com a prima cruzada real, filha real 
do irmão real da mãe ou filha real da irmã real do pai; 2. º - casamento com 
a prima cruzada filha de algum irmão real ou classificatório da mãe classifi
catória ou real ou de alguma irmã real ou classificatória do pai classificatório 
ou real, ou seja, pessoas com as quais se tem um laço de parentesco clas
sificatório, definindo-as como primas cruzadas; 3. º - casamento com a prima 
cruzada filha de um homem classificado como Auvai (lm) ou de uma mulher 
classificada como Aieiê (iP), por vínculos de parentesco fictício. 4. º - ca
samento com uma mulher com a qual não se tinha nenhuma forma .de paren
tesco real, classificatório ou fictício, mas que, quando se aproxima do futuro 
marido, geralmente antes do casamento, passa a ser, assim, considerada ter
minologicamente. 

A afinidade no Xingu não começa com o casamento, propriamente dito, 
mas, com o compromisso de casamento. Na sociedade Aweti existe uma 
relação que equivale à do noivado. O termo que descreve a relação é itatu
nhungap, composto de itaty, "minha esposa" e intingap, "amante". Há uma 
relação deste tipo, atualmente, na aldeia Aweti, entre um rapaz de cerca de 18 
anos e uma menina de aproximadamente 9 anos. A afinidade, herdada de 
gerações superiores, é em geral reafirmada pelas gerações mais novas, se
guindo o modelo de reciprocidade operativo na vida social (casamento de 
primos cruzados). Isto não implica que haja alguma forma de casamento 

( 2 ) Esta interpretação foi confirmada pela lingüistica Charlotte Emmerich, que se 
encontrava no Posto Leonardo Villas-Boas, pesquisando a língua Aweti 

23 



... preferencial ou prescrito entre gerações adjacentes, como sugere Viertler. 
( 1969, 22). 

Os conjuges no Xingu são, geralmente, escolhidos pelos pais, principal
mente no caso dos primeiros casamentos. Via de regra é um rapaz mais velho, 
que se casa com uma moça mais jovem. As prestações matrimoniais iniciam
se cedo. No nosso exemplo Aweti da relação de itatunhungap, toda vez que 
vai pescar, o rapaz traz para o pai da menina uma parcela do produto da pes
caria, variável de acordo com a quantidade de peixe obtida. Antes do casa
mento, o futuro marido deve entregar aos parentes da esposa o bride-price. 
Consiste ele, em colares de caramujo ou espingardas calibre 22 para o pai e 
cada um dos irmãos reais da esposa, e de uma panela grande, fabricada pelos 
grupos ceramistas da área, que deve ser dada à mãe da esposa. Estes itens 
são os de mais alto valor na economia xinguana. 

Não existe uma cerimônia de casamento propriamente dito, mas ele faz 
parte dos ritos que marcam a passagem do homem ou da mulher para o 
status de adulto. O casamento é concretizado com a mudança do homem 
para a casa do pai de sua esposa e com o gesto simbólico de amarrar sua 
rede sobre a da mulher. A residência na casa da esposa dura geralmente até o 
nascimento do primeiro filho, quando, então, muda-se a familia para a casa do 
pai do marido . A exceção é a dos indivíduos que pertencem às famílias dos 
capitães, para quem se postula a residência definitiva e imediata na casa do 
capitão, para filhos de ambos os sexos. A uxorilocalidade temporária para não 
capitães (Morekwat) está incluída no sistema de prestações matrimoniais, 
pois, como membro do grupo doméstico de seu sogro, deve o marido prestar
·1he serviços e apoiá-lo economicamente em uma série de atividades, principal
mente de caráter ritual. 

c) A Reciprocidade 

As normas que regem a escolha do cônjuge e a residência pós-nupcial 
dependem, para sua realização, de vários outros fatores, encontrados aos 
níveis econômico e faccionai. Isto é particularmente verdadeiro para os pri
meiros casamentos. O casamento no Xingu é muito frágil, só se solidificando 
após o nascimento de filhos. Becker (1969, 113) considera a alta taxa de 
divórcio, em grande parte, como conseqüência da falta de liberdade da mulher 
na escolha do cônjuge. Aponta como uma das principais causas imediatas do 
divórcio, o fato de um dos cônjuges possuir um grande número de amantes. 
Os segundos casamentos parecem ser mais estáveis, pois, nos primeiros, são 
considerados como maior força a regra de casamento preferencial de primos 
cruzados, e a situação faccionai e econômica dos grupos envolvidos. A regra 
da uxorilocalidade temporária, seguida da virilocalidade definitiva · é, também, 
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seguida com maior empenho. Já nos segundos casamentos uma aproximação 
pessoal entre homem e mulher passa a ter importância. A reciprocidade entre 
homens, na troca de mulheres, ou de mulheres por uma situação polftica e ou 
economicamente positiva, 1J8rde portanto algo de sua força. Nestes casamen
tos, além disto, a regra de localidade é menos observada, pois, também, ela 
está dentro do esq~ema de reciprocidade que ordena a estrutura xinguana. 
Parece que todos os índios do Xingu, de uma certa idade, já passaram por 
mais de um casamento. Os primeiros casamentos parecem, assim, uma etapa 
da vida das pessoas de ambos os sexos e relacionada aos ritos de passagem 
da puberdade. Desta forma, o seg~undo casamento pa.rece ser, mas.mo para 
mulheres, um marco de autonomia individual, pois elas têm maior influência 
na escolha do novo cônjuge. 

Os homens considerados como doadores de mulh~res, são aqueles si
tuados pelas mulheres na categoria de pais e irmãos. As relações entre 
doadores e receptores de mulheres são, francamente, assimétricas, encontran
do-se os doadores em situação de superioridade. Assim, se explica a cessão 
de mulheres, por vezes alheia ao esquema de troca de mulheres por mulheres: 
pela consideração de alianças econômicas e faccionais de interesse para o 
grupo doador. A possibilidade de uma acusação de feitiçaria, por exemplo, é 
algo sempre presente no Xingu. A entrega de uma mulher a algum indivíduo 
influente ou que tenha um grupo forte e numeroso de parentes próximos a 
apoiá-lo, é uma defesa prévia à realização dessa possibilidade. Além da se
gurança política, o reforço da força de trabalho do grupo doméstico pode, 
também, ser considerado se houver uxorilocalidade. A depopulação sofrida na 
área, com o pequeno número de primas cruzadas reais existentes, aliada à 
possibilidade de vínculos de parentesco fictício, vem reforçar este critério de 
reciprocidade, acomodando o casamento preferencial de primos cruzados com 
a cessão de mulheres por segurança, por poder ou vantagens econômicas. 

d) Relações entre afins 

Enquanto os afins potenciais são classificados por termos de consan
güinidade na terminologia vocativa, o casamento, implica na geração de ego, 
no afastamento terminológico e no comportamento de afins de mesmo sexo. 
O padrão seguido pelos Aweti é o mesmo dos grupos Karib da área (Becker, 
1969, 100, 1O1 ) . Segundo esta autora, as relações entre afins de mesma 
geração e sexo são de evitação, e de aproximação, em se tratando de indi
víduos de sexo diferente (Becker 1969, 38) . Ainda, da mesma maneira que os 
grupos Karib, o termo ikytzizap, "cunhado", está relacionado com a palavra 
akutzitzeio, "vergonha". As relações de vergonha definem a evitação entre os 
indivíduos. ·Evitam os cunhados de mesmo sexo, falar-se, ter relações espon
tâneas, de qualquer tipo, ou tocar um no nome do outro. O afastamento de 
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' afins de mesmo sexo e geração é um traço marcante na cultura xinguana. Vi 
duas meninas de cerca de 9 anos abraçadas, sendo o irmão de uma delas o 
futuro marido de outra. Assim que as viu, um adulto observou que deviam 
afastar-se pois tinham que ter vergonha. 

As relações entre afins de mesma geração e sexo oposto caracterizam-se 
por uma grande aproximação entre os indivíduos. Chamam-se, em geral, pelo 
nome ou pelo termo de irmão. Aqui podem ser encontradas relações jocosas 
e~tre le e iE, entre el e IE. É muito comum a transformação de relações entre 
afins de sexo oposto e mesma geração em relações sexuais extra-maritais, es
tando este elemento em contradição com a solidariedade prescrita para os 
siblings. Esta é uma freqüente causa para brigas entre irmãos. 

As relações entre afins de mesmo sexo e geração adjacente são de ex
tremo respeito, da parte dos membros da geração mais nova. A oposição en
t~e afins encontra, nesta relação, um exemplo interessante no mito de origem 
~1nguano. Tendo o Wam.rtinin invadido o território das onças, o chefe delas, 
itsumare não o mata, pois Wamutinin promete-lhe suas filhas em troca de sua 
vida. Depois de várias peripécias na viagem, em que morrem suas irmãs, 
apenas Tanamakalu consegue chegar à aldeia das onças, ainda com vida, 
casando-se com hsumare. Tanamakalu é morta por sua sogra, a onça Perilo, 
que la~ça suas ga~ras no pescoço de Tanamakalu, devido a uma questão 
doméstica. A consideração dos afins como onças (um animal perigoso), a 
ameaça de morte de ltsumare a Wamutinin que entrega suas filhas em troca 
de sua vida, a morte de Tanamakalu por Perilo, mostram as relações de 
oposição e ambigüidade entre afins de mesmo sexo. Note-se que Perilo e 
Tanamakalu são de mesmo sexo e geração adjacente, o mesmo ocorrendo 
com ltsumare e Wamutinin • .•. 

. As relações de afins de sexo oposto e geração adjacente são de apro
ximação que se dá, no entanto, da forma diversa da entre afins de sexo opos
to e mesma geração. O comportamento entre esses indivfduos parece ser 
mutuamente protetor. Em geral, esses indivíduos podem tratar-se mutuamente 
pelos termos de "mãe" e "filho" e "pai" e "filha" , dependendo da situação. 

e) Por19inia e Soro1ato 

Existem, no Xingu, diversos casos de poliginia sororal. A aproximação en
tre afins de sexo oposto e mesma geração é um dos aspectos importantes, 
levan.do a este padrão, associada à solidariedade do grupo de siblings. Uma 
condição necessária à realização da poliginia, é a capacidade de mobilização 
de trabalho: ~~e tenha o marido. Assim, apenas homens em situação especial, 
têm a poss1b1hdade de exercerem-na: capitães, que possuem normalmente um 
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potencial de mobilização do trabalho acima do comum, devido a · da 
residência definitiva em sua casa de filhos casados de ambos os s;egr~ . 
d. íd d • d f"lh xos, in-1v uos com gran e numero e 1 os homens; ou, ainda, pessoas que te-
nham mecanismos de mobilização do trabalho estranhos à estrutura do grupo 
doméstico. . 

A poliginia soro.-al ocorre quando um homem ou grupo de homens estã 
em posição de inferioridade no sistema, devido às relações assimétricas entre 
doadores e receptores de mulheres. Assim, o que leva à cessão de mais de 
uma mulher são, principalmente, fatores que encontram a sua razão de ser ao 
nível faccionai. É provável que a reciprocidade na troca de mulheres por 
mulheres atue, também, neste sentido. Por exemplo neste último caso su
ponhamos a seguinte situação: o homem A cede duas mulheres, uma casa 
com B e outra com C, filho de 8. O grupo de homens BC, dã em troca duas 
'mulheres, com as quais A se casa. 

O sororato, também existente no Xingu, emerge das mesmas relações 
que ocasionam a poliginia sororal: a proximação entre afins de sexo oposto e' 
mesma geração e a solidariedade de grupo de siblings. As prestações eco
nômicas que acompanham o casamento não explicam isoladamente o soro
rato. É verdade que um homem leva anos acumulando bens de prestígio para 
o pagamento do bri~price, mas a entrega desses bens não exatamente 
"pagam" a esposa, sendo mais um ato simbólico, que marca, concretamente, 
uma relação estrutural entre categorias. Assim, o sororato traz a continuidade 
de uma relação estabelecida anteriormente e marcada pelo brid•price. 

. O sororato e a poliginia sororal parecem estar em relação direta com a 
grande amplitude dos termos de parentesco. Na verdade, qualquer segundo 
casan1ento de um viúvo, será sempre com a "irmã" da morta e qualquer 
casamento poligfnico, será sempre com um grupo de "irmãs". Isto nos leva a 
um problema que, até agora, tem estado subjacente a toda a discussão: 
dualismo. 

f) Dualismo 

Lévi-Strauss (1967 a, 153) demonstra a relação entre o casamento pre
ferencial de primos cruzados e uma estrutura de metades. 

Não é possível a demonstração do dualismo, presente na estrutura social 
xinguana, a partir de levantamentos genealógicos, pois o "descent reckoning" 
atinge apenas 3 gerações, devido às causas apontadas anteriormente. Apesar 
disto, os termós concretamente usados na aldeia Aweti e o sistema de re
lações oferecem dados que permitem uma apreensão de uma tendência ao 
dualismo xinguano. 
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O diagrama 3, traz a rede de parentesco que une toda a aldeia Aweti. 
Apresenta alguns indivíduos mortos, indispensáveis à compreensão do sis
tema, e um homem que mora no posto Leonardo Villas Boas, também, neces
sário à sua compreensão. 

Neste diagrama, identificaremos, inicialmente, os esquemas de recipro
cidade na troca de mulheres. O casamento do homem 7, com a mulher 9, traz 
a articulação entre dois grupos estratégicos no sistema de relações: o grupo 
formado pelo homem 7 e seu irmão 17 e o grupo centrado nas mulheres 
lawalapiti 9, 13 e 41. A situação estratégica destas pessoas vem de sua 
posição, que implica em um grande número de afins e de consangüineos reais 
ou terminológicos, dentro da aldeia. 

As relações entre os indivíduos 1 e 5 são de uma troca simples de uma 
filha classificatória que 1 cede, contra uma irmã, que lhe dá 5. A troca de 
mulheres de gerações diferentes não implica, necessariamente, em uma di
ferença de idade entre marido e mulher. O diagrama, é preciso lembrar, é 
apenas formal. O homem 1 e a mulher 4, sua esposa, são mais ou menos da 
mesma idade, o mesmo acontece com a mulher 13 e o homem 14. O casa
mento entre pessoas de gerações adjecentes é visto com desconfiança, em
bora havendo a tendência ao casamento com mulheres mais novas. 

O individuo 5; em um primeiro momento de uma relação de afinidade 
com o individuo 7, cedeu-lhe uma irmã. Na geração seguinte cede uma filha 
ao filho de 7, através do compromisso de itatunhungap, "noivado", esta
belecido com o filho de 7. Note-se que com o individuo 1, um Kamiurã mar
ginal em sua tribo, por ser filho de mulher Suiá sequestrada em guerra, e por 
ter um pequeno grupo de parentes, foi realizada uma troca simples, pelo in
dividuo 5. Já com o individuo 7, o homem mais influente da aldeia, a relação 
estabelecida foi simplesmente de doação de mulheres, por parte de 5. Apesar 
disto, o esquema é a regra de casamento preferencial de primos cruzados, 
pois a menina 27, filha de 5, e seu futuro esposo 28, filho de 7, são primos 
cruzados. A regra de reciprocidade na troca de mulheres por mulheres é ob
servada, mas, a reciprocidade, concretamente, não opera desta ma:ieira, pois 
5 cede uma irmã e uma filha ao grupo liderado por 7, em troca de uma po
sição política segura. 

O dualismo no Xingu é definido em função da afinidade concretamente 
realizada. A afinidade, de um lado, e o grande alcance dos termos de paren
tesco, do outro, atuam conjuntamente, dividindo a aldeia em dois grupos. As
sim, se um individuo A é afim de um individuo B, e se C é afim de B, a afi
nidade comum de A e C, frente a B, os coloca no mesmo lado,. passando A e 
C a tratarem-se por termos de consangüinidade, mesmo que não tenham en-
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tre si n_enhuma re_laç~o genealógica demonstrável. Por exemplo, os siblings 4 e 
5 consideram-se 1rmaos do grupo de mulheres lawalapiti, 9, 13 e 41. Sabem 
que não existe nenhum relacionamento entre eles, mas, que o pai dos irmãos 
4 e 5 era "irmão" do pai das mulheres lawalapiti, por tê-lo achado ikatu, 
" bom", " bonito". A consangüinidade terminológica, aqui, existe, pois ambos 
os grupos de siblings são afins do homem 7. 

O Kamaiuré 1 define-se pelo parentesco ficticio, como consangüineo do 
grupo de homens 7 e 17, pelo fato de ser afim do homem 5, que, por sua 
vez, é afim desse grupo de homens. Ele chama os homens 7 e 17 de Auvvai 
(I~),. o que ~ão vem de nenhum critério formal generacional mas, da diferença 
ob1et1va de idade entre ele e 7, uma vez que 7 é muito mais velho. O termo . 
Auvvai, sob o ponto de vista genealógico nas relações de consangüinidade, e. 
afinidade potencial, é ambíguo, da mesma forma que o termo Aieiê (iP), 
poi~, em~~ra essas c.at.~gorias sejam consideradas de consangüinidade, nelas 
esta ~dm1t1da a poss1b1lldade de afinidade, devido ao casamento preferencial 
de primos cruzados: A ambigüidade no termo Auvvai está relacionada com a 
ambigüidade de relação objetiva entre o homem 1 e os homens 7 e 17 pois, 
antes do Acas~ment? da filh~ ~lassificatória (fl) de 1 com o homens 5, que é, 
por excelenc1a, a fim dos s1bllngs ·7 e 17, já existia uma relacão de consan
güinidade anterior entre 1 e 6 e os siblings 4 e 5. Assim, 4 ·e 5, antes dos 
c.asamentos, tratam 1 e 6 respectivamente pelos termos de pai e mãe: É pos
s1v~I que_ esta consangüinidade anterior à afinidade, fosse herdada de gerações 
mais antigas. Não nos foi possível saber, exatamente, o tipo de relação real ou 
postulada que os unia, por se tratar de uma relação considerada incestuosa 
em torno da qual muitas reservas eram mantidas. Ainda utilizando-se d~ 
recurso do parentesco fictício, os irmãos 4e 5 tratam a mulher 18 esposa de 
17, pelo termo de irmã. ' 

Na geração A - 2, a afinidade existe apenas potencialmente. Todos os 
indivíduos que não são casados são crianças ou ainda muito jovens. Neste 
caso, de adultos ainda não casados, estão os homens 28 e as mulheres 26 I 
32 e 37, sendo as restantes das pessoas solteiras, crianças. Estas, de uma 
maneira geral, se pertencerem às gerações A - 1 e A - 2, e tratam-se por ter
mos de consangüinidade, embora já estejam traçadas as possibilidades ma
trimoniais, pelo primos cruzados. 

Embora no modelo possamos situar metades e, portanto, postular uma 
linha de descendência para elas, na prática, os indivíduos escolhem a linha de 
seu pai ou de sua mãe, de acordo com as vantagens concretas que cada um 
dos dois lados oferece, em cada situação. O casamento preferencial de primos 
cruzados implicaria, se a regra fosse seguida em todos os casos, na divisão de 
uma aldeia xinguana em metades matrimoniais absolutas. A descendência 
bilateral, no entanto, aliada às diferenças entre a ideologia e a realidade, no 
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que se refere ao casamento preferencial de primos cruzados, leva apenas a 
uma tendência dualista. Primos cruzados reais, dificilmente são encontrados; 
o tamanho reduzido dos grupos, devido à depopulação, leva a que operem as 
possibilidades oferecidas por um sistema bilateral, no sentido de que um in
dividuo possua com outro, dois vinculas diversos, um traçado pelo lado do pai· 
e outro pelo lado da mãe. 

O dualismo presente na sociedade A\Wti atinge provavelmente, o Xingu 
inteiro. Na aldeia Aweti, apenas duas pessoas são Aweti genealogicamente 
"puras". Ambos os indivíduos possuem, no entanto, relações de parentesco 
fictício ~om uma série de familias Kamaiurá e lawalapiti. São os dois, os in
divíduos 4 e 5 do diagrama 3, ambos casados com Kamaiurá, de forma que 
não há nenhuma criança Aweti "pura". Os casamentos intertribais unem os 
Aweti aos Kamaiurá e lawalapiti. Existem na aldeia Aweti, uma mulher e dois 
homens considerados Kamaiurá e quando chegamos à aldeia haviam três 
mulheres lawalapiti, tendo uma delas morrido enquanto lá estávamos. Essas 
seis pessoas, em um total de 19 adultos, dão a importância da afinidade ao 
nível intertribal, que vai além atingindo as gerações superiores. 
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CAPITULO Ili 

Relações Sexuais Extramaritais ( 1) 

Às relacões sexuais extramaritais~ são um mecanismo fundamental à in
tegração da sociedade, numa forma diversa da afinidade. Os amantes en~.r~ 

os Aweti são designados pelo termo intingap. Na aldeia Aweti, que possui 19 
adultos, contamos 13 pares de intingap. Usando o diagrama 3, os casais de 
intingap são os seguintes: 

HOMEM MULHER 

42 34 
42 37 
31 34 
31 6 
5 35 

17 4 
1 34 

36 • 37 

39 35 
39 4 
39 26 
28 26 
28 37 

( 1 ) Sobre o terna deste capitulo existe publicado o trabalho de Carneiro ( 1956-
58). Em linhas gerais, os dados dos Kuikuru parecem funcionar também para 
os Aweti. Não sei, porém, se o que trago neste capítulo vale para os outros 
grupos da área. Seria necessário que pesquisadores de outros grupos -da área 
comparassem os dados dos Aweti, com ·os dos grupos em que trabalham. 
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To dos os homens e mulheres jovens possuem intingap É provável que o 
Mehinaku 3, recém chegado na aldeia, já tenha uma relação intingap com 
a mulher 37. As relações de intingap são menos formalizadas que as relações 
de casamento, e não seguem os princípios do dualismo, presente na socie
dade xinguana. O homem 42, por exemplo, tem relações com sua prima 
cruzada 34. Já o homem 31, mantém relações com mulheres consideradas 
suas consangüíneas e sua esposa 30, já falecida, era sua prima paralela. 

Os pares de intingap fazem, às redes de afinidade, um outro sistema 
paralelo de relações sociais, da maior importância na integração da sociedade. 
A grande diferença entre o casamento e uma relação de intingap é que o 
casamento implica em uma relação. entre homens que entre si trocam mu
lheres, enquanto que em uma relação de intingap, a mulher, de objeto da 
relação passa, também, a sujeito, pois é ela como indivíduo que se relaciona 
com um homem. Tem liberdade de escolha. Este e os outros elementos de 
contraste entre o sistema de relações de intingap e o sistema de afinidade 
decor.rente do casamento, pode nos levar à consideração do sistema de re
lações sexuais extra-maritais, como uma inversão, uma anti-estrutura, frente 
ao sistema de afinidade (2). O sistema trazido pelas relações de intingap, dis
tingue-se, também, do sistema de afinidade trazido pelo casamento, por dois 
conceitos opostos e complementares associados a cada um dos sistemas. São 
os conceitos de paternidade individual, associado à afinidade decorrente do 
casamento e conceito de paternidade coletiva, associado às relações de intin
gap. Citaremos um trecho do mito, de origem xinguano, que manifesta a 
oposição entre esses conceitos: 

"O morcego fez duas mulheres de flecha. Casou-se com uma delas e quis 
manter 'telações sexuais com a mais nova, que se negou, por ser o morcego 

1 muito velho. O morcego combinou, então, com seu tio urubu, que desse um 
1 KWlryp, para que ele pudesse ter a oportunidade de manter relações sexuais 

com a irmã de sua esposa. De outro lado, o urubu poderia manter relações 
com a esposa do morcego. 

O urubu convidou todos os passarinhos - mutum, galinha, etc . - e man
dou, também um enviado à aldeia do morcego para convidá-lo. O morcego 
disse, então, a sua mulher, que estava doente. Passou urucum nos olhos fin
gindo estar com a vista machucada. Disse à mulher que ela poderia ir e que 
deveria dançar com um amigo dele, que ela encontraria na festa . 
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( 2 ) Usamos aqui o conceito de anti-estrutura, na forma encontrada em Turner 
( 1969) 
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Çnquanto as mulheres estavam a caminho da aldeia do urubu, o morcego 
tirou o urucum dos olhos e foi voando para a aldeia, tendo chegado antes 
delas. Pintou-se de urucu, adornou -se com colar, braçadeiras, ficou " muito 
bonito" e foi para a festa. 

De noite dançaram e quando acabaram de dançar foram namorar. Todas 
as noites, o morcego mantinha várias vezes relações sexuais com a irmã de 
sua esposa. Manteve muitas relações, até que " fez nenenzinho" . 

Quando a festa acabou e as mulheres retornaram, o morcego tomou 
banho, tirou os enfeites e voltou voando, chegando antes delas. Passou urucu 
no olho, deitou-se, e fingiu que estava doente. 

No dia seguinte, o morcego pediu à mulher que tirasse piolho de seu 
cabelo. Procurando piolhos, a esposa do morcego encontrou um resto de 
urucu atrás da orelha do marido e percebeu o que tinha acontecido na festa, 
indo contar à sua irmã . As duas resolveram então matá-lo, apesar de suas 
negativas. Fizeram mingau quente, que jogaram sobre ele. O morcego, apesar 
de um pouco queimado saiu voando e rindo das mulheres. 

A irmã da esposa do morcego teve um filho. A criança ainda pequenina, 
o herói Wamutinin, caminhava muito bem. Todos os passarinhos foram infor
mados sobre a sua existência, resolvendo então fazer uma festa. De manhã 
cedinho, os passarinhos chegaram na aldeia, levando pequenos arcos e fle
chas como presentes. As diversas mães da aldeia ficaram sentadas com os 
seus filhos no colo. Todos os passarinhos chamaram Wamutinin para que 
recebesse os presentes que ofereciam e ele não se levantou para recebê-los. 
Apenas, quando chamado pelo morcego, ele se elevantou, pois o morcego 

. 
era o seu pai. 

Os passarinhos vendo, então, que a criança era filha do morcego, fi
caram bravos. A mãe ficou com vergonha e não deixou o menino buscar o 
arquinho que o pai dele estava oferecendô." 

Neste mito, aparece a tentativa de aproximação do morcego com a irmã 
de sua mulher, manifestando a consideração das duas mulheres como uma 
unidade, uma categoria . As mulheres não aceitam esta perspectiva, colocan
do-se como indivíduos. Note-se que o morcego permite que o urubu man
tenha relacões com sua mulher, para que ele pudesse manter relações com a 
irmã dela .. A nocão de necessidade de repetidas relações para que surja a 
criança, aparece, · por ter tido o morcego que manter muitas relações, d~rante 
muitas noites, para que a criança nascesse. Por fim, .ª revolta do gavião e 
dos outros passarinhos, porque o menino não foi buscar os presentes 
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oferecidos por todos eles, mas, apenas aqueles oferecidos por seu pai bio
lógico - o morcego - trazendo a noção de paternidade coletiva. 

O conceito de paternidade individual, prende-se mais a uma dimensão 
social que à biológica. Está, como já vimos, associado à afinidade decorrente 
do casamento e, sobretudo, à necessidade de estabelecimento de um grupo 
de referência para ego, e de uma continuidade do parentesco através das 
gerações. apesar disto, não deixa, também, de prender-se ao aspecto bio
lógico, decorrente da necessidade de relações repetidas. Como é o marido da 
mãe, aquele que mantém maior número de relações sexuais com ela, é con
siderado provável, pelos índios, que seja ele o pai biológico da criança, ou 
aquele que mais contribuiu para o nascimento da criança. A noção da neces
sidade de relações reptidas, juntamente com as relações de intingap, implica 
no conceito de paternidade coletiva. Mesmo que o pai seja o principal respon
sável pelo nascimento da criança, os amantes da mãe são também pais, em
bora em menor grau. Isto não significa que, necessariamente, os amantes da 
mãe, sejam, por este motivo, chamados de "pai", com o uso do termo de 
parentesco adequado, embora pareça haver uma tendência neste sentido, ad
vinda da provável preferência de intingap entre as mulheres dos irmãos ou dos 
amigos, considerados irmãos classificatórios. Os amantes não têm, em geral, a 
oportunidade de manter tantas relações com uma mulher quanto o seu ma
rido, colocando-se como "menos pais" do que ele. Acontecem, no entanto, 
casos em que, devido a um grande número de relações mantidas com um 
único amante, seja ele considerado o "pai", ou seja, o principal responsável 
pelo seu nascimento. Há uma tendência desses possíveis pais a se interessar e 
ajudar a criança, no que for preciso. 

A necessidade de relações sexuais repetidas, trazendo o conceito de 
paternidade coletiva, está portanto relacionada à utilização da gradação, como 
critério de classificação, que analisamos no capitulo anterior. 

As relações de intingap só não existem entre aquelas pessoas de mais 
idade, ou quando se trata de casais que possuam um grande número de fi
lhos. Mesmo assim, quando perguntei porque a mulher 9, do diagrama 3, não 
possuía intingaps, a resposta foi: "ela é muito velha, e na aldeia não existe um 
homem velho para ela namorar". Na aldeia Aweti, apenas 5 pessoas não man
têm relações de intingap: um casal, por ser considerado muito velho; uma 
mulher, pelo mesmo motivo, outra, por ser considerada "meio velha e muito 
feia"; e outra que, apesar de jovem e bonita, para os padrões locais, possui 6 
filhos e "fica o tempo todo cuidando dos filhos dela". 

Os índios aceitam com naturalidade o fato do cônjuge possuir amantes. 
Via de regra, quando sai o marido para pescar, é o momento da esposa en-
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contrar-se com o amante. Retornando o marido, é imediatamente informado 
do ocorrido, perguntando, então à esposa se ela o traiu. A resposta é inva
riavelmente negativa, sabendo que o ' marido que não verdadeira. Finge, no 
entanto , acreditar na esposa, passando a ignorar o caso. Se,_ por acaso, a es
posa possui grande número de amantes, o marido pode "ficar bravo"; baten
do em geral nas pernas da esposa com um arco. Quando o marido vê sua es
posa mantendo relações sexuais com outro homem, fica ainda "mais bravo". 
Tanto a visão da infidalidade conjugal!, como o grande número de amantes, 

pode levar ao divórcio. 

Assistimos um caso, que merece ser relatado, por trazer uma série de 
dados significativos oara a compreensão das relações sexuais extramaritais no 

Xingu: 

Quando chegamos ao Xingu, em 1971, os individuas 14 e 31, do dia
grama 3, respectivamente Kaluman e Talaquai, estavam morando no posto 
Leonardo Villas Boas, na mesma casa, de propriedade do primeiro. Kalukuman 
já há muito tempo tinha abandonado sua primeira mulher (13, ~o diagrama. 3) 
e casado com uma mulher Maitipu, indo morar nessa aldeia. Tendo sido 
acusado de feitiçaria pelos Maitipu, fugiu para o posto Leonardo Villas Boas. 
Talaquai estava no posto, devido a uma série de problemas faccionais que 

veremos mais adiante . 

Kalukuman e Talaquai estavam nas melhores relações, tratando-se nelos 
termos de "p~i" e "filho", pelo parentesco fictício. A mulher de Kelukuman, 
Akuku, (não aparece no mapa de parentesco Aweti), tinha Talaquai como in
tingap. Embora Kalukuman c;eja muito mais velho que sua esposa, ela já possui 
uma certa idade. Kalukuman está atualmente com cerca de 70 anos e Akuku, 
com aproximadamente 45. O casamento possuía um nível de estabilidade 

elevado. 

Uma ocasião Kalukuman viu Talaquai mantendo relações com sua es
posa. Ele ficou "muito bravo" e sua reação imediata foi amarrar a rede de 
Akuku sob a rede de Talaquai e sair falando a todos que encontrava, que a 
partir daquele momento, Akuku tinha deixado de ser sua esposa. Era agora 
esposa de Talaquai. Dizia, também, que quando Talaquai fosse, como re
mador do antropólogo, para a aldeia Aweti, levaria Akuku junto. Dizia, tam
bém que ele Kalukuman, já possuía uma mulher Kamaiurá com quem casar. 
A r~ação de Talaquai foi, de outro lado, negar que ficaria com Akuku e n~o 
andar pelos locais públicos do posto (as casas do posto formam uma esp~ci)e 
de praça, que os índios interpretam como uma espécie de praça de aldeia , 

devido à vergonha. 
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No dia seguinte, Kalukurnan bateu em sua mulher com um caldeirão, 
sendo a briga acompanhada pelos gritos das crianças da casa. Ela só foi in
terrompida pela presença do antrooóloQo, e pela intervenção de um filho adul
to do primeiro casamento de Akuku, que mora e trabalha no posto. A briga 
surgiu em função de uma série de provocações do marido, que passou o dia 
anterior dizendo a sua mulher que ela não era mais a sua esposa e sim de 
Talaquai e não aceitando a comida que ela lhe oferecia. No dia do conflito, 
Akuku, não deu comida ao seu marido que então a agrediu. Neste mesmo 
dia, durante a noite, Kalukurnan manteve relações sexuais com sua mulher, 
ficando apenas "bravo pouquinho". 

No segundo dia, após o encontro de sua mulher com Talaquai, .Kalu
kurnan abriu uma mala de Talaquai, retirando um colar de caramujo kuikuru. 
Este colar, difícil de se obter e valioso, é usado apenas em prestações sociais 
de importância, sobretudo o bride-price. Talaquai, viúvo guardava o colar, 
juntamente com outros presentes, pois pretendia casar-se novamente. Saben
do da · apropriação do colar, Talaquai ficou triste e chorou. O filho de Akuku, 
de seu primeiro casamento, ficou com "vergonha", dando um rádio a Tala
quai, como comprensação pela perda do colar. 

O caso acima, traz uma grande riqueza de dados para a compreensão das 
relações sexuais extramaritais, no Xingu. O fato do marido ver sua mulher 
com outro homem, gera o conflito. Kalukuman já sabia das relações de Akuku 
com Talaquai. Só vendo o ato sexual, por eles praticado, é que "ficou bravo". 
A relação de Kalukuman foi deslocar-se na rede de relações sociais, colocan
do-se como consangüíneo de sua esposa. Quebrou o parentesco fictício com 
Talaquai, situando-se como afim, frente a ele. A apropriação do colar, foi 
exatamente, o processo de deslocamento estrutural preconizado por Kalu
kuman, o brinde-price. Os dois indivíduos passaram a se' evitar, segundo o 
padrão de relações de evitação entre afins, conceptualizada pela "vergonha". 
Vários dos papéis caracterfsticos de afins foram portanto, desempenhados. 

É significativo o comportamento do filho de Akuku, de seu primeiro 
casamento, reparando pela doação do rádio, a perda do colar de Talaquai. 
Com isto procurou um retorno à situação anterior ao caso. 
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CAPITULO IV 

FACCIONALISIVIO 

o maior pólo de poder no Xingu está no posto indígena. O poder ~os 
representantes civilizados na região surge, principalmente, do~ ben~ ~ue dis
tribuem aos índios e, entre esses bens, os remédios, dos qua1~ o.s 1nd1os .têm 
plena consciência da eficácia e da importância. Além disto, os 1nd1os do X1ngu 
conhecem a eficiência do homem branco na arte de matar : º,~ode.r de base 
tecnológica da sociedade caraíba . Sabem que no posto estao. cara1~as man
sos" , que os protegem e que, além disto, manipulam, na região, objetos que 
são símbolos de poder na sociedade caraíba. A estrutura de poder nas c~
munidades indígenas articula-se com a estrutura do posto pela dependê~c1a 
econômica frente a ele. O prestígio do homem branco, como dono de coisas 
preciosas, e 0 medo do homem branco, como homicida eficiente, são as 

bases de poder do posto indígena. 

Existem três categorias entre os xinguanos, que marcam .diferentes sta~us 
de poder. Estas categorias são as de capitão, morekvvat ~~ap1tão em Awet1) e 
camflra, corruptela do termo português c~marada. Capitao e IVlorekvwt, en
quanto categorias opostas, têm um s~nt1d? . oposto. Quando opostas a ca
mflra, capitão e morekvwt tendem a se 1dent1f1car. 

a) A Oposição entre Capitão e Morekwat 

A t ·a more•--- (Kumaiurá morekv\at), enquanto oposta a caca egon "vvcn. . ; , . rek-
pitão, manifesta a liderança "autêntica da comun~dade. O ~ de mo 
vvat surge da posição do indivíduo no sistema s~c1a~ da aldeia e, em gran?~ 
parte do controle de determinados mecanismos rituais. Normalmente, ~o Xin 

' morekvvat é 0 dono das flautas (ver Cap. VI) e deve posssu1r uma gu, o 
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posição estratégica na rede de relações sociais. O morekwat, como categoria, 
está oposta a de capitão. O capitão é o representante da sociedade nacional 
brasileira dentro de uma aldeia. Normalmente, não existem funções rituais im
portantes associadas à categoria, atuando o capitão como mediador entre as 
duas sociedades. Assim, qualquer orientação vinda do posto - por exemplo, 
no que se refere à evitação de cantatas com as fazendas da região - é trans
mitida aos índios por seu capitão. Da mesma forma e correlatamente, é o 
capitão o mediador econômico entre as duas sociedades. Os bens distribuídos 
pelo posto, muitas vezes são entregues ao capitão da aldeia, para que ele 
realize uma distribuição ao restante da comunidade. O capitão é escolhido 
pelos administradores do Parque Indígena do Xingu, levando em conta as 
necessidades de proteção dos grupos da área e, principalmente, a consciência 
que tenha o índio da situação de contato. A escolha recai , em geral, sobre in
divíduos aspirantes ao status de morekvwt, sendo também considerada a sua 
genealogia. Os administradores do Parque do Xingu, procuram escolher ca
pitã~, descendentes de antigos morekwat, visando respeitar na medida do 
possível, o padrão polít ico nativo. 

No Xingu tradicional, morekwat e capitão identificavam-se· definiam-se 
. ' ' 

apenas, por oposição à categoria camára.- "Capitão", era simplesmente a 
tradução portuguesa do termo morekwat. Com o cantata, em seus primeiros 
momentos, os capitães eram escolhidos na classe dos morekwat, refletindo 
esta escolha, a identificação entre as duas categorias . As funções que definem 
atualmente o capitão, eram parte daquelas que definiam o morekvvat. Com a 
intensificação do contato e a depopulação, quase exterminando com a classe 
de morekvwt, as duas categorias começaram a se separar e os status a serem 
ocupados por indivíduos diferentes. 

b) A Oposição entre Capitão-Morekwat e -Camára 

Já vimos que quando opostos a camãra, capitão e morekwat são usados 
indistintamente. O primeiro critério de contraste entre capitães (morekwat) e 
camãra é, francamente, genealógico. Os capitães são descendentes de ca
pitães (morekwatJ pelos lados paterno e materno. Se um individuo é filho de 
capitão por ambos os lados, será um "capitão muito" (Morekwatitotome) e 
se ,. po~, exemplo, tiver um colateral de seu pai capitão, será "capitão pou
q.u1nho (morekwayt), operando o mesmo critério de gradação encontrado no 
sistema de parentesco. Embora estre critério ainda continue vigorando no 
modelo, concretamente, em todas as aldeias xinguanas, com a possível exces
são_ ~os Waurá , não existem mais " capitães muito", tendo a maioria dos 
caprtaes (morekwayt) herdado a sua condição, apenas, por uma das linhas: ou 
pelos colaterais do pai ou da mãe. Atualmente, como a maioria das pessoas 
tem vínculos genealógicos, de uma forma ou de outra, com capitães, todos os 
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indivíduos que se projetam politicamente são "capitães pouquinho". A ma
nipulação do parentesco pode, também, ser utilizada pela postulação de 
pretensos vínculos genealógicos com capitães mortos. 

Outro critério de contraste entre capitães (morekwat) e camára, vem do 
comportamento atribuído aos indivíduos que pertencem a cada uma das clas
ses. Mantém, os capitães (morekwat), em geral, uma certa distância dos 
demais indivíduos, estando sempre sérios, evitando brincadeiras e não falando 
mal da vida alheia - sobretudo, no que se refere ao levantamento de sus
peitas de feitiçaria . Toda manhã, antes do sol nascer, o mais proeminente dos 
capitães deve fazer um discurso para que a aldeia ouça. Nesse discurso, é 
recomendada a execução das tarefas diárias da aldeia. Quando há alguma 
coisa especial a se fazer, o capitão fala sobre ela ou então, simplesmente, dá 
permissão para que os habitantes levem a vida normal em suas atividades 
cotidianas. Esta permissão tem um sentido, que vem do fato do capitão ser 
considerado itat (dono) da aldeia, cabendo a ele dar a permissão para a uti
lização dos recursos do território tribal, ordens diretas nunca são dadas, sendo 
no discurso, como em outras situações, sugerida, pela permissão, uma ati
vidade que deva ser exercida pelos demais indivíduos. No seu discurso diário 
é muito comum o capitão (morekvvat) falar contra a preguiça, dizendo que "a 
preguiça não é boa" e que "as pessoas não devem ter preguiça" . 

O status de capitão (Morekwat) relaciona-se com a regra de localidade. A 
regra de residência para camãra é de matri-patrilocalidade, enquanto que, para 
"capitães muito" e "capitães pouquinho", é a residência imediata e definitiva, 
em sua casa, dos filhos casados, de ambos os sexos, com os seus respectivos 
cônjuges. O capitão passa, então, a receber o apoio de um grupo doméstico 
normalmente numeroso, pois além de seus filhos e das mulheres de seus 
filhos, moram na sua casa suas filhas e os maridos de suas filhas. Assim, o 
capitão pode assumir uma série de responsabilidades nos rituais mais impor
tantes, e que exigem uma grande quantidade de alimentos a serem distri
buídos. Nos rituais intertribais cabe a eles, por vezes, a alimentação de tribos 
inteiras, durante alguns dias. É este, por exemplo, o caso do Kwaryp, festa 
realizada pela família de um capitão que morreu, e que reúne várias tribos 
durante alguns dias. No moitarâ - o comércio ritualizado intertribal - o seu 
início é dado pela troca de itens, de alto valor, entre os capitães das tribos en
volvidas. A regra de residência, hoje em dia, funciona mais como uma con
seqüência do poder dos capitães, vindo a reforçá-lo, do que como uma de 
suas causas básicas. Já vimos que os capitães atuais, na prática, estão em 
uma posição de igualdade genealógica entre si - sendo todos "capitães 
pouquinho" - de maneira que, dificilmente, o privilégio da regra de residência 
é herdado. Assim, os indivíduos situados como capitães (morekvvat), frente 
aos camára, têm sua posição decorrente de uma série de relações concretas, 
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principalmente o fato de serem chefes de grupos domésficos com um grande 
número de consanguíneos. Além disto, devem acumular o status de pajé, com 
o de conhecedor de rituais e de dono dos rituais mais importantes. O fato de 
possuir um grande número de parentes, implicando em uma maior quantidade 
de trabalho mobilizável, lhes dá, em geral, a possibilidade de ser os donos 
desses rituais. Assim, o capitão (morekwat), como status oposto ao de ca
méra, parte de um feixe de situações concretas, vindo a regra de localidade, 
como conseqüência desse feixe de relações, reforçando-o. 

No modelo, a regra de localidade vem a ser um dos elementos de con
traste entre capitães (morekwat) e camflra. Na prática, a força que a regra de 
localidade conferia aos capitães, era uma das bases do seu poder e, atualmen
te, um reforço significativo do poder. As redes de relações concretas que 
levam ao status de capitão (morekwat), são reforçados pela regra de residên
cia, não apenas pela maior capacidade de mobilização do trabalho em rituais, 
como, também, pela maior possibilidade de casamentos poliginicos da parte 
dos capitães. Um grupo doméstico forte economicamente permite ao seu. 
chefe ·a manutenção de mais de uma esposa. Os casamentos poligínicos levam 
a um maior número de alianças com grupos diferentes ou, no caso da poli
ginia sororal, a alienças mais fortes com determinados grupos. 

.A regra de localidade, especial para capitães (morekwat) como uma das 
bases de poder nas comunidades xinguanas, apresenta analogias com o sis
tema Trobriand, onde o poder do chefe emana, em grande parte, da poliginia 
- apenas para ele permitida - implicando em uma série de prestações 
econômicas dos consangüineos de sua esposa, trazendo aos chefes uma 
posição de "riqueza" que lhes permite exercer determinadas atividades, que 
encontram seu sentido, apenas, ao nível da comunidade (Malinowsky, 1953: 
64). A analogia não vem de uma possível superioridade dos que recebem 
mulheres no sistema de trocas. Pelo contrário, no Xingu, o doador de mu
lheres está em uma situação de superioridade. Mais de uma esposa significa,. 
porém, um maior número de alianças ou torna a aliança mais forte, com o 
mesmo grupo de homens. A regra de localidade não apenas aumenta o nú
mero de afins no grupo doméstico, como, permitindo o aumento do número 
de esposas do seu chefe, aumenta globalmente o potencial de trabalho, per
mitindo que o chefe realize rituais essenciais para a vida comunitária. Um 
maior número de esposas, se é por um lado um peso econômico, é, por 
outro, um elemento produtivo nas faixas de atividades econômicas que cabem 
ao trabalho feminino. Sob este ponto de vista, o caso xinguano l~mhra, tam
bém, a chefia Nambikwara (Lévi-Strauss, 1967 b). 

Entre os xinguanos, temos no diagrama da pâgina 54 retratado o sistema 
de poder interno de uma tribo. A possibilidade de mobilização do trabalho 
parece ser o elo fundamental entre as diversas outras variáveis. Ela depende 
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do número de parentes que possui o indivíduo, na rede de relações concretas 
de parentesco, que organiza a sociedade. Para que possa mobil izar o trabalho 
desses parentes, é necessário que o indivíduo tenha uma posição de chefia 
dentro do grupo doméstico, o que é função de sua posição na rede de re
lacões concretas de parentesco. Existem, entre os xinguanos, determinados 
rit~ais relacionados com as flautas Karytu - que analizaremos adiante - que 
trazem ao seu proprietário, a possibilidade de mobilização no trabalho coletivo 
masculino. A possibilidade de mobilização do trabalho estará em interdepen
dência com a regra de residência definitiva e imediata dos filhos de ambos os 
sexos de capitães na casa de seus pais. Traz, por outro lado, a possibilidade 
de uma série de alianças, maior do que as normalmente estabelecida~ pelos 
não capitães. A rede de relações concretas de parentesco - trazendo um 
grande número de afins, permite a existência de uma facção forte. A reali
zação de grandes ·rituais, que exijam grandes distribuições de alimentos, é 
uma importante fonte de poder, devido à importância social desses rituais. 

A oposição entre os sexos, trazida no sistema de parentesco, segmenta a 
classes de capitães ("'1orekwat) em capitães-homens e capitães-mulheres. Os 
capitães-homens são os que exercem as funções de maior significação social. 
Entre as mulheres, não existe a oposição entre capitães e morekwat, sendo o 
status de capitão essencialmente honorifico e com um forte conteúdo ge
nealógico ou seja, mais do que para os homens, a genealogia tem importân
cia, definindo uma mulher como capitão . Existe, para as mulheres, apenas a 
oposição tradicional entre capitão e caméra. As mulheres-capitão tê~ no 
braço tatuagem de três traços paralelos, e seguem, como os homens-capitão, 

0 padrão de não conversar demasiado com as pessoas comuns e evitar a par
ticipação em brincadeiras. A principal função das mulheres-capitão é sua par
ticipação em determinados rituais. 

c) O Sistema Polltico Aweti 

Voltaremos agora à oposição entre capitão e morekwat, que rege a 
presente vida faccionai Aweti. Entre os Aweti, o homem mais influente, o 
morekwat, é o homem 7, lró, do diagrama 3. Do outro lado estã o homem 
31, no mesmo diagrama, Talaquai, o capitão que lidera a facção domina~~ · 
Talaquai é filho do antigo capitão Aweti, Akatoé e de uma mulher .1awalap1t1. 
o capitão , como categoria oposta ao morekvvat, deve conhecer a hng~a por
tuguesa, ter viajado pelo mundo dos caraíbas e conhecer alguma c~1~ da~ 
regras e etiqueta da sociedade caraíba . Talaquai preenche esses requ1s1tos. E 
consangüineo do grupo de mulheres lawalapiti (o grupo de irmã~ 9, 10, 13 e 
14), sendo, ao mesmo tempo, afim do homem 7, lró, por vínculos estabe
lecidos através de sua mãe, que era irmã da esposa de lró, e, também, pelo 
casamento que efetuou com uma filha de lró, jã falecida. Com a morte dessa 
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mulher quebrou-se a al iança anteriormente existente entre esses dois homens, 
através da afinidade. A morte da mulher repercutiu imediatamente na situação 
faccionai, pois todos os comportamentos de cooperação entre afins foram 
abandonados, restando, apenas, os de competição. A situação radicalizou-se, 
quando Talaquai trouxe uma grande quantidade de presentes, que os irmãos 
Villas Boas lhe haviam entregue, para distribuir à sua tribo. Ao invés de 
real izar a distribuição dos presentes, Talaquai ficou com todos para si. Os 
Aweti, em contrapartida, criaram uma série de situações para Talaquai, que o 
obrigaram a se retirar da aldeia e ir morar no posto indígena. Contra ele foram 
se avolumando acusações de feitiçaria, que começaram mesmo a apresentar o 
perigo de uma execução. 

• 

Aproveitando-se da ida do antropólogo para a aldeia , Talaquai retornou, 
procurando recuperar o status de capitão. Tendo sido informado de ser ele o 
capitão e nada sabendo do ocorrido, o antropólogo entregou-lhe uma grande 
quantidade de presentes para uma distribuição inicial. Os bens foram colo
cados em uma cesta e levados por Talaquai para o centro da aldeia, onde já 
estavam todos os homens sentados em frente à casa dos homens. Ai, quando 
começava ele a discursar, anunciando a distribuição - que desta vez iria 
fazer, de maneira que nada ficasse para si - foi interrompido por lr6 que dis
se que não aceitaria a distribuição feita por ele . A reação de Talaquai foi retor
nar à casa onde mora e f icar chorando . 

Durante todo o tempo que o antropólogo permaneceu na aldeia, as 
acusações de feitiçaria, com um sentido marcadamente político, estavam 
presentes. lr6 não acusava Talaquai, por ser esse um comportamento não 
apropriado para Morekwat. Os Morekwat só podem acusar alguém de feiti
çaria , se existirem fortes indícios que, de resto, são eles mesmos que cons
troem, por serem pajés . Já Talaquai, dizia todo o tempo que lr6 já tinha sido 
visto fazendo feitiçaria . 

Acompanhando o diagrama 3, podemos alistar os seguintes indivíduos 
por facção: 

Facção 1 

7 
17 
1 

28 

Facção li 

31 
39 

Ambíguos 
5 

42 
36 

O grupo de apoio do homem 7, líder da facção 1, é seu irmão real 17, o 
seu filho 28 e o homem 1. A situação do homem 1 é especial, pois embora 
se1a Kamaiurá, é, dos não Aweti moradores na aldeia, o homem mais inte-
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grado, uma vez que realizou com o homem 5 uma troca simples de mulheres. 
A sua posição ao lado de 7, deve-se à competição entre ele e 31, pela mulher 
34, f ilha de 7. Esta, considerada a mulher mais bonita do grupo - por ser um 
pouco gorda, segundo o padrão de beleza local - é intingap dos homens 31, 
42 e 1. 31 e1 desejam se casar com ela, embora, provavelmente no caso de 1, 
isto possa implicar no abandono de sua atual mulher. 31, deseja exclusivu
dade, pelo menos no que se refere a indivíduos estranhos à sua tribo. A si
tuação entre eles tem, por este motivo, estado muito tensa. 

Na faccão li , temos o capitão Talaquai (31) e o Kamaiurá 39, o marido de 
• 

sua irmã classificatória. Este, é o indivíduo marginal por excelência, dentro do 
grupo. Não possui relações genealógica com ninguém. O único laço com os 
Aweti é o casamento com a mulher 36. Quase não participa de rituais e é o 
" feiticeiro 111esmo" do grupo. Sua participação na facção li, dá-se pelo fato de 
7 - representando, por sinal, o pensamento da comunidade - desejar matá
lo, como feiticeiro, e, também, pelo único vínculo que o une ao sistema, a 
afinidade com 31 . De certa forma, embora em grau menor, 31 é também um 
marginal, o que vem, principalmente, de sua posição política . A marginalidade 
comum é uma forma de unir os dois indivíduos, fazendo-os mesmo por vezes 
superar o comportamento usual de afins de mesmo sexo. 

A ambigüidade do individuo 5 no sistema político parece estar dependen
te do seu relacionamento, não genealógico, com os indivíduos que competem 
pelo poder. A aliança pela afinidade, repetida em duas gerações, com o in
divíduo 7, lhe traz segurança no sistema político. A evitação entre afins de 
mesmo sexo e mesma geração, os afasta, no entanto. 

O indivíduo 42 não toma parte em nenhuma das duas facções. Tem 
relações genealógicas demonstráveis com o homem 7, m~s seccionada na 
primeira geração ascendente pela oposição entre os sexos. E filho da irmã de 
7, e, portf1nto, é afim potencial de 7, mas, por outro lado, é casado com uma 
mulher do grupo de siblings lwalapiti, o que o situa no dualismo do lado de 7. 

O homem 36 é irmão real de 31, mas é casado com a filha de 7 e mora na 
casa dele, atuando, pelo menos ao nível econômico, como elemento de apoio 
de 7, embora particularmente apregoe solidariedade em relação a 31. 

A participação das mulheres na política é muito limitada. Sua p~esença 
nesta área é discreta, entrando em cena a fidelidade política aos mandas. A 
mulher 9, por exemplo, embora mãe classificatória do individuo 31, procura 
apoiar seu marido em todas as ocasiões possíveis. Assim, procurou mostrar ao 
antropólogo a posição real de seu marido no quadro politi~o ~weti, le~brando 
sempre os morekwat de sua genealogia. Existe uma tendenc1a, à medida que 
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se solidifica o casamento, à mulher acompanhar politicamente o marido. Nos 
casais jovens, a tendência é a mulher acompanhar os seus irmãos. 

Uma das poucas contribuições da mulher à política, vem do fato de 
serem grandes distribuidoras de noticas nas aldeias. Os homens também par
ticipam com empenho em "fofocas" e intrigas, mas é este considerado um 
comportamento feminino por excelência. A maior participaç~o das mulheres, 
ao nfvel político, é passivo, como objeto de troca e aliança entre os diversos 
grupos de homens. 

O sistema político xinguano se articula, conforme vimos com o sistema de 
feitiçaria, que serã analizado no próximo capítulo. · 
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CAPITULO V 
FEITIÇARIA. DOENÇA E MORTE: O PRIMEIRO MOMENTO DO RITUAL 

A estrutura social xinguana apresenta a sociedade e o corpo humano 
relacionados por toda uma dinâmica, que se inicia com o corpo humano. O 
corpo humano, na medida que falha e aparecem doenças, não tem a razão 
desta falha, segundo os xinguanos, em algum fato natural. A doença é quase 
sempre conseqüência da culpa coletiva da comunidade - o que é pouco 
comum - ou devido à atuação de um feiticeiro - o que quase sempre 
acontece. A culpa coletiva ou a intervenção do feiticeiro, são sempre rela
cionados a um desequilíbrio social. Apenas algumas doenças trazidas pelos 
Caraíba, como a gripe ou o sarampo, têm uma causa que escapa à feitiçaria 
ou à culpa da comunidade, sendo por isto curadas pelos remédios caraiba 
enquanto as demais são curadas pelos pajés. 

Um aspecto da estrutura social xinguana é a existência de ma1uaés, seres 
sobrenaturais. Os mamaés são figuras relacionadas a elementos do universo 
natural, e que por vezes, também, se relacionam com alguma categoria da 
vida social. Há uma infinidade de mamaés, muitos deles sem relação declarada 
com elementos da ordem social . São mamaés de plantas, de peixes e de, 
praticamente, todos os animais de pelo. Estrelas, podem ter ma11118é e até um 
instrumento culinário feminino, a pá de virar beiju, tem ma11118é. Os manmés 
mais importantes são aqueles que estão relacionados com algum aspecto da 
vida social, sobretudo os manmés Karytu (Diakui dos Kamaiurã), que opera 
como símbolo da comunidade masculina; o lamuricuman, símbolo da co
munidade feminina e o Auajã (Anhangõ dos Kamaiurá e da língua geral), que 
representa os velhos da aldeia (1 ). Tanto estes, como os demais mamaés, são 

( 1 ) Ver no Capitulo VI, "Rituais de Oposição sexual" e "Rituais de Oposição En
tre Gerações" 47 
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entidades neutras que podem, no entanto, estando reunidas algumas con
dições, atuar de uma série de maneiras, ocasionando a doença e a morte. Se 
um homem vai pescar e ouve a canção de um mamaé, fica doente. Se deter
minados rituais relativos a um mamaé são levados sem a necessária distri
buição de alimentos (a comida do mamaé) pelo dono do mamaé(o responsável 
pela realização do ritual relativo ao mamaé, e pela distribuição de alimentos 
que o acompanha), podem aparecer doenças, neste caso por culpa da co
munidade. Na maioria dos casos, no entanto, é um mamaé levado a atuar 
contra os seres humanos, pela intervenção de um feiticeiro, que assim, atua 
como mediador entre o corpo humano e a sociedade, representada pelos seres 
sobrenaturais, os mamaés. A situação de marginalidade do feiticeiro, traz-lhe a 
ambigüidade necessária que lhe permite atuar como mediador entre os dois 
sistemas, fazendo com que o mamaé, através do feitiço, entre dentro do cor
po da vitima, ocasionando a doença. 

Não existem mulheres ou crianças feiticeiros, sendo todos os homens xin
guanos feiticeiros potenciais e, a maioria deles, tem levantadas contra si sus
peitas de feitiçarias. Consegui colher diversas músicas com Kalukuman, índio 
Aweti asilado no posto indígena, devido a acusações de feitiçaria. Todas as 
canções, falam de feitiçaria. Trezemos abaixo a tradução de uma delas, que 
retrata exatamente o corriqueiro das acusações de feitiçaria. Os xinguanos 
referem-se a acusação de feitiçaria, como "falar besteira": 

Primeira Canção de Feitiçaria 
"Eu não sei besteira 

Essa gente gosta de besteira 
A barriga não presta 
Por isso fala besteira 

Na outra casa tem besteira 
Na outra também tem" 

O "feiticeiro mesmo" - individuo que a maior parte do grupo assim con
sidera - é alguém marginal à sociedade, ou seja, alguém que não possui um 
forte grupo de parentes consangüineos,· que não participa de muitos rituais , 
que não possui os status de pajé ou de especialidade ritual. Na classificacão 
de um indivíduo como feiticeiro entra o seu aspecto físico. Aqueles que ~ão 
tenham os traços muito simétricos, que sejam de baixa estatura, franzinos in
divíduos considerados negativamente, frente ao padrão masculino de beÍeza 
d~ Xingu, correm maior risco de assim serem taxados. A feitiçaria - e, prin
cipalmente, a propensão a feitiçaria - pode ser herdada, sendo transmitida 
pela linha paterna. Enquanto crianças, os filhos de feiticeiros ainda não são 
feiticeiros, embora possuam dentro de si a maldade hereditária característica. 
Quando o indivíduo atinge a puberdade e é recluso, nos rituais· de passagem 
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que marcam esta fase, seu pai ensina-lhe os métodos de fazer feitiço. 

A marginalidade do feiticeiro reflete-se em sua situação faccion~I. Já 
vimos que as acusações de feitiçaria são realizadas corriqueiramente e dentro 
desse contexto. Assim, deve ser distinto o feiticeiro possível - acusado em 
uma situação de competição pelo poder do "feiticeiro mesmo", aquele que é 
considerado como feiticeiro pela maior parte da comunidade. Este individuo, 
portanto, pela sua própria marginalidade, é sempre membro da facção mais 
fraca do sistema político. 

Um feiticeiro é levado a agir, seja por "estar bravo" com alguém ou, 
apenas, por "estar bravo". No primeiro caso, as implicações faccionais são 
maiores e a inimizade pode se expressar em acusações de feitiçaria ou em 
feitiço. Por outro lado, quando o feiticeiro está apenas "bravo", sem um ob
jetivo definido, ele pode fazer feitiço que pode atingir qualquer pessoa, in
clusive crianças, completamente alheias ao sistema faccionai, ou que não 
tenham um pai inimigo do feiticeiro. 

Uma questão interessante é a da existência concreta ou não de feiticeiros. 
Na maioria das vezes, as pessoas são acusadas de feitiçaria, sem que, de fato, 
tenham culpa alguma neste sentido. O feiticeiro é o "outro", o marginal ao 
sistema, o adversário faccionai. Dois motivos nos levam, porém, a supor que, 
de fato, existam feiticeiros. O primeiro deles é a facilidade de se fazer feitico . ' 
segundo os métodos xinguanos. Apesar da aura de mistério que cerca o as-
sunto, todos os xinguanos sabem como fazer feitiço. O segundo motivo é a 
expectativa do grupo de que um indivíduo seja feiticeiro, levando-o a assumir 
o papel (2). Assim, é comum que um individuo considerado, por muitos, 
como feiticeiro, comece a se comportar segundo o padrão feiticeiro: indo 
muito ao mato sem dizer para onde vai, tendo atitudes que quebrem a eti
queta, ameaçando sutilmente as pessoas, quando deseja alguma coisa, 
aceitando presentes de outros índios, oferecidos para evitar que o feiticeiro 
·"fique bravo". Existe um feiticeiro Mehinaku asilado no Posto Leonardo Villas 
Boas, que recebe presentes de seus vizinhos lawalapiti, com grande regula
ridade e por este motivo. & provável que diversas mulheres mantenham re
lações sexuais com o feiticeiro apenas devido ao medo, funcionando esssas 
relações da mesma forma que os presentes dados aos feiticeiros. A segunda 
canção de feitiçaria, manifesta, exatamente, a forma pela qual o status de 
feiticeiro é assumido. 

( 2 ) 'Ver Lévis-Strauss ( 1967c, 198) 

49 



• 

Segundâ Canção de Feitiçaria 
"Eu sou feiticeiro 

Eu amarro 
Os outros dizem que eu sou feiticeiro 

Ficam só falando, só falando 
Agora é sério mesmo 

Todos dizem que eu sou feiticeiro 
Agora dizem que eu sou feiticeiro 

Agora eu sou mesmo" 

Alguns individuos que apresentam os requisitos para que sejam consi
derados feiticeiros, não aceitam o status atribuído pela comunidade. Conforme 
pude observar no caso do individuo 39 (do diagrama 3) - o "feiticeiro mes
mo" da aldeia Aweti - ele procura ter o comportamento o mais natural pos
sivel, e, na medida em que busca conscientemente este comportamento, ele 
perde a naturalidade, aumentando ainda mais as suspeitas do grupo. Além 
disto; quando tem ele um comportamento autêntico, dentro do normal, o 
grupo sempre descobre al9uma coisa, considerada tipica de feiticeiros. 

Entre os Aweti são todos os homens suspeitos de feitiçaria, com exceção 
do individuo 5 (do diagrama 3). O homem 39, o "feiticeiro mesmo", é filho de 
feiticeiro, tendo já seu pai sido executado por feitiçaria, por um homem la
walapiti, irmão real da mãe de sua esposa. Não possui nenhum laço genea
lógico com os Aweti, é considerado feio, está em uma posição de devedor no 
sistema de reciprocidade trazido pelo casamento, não participa em rituais, não 
é pajé, nem possui status cerimonial algum. Já foram a ele atribuídas as mor
tes de duas mulheres e de duas crianças. Penso que ainda não foi executado 
devido à afinidade estabelecida com o grupo de mulheres lawalapiti. Se por 
um lado, a afinidade situa o devedor em uma situação de inferioridade, predis
pondo-o a ser acusado de feitiçaria, por outro lado, nem por isto, deixa de 
haver uma aliança. 

Os métodos de feitiçaria variam muito, mas, em geral, o feiticeiro pega 
algo relacionado, de alguma forma, com o corpo da vitima e procura mani
pular aquilo seguindo certos procedimentos. O preferido é um pedaço de 
cabelo, cortado sorrateiramente, enquanto a vitima dorme. A forma mais 
comum de feitiço consiste em amarrar o pedaço de cabelo, com um pedaço 
de colar da vítima, colocando junto alguns gravetos pretos encontrados no 
fundo da água. Este conjunto é recoberto por cera. A segunda canção de 
feitiço faz referência a esta técnica. Qualquer parte da pessoa serve para o 
feitiço, como os cabelos ou as unhas ou, ainda, qualquer objeto ou alimento 
que tenha tido contato com a pessoa. O feitiço é invariavelmente feito no 
mato. As pessoas quando saem da aldeia, dizem sempre onde vão, em uma 
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defesa prévia a uma possível acusação de feitiçaria. O feitiço pode ser deixado 
no mato, ou lançado na direção da pessoa visada. 

Os diversos tipos de feitiço originam doenças específicas. Caso o feiticeiro 
use as fezes da vítima do feitiço, ela terá problemas intestinais. Usando 0 
cabelo, a conseqüência normal é a febre, uma vez que o cabelo fica na ca
beça. 

Existe um tipo especial de feiticeiro, que não ocasiona nem a doença e 
nem a morte entre seres humanos. É um individuo que, de certa forma, man
tém relações jocosas com a comunidade como um todo. Os feitiços que faz, 
tem o principal efeito de "pregar uma peça" na comunidade, e algumas vezes 
atrapalham muito a vida dos seus membros. Es•9 feitiço, leva aos ataques de 
insetos contra uma aldeia. Se uma aldeia possui muita muriçoca, a razão 
apontada é de que foi feito um feitiço neste sentido. Segundo fui informado, 
certa vez houve uma invasão de grandes minhocas a uma aldeia, todos os ín
dios acharam graça, pois antes tinha passado pela aldeia, um especialista nes
te tipo de feitiço. 

Quando estávamos entre os Aweti, morreu de parto a mulher 41, do 
diagrama 3. No momento da morte, as pessoas que se encontravam na casa 
prorromperam em gritos e choro. Estavam na casa da morta, duas suas irmãs 
lawalapiti, as mulheres 9 e 13, seu marido (42), o homem 31 e seus dois fi
lhos. No momento da morte, os presentes começaram a quebrar os objetos de 
propriedade da morta, panelas, conchas, colares etc. Enquanto isto, a mulher 
18, que não tem nenhum laço genealógico com a morta, procurou salvar al
guns objetos e levar para sua casa. Depois de pintada e adornada com os 
colares, que não tinham sido destruídos, a morta foi colocada em sua rede e 
coberta com esteiras. Enquanto isso, dentro da casa, o homem 31 iniciou um 
choro ritual, agachado no chão. Um por um, os homens da aldeia chegaram 
até ele, agachando-se também, colocando uma mão no ombro do outro e 
chorando juntos uma cantiga funerária . O homem 39, o feiticeiro, foi o único 
que realmente não chorou, acompanhando simplesmente as palavras da can
tiga, pois estava em estado de terror. Com o enterro, em frente a casa das 
flautas, foi a casa abandonada e em seguida queimada. No momento do en
terro, os índios quiseram também enterrar viva a criança, no que foram im
pedidos pelo antropólogo que, no caso, perdeu sua neutralidade. Parece-me 
que os costumes de matar o recém-nascido, de destruir os objetos do defunto 
e de destruir a casa, fazem parte de um único padrão. Tanto o recém-nascido, 
como a casa, os objetos, são associados à mulher de forma inseparável. 

O individuo 31 permaneceu o dia inteiro com as mulheres 13, 9 e 4 
chorando junto à sepultura. Quando a cova ainda não estava coberta de terra, 
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atirou-se dentro dela e teve que ser arrastado para fora. O choro junto à 
sepultura seguia uma cantiga funerária: 

• 

Ai, ai, ai, omanhome anguê 
"Ai, ai, ai, minha mãe morreu" 

Nesta cantiga que foi repetida durante três dias inteiros, omanhome, tan
to significa "morreu", como "foi morta". O termo para feiticeiro é OrnJ-

nhome, "matador". 

-
No mesmo dia da morte, o homem 31 pegou uma espingarda e atirou 

sobre a casa na qual estávamos, juntamente com o feiticeiro (homem 39), que 
ficou todo o tempo perto do antropólogo e sua esposa, em busca de seguran
ça . Quando o .filho (classificatório) da morta (homem 31) , chorava sobre · 
sepultura, foi feito pelo homem 17, em discurso no pátio da aldeia, uma 
acusação pública de feitiçaria. O nome do feiticeiro não foj citado mas foi 
acusado " um Kamaiurá", (indivíduo 39) , e sua casa apontada com a mão. 

No quinto dia após a morte, foram pintados os parentes da vitima e can
tada uma cantiga pelos pajés. Foi dado, em seguida, um banho nos parentes 
da morta, enquanto era cantada uma cantiga. Esta cantiga não pode ser 
ouvida pelas crianças, tendo todas elas tampado os ouvidos na ocasião. 

Uma semana após a morte de sua esposa foi o marido visitado por alguns 
parentes dela Mehinaku, que vieram chorar junto a ele. Os Mehinaku trou
xeram-lhe presentes de peixe "para que ele ficasse menos triste". O marido 
tinha sido preso na casa do irmão de sua mãe (17) e tinha o cabelo cortado. 
Um lado da casa foi isolado por uma divisão de talos de buriti para que ele ali 
ficasse. O padrão que acompanha a reclusão funerária é o mesmo da reclusão 
nos ritos de passagem da adolescência . O isolamento físico do indivíduo, 
devido à sua ambigüidade, acompanha os diversos · ritos de passagem xin
guanos. 

A visita dos Mehinaku foi um momento de grande insegurança para o 
pretenso feiticeiro, que ficou o tempo em que estiveram na aldeia, em com
panhia do antropólogo. 

Poucos dias após a morte da mulher, comentava-se abertamente que ela 
antes de morrer, teria dito que viu o pretenso feiticeiro segui-la quando foi 
urinar e em seguida, quando ela já se achava distante, viu-o pegar um pouco 
de sua urina, com que teria feito o feitiço . Mesmo depois de morta, a vitima 
pode -indicar o autor do feitiço . Existem, dois métodos para se identificar o 
feiticeiro. O primeiro, consiste em pegar-se uma grande panela e colocá-a no 
centro do pátio da aldeia. Dentro dela põe-se um pedaço de únha ou cabelo 

52 

da pessoa morta, e, em seguida, enche-se a panela com água. A panela é er
meticamente fechada com uma cobertura de barro e posta sobre 0 fogo. Com 
a pressão do vapor, o barro estoura em algum ponto e para o lado em que a 
água jorrar estará a casa do feiticeiro. A escolha do feiticeiro dentro da casa 
vai depender então da situação global de cada um dos moradores e das con
dições que reúnam para que sejam considerados feiticeiros. O outro método . , 
consiste em se pegar uma lata com terra e colocar-se dentro dela um pedaço 
de cabelo ou unha da pessoa morta. A lata fica sobre o fogo na casa dos 
parentes da vítima, que devem ficar batendo nela com um pedaço de pau, 
durante dias seguidos. O feitice~ro então fica doente, com febre, e vai para o 
mato para que não o vejam doente. "Sobe na árvore, entra no buraco do 
tatu", masturba-se, fica de quatro pés no chão com o ânus aberto, e fica 
louco. Uma referência a este método é feito na terc~ira cancão de feitiçaria: 

Terceira Canção de Feitiçaria 

"Aqui tem feiticeiro 
Os outros estão pensando que eu estou doente. 

Eu não1 gosto que falem assim 
Tirem pedaço da unha e do cabelo do homem que morreu". 

Acreditam, os xinguanos, que os feiticeiros podem ser pagos para matar 
alguém. Na vida real isto não parece, porém, ocorrer. A quarta canção de 
feitiçaria faz uma referência a este aspecto: 

Cluarta Canção de Feitiçaria 

"Você vai ouvir mulher. 
Os outros já pagaram o feiticeiro para me matar 

Esse feiticeiro lacauanã. 
Pode escutar que eu vou morrer" 

Diz-se, por outro lado, que quando é descoberto fazendo feitiço ou quan
do, tendo um comportamento estranho devido à morte de alguém e ao con
seqüente uso do processo da lata para identificação de feiticeiros, a reação do 
feiticeiro frente a quem o descobriu: é a se_guinte: 

" - Eu vou matar você" 
Ao que o outro índio responde: 

" - Pode matar" 
" - Não, eu pago você". 

Assim o feiticeiro dá um colar para que o outro nada conte do que viu. 
Identificado o feiticeiro e sendo ele consideado culpado de muitas mortes, 

é executado. Tradicionalmente, a execução era por flechas, sendo necessária 
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uma grande quantidade para que os individuos morressem, pois em geral as 
flechas não matam imediatamente. Hoje em dia, usam-se machados, facões e 
espingardas para a execução do feiticeiro. A execução é realizada sempre fora 
da aldeia, quando o individuo vai pescar ou à roça. É vista como um ato de 
defesa da comunidade, pela eliminação de um inimigo público. É, via de regra, 
um grupo de homens que a realiza, justificando o ato da seguinte maneira: 

" - Ele já matou muita gente. Agora não vai mais matar". 
Sobre a execução de feiticeiros, temos a quinta canção de feitiçaria: 

Quinta Canção de Feitiçaria 

"Os outros vêm me matar 
Eu vou ficar preso na casa 

O chefe quando vier me matar 
O chefe manda o pessoal me matar 

quando eu estou preso, 
com flechas nas minhas costas". 

A referência à execução, quando o feiticeiro está " preso" , é passivei que 
esteja associada aos ritos de passagem, quando o individuo que muda de es
tado é recluso dentro da casa . Na realidade, jamais é o feiticeiro executado 
dentro da aldeia e muito menos dentro de uma casa, de forma, que a " prisão" 
a que se refere a música, parece estar relacionada à marginalidade do feiticeiro 
frente à sociedade e à ambigüidade frente ao sistema social, que também é 
encontrada, quando um indivíduo é objeto de um rito de passagem (4). 

..... 

As acusações de feitiçaria visam, muitas vezes, mas nem sempre, indi
víduos de outras tribos. Entre os Aweti, já vimos que o acusado foi um Ka
maiurá. Os membros de outras tribos são naturalmente feiticeiros, desde que 
não tenham uma relação de parentesco real ou fictício com a pessoa que 
acusa. Uma visita de uma pessoa de outra tribo, é vista com grande emoção, 
pois se faz presente uma ameça ao grupo, devido à possibilidade de feitiçaria. 

A feitiçaria no Xingu lembra, neste particular, a sociedade Dobu, descrita 
por Fortune ( 1936). O medo e a desconfiança frente ao vizinho estão sempre 
presentes. Tem, por outro lado, enorme importância na integração da so
ciedade, pois o medo da feitiçaria parece ser um dos principais fatores, ex
plicando a gentileza e a não violência dos xinguanos. Além disso, a feitiçaria é 
funcional como mecanismo de uniformização de comportamento e de ma
nutenção da estrutura social. Todos procuram o comportamento mais normal 
possível, como uma defesa antecipada a uma possível acusação de feitiçaria. 

( 4) Ver Turner (1970 - Cap. VI : 93-111) 
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P~~ outro l~do, .ª.execução de feiticeiros é uma forma de eliminação de in
d1v1duos ant1-soc1a1s, levando à manutenção do sistema. 

E~tando. uma pessoa doente, são, naturalmente, chamados os pajés. Um 
ou vários paJés, de acordo com a gravidade da doença. Pajés de outras tribos 
podem ser eventualmente chamados. Na pajelança, o pajé entra em transe 
fumando grandes cigarros. A fumaça dos cigarros deve ser engolida e não 
tr~gada. O b~m pajé não ex~ele a fum~ça engolida, a não ser após um grande 
numero de cigarros consumidos. Engolindo a fumaça, o pajé entra em transe 
"morrendo", segundo os xinguanos, podendo, então, ver o rnanals que en: 
trou dentro da pessoa. Por vezes, em se tratando de doenças na superfície do 
corpo, limita-se o pajé a soprar a fumaça sobre a parte doente, embora 0 
transe e o sopro da fumaça possam ser feitos ao mesmo tempo. Uma terceira 
alternativa nos métodos de atuação do pajé, que pode ser combinada com as 
outras duas, é pela descoberta de um feitiço. Após fumar alguns cigarros jun
to ao doente, o pajé, " retira" de seu corpo um feitiço, um pequeno pedaço de 
graveto, em geral. O mais comum, é que após fumar uma série de cigarros 
ele cai ~m transe e sai correndo para o mato, voltando com um feitiço na~ 
mão~. ~imos, entr~ os Aweti; um pajé descobrir um feitiço no mato. O feitiço 
cons1st1a em uma figura de cera de um animal, identificado com veado mon
tada por uma figura humana. As duas figuras representavam rna11a6a. En
~uan~o o na11aê do veado corria atrás das pessoas que passavam pelas 
1med1ações, o humano as pegava. Dentro da figura do veado, foram encon
trados lascas de osso de veado; os característicos gravetes pretos de feitiço é 
u~ velho colar feminino de cintura (vuluri) . É de se espera que o feitiço seja 
feito e colocado em algum local pelo pajé que o encontra . 

O pajé é, em certo sentido, o oposto do feiticeiro, na medida em que nele 
repousa a segurança da comunidade. Através da aquisição do status de pajé, 
tem-se mesmo uma excelente forma de defesa prévia a acusações de feiti
çaria. A maioria dos donos de casa, chefes de grupos domésticos, são pajés, 
bem como ~odas as pessoas de mais idade. Existem pajés mulheres mas a 
tendência é que sejam apenas mulheres muito velhas. Apesar da mai~ria dos 
homens velhos serem pajés, o status de pajé não é privilégio dos velhos, 
havendo diversos homens mais jovens que também são pajés. Aqueles que 
t~m uma certa tendência à marginalidade, sobretudo devido a um pequeno 
numero de parentes, encontram no status de pajé, uma forma de integração 
ao grupo. Assim, quando ficou doente a esposa do morelaMrt Aweti lr6 dois 
individuas de tribos estranhas, que se encontravam morando entre ~s Áweti, 
procuraram aplicar os seus conhecimentos na cura da mulher. Em geral os 
serviços dos pajés são pagos e os dois indivíduos nada cobraram pelos seus 
serviços. Embora o status de pajé seja oposto estruturalmente ao de feiticeiro 
e funcione como uma defesa à acusação de feitiçaria, os pajés, como qua~ 
todos os homens, são suspeitos de práticas de feitiçaria. É dificil, porém, que 
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um bom pajê seja o " feiticeiro mesmo" de um grupo xinguano, e executado 
por este motivo. A realidade dos xinguanos é, neste nível, diversa, portanto, 
da de vários outros grupos indigenas brasileiros, onde uma só pessoa reúne os 
dois status. 

Os xinguanos conhecem perfeitamente os efeitos dos remédios levados 
pelos civilizados. Quando um paciente está sendo tratado pelo pessoal do 
posto indígena, há ocasiões em que os pajés disputam a possibilidade de 
tratar um doente, como forma de ganhar prestígio, uma vez que sabem que o 

. paciente terá maiores chances de ser curado. 

A identificação do mamaé é o objetivo da maioria das pajelanças. Elas 
podem também funcionar como indutoras do doente, que sonha com o 
mamaé que o pegou. Cabe ao pajé, durante a pajelança, identificar o manmê 
e não o feiticeiro. Identificado o manmls está teoricamente resolvido o pro
blema "médico" , pois o próximo passo será a realização do ritual correspon
dente ao mamaé que causou a doença. 

Os rituais possuem normalmente um dono (itat). Caso não possua, ·a pes
soa doente torna-se dona do ritual correspondente ao manmé identificado, 
para o resto de sua vida. Para a realização do ritual de cura, algum parente do 
doente entrega ao dono do ritual a quantidade necessária de peixe, consi
derado o alimento ritual por excelência . Os parentes do doente devem tam
bém fornecer beijus e, por vezes, mingau. Estes alimentos são distribuidos 
pelo dono do ritual aos seus participantes, geralmente durante o curso do 
próprio ritual . Quando o ritual é levado em outras ocasiões que não as de 
cura, cabe ao dono do ritual fornecer do mamaé, o alimento a ser distribuido. 
O dono do ritual torna-se, assim, responsável frente ao manmls, retribuindo a 
sua cura. Todos os donos dos rituais já estiveram doentes, tendo sido sua 
doença causada pelo mamê que tem o nome do ritual que possuem. 

Realizado o ritual, os participantes chegam à rede do doente e dizem: 
" - Nós trouxemos o mamaé para você". 
Com o ritual o manmê sai literalmente de dentro da pessoà e deixa de 

fazer mal. A não realização do ritual posteriormente, com a freqüência exigida 
pelo mamaê, vai implicar na doença de alguém. A mesma conseqüência 
poderá ter a realização do ritual, sem o fornecimento da comida do manmls. 

Eclode assim, o ritual, no Xingu, como conseqüência de um desequilíbrio 
na vida social, representando pelo feiticeiro e pelos manmia - que leva à 
doença, que por sua vez, desaparece com a realização do ritual. O ritual é, 
portanto, a superação desse desequilíbrio, ou a superação das contradições 
presentes na vida social. Aqui, aparecem os vínculos entre a sociedade e o 
corpo humano. A mediação entre os dois sistemas é trazida por entidades 
sobrenaturais - os mamaés - manipuladas por indivíduos ambíguos - os 
feiticejros. O mamaé, como o feiticeiro que o manipula, é algo que está entre 
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natu!eza e cultura. São entidades associadas a elementos naturais que 
manrfes~am algum aspecto da vida social. O manal não pode ser conf~ndido 
com o 1amut - a sombra ou a alma do indivíduo - que, por vezes é rou-
bado pelo ma11 mé. ' · 

. As relações dinâmicas entre o corpo humano, sociedade e ritual, per-
mrtem a elaboração do modelo seguinte. Neste modelo b 

d ·1·b · · , o serva-se 
um esequ11 ~ro socral , com a entrada do manaé no corpo humano e às 
doenças, ocas~onada pela atuação do feiticeiro. Os rituais, fazendo com que 

0 
n:mmaé se retire do corpo hum~no, levam à cura da doença. Vemos neste 
dragrama c~mo o . mamaé possui uma personalidade, relacionada a algum as
pe~to da v1d~ social - um símbolo deste aspecto que é, desta forma, inter
nahzado. O ritual, superando as oposições encontradas ao • 1 d r · n1ve a estrutura, 
e 1m1na, momentaneamente, a operação dessas oposições ao nível do con-
creto. A cur~ da ~oença , significa o resolver provisório de problemas emer
gentes das d1mensoes faccionais, de interação entre os sexos etc problemas 
re~resentados. pel? . manmê adequado. Colocado como médico ~rimitivo, 

0 
P.ªJé será mais ef1c1ente, na medida em que consiga avaliar corretamente a 
srtuação da pessoa doente e apontar portanto 0 ma--" e 0 r·itual 
d à · .., . ' ' 11 mu correspon-

entes s opos1çoes que organizam o momento existencial do indivíduo. 
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CAPITULO VI 

OS RITUAIS 

Jã vimos em pãginas anteriores, como se organiza no Xingu, o paren
tesco, fundamentalmente, da oposição entre os sexos e, subsidiariamente, da 
oposição entre gerações. Os principais rituais xinguanos compreenderão estas 
oposições em sua estrutura interna e alguns deles serão sua exclusiva ma
nifestação. 

O sistema ritual no Xingu, compreende dois conjuntos de rituais: o pri
meiro, formado pelos rituais intertribais e o segundo, englobando os rituais in
ternos à tribo. Os rituais intertribais, o Kvwryp, o J8"'8ri e o IVloitarã, têm sido 
muito estudados por diversos autores. Na medida em que é aqui nosso in
teresse, os vínculos entre o sistema de parentesco e o sistema ritual, situando 
a ambos como expressão de uma mesma estrutura, visaremos neste capítulo o 
conjunto de rituais intertribais, que respondem, de forma mais direta, às 
oposições que, globalmente, sistematizam a sociedade xinguana. 

Classificamos os rituais internos das comunidades xinguanas, em rituais 
de oposição sexual e rituais de oposição entre as gerações. Entre os rituais de· 
oposição sexual consideramos o Karytu, que os Kamaiurá chamam de Djakui; 
o lamuricuman, o Nupé-nupé, a Arucaca e o J8"'8ri - que embora um ritual 
intertribal, pode ser considerado como um ritual de oposição sexual, por 
razões que veremos adiante. O principal ritual de oposição entre gerações é o 
Auajã - o Anhangô da língua geral e dos Kamaiurã. A força maior dos rituais 
de oposição sexual, frente aos rituais de oposição entre as gerações - seja 
em número ou em significado funcional - manifesta a maior importância da 
oposição entre os sexos, em relação a qualquer outra da estrutura social do 
Alto Xingu. 

Os rituais xinguanos podem ser levados por razões diversas, seja para 
cura de doenças, seja visando a mobilização do trabalho masculino, seja para 
simples divertimento, ou como medida preventiva de defesa da comunidade. 
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Em qualquer caso, o conteúdo divertimento parece estar sempre presente. O 
maior objetivo de um ritual vai lhe dar um caráter mais ou menos formalizado. 
Se é realizado apenas para divertimento dos participantes, será menos for
malizado. Se levado por outros motivos, além deste, o nível de formalização 
será maior. 

• 
A - RITUAIS DE OPOSIÇÃO SEXUAL 

1 - Karytu 

Karytu é o nome do manmê, do ritual (o ritual tem em geral o nome do 
mamaé) e o nome de flautas cerimoniais. Essas flautas não podem ser vistas 
pelas mulheres, que podem apenas ouvi-las. Caso descubram os homens, que 
alguma mulher viu as flautas, esperam que ela vá buscar água e todos eles 
mantêm relações sexuais com ela, com a possível excessão dos parentes mais 
próximos. Meninas pequenas podem ver lcarytu, caso ainda não saibam das 
proibições que as cercam. Caso saibam, os homens esperam-nas crescerem 
para então manterem relações sexuais com elas. 

As flautas possuem uma casa, que é também, a casa dos homens, pois 
sendo as mulheres proibidas de vê-las, também, são proibidas de entrar em 
sua casa. A casa das flautas (Karytu oc) fica no centro do pátio da aldeia. A 
aldeia é organizada de tal forma que, tirando-se um perpendicular ao eixo 
principal de cada casa, no seu ponto de encontro, as flautas ficam guardadas, 
dependuradas no teto. A situação de casa de Karytu, no centro da aldeia, 
vem revelar a sua importância na estrutura social do Alto Xingu. 

O complexo de Karytu foi tomado de empréstimo dos grupos Karib e 
Aruak da área, send9 a palavra Karytu a forma A\NBti do termo Karib Kahutu, 
que designa as flautas. É provável que o complexo compreenda tradições 
Tupi, relacionadas ao que Baldus (1970:324 e 330) chamou. de grupos de 
comer e grupos de trabalho ( 1 ). 

Karytu é considerado um mamaé de peixe e vive na água. Durante a noite 
a praça da aldeia pertence a Karytu, de modo que, neste período, as mu

lheres ficam, em geral, dentro de casa. As flautas, por outro lado, podem sair 
de sua casa a qualquer momento durante a noite. Durante o dia, elas saem, 
apenas quando o ritual se realiza de maneira completa e formalizada, quando 
há a quebra da rotina diária por algum empreendimento em que seja neces
sária sua presença. 

(1) Wagley (1943, 7 e 63), também traz referências a esses rituais Tapirapé. 
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As flautas Karytu são tocadas por um grupo de 3 homens e têm um som 
quan.do tocada em conjunto, que lembra o de um grande órgão. Quase todo~ 
os dias elas são tocadas, o que parece ser necessário ao bem-estar da co
munidade. Durante o dia são tocadas em geral, dentro de sua casa e de noite 
em casa ou n? .Pátio da aldeia. Por vezes, noite inteiras são dedicadas à 
execução de musicas de flautas. 

Os xinguanos vêem nas flautas um importante objeto· de interesse. Quan
do chega um visitante de outra aldeia, ele é convidado a tocar as flautas com 
dois individu.os da aldeia que o recebe. Quase todos os individuas s~bem 
melhor ou pior tocar o Karytu, havendo, no entanto, os especialistas nesta 
atividade, e'. ap~nas eles, tocam quando o ritual é levado de forma completa, 
geralmente 1mphcando em alguma atividade coletiva dos homens da aldeia . 

Embora o Karytu seja tocado praticamente, todos os dias, . a frequência 
com que é levado o ritual varia , segundo a proximidade de alguma atividade 
coletiva dos homens da aldeia . Karytu está associado aos homens e é 0 sím
bolo da coletividade masculina. Este simbolo é explicitado pelos xinguanos; 
nas festas, as mulheres referem-se aos homens coletivamente como Karytu. 

Assistimos uma festa de Karytu na aldeia Aweti, na maneira mais for
malizada pela qual o ritual é levado. Os donos de Karytu na aldeia Aweti, são 
os homens 5 e 7, do diagrama 3, que já ficaram doentes devido à interferência 
de mamaé. O homem 7, no dia anterior, foi pescar juntamente com seu filho e 
seu genro. Nas duas noites anteriores á festa, as flautas foram tocadas, até à 
m~nhã. As mu~heres ficaram, no dia anterior ao da festa, preparando beijus e 
m1ngaus. No dia da festa pintaram-se todos os homens, com exceção do 
homem 7, que não ia participar dela, por ser considerado muito velho. As pin
turas preferidas foram as de motivo de cobra. Na manhã, foram as mulheres 
convenientemente presas dentro das casas em que moram. Enquanto isto, um 
dos participa~tes começou a tocar uma pequena flauta, Karytuiyt (Karytu 
pequena). Saiu de casa de Karytu e dirigiu-se, sempre tocando a flauta, a 
cada uma das casas da aldeia . Parava em frente das portas fechadas das 
casas, e gritava provocações às mulheres. Estas provocações consistiam em 
dizer, que lamuricuman - o mamaé símbolo da comunidade feminina - era 
mole; que não agüentava trabalhar; que lan:-uricuman tinha que ficar preso 
dentro de casa quando Karytu saía, e que lamuricuman não podia sair, se
quer para urinar. As brincadeiras eram respondidas pelas mulheres irritadas, de 
dentro das casas. " 

Os homens, foram em seguida, ao mato buscar dois enormes troncos, 
que foram cortados e trazidos a uma distância próxima da aldeia. Deste local 
saíram correndo dois índios com varas nas mãos que, entrando na aldeia, 
deram uma volta na praça e regressaram. O dono do Karytu, foi então levar-
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lhes a comida do mamaé, no caso, grandes quantidades de peixe, beiju, min
gau de mandioca com pequi, que foram consumidos pelos presentes. Na noite 
deste primeiro dia do ritual, as flautas foram tocadas todo o tempo. Na manhã 
do segundo dia, foram dados os gritos que normalmente abrem e fecham os 
rituais no Xingu. Em seguida, foram as fl~utas levadas à casa de seu dono, 
que nesta festa era também o " cliente" de Karytu, pois os troncos cortados 
no mato destinavam-se a reparos em sua casa . No intervalo entre o levan
tamento de um e outro tronco, foram lançados novos desafios na direção das 
mulheres. Terminando o trabalho, foram as flautas tocadas dentro da casa 
reformada. Em seguida, o morek\vat - no caso o dono das flautas e também 
dessa casa - fez um discurso para as mulheres, dizendo que elas poderiam sair 
de suas casas e que o trabalho estava terminado. As mulheres saíram de den
tro das casas, bastante revoltadas, tendo, algumas delas, atacado os homens 
que mais as t inham provocado. Este foi mais um motivo de divertimento para 
os homens. 

o ritual do Karytu pela freqüência com que é levado, reafir~~ conti
diana~ente a inferioridade da mulher na sociedade xinguan~ . A pro1~1~ão de 
que as flautas sejam vistas, implica na sua exclusão de diversas at1v1dades 

comunitãrias. 

Karytu tem um sentido marcadamente econômico como ritual, que advém 
de sua associação com a coletividade masculina. Assim, Karytu vem a ser o 
mecanismo encontrado pela sociedade xinguana para a mobilização do tra
balho coletivo masculino. Estas atividades, que exigem a participação de todos 
os homens da aldeia, são: a derrubada da floresta para roças, a construção e 
reparo das casas, pescarias coletivas, para a realização de outros rituais. 
Todas essas atividades, que dependem do trabalho masculino coletivo, são 
uma das bases de poder nas comunidades xinguanas. Quando alguém deseja 
algo que implique no trabalho de Karytu, deve, portanto, fazê-lo através do 
dono do .ntual, fornecendo os alimentos para a realização do ritual. Assim o 
dono do -ritual controla o trabalho coletivo dos homens. O dono de karytu 
deve, por outro lado, fornecer continuamente a comida do man:aé e, para is
to, contar com um grupo doméstico numeroso. Quase todos os dias deve ser 
entregue aos homens da aldeia a comida de Karytu, oferecida pelo dono do 
man:aé. Ao por do sol, esses alimentos são consumidos pelos homens da al
deia, em frente à casa dos homens. 

As flautas Karytu apresentam músicas diversas, que lhes são próprias. 
Normalmente, o tema dessas músicas são dois animais, a raposa e a muri
çoca, que elas procuram retratar no ritmo e nos sons característicos desses 
animais. A música da muriçoca lembra o seu zumbindo, enquanto que a da 
raposa tem no ritmo o passo rápido deste animal. Existe um mito referente à 
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Karytu, em que a raposa aparece como o dono das flautas, e, portanto, do 
ritmo de rna11a6: 

"Uma menina estava chorando muito. Sua mãe então a levou para 0 
mato, ch~mand~ a raposa para pegâ-la. Vieram a raposa, a anta e a onça 
pequena (J89uarttica). Os três animais discutiram pela posse da menina. A 
raposa lembrou que a mãe da menina tinha chamado a ela apenas, de forma 
que ela é quem ia criâ-la, adotando-a como filha. 

A menina ficou presa na casa da raposa, que lhe pediu que fizesse co
mida de Karytu. Ela cresceu e tornou-se mulher. Fazia sempre a comida de 
Karytu. 

A raposa foi pescar e disse à menina que ela não passasse para o outro 
lado da rede da raposa pois, neste caso, ela teria um filho. As flautas Karytu 
estavam dependuradas e a raposa não queria que a moça mexesse nelas. 

Um rapaz foi pescar e jogou uma flecha de assobio. A menina, jã agora 
uma moça, escondeu a flecha. O rapaz ficou procurando e não a encontrou. 
A moça pegou a flecha e levou-a para dentro de casa. O rapaz viu-a e per
guntou quem era ela . A moça respondeu que pertencia à tribo dele: era a 
menina que tinha sido deixada no mato por sua mãe. Disse ainda que a ra
posa a havia criado e que era seu pai. 

O rapaz manteve relações sexuais com a moça. Diariamente ele ia à aldeia 
da raposa com este fim, até que a moça ficou grãvida. 

A raposa retornou de sua pescaria. A moça contou para ela que estava 
grãvida. A raposa então perguntou se ela tinha mexido em sua rede. A moça 
respondeu afirmativamente. A raposa perguntou, em seguida, se ela tinha 
mexido em suas flautas, tendo da mesma forma a menina respondido afir
mativamente. A raposa concluiu então que, por este motivo, a moça tinha 
ficado grãvida. 

A raposa foi pescar outra vez. O rapaz então retornou à aldeia da raposa 
para verificar se a criança tinha nascido, o que ainda não tinha acontecido. O 
rapaz ficou em companhia da moça até o nascimento da criança. A raposa 
voltou e, ele se escondeu. A moça disse para a raposa que a criança tinha nas
cido. A raposa, seguindo o costume xinguano quando nasce uma criança, foi 
buscar raízes para vomitórios. A moça vomitou muito. A raposa em seguida 
pergunta·lhe: 

" - Columpiã, p$)rece eu? 
- Parece você mesmo. 
- Parece olho meu? 
- Sim, parece olho seu. 
- Parece nariz meu? 
- Sim, parece nariz seu". 



A raposa pediu para que a moça trouxesse a criança para que ele a 
verificasse se era realmente parecida. Observou-a e chegou a conclusão que 
não se parecia com ela. Disse que ia matá-la. 

O rapaz, que estava escondido em um jirau, desceu e espantou a raposa 
para o mato. A raposa voltou apenas para buscar Karytu e saiu correndo. 

O rapaz levou a moça para sua aldeia e decidiu casar-se com ela. 
Apresentou-a à sua mãe 

No mito acima, a importância de Karytu vem de que, caso mexesse nas 
flautas, teria um filho da raposa, embora a raposa não estivesse presente. Na 
medida em que a raposa estava com a menina em uma relação de pai para 
filha relacões sexuais entre o raposa e a menina seriam considerádas incas-' . 
tuosas, razão pela qual a raposa avisa a moça_ para não mexer em Karytu. Ver 
as flautas implica, portanto, em identidade com o incesto. Verdade é, que os 
laços entre a raposa e a menina são de parentesco fictício mas, a proximidade 
entre. eles é grande, por haver sido a menina criada pela raposa, o que, até 
certo ponto "consanguiniza" a relação entre ambos. Concretamente, talvez 
ocorra também o incesto pois, ao que fui informado, se uma mulher vê Kary
tu, deve manter relações sexuais com todos os homens da aldeia. Esta infor
mação necessita, porém, de ser confirmada. E provável que não seja real mas, 
apenas uma expressão da ideologia referente ao assunto. 

11 - lamuricuman 

O ritual de lamuricuman é uma inversão estrutural do complexo do Kary
tu. lamuricuman é o nome do mamaé, o nome do ritual relativo ao ma111&é e o 
nome da comunidade feminina da aldeia. No ritual de Karytu, estando· as 
mulheres presas em casa, os homens referem-se corajosamente a elas tratan-
do-as por lamuricuman. 

Não assistimos ao grande ritual lamuricuman, sendo a pouca freqüência 
com que é levado, um dos elementos de contraste com Karytu. Isto não im
pede que lamuricuman seja um mamaé atuante. Enquanto que as aldeias xin
. guanas vivem sob a presença de Karytu, o ritual completo de lamuricuman é 
levado de muitos em muitos anos, por vezes intercalados 20 anos entre vm e 
outro ritual. Quando Karytu se faz muito presente a uma aldeia - por exem
plo, sendo as flautas tocadas durante alguns dias e muitas noites, com a 
"prisão" das mulheres - saindo elas de dentro das casas, podem cantar 
durante alguns dias canções relativas a lamuricuman. A impressão que se 
tem, devido à maneira pouco formalizada pela qual o ritual é levado, é que se 
trata de uma resposta coletiva das mulheres à opressão de Karytu, à prisão 
dentro de casa e ao escárnio dos homens. 
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lamuricuman opõe-se a ~:arytu, como expressão ritual da oposição entre 
os sexos. As mulheres em geral não usam instrumentos musicais, sendo as 
músicas do ritual apenas cantadas. Somente quando é levado com toda for
malidade o grande ritual de lamuricuman, aparecem as pequenas flautas de 
mesmo nome. Estas flautas podem ser vistas t)elos homens. As canções de 
lamuricuman são cantadas por grupos de mulheres abraçadas. 

A grande festa de lamuricuman implica em uma inversão de papéis se
xuais, ao contrário de Karytu, onde os papéis relativos a cada sexo são reafir
mados. Quando lamuricuman é levado, os homens ficam em uma franca 
situação de inferioridade frente às mulheres. O comportamento das mulheres 
passa por outro lado, a ser o normal dos homens. Colhi entre os Aweti, um 
desenho, feito por um homem, que representa lamuricuman. Neste desenho 
as mulheres são representadas como mulheres, com a diferença de que, além 
dos cabelos compridos, marnas, colares femininos, possuem também pênis 
(2). 

O grande ritual de lamuricuman possui, em geral, um caráter intertribal. 
As mulheres de outras tribos são recebidas pelas mulheres da tribo que 
oferece o ritual. Os capitães femininos de ambas as tribos trocam os diálogos 
usuais entre capitães homens, nos outros rituais. Os homens, que nos dias 
anteriores foram pescar para a comida do manmê, ficam a maior parte do 
ritual dentro de casa. As mulheres comportam-se como homens. Lutam o 
huka-huka, a luta desportiva do Xingu, fazem trocas, no sistema do Moitart, 
tocam as flautas lamuricuman e batem nos homens, 

Assisti a uma visita dos Kamaiurt aos Mehinaku, onde, além de lutas de 
homens, houve, também lutas de mulheres. Não houve, porém, desta vez, 
relação com lamuricuman, sendo realizadas as lutas de mulheres apenas para 
divertimento dos homens. Algumas mulheres iam a contragosto e a sua falta 
de jeito para lutar divertia enormemente todo o público masculino. No ritual, 
as mulheres lutam assumindo o papel de força e os homens não acham graça. 

Colhi um mito sobre lamuricuman, que revela algo do significado do 
ritual : 

"Dois rapazinhos foram ter suas orelhas furadas por seus pais, nos ritos 
de passagem da puberdade. Um, chamava-se Oriou6 e o outro, Anetavirt . 
Ficaram um mês sem comer peixe. Os pais deles foram pescar para buscar 
peixe para os filhos. Chamaram todos os homens da al·deia para ir com eles. 
Ficou na aldeia apenas um homem adulto que tinha um filho nascido há 
pouco e que, por isto, não podia ir. Os demais homens ficaram muito tempo 

( 2 ) O ritual do lamuricuman pode ser compreendido também como um "ritual de 
rebelião", na forma descrita por Gluckman para grupos africanos (Gluckman, 
1965, 258-261). 
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fora e as mulheres ficaram "desconfiadas", pensando que os homens não vol
tariam mais. Enviaram o único homem que tinha ficado na aldeia, para que 
verificasse se a pescaria estava concluída . Ele foi informado de que não, e 
retornou à aldeia, trazendo comida para seu filho e sua esposa. Os maridos 
por intermédio deste homem mandaram peixe para suas mulheres. As mu
lheres indagaram-lhe se seus maridos voltariam, ao que ele disse que "ainda 
não", pois ainda tinha muito peixe. As mulheres ficaram ainda mais descon
fiadas e mandaram este mesmo homem duas vezes perguntar se a pescaria já 
tinha terminado . A resposta era sempre negativa. Da última, este homem 
avisou aos pescadores: "as mulheres estão muito desconfiadas, elas vão 
fugir", mas eles não voltaram. 

A mãe de Oriouã chamou as mulheres para fazer lamuricuman: "Vamos 
fugir, vamos e~bora longe. Porque nossos maridos não vêm?" As mulheres 
pintaram-se e foram cantar. Cantaram a noite toda. De amanhã tomaram 
vomitório de raízes, para vomitar. Todas as mulheres, moças e velhas. 
Chamaram os filhos que estavam presos para ir embora também. 

A mulher do chefe chamou o tatu e disse para ele cavar um buraco. En
quanto isto, o único homem adulto da aldeia voltou aos pescadores, para 
avisá-los de que as mulheres estavam fugindo . Os outros homens disseram-lhe 
que a pescaria ainda não tinha terminado . Eles já estavam virando caititu, es
tavam com o braço cabeludo. O homem insistiu com os outros para que vol
tassem e disse ao chefe que o filho dele também iria embora. O chefe então 
resolveu voltar. O homem que estava atuando como mensageiro, voltou an
tes. Sua mulher estava deitada sem entrar no lamuricuman. As outras a 
chamaram e ela foi embora deixando o filho. 

Os demais homens voltaram sem peixe. Eles foram chegando na aldeia e 
tentaram manter relações sexuais com as mulheres que não deixaram. O chefe 
então falou a seu filho que ficasse, mas ele não quis, dizendo que iria com ·sua 
mãe e que tinha ficado muito "desconfiado", pois seu pai não lhe tinha 
trazido pei·xe . 

Os homens chegaram quando as mulheres estavam cantando e o tatu 
cavando buraco. As mulheres entraram no buraco atrás do tatu e "lamuri
cuman saiu no lugar chamado Mauã". Aí lamuricuman fez casa e aldeia . 
"Vovo de Kuikuro" encontrou as mulheres com a aldeia quase pronta. Per
guntou o que tinha acontecido e elas lhe disseram que tinham abandonado 
seus maridos. Ele foi para a aldeia e contou para os homens que suas esposas 
estavam fazendo uma aldeia no Mauã. Os maridos então vieram para a aldeia 
das mulheres. Elas, de cima das casas, os viram chegando, desceram de cima 
das casas, enquanto eles as chamavam. Elas não vieram e recomeçaram a 
dançar. Entraram no buraco do tatu e saíram mais longe, em um lugar cha
mado Anhese, próximo ao Kurisevu. Os homens não mais as encontraram". 
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Este mito demonstra que as mulheres realizaram o lamuricuman em res
posta ao abandono dos maridos, que permaneceram pescando, enquanto elas 
estavam na aldeia . É exatamente o que ocorre, quando Karytu se faz por 
demais presente, quando há, por exemplo, alguma atividade que exija a 
mobilização coletiva do trabalho masculino. As mulheres são, neste caso, 
isoladas do meio social, presas dentro de suas casas, ou simplesmente 
proibidas de se aproximar dos homens, que, de qualquer forma, tem as flautas 
a separá-los das mulheres. 

O simbolismo do peixe, aparece aqui de forma clara. O peixe, é o alimen
to social por excelência e sempre consumido socialmente. O fato dos homens 
do mito não trazerem peixe, vem do isolamento das mulheres frente a uma 
ambiência social que reservaram apenas para si. A resposta das mulheres é 
pelo ritual do lamuricuman, construindo uma sociedade feminina. É interes
sante a figura do mediador entre homens e mulheres, um homem em cou
vade, um indivíduo afastado da sociedade masculina e da sociedade, de uma 
maneira geral . O fato desse indivíduo não comer peixe mostra a ambigüidade 
de sua posição, mudando de estado. 

Os homens no mato começaram a virar caititu com pêlos nascendo, em 
função do seu afastamento das mulheres. Não, que na estrutura social xin
guana as mulheres sejam cultura: pelo contrário, são natureza. No caso, 
porém, os homens afastando-se das mulheres, afastam-se do sistema da troca 
matrimonial, que vai mantê-lo integrado. A afinidade, cultura, é sacrificada por 
uma sociedade apenas de homens, que, portanto, transformam-se em ani
mais. 

Alguns outros aspectos deste mito merecem consideração: o afastamento 
das mulheres é simbólico. Têm de mastigar raízes para ficar tontas e vomitar. 
O afastamento físico confunde-se com o afastamento obtido através desses 
recursos. Os dois meninos que seguem junto com as mães, estavam presos e, 
portanto, em situação ambígua. 

Entre os Aweti, são donos de lamuricuman os indivíduos 42, 9, 4, 35 e 
13. Enquanto o mamaé Karytu possui apenas donos do sexo masculino, o 
mamaé lamuricuman possui um dono do sexo masculino, o indivíduo 42. 
Todos os demais, porém, são mulheres. O grupo de mulheres lawalapiti 13, 9 
e 35, são a,s principais incentivadoras do ritual e entusiastas de lamuricunw1n. 
São elas também suas principais conhecedoras, principalmente a mulher 9, 
que geralmente, "puxa' ' as canções. Note-se que os principais rituais de 
oposição sexual, encontram-se nas mãos do indivíduo 7 (o morekwat), o dono 
e principal conhecedor de Karytu e de sua esposa 9, dona e maior conhe
cedora de lamuricuman. 

O mamaé lamuricuman está associado a um peixe, o pacu, que aparece 
em diversas músicas do ritual. Talvez, também, esteja associado ao tatu do 
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mito. A forma desses animais é sem dúvida coerente com toda uma simbo
logia feminina. 

Ili - Outros Rituais de Oposição Sexual 

Existem diversos outros rituais de oposição sexual, não sendo, como 
Karytu e lamuricumen, verdadeiros pólos da vida social : 

a) Nupé-nupé 
b) Arucaca 
c) Rituais de Oposição entre Categorias de Parentesco. 

a) NUP~-NUP~ 

Este, é um ritual de origem nos grupos Aruak, do Xingu. Os Aweti não 
conhecem muito bem o Nupé-nupé e praticam-no sobretudo, como uma brin
cadeira, embora o antropólogo tivesse a possibilidade de assistir o verdadeiro 
ritual entre os Aweti, por ter sido o memaé considerado responsável pela 
doença de uma mulher. Isto aconteceu, no entanto, graças à intervenção de 
um pajé Mehinaku, que se encontrava na aldeia e que diagnosticou Nupé
nupé. Este mesmo pajé foi o principal cantor durante o ritual. 

A brincadeira do Nupé-nupé, que, enquanto brincadeira é parte do ritual 
mais amplo, consiste em lutas entre homens e mulheres. São feitas vaginas de 
madeira e cera, saindo os homens com elas na mão no pátio da aldeia e 
gritando "Nupé-nupé"! Dizem os homens que aquelas vaginas foram roubadas 
das mulheres, por não desejarem elas manter relações sexuais. As mulheres 
ficam então atacando os homens que tem vaginas Nupé-nupé nas mãos. 
Procuram tomá-las, arranhando os homens ou puxando-lhes os cabelos. Não 
cabe aos homens uma reação mas, simplesmente, fugir. Em caso de neces
sidade, quando estão por demais acossados pelas mulheres, jogam as vaginas 
para um companheiro . A brincadeira do Nupé-nupé durou três dias entre os 
Aweti, que foram integralmente tomados por ela . 

Os memaés do Nupé-nupé são: o tamanduá, a minhoca, a cobra, além de 
me ter sido apontado como seu dono, um enorme beija-flor chamado IVla
luilaV\18ri. Todos esses animais apresentam, de alguma forma, uma relação 
simbólica com a sexualidade masculina. O tamanduá, com seu grande nariz; a 
minhoca e a cobra, também símbolos fálicos; e o beija-flor, com o seu grande 

bico. 

No ritual que tivemos a oportunidade de assistir, participou, praticamente 
toda a aldeia. O Mehinaku fazia o solo e na repetição era acompanhado pelos 
demais indivfduos. Dançavam todos os participantes, indo de casa em casa. 
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Três homens tinham um papel de destaque na dança, que se realizava dentro 
das casas. Todas as casas foram visitadas, seguindo o circulo da aldeia, da 
direita para a esquerda. 

b) Arucaca 

Arucaca é o nome de uma grande minhoca existente no Xingu, provavel
mente o mesmo minhocuçu ( Glossoscolex Giganteus) (3) do interior de Minas 
Gerais e São Paulo. Não conseguimos maiores detalhes sobre a festa, nem vê
la. Sabemos, apenas, que é enterrado um tronco na praça da aldeia, que um 
homem segura com uma das mãos. A outra mão é dada a um segundo ho
mem que, por sua vez, dá sua outra mão a um terceiro. Assim, todos os 
homens da aldeia ficam de mãos dadas, formando uma linha, que represen
taria a minhoca Arucaca. As mulheres atacam, todas de uma vez, um por 
um, os homens da linha, puxando-lhes o cabelo, jogando-os no chão etc. 

c) Rituais de Oposição e11t1e Categorias de Pa1&11tesco 

Tudo o que colhemos neste sentido, recai na oposição entre os sexos, 
pois é ela o principal elemento organizador do sistema de parentesco. POJ 
vezes a oposição entre os sexos atua, porém, indiretamente. O primeiro das-
ses rituais vem a ser o Jawari: 

1. 0 JAWARI 

o jawari é, por excelência, um ritual intertribal. Existe publicado sobre ele 
um elucidativo trabalho (Galvão, 1950). O jawari consiste no confronto de uma 
tribo frente à outra, com o uso do propulsor de flechas. O confronto tisico ~' 
individual, lutando sempre, de cada vez, dois individuas que possuem entre si, 
certo tipo de relações estabelecidas pelo sistema de parentesco. Indivíduos de 
tribos diferentes, que tenham entre si um relacionamento de irmãos, não .se 
enfrentam. Batem-se apenas aqueles que têm entre si uma relação real ou f1c
ticia, pela qual se consideram primos cruzados, ou aqueles que não tem entre 

si nenhum tipo de relação. 

As pinturas corporais têm grande importância no ~awa~, definindo o tipo 
de relação entre os participantes do ritual. A pintura é sempre feita sob o pon
to de vista daquelê que a usa. Dois indivlduos que, por exemplo, considerem
se primos cruzados, bater-se-ão ambos, usando pintura que representa o 
gavião. Cada um deles considerará o outro como passarinho, apesar de ambos 
estarem pintados de gavião. Justifica-se o uso da pintura do gavião, pois o 
"gavião come o passarinho", conforme me disse meu informante. Já quando 

( 3 ) Referência obtida em Von lnhering (1968: 455) . 
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não existe nenhum tipo de relação entre os indivíduos, a pintura é de onça, 
pois "onça come todo mundo". 

Parece existir uma marcada preferência pelo primo cruzado como opo
nente no Jawari, devendo ser eles de tribos diferentes. O confronto entre 
primos cruzados, é uma conseqüência da oposição entre os sexos, como já 
vimos anteriormente. A superposição do confronto entre primos cruzados, 
com o confronto entre tribos, traz a hipótese de que na estrutura social do 
Xingu sejam as tribos classificadas na mesma categoria que os primos cru
zados, trazendo todo um tipo de relacionamento entre elas, que se aproxima 
do existente entre afins ou afins potenciais. 8ecker (1969, 242) traz subsídios, 
demonstrando que as relações entre tribos parecem seguir o padrão de 
aproximação-evitação, existente entre afins. Isto parece ser confirmado por 
todas as normas de comportamento, que regulam as relações intertribais. 

Entre os Aweti, está o segundo maior conhecedor do Jawari do Xingu, 
posição que lhe dá alto prestigio em todas as aldeias xinguanas (o homem 7 
do diagrama 3). O maior conhecedor é um Trumái, tribo que introduziu o 
Jawari no Xingu . 

2.0 TAVARAUNÃ 

O Tavaraunã ê um ritual de origem karib muito popular no Xingu inteiro. 
Está relacionado com a prisão de mulheres adolescentes, e seu casamento, 
dentro de ritos de passagem da puberdade. 

Usamos o termo Kamaiurá Tavarauanã, pois os próprios Aweti assim 
chamam este ritual, embora em sua língua ele seja designado pelo termo 
Epitap, que significa "papagaio" - o memaê correspondente a este ritual. 

Para que seja levado o ritual é necessário que haja um conhecedor das 
canções do Tavarauanã, que pode passar o dia inteiro em atividade. Ele fica de 
pé no centro da praça da aldeia, segurando uma vara na mão e cantando. 
Junto dele, sentado em um pequeno banco, fica outro homem, que o acom
panha vocalmente no momento de refrões, tendo nas mãos um tubo oco de 
madeira, fechado em uma das extremidades, que é batido sobre o tronco 
colocado no chão . Às vezes, é enterrada no chão uma árvore, junto aos can
tadores, para protegê-los do sol. 

Normalmente, dançam todos os homens da aldeia. com exceção dos 
muito velhos. Participam todas as mulheres ainda não casadas e meninas. Os 
homens são enfeitados com pinturas corporais, uma saia de palha e ramos de 
folhas verdes nos braços, imitando asas de papagaio. Têm à cabeça o famoso 
capacete xinguano, enfeitado com penas de rei conga, tucano e gavião. 
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As danças são realizadas ao redor dos cantores. Entre os Aweti - talvez 
por ser uma aldeia pequena - os homens se revezam, dois a dois, no Tava
rauanã. Em aldeia grandes, o número de participantes é maior de cada vez. A 
dança parece ser uma simulação do comportamento das aves, nos seus pas
sos, e no movimento dos braços e do restante do corpo. Os dançarinos 
procuram sempre se manter frente a frente, com os cantores no meio. Avan
çam até os cantores e recuam, mudando de posição no círculo (conforme o 
gráfico abaixo). 
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A - Cantadores 

8 - Par de dançarinos 

Os participantes do ritual opõe-se, portanto, fisicamente, como dança
rinos. Sociologicamente, também, o mesmo ocorre. Os critérios de escolha 
dos pares de dançarinos tende a ser a afinidade. Seguindo o diagrama 3, os 
pares de dançarinos eram os seguintes: 

1 
5 

28 

31 
17 
39 

Todos esses indivíduos tratam-se pelo termo ikytzizap - cunhado. São 
todos de idade aproximada, com exceção dos homens 28 e 39, possível
mente pelo fato de 28 não possuir ninguém de sua idade na aldeia. 

É interessantíssima a participação das mulheres no ritual. Elas formam, 
inicialmente, um círculo ao redor dos dançarinos, dançando também com um 
movimento de pernas, sem sair do lugar. Ficam com as mãos cruzadas des
cendo-as ritmicamente, entre o peito e a barriga. Em um dado momento. co
meçam a se movimentar, acompanhando aqueles homens considerados como 
seus parantes consangüineos. Seguram-lhes pela saia de palha, Que têm 
amarrada na cintura. No dia seguinte, o ritual volta, agora com as mulheres 
segurando na saia de palha e acompanhando aqueles homens, Que consi
deram como afins. Nota-se, portanto, no Tavarauani, uma verdadeira troca. 
de irmãs, realizada durante o ritual. Deve ser lembrado que ele estâ relacio--
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nado com o fim do período de reclusão das mulheres adolescentes, que se 
preparam para casar. 

Na aldeia Aweti, o cantor de Tavarauanã foi um índio Mehinaku, que 
procurava por este e outros meios obter o status necessário para permanecer 
na aldeia. Esse indivíduo já tinha morado entre os Kalapalo (Karib) , onde 
aprendeu as canções. Os acompanhantes, em geral, se revezavam. 

B - Rituais de Oposições ettbe Gerações 

Conseguim~s identificar um único ritual de oposição entre as gerações. 
Trata-se do Auajé, o Anhangô dos Kamaiurá . O ritual é, via de regra como os 
demais, realizado como um divertimento, a não ser quando exisia alguém 
doente, devido à intervenção do mamaé. 

Auajll consiste em uma teatralização, em caricatura, de situações reais 
dentro ·da aldeia, nele participando ativamente apenas homens jovens. Um 
deles faz o papel do Auajã, representando com uma voz extremamente gro5sa 
- segundo os índios uma característica dos homens velhos. Outros dois 
homens representam com voz de falsete, as duas esposas do Auajê. Os 
meninos da aldeia podem desempenhar o papel de filho do Auajã. O ritual 
consiste, essecialmente, em um diálogo entre o Auajã e os membros de sua 
família, ou do Auajll e sua família com os membros dos grupos domésticos 
que visi~~m. Os diálogos são interrompidos pela movimentaçãoo do Auajé e 
sua famtha dentro de uma casa, ou de uma casa para outra . Esta movimen
tação é realizada sempre dançando, seguindo a canção do Auajé. Nos diá
logos, é comum que os Auajâ (o Auajâ e sua família) queixem-se de fome e 
peçam comida aos donos dos grupos domésticos que visitam. 

Em toda a duração do ritual, o Auajã se auto-denomina, Nuré, "velho", e 
suas esposas são Aripi, "velhas". Os jovens que realizam o ritual, tomam al
gum acontecimento da vida cotidiana que tenha tido como principais parti
cipantes pessoas de idade avançada e ridicularizam essas pessoas e o acon
tecimento. Isto está entremeado nos diálogos, por queixas de fome, de que o 
Auajll osti fraco etc., maneira pela qual é exigida a comida do ma11aé. São, 
eventualmente, também, dirigidas provocações às mulheres, embora todo o 
sentido do ritual seja uma ridicularização da velhice. 

Colhi um mito que traz dados significativos para a compreensão do com
plexo do Auajã: 

"Antigamente, Auajll estava matando muita gente, na região do Morená. 
Os xinguanos desejavam reagir e chamaram Auajll para dançar com eles. Ao 
dançar, Auajâ matou pessoas de todas as tribos. K\Mlt, o sol, resolveu então 
matar Auajll, pois ele acabaria exterminando as pessoas. Falou com seu avô 
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Wamutinin. Wamutinin ensinou-lhe que, caso desejasse matar Auajã, deveria 
chamar Auajã para dançar mas, " dança com sua cabeça do lado direito e 
Auajã com a cabeça no esquerdo" . Os índios que tinham morrido tinham feito 
o oposto. 

O Sol procurou os ossos das pessoas que Auajé tinha matado, pois a 
casa deste ficava próxima. Encontrando a casa, Kvvat, chamou: 

"Vovô, vovô, vamos dançar" . 

Chamou várías vezes até que Auajll respondeu, perguntando por outros 
índios. Kwat disse-lhe que só ele e seu irmão Taty, a lua, iriam dançar. Auajã 
disse-lhes que já tinha vindo muita gente e todos tinha morrido. Riu muito. 

O primeiro a dançar foi Taty, a lua, que "morreu pouquinho". Auajê con
tinuou a rir, "meus netos não conseguem me matar". 

Kvvat foi dançar e matou Auajã levou-o ao mato, cortou sua orelha e 
pegou seu arco. Voltando à sua aldeia, Kvvat informou a Wam.rtunin, que 
Taty estava morto. Wamutinin disse-lhe que ele iria se levantar, voltando à 
vida. Taty acordou e pensou que estava dormindo. Kvwrt explicou-lhe que 
não estva, pois Auajé o tinha matado. 

Kvvat voltou à casa de Auajã e chamou outra vez. Veio Aripi, a mulher do 
Auajé: " Que foi , meu neto?" Kvvat chamou-a para dançar e ela perguntou-lhe 
,onde estavam os companheiros dele, ao que Kvwrt disse que eram apenas ele 
e seu irmão Taty. A mulher riu. Ficaram discutindo, pois Aripi queria a cabeça 
do seu neto na esquerda, enquanto K\Mlt queria dançar com a cabeça do lado 
direito. Kvvat acabou concordando mas no momento da dança, deu um pulo 
9 ficou do lado direito de Aripi, que morreu. 

. Chamaram os outros · Auajâ e foram matando a todos. Chamaram muito, 
gritando, mas o último Auajâ não quis vir e está vivo até hoje. 

O Auajã é extrem.amente perigoso como mau.ais, pelo que se pode obser
var pelo mito acima. E considerado um dos mamaés mais atuantes,ocasionan
do doenças. A oposição entre o lado direito e o lado esquerdo, é interessante. 
Quem fica do lado esquerdo morre. Não temos explicação para isto mas as 
identidades, lado esquerdo-morte, lado direito-vida, são claras. ' 

Aparece no mito, a ambigüidade das relações entre gerações alternadas. 
~\Mlt e Taty são netos reais de Wamutinin, e, portanto, estruturalmente iden
tificados com ele, embora nenhum dos dois possua seu nome. Apesar disto, e 
do vínculo de consangüinidade existem entre os irmãos e WalRJtlnin, em 
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outro mito no mito de origem xinguano, eles . se opõem e se enfrentam. 
Auajâ também trata os irmãos por itesrinhana1nhu, "neto" e sua esposa 
chama-os de imemburup, "neto" no termo de uso feminino, mas ambos 

procuram matá-los. 

Todo 0 ritual visa os"velhos como classe. Isto pode ser uma conseq~ência 
de situação de poder e controle dos principais mecanismos, que organizam a 

vida das comunidades xinguanas. 

Entre os Aweti, o principal participante do Auajâ é o individuo 31, do 
diagrama 3, sendo suas mulheres no ritual os hom~n.s 39 e 5 .. Os ho~ens 
31 e 39 moram na mesma casa e são afins, tendo o ultimo .re~e~1do uma irmã 
classificatória do primeiro. Esses dois indivíduos são o~ dois un1cos. ":'embros 
da facção denominada da aldeia Aweti. No ritual, a s1tuaçã~ da af1~1d~d~ se 
inverte, passando 39 a fazer o papel da m~lher de 31. A posição do 1nd1v1duo 
5 é, por outro lado ambígua ao sistema faccionai. 

o~ donos do Auajâ, entre os Aweti, são a mulher 35 e o homem 1, sendo 

este o maior conhecedor do ritual. 
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CAPITULO-VII 
ECONOMIA: A PRODUÇÃO 

a) O trabalho 

A divisão do trabalho segue, no Xingu como em todas as sociedades 
humanas, os princípios de sexo e idade. Estes são os mesmos princípios que 
organizam os demais sistemas da sociedade xinguana. Sem dúvida, para a es
colha de critérios na divisão do trabalho, há uma referência às capacidade 
fisica dos indivíduos, segundo as classes a que pertencem. Existe, no entanto, 
um forte elemento arbitrário na escolha desses critérios, que vem da própria 
cultura xinguana. Mesmo aquelas atividades que dependem diretamente da 
capacidade física da classe a que pertencem os indivíduos, possuem um con
teúdo simbólico, que as associa coerentemente à uma categoria social. O nivel 
de arbitrariedade é assim alto; por exemplo, certas atividades que dependem , 
de muito esforço físico, cabem às mulheres. A dependência rígida da divisão 
do trabalho às capacidades físicas dos sexos, parece ser uma falácia comum 
na literatura etnológica. Mesmo em toda a corrente "substantivista" (1 ), em 
Antropologia econômica, que parte do conceito de e111beddness (2) das 

( 1 ) A corrente "substantivista" em Antropologia Econômica caracteriza-se por 
uma abordagem que tenta a apreensão do econômico no sistema social, 
devido à diferença de natureza entre a sociedade primitiva, onde a economia 
estaria "embedded" na sociedade, e a sociedade complexa onde a economia 
teria uma autonomia em relação ao restante do sistema social. Devido a esta 
diferença entre os dois tipos de sociedade, a teoria econômica convencional 
não seria possível de ser aplicada às sociedades primitivas pois trata ela a 
economia como um sistema autonomo. Jâ a corrente "formalista" em an
tropolo,gia econômica considera a teoria econômica convencional como a 
universalmente aplicável, partindo do princfpio de que não hâ tão grandes 
diferenças entre os dois tipos de economia e de que os conceitos da ciência 
econômica, construfda sobre a realidade da nossa economia podem ser, pÔr
tanto, operacionalizados. 

1 2) Ver Polanyi, ARENSBERG E PFARSON (1957, 71, 103 e 299) em "Trade and 
Markets in the FARL Y EMPIRES". O conceito de EMBEDDNESS surge nes
tas três oportunidades em trabalhos de autores diferentes. 75 



economias primitivas, ou seja, da integração das economias primitivas no sis
tema social, não é encontrada uma posição que situe o caráter artificial da 
divisão do trabalho. A maioria dos "substantivistas" , em Antropologia eco
nômica, partem de uma perspectiva que tem a economia como uma das bases 
de explicação da estrutura social, compreendida como uma série de relações 
concretas entre os indivfduos e grupos. A situação da economia, neste oonto, 
na hierarquia da explicação, decorre das capacidades físicas dos sexos, entre 
outros fatores. 

Os homens no Xingu atuam corporativamente em determinadas atividades 
econômicas, sobretudo na construção de casas, em pescarias coletivas, na 
derrubada e em atividades rituais. Todas as atividades coletivas masculinas, 
objetivando a produção de bens, são realizadas de forma extremamente ri
tualizada, fazendo elas mesmo parte do complexo do Karytu. Nessas ativi
dades participam, da mesma forma que os homens, os meninos de 8 anos em 
diante, diminuindo apenas a quantidade global de trabalho empregado, devido 
a sua menor capacidade fisica. Assim, meninos carregam, para a construção 
de uma casa, troncos menores do que aqueles carregados pelos adultos. 

A construção de uma casa, em geral, leva meses no Xingu. Antes e 
depois da construção das casas, deve o seu dono "pagar" ao dono de Karytu, 
o peixe e o beiju para a comida do "'1811a6. A freqüente mudança de aldeias, 
associada à eventual formação de novos grupos domésticos, traz uma certa 
freqüência a esta atividade. 

A derrubada da mata para a coivara dá-se, normalmente, em abril, após o 
término das primeiras chuvas, sendo também realizada "por Karytu". Aqui, no 
entanto, a quantidade de alimentos que o dono da roça deve entregar é 
menor do que na construção de casas, pois se espera, de forma imediata, 
uma retribuição do trabalho empregado, pelo trabalho de todos na roça de 
cada um. 

As pescarias coletivas visam, normalmente, alguma atividade que im
plique em trabalho coletivo ou algum grande ritual. O peixe é alimento ritual 
por excelência e pescarias coletivas são necessárias, por exemplo, para a 
construção de casas ou para a derrubada de floresta para roças. O grupo de 
pessoas que atua nas derrubadas é menor que o grupo ei:npregado em outras 
atividades masculinas coletivas. Geralmente, os membros de um grupo do
méstico e alguns outros parentes participam nestas atividedes. De qualquer 
forma o peixe é necessário como "comida de Karytu" ou de algum outro 
manaaê. 

O processo normalmente empregado em pescarias coletivas, é o de Tim
bó. Em algum remanso é lançado o Tirri>ó, que deixa os peixes boiando. Por 
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vezes, o peixe é "tocado" com varas e gritos da direção do remanso. Podem, 
também, ser construfdos "currais" para barrar a passagem dos peixes. Os 
grupos que habitam próximo ao PI Leonardo Villas Boas têm usado uma gran
de rede de nylon, de propriedade do posto, sendo, no entanto, mantido 0 
mesmo esquema básico da pescaria com Tinlb6. As vezes são realizadas pes
carias coletivas, sem nenhum objetivo maior do que o consumo dos que nela 
participam. Neste caso, o peixe pertence àquele que o apanha. 

O trabalho masculino individual consiste, inicialmente, em pescarias para 
o consumo cotidiano de sua família e de algum mana6, correspondente a um 
ritual do qual seja dono - desde que esse mana6 não exija rituais de grande 
porte - necessitando apenas de uma pequena quantidade de alimento. Além 
disto, o plantio é realizado pelos homens, em colaboração com a sua família 
nuclear, após a derrubada e queimada. Os homens ficam parte de seu tempo 
em trabalhos de artesanato ou em atividades rituais. 

Outra atividade individual masculina de importãncia é a caça de pequenos 
animais, principalmente aves e macacos. Existem tabus, que impedem a caça 
de animais de grande porte por homens que têm filhos pequenos. Além disto, 
não faz parte da aldeia xinguana o consumo desses animais, considerados 
repugnantes como alimentos. São eles, portanto, caçados apenas por aqueles 
que se propõe a realizar transações comerciais com o pessoal da base da FAB 
do Xingu. 

Segundo os cálculos de Carneiro (1968, 134), os Kuikuro gastam em 
média três horas e meia de trabalho por dia na produção de alimentos,,sendo 
as restantes em outras atividades. Estes dados podem ser estendidos para 
todo o Xingu. 

O trabalho artesanal objetiva, normalmente, objetos de uso em rituais, 
objetos para prestações sociais, para troca de uma maneira geral, objetos de 
consumo e instrumentos de trabalho. Os principais objetos de uso em ritual 
são: cocares, saias de palha, máscaras. Diversos objetos são produzidos pelos 
homens para consumo seu e de suas famílias. É o caso de bancos, jiraus, 
braçadeiras, óleo de urucu, brincos etc. Entre os instrumentos de trabalho 
produzidos pelos homens, canoas e remos, raladores de mandioca ~ ~ilõ~s 
para o trabalho feminino, arcos e flechas de diversos tipos, são os pnnc1~a1s. 
Todos os objetos produzidos pelos homens são passíveis de se tornar ob1e~os 
de troca. Alguns são, no entanto, produzidos, exclusivamente_, para este _f1~, 
trazendo um problema, que veremos adiante - o da existência de espec1ahs
tas. O trabalho de carpintaria é masculino apenas. 

Da especialização em geral, porém, nem sempre vão depender ~~ ativi· 
dades masculinas em rituais. Alguns rituais devem contar com a part1c1pação 
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de todos os homens da aldeia ou de alguns homens sem especialização. O 
pajé, porém, é claramente um especialista. 

Não existe nenhuma atividade produtiva somente feminina, realizada 
coletivamente, a não ser o ritual do larn.1ricuman (3). Nas demais, a força de 
trabalho feminino combina-se com a masculina, como é o caso do plantio ou 
da maioria dos rituais. Individualmente, no entanto, as mulheres têm uma 
série de atividades da maior importância. A colheita dos produtos agrícolas e o 
seu preparo, a coleta da mangaba e do piqui, estas podendo ser realizadas 
junto com o marido ou algum outro homem. Nos grandes rituais, cabe a elas 
o preparo dos alimentos, que têm seu produto como o resultado da soma do 
trabalho individual, não combinado, das mulheres. 

A produção artesanal feminina é ampla, compreendendo objetos de uso 
pessoãi, como o uluri - pequeno triângulo de entrecasca preso a cordões de 
buriti amarrados na cintura, que fica sobre a vagina - a fiação e a tecela
gem, sobretudo de redes, que são usadas por todos os mem~ros da família. 
As mulheres, cabem algumas atividades que exigem uma quantidade de esfo~
ço físico, como carregar água e abastecer a casa de lenha. Entre os Awet.•, 
embora o abastecimento de lenha seja muito fácil, a água é buascada a mais 
de 1 km da aldeia. Sem dúvida aqui, por exemplo, entram determinantes 
culturais na divisão do trabalho. Nas grandes viagens para rituais intertribais 
ou apenas para passeio, as mulheres carregam os filhos pequenos, os alimen
tos e grande parte da "bagagem", enquanto os homens carregam, geralmen
te, apenas o arco, as flexas e uma a outra coisa, como redes, por exemplo. 

As normas de divisão do trabalho entre os sexos são extremamente res
peitadas no Xingu. Os homens não carregam água, em hipót~se nenhuma, 
enquanto é impossível ver-se uma mulher caçar ou pescar, ou, ainda, executar 
trabalhos de carpintaria. 

A divisão sexual do trabalho segue princípios culturalmente dados, que 
associam determinadas atividades à mulher e outras ao homem. A compreen
são da mulher ou do homem, enquanto categorias sociais, não pode escapar a 
esta associação da mulher com o preparo de alimentos e do homem com a 
caça e a pesca. Assim se explica a recusa dos homens em carregarem água, 
por exemplo. Carregar água, é um atributo feminino como as mamas ou a 

vagina. 

As mulheres trabalham muito mais do que os homens, não apenas em 
termos de tempo, como de esforço físico dispendido. Baldus (1937, 102) 
demonstra que esse fenômeno de desequilíbrio na divisão do trabalho, comum 

( 3 ) Consideramos os serviços inclusive os rituais também na Economia Aweti. 
Ver, por exemplo, Godelier (s/d, 317-320) 
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a diversas comunidades indígenas atuais, é uma conseqüência do contato in
terêtnico, com a introdução de instrumentos de metal, que vieram facilitar as 
atividades tradicionalmente masculinas, pouco aumentando a produtividade do 
trabalho feminino. Sem dúvida, no Xingu, este fator incrementou a desigual
dade da divisão do trabalho entre os sexos, pois a introdução dos instrumen
tos de metal veio aumentar, enormemente, a produtividade do trabalho mas
culino na derrubada das florestas, nos trabalhos de carpintaria, na pesca 
com o uso de anzóis - e na caça - com o uso de armas de fogo. 

Dentro de uma mesma tribo existem no Xingu diversos tipos de espe
cialista. Produzindo serviços, temos os pajés e especialistas em determinados 
rituais. No que conserne à produção de bens, termos especialistas em objetos 
de artesanato, como as flautas Karytu, máscaras do ritual do Auajê, colares 
etc. Essas especializações. Os pais, em geral, ensinam aos filhos as técnicas 
em que são especialistas. Os filhos, normalmente, tem que "pagar" os en
sinamentos, por meio de bens muito valiosos. 

Existe, também, no Xingu, a especialização tribal quer exerce funções im
portantíssimas na integração · das aldeias xinguanas em uma única sociedade. 
A especialização segue um padrão que acompanha os blocos ligüísticos da 
área, cabendo aos grupos Karib a produção de colares de caramujo e do arco 
branco, aos Tupi a produção de arco preto e aos Aruak - com exceção dos 
lawalapiti - a produção de cerâmica. A especialização tribal é essencialmente 
artificial, não dependendo de recursos naturais ou de uma tecnologia espe
cífica. Em alguns prod~tos, a especialização hoje existe apenas na ideologia e 
no ritual, como é o caso dos colares de caramujo ou dos cocares de tucano. 
Outros, no entanto, são de monopólio de um único . bloco ligülstico, como é 
o caso da cerâmica. Nas aldeias ceramistas, a cerâmica que é atividade fe
minina, deve ter efeitos, que diferenciarão estas aldeias das demais. A es
pecialização tribal é um emblema de uma tribo, como quer Durkheimmente o 
professor Schaden e, mais do que isto, parece ter funções fundamentais na .. 
integração dos grupos da área, através do sistema de trocas, que estabelece 
(Schaden, 1969, 81 ). 

b) O lnsbu1111011tal 

Nos trabalhos · de derrubada das florestas, os xinguanos se utilizam atual
mente de machados e facões, conseguidos no posto Leonardo Villas Boas. 
Uma árvore, que antigamente levaria um dia para ser cortada com machado 
de pedra, leva hoje cerca de meia hora. Nos trabalhos de carpintaria usam, 
também, facões, machados e facas de origem caraíba. O aumento da · pr~
dutividade do trabalho nestas atividades foi enorme, como já vimos. Anti-
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gamente, usavam os machados de pedra, na agricultura e ~nstrument~s feitos 
de dentes de piranha ou caramujo, nos trabalhos em madeiras., Os obJeto~ de 
metal continuam, no entanto, com o mesmo nome que possu1am os antigos 
objetos de pedra. Pedra, em Aweti é Kyéta, e um machado de pedra ou de 
arco, é Kyté, enquanto que uma faca de aço, é kytéys (machado peq~eno). 
tesoura, por outro lado é ipiraT, o mesmo termo para os dentes de piranha 

usados, para cortar o cabelo. 

No plantio dos alimentos é usada a enxada, em s~bstituição ao antigo 
pau de cavar. Panelas de metal, principalmente caldeirões, são usados às 
vezes para cozinhar mas, principalmente, para o carrega~en~o de ãgua. As 
panelas usadas nas atividades culinãrias e sempre para se~1r alimentos, são as 
de fabricação da ãrea - de cerâmica. Existe toda uma série de cestas, que são 
utilizadas para se trazer a mandioca, mangaba, pequi e outros produtos e para 
se guardar coisas. Os beijus de mandioca são prepar~dos sobre chapas red~n
das de barro, onde é espalhada a farinha. A mandioca é seca numa esteira 

dentro da qual é espremida. 

Para pescarias, existem armadilhas feitas de madeira, onde, entrando o 
peixe, cai um pau, que lhe fecha a saída, bem como, pequen~s redes de 
fabricação local, que são usadas para apanhar os .peixes, à ~ed1da que são 
vistos. Trata-se mais de balaios, que redes propriamente ditas. Jã descre
vemos a pescaria de ti111b6 como é realizada e o uso de redes pelos grupos 

próximos ao posto indígena. 

o arco e a flecha eram os principais instrumentos para a caça~ a pesca e 
a guerra. Hoje em dia, a não ser eventualment~ quando fal~a mun1?ão, caça
se com armas de fogo. Os instrumentos preferidos são os .rifles cal!bre 22 ou 
as espingardas calibre 20 ou 28. Os a.rcos e flec~as são ainda muito usad~s 
nas pescarias. Creio que a maior quantidade de peixe que entra. em uma aldeia 
·xinguana, continua a ser obtida desta forma. Na guerra, os x1nguan~s usam 
armas de fogo. Já foi há anos atrãs realizado pel~s Waurã e Kama1urá um 
ataque à aldeia Txicão - naquele tempo ainda arred10 .....L com o uso de armas 

de fogo. 

Nos rituais, o instrumental consiste essencialmente nos objetos de adorno 
e nos instrumentos musicais usados pelos participantes. 

A maioria dos bens de produção é de propriedade individual da pessoa 
que trabalha. Instrumento e trabalho estão geralmente associados. Esta as
sociação chega a tal ponto que nas atividades coletivas e apenas nelas -
como a construção de casas, por exemplo - todos os instrumentos são com
partilhados por todos os que trabalham. Um machado de propriedade de um 
individuo, por exemplo, será usado nestes rituais por outra pessoa, enquanto 
este individuo estiver descansando ou ausente, por qualquer motivo. O em-
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préstimo de espingardas para caça, por exemplo . Isto quebra momentanea
mente a associação entre o trabalho e o instrumento mas, sem maiores con
seqüências em termos políticos ou econômicos. As canoas e remos estão 
também, entre esses bens de produção mais emprestados. ' 

A associação entre o trabalho e o instrumento, tem implicações peculiares 
na cultura xinguana . Como, normalmente, a produção é individual e o tra
balho é individual, existe um marcado sentido de propriedade individual sobre 
todas as coisas. Nos momentos do trabalho coletivo isto não vigora, mas 
note-se, que o trabalho coletivo é parte de um ritual e, portanto, uma mo
mentânea modificação de algum tipo da vida social. 

c ) Estoques 

A estocagem de alimentos exerce uma função importante na economia 
xinguana. Durante o ano todo o alimento principal é o beiju de mandioca com 
peixe, ou mingaus com base em mandioca. Sendo a mandioca colhida apenas 
uma vez no ano, a estocagem é necessária. Além da estocagem de mandioca, 
também é feita a de amêndoa do piqui. 

Para a estocagem da mandioca, ela é, inicialmente, colocada em água. 
Depois, é descascada com conchas ou latas e colocada em outro recipiente 
com água. A seguir, é ralada em raladores de dente de piranha. A água é 
jogada no ralador e o bagaço lavado ao mesmo tempo. Depois de ralada e 
lavada, é espremida nas esteiras tuavi, até que o bagaço fique seco. O bagaço 
é, em seguida, moldado em bolos que são postos a secar ao sol. Estes bolos 
são guardados no centro da casa em grandes cestas cilíndricas. Quando é 
necessário se fazer beiju , os tijolos são ralados, transformando-se em farinha. 

Para a estocagem da amêndoa do pequi, os caroços são colocados a 
secar ém um jirau sobre uma fogueira, após o que são, quebrados, tirando-se 
a amêndoa que fica na parte interna do caroço. A amêndoa é guardada no 
mesmo tipo de cesta em que é conservada a mandioca. 

Embora a maior parte da colheita seja realizada em março e abril, as plan
tações de mandioca constituem um estoque, na medida em que, havendo 
necessidade, ela pode ser colhida em qualquer época, embora possa sair do 
solo encharcada, na época das chuvas. 

Os estoques são importantes; além do objetivo óbvio de con,umo na 
época das chuvas, servem como meio de realização de atividades rttuais -
fornecendo a " comida do ma111a6" - ou, ainda, a própria produção de novas 
roças, pela mobilização do trabalho, através do ritual do Karytu. 
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d) Os Recursos Naturais 

Cada tribo xinguana possui um território, que ~ um dos ~rincipais me
canismos de auto-definição tribal. Como tudo o mais, nas aldeia~ xtn~u~nas 
território é compreendido em termos de grau, não possuindo fronteiras rig1das. 
Sabe-se que em um ponto dado, começa a área de influê~cia de u":1 d:_ter
minado grupo, não terminando ainda a do anterior. Progredindo em .d1reçao a 
uma aldeia o viajante atinge uma área que é, sem dúvida, de uma tribo deter
minada. P~ra que possa pescar nesta área, ela deverá pedir licença ao ~a pitão 
desssa tribo. O capitão (Morekwat) da aldeia xinguana é o dono nom1~a,I ?º 
pátio da aldeia . Parece ter, também, a propriedad~ nominal sobre o t.erritono. 
Antigos territórios tribais continuam a ser de propriedade da mesma tr:bo. 

A territorialidade parece exerc&r no Xingu uma função importante na in
tegração da área . Os cursos de água, principalmen.te o Kuris~vu, parecem 
definir os territórios dos grupos Karib e não - Karib. A oposição entre os 
blocos lingüísticos parece projetar· se geograficamente, com os rios a opô-l~s, 
encontrando a sua superação no local mítico do Morená, onde todos os nos 
fundem-se em um só , o Xingu. Este local, da maior importância na mitologia 
xinguana, é onde fica a aldeia onde nasceram os antepassados mí~icos dos 
atuais habitantes da área. Supera, este local, oposições fundamentais na cul
tura xinguana , pois os grandes mitos nele são vividos. Da mesma forma, con
cretamente, a oposição geográfica entre as tribos é superada. 

As diversas tribos apresentam territórios com algumas características 
diferentes. Alguns possuem maior quantidade de florestas e menor de cam~os 
e vice-versa. Oferecem melhores possibilidades adaptativas, aqueles que tem 
maior quantidade de floresta, aliada à disponibilidade de águas piscosas. Neste 
sentido, os grupos Karib são dos menos favorecidos, sendo, por outro lado, 
os Aweti, dos grupos que possuem um melhor território. 

Os territórios não chegam a oferecer contrastes que impliquem em uma 
diferenciacão cultural. A importância das diferenças de composição do ter
ritório, segundo a existência de mais ou menos camp~ ou mais ou r:nen~s 
peixe, vem da facilidade que pode oferecer a seus habitantes. A localtzaçao 
das aldeias vai por vezes decorrer de escolha entre o peixe ou a floresta 
propícia à agri~ultura. Os Kamaiurá, por exemplo, têm sua aldeia às ~argens 
de uma lagoa muito piscosa. Por outro lado, algumas de suas roças situam-se 
a mais de um dia de viagem da aldeia . Já os Aweti, têm um rio piscoso que 
passa nas proximidades e as roças ficam distantes apenas alguns metros. Para 
peixes de grande porte, que fazem os Kamaiurá ou lawalapiti se deslocarem 
para o Culuene, os Aweti tem o Kurisevu, a 6 km de sua aldeia. 

A área do alto Xingu é rica em mamíferos de porte, como veados, porcos 
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do ~ato e antas, mas os índios não comem a carne desses animais, trazendo 
um interessante problema de ecologia. No mito referente ao larn.1ricurTBn des
crito no Capitulo VII, fala-se que os homens, de tanto ficarem no mato, longe 
de suas mulheres, começaram a se transformar em caititu. Os índios dizem 
que não comem a carne desses animais, - por serem eles "índios que fugiram 
para o mato, por que não tinham mulher e viraram bicho". Assim, alimen
tação por estas carnes, seria um ato de canibalismo. Quando, por acaso, vêm 
alguém comendo carne, os índios tem uma expressão de nojo não disfarçada. 
A relação desses animais com o sistema social xinguano tem uma série de 
outras implicações, de maneira que, se por acaso, um índio mata um desses 
animais e tem filho pequeno, o filho ficará doente de maneira inevitável. 

Outros animais existem no Alto Xingu, que são mortos, sem nenhuma 
conseqüência para os caçadores ou suas famílias: aves, como jucubins, jacus, 
mutuns, pombas, etc., são parte da dieta xinguana. Os macacos, parecem es
tar incluídos, juntamente com as aves, em uma mesma classe de animais 
comestíveis, parecendo a proibição ser relativa apenas aos animais de pêlo 
que vivem no chão. 

Alguns grandes animais são caçados com o objetivo de troca de couro 
com o pessoal da FAB, da Base do Xingu (Jacaré). É o caso de onças e 
ariranhas, que hoje já começa a ser difíceis de serem encontradas no Xingu. 

Alguns animais tem sua carne considerada venenosa pelos habitantes da 
região. É o caso do jacaré, por exemplo, e do sapo. Os répteis, de uma 
maneira geral, estão nesta categoria. 

No mês de setembro é o tempo da desova do tracajâ. Os índios sabem 
que isto vai ocorrer, graças ao seu conhecimento de Astronomia. Existe, para 
os xinguanqs, uma constelação chamada "pato" (lpek), com três estrelas, 
sendo a do meio mais afastada. A estrela do meio é o corpo do pato e as dos 
extremos, as asas. O "pato" fica na aldeia Aweti, em posição de vôo na 
direção da água do TUWltuari, simetricamente orientado em relação do ri
beirão, perpendicular ao caminho que leva até ele. As estrelas em dezembro 
ficam a SE. Quando setembro se acerca, as estrelas que formam a asa direita 
do p~to, deslocam-se para a frente, avisando da desova do tracajá. O ovo de 
tracaJá nesta época do ano é importante, sendo um dos poucos alimentos 
ricos em ferro no Xingu. 

De setembro a janeiro é a época do piqui e da mangaba. Dizem os xin
guanos que os piquizeiros foram plantados pelos seus antepassados, embora 
atualmente eles não plantem piqui. 

Dos rios, vêm para os xinguanos o peixe e o tracajll. Apesar de conhe-
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cerem os rios da região, não tem nomes que diferenciem os diversos cursos 
d'água, pelo menos os Tupi. Steinen (1940, 80) encontrou entre os Bakairi -
que naquele tempo habitavam a região e faziam parte do seu complexo cul
tural - nomes para os rios. Já os Aweti e Kamaiurá chamam todos os rios 
pelo mesmo termo, "Vwatu", "água grande". Os lugares são designados 
pelos seus nomes. Uma determinada região tem um nome que designa terra e 
água. 

A flora da região ê conhecida pelos xinguanos. Conhecem uma série de 
ervas, resinas e folhas para curar diversos tipos de doenças, bem como as 
madeiras apropriadas a cada fim. 

e) A Combinação dos Fatores de Produção e a Reprodução de Econonia 

A agricultura de coivara, ao contrário do que se poderia supor, apresenta 
uma elevada produtividade. Esta produtividade baseia-se na utilização inten
siva do .fator terra. A mandioca parece ser, por outro lado, um produto par
tlcularmente adequado a todo o sistema da coivara. A utilização de instrumen
tos de metal, trazendo uma maior produtividade, globalmente, ao sistema 
econômico, aumentou particularmente a produtividade do trabalho, com a 
economia de horas de trabalho dispendida na produção. Isto, sem dúvida, sig
nificou um maior emprego de instrumentos na composição do produto mas, 
continuam a ser os fatores de produção mais importantes, o trabalho e a 
terra. 

A produção do período A 1 vai ser, em parte, dedicada ao consumo, em 
parte, dedicada à reprodução da economia, em um perfodo A 2. A parte 
dedicada à reprodução da economia no período seguinte subdivide-se na 
produção de bens de produção, como canoas etc, em bens que servirão para 
a troca por bens de produção, como couros de ariranha - que poderão ser 
trocadas por carabinas calibre 22 - e em alimentos, que se destinam à 
produção ritual. 
• 

A produção ritual, sem dúvida, implicará, por outro lado, na produção de 
alimentos e de casas. Para a derrubada da floresta, quando pretende fazer 
uma nova roça, para construir uma casa, deve, um homem, ter uma produção 
de mandioca maior do que normalmente teria apenas para o seu próprio con
sumo familiar e o dos manraês, dos quais é dono pois, nesse caso, necessitará 
do concurso da comunidade masculina da aldeia e, portanto, do manaats Kary
tu. Deve, por vezes durante meses, fornecer a comida de Karytu. Um pouco 
antes do ritual propriamente dito e dos eventos económicos a ele relaciona
dos, deve, também, realizar uma pescaria com o concurso de parentes seus 
para, juntamente com o beiju, ser a comida do mamaé. Assim, podemos 
chegar ao seguinte modelo de reprodução xinguana: 

84 

CONSUMO ~--fOBJETOS 
PARA TROCA INSTRUMENTAL 

PRODUÇÃO REPRODUÇÃO RITUAL 

ALIMENTOS KARYTU 

No modelo acima foi evitado o uso de termos do 1• argão eco " · 
d "d à · 1• nom1co, 
ev~ o s 1mp 1cações que estes termos, como conceitos, trazem de uma 

realidade P~esent~ em uma economia de mercado. Assim, evitamos falar em 
poupança, 1nvest1mento, capital etc. (4) 

( 4 ·) A críti~ à uti_liz~?ão do instrumental da teoria económica convencional para 
economias primitivas vem da polémica entre substantivas e formalistas em 
Antropologia Econômica. As duas posições podem ser sintetizadas em dois 
trabalhos que vão ao ponto do problema: Dalton (1969) e Kaplan (1968) . 
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CAPITULO VIII 

ECONOMIA: A DISTRIBUIÇÃO E O CONSUIVIO 

a) A Troca 

Não existe no Xingu um meio de troca monetâria, como quer Dole 
(1956-58, 127). Os colares de carar.1ujo, considerados por essa autora como 
moeda, não podem ser vistos desta forma, de maneira alguma. Das funções 
da moeda - meio de troca, unidade de conta e reserva de valor - apenas a 
última é inteiramente preenchida. Unidade de conta não é absolutamente, 
meio de troca apenas em áreas muito limitadas da economia xinguana, exer
cendo, no entanto, diversos outros bens esta função (1). 

Como parece ser a tendência nas sociedades primitivas, uma das forças 
básicas que organizam a economia xinguana, é a reciprocidade, também, na 
troca de bens e serviços. A forma mais simples de troca é aquela informal e 
individual. É uma das maneiras mais simples do começo do estabelecimento 
de relações sociais entre dois indivtduos. O primeiro passo, no sentido de se 
estender os laços de parentesco, parece ser a troca de objetos. 

Jâ vimos que a propriedade dos instrumentos de trabalho é individual. O 
mesmo acontece com todo e qualquer tipo de coisa. Normalmente, o indi
víduo é o único dono daquilo que individualmente produziu, a não ser no caso 
de certos alimentos, que são consumidos pelo grupo doméstico inteiro e per
tencem a ele. 

( 1 ) Mary Douglas (1970, 127), vê as chamadas " moedas primitivas", bem como 
as " esferas de troca", como forma de se controlar a distribuição em Uf!la 
economia racionada. Tal não parece ser o caso xinguano, onde há, em con
dições normais, uma abundância da maioria dos bens necessários, devido á 
limitação das necessidades de consumo. 87 
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A propriedade não se limita a objetos mas, também, a canções, co
nhecimentos de mito e de ritual, conhecimentos ligados a arte do pajé, 
propriedade do ritual propriamente dito etc . Todos os bens materiais circulam 
no Xingu a uma velocidade enorme, enquanto os conhecimentos de canções, 
rituais etc., não circulam desta forma. A elevada velocidade de circulação dos 
bens na sociedade xinguana, decorre do que Mauss (1968) chamou de 
obrigação de dar, receber e retribuir. Os xinguanos estão sempre dando algo a 
alguém e esperando alguma coisa em troca (2). 

A reciprocidade, como uma força operativa na economia xinguana, se ex
prime, portanto, na obrigação de retribuição de qualquer coisa. Assim, mes
mo que aqueles conhecimentos que são transmitidos de pai para filho são,· 
"pagos". Aquele que é considerado um dos maiores conhecedores do Javvari 
em toda área do Xingu, informou-me que todos os ensinamentos que lhe 
foram transmitidos pelo seu pai, sobre esse ritual, tiveram a contrapartida de 
três colares de caramujo. 

O segundo tipo de troca é formalizada, por vezes, como parte dos rituais 
intertribais. Trata-se do ritual conhecido pelo seu nome Kamaiurá - o Moitarã. 
O Moitarã pode ser realizado internamente em uma tribo, opondo todos 
aqueles que têm interesse em obter determinados objetos ou aqueles interes
sados em participar do ritual, que tem um acentuado cunho lúdico. O Moitarã 
interno a uma tribo é informal, opondo individualmente os participantes. As 
trocas são, no entanto, realizadas uma de cada vez e acompanhadas com in
teresse por todos os presentes. Alguém coloca alguma coisa para ser trocada 
no chão. Outra pessoa coloca frente a esta, outro objeto. Se o dono do 
primeiro objeto pega o segundo, está consumada a transação, todos os 
presentes devendo, portanto, dar um grito. 

Quase todos os rituais intertribais tem Moitarãs incluidos, porém, como 
uma unidade ritual mais ou menos autônoma. Os Moitarãs intertribais são al
tamente formalizados. Muitas vezes tribos se visitam apenas para lutar e 
trocar. Assistimos uma visita deste tipo feita pelos Kamaiurá aos Mehianaku. 
Na chegada, foi o Morekvvat Kamaiurá recebido pelo Morekwat Mehinaku, 
fazendo ambos discurso em voz baixa, falando da amizade entre as duas 
tribos e que os avós dos Mehinaku e Kamaiurá, já tinham feito aquilo mesmo 
que eles iam fazer naquele momento. O diálogo, todo ele formal e tradicional, 
entre os dois Morekvvat., é realizado com ambos segurando em suas mãos os 
seus arcos. Os Morekwat e as pessoas mais importantes - a maioria de uma 
certa idade - dos Kamaiurá, ficaram sentadas em frente à casa dos homens. 
Em banquinhos, ficaram apenas o Morekvvat Kamaiurá, uma mulher capitão 

( 2) Ver Dole (1956-58, 127) 
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(Morekwat) Kamiurá - com a tatuagem característica no braço - e um rapaz 
( Morekwat lawalapiti, tribo que acompanhava os Kamaiurá naquela ocasião. 
Com os capitães sentados, continuou o diálogo, dizendo o capitão Mehinaku 
que não possuia peixe para dar aos Kamaiurá, tendo sido isto repetido diver
sas vezes. Começaram, em seguida, a lutar tendo sido os primeiros conten
dores, os campeões de ambas as tribos. Depois de terem lutado os jovens das 
duas tribos, foi então realizada uma luta de mulheres. Esta luta não teve um 
sentido de inversão de papéis no ritual, como ocorre na cerimônia do lamu
ricumã, sendo apenas uma oportunidade para divertimento dos homens, fren
te à falta de jeito das mulheres. 

Terminadas as lutas, começaram as trocas. O Moitarã foi iniciado pela 
troca entre os dois Morekvvat, tendo o Kamaiurá oferecido um colar de 
caramujo e o Mehinaku uma panela grande de cerâmica. Após a troca dos 
Morekvvat, todos os Kamaiurá e lawalapiti aglomerados atrás deles, entre
gavam-lhes os objetos, que eram colocados no chão. Quando um Mehinaku 
desejava um objeto oferecido por um Kamaiurá, entregava ao seu Morekwat1 o 
reciproco . Caso a troca fosse aceita, o Kamaiurá falava ao seu Morekwat que 
recolhia o objeto e lhe entregava, enquanto que o Morekwat Mehinaku fazia o 
mesmo com o membro de sua tribo. Caso não fosse satisfatório o "negócio", 
o objeto era devolvido a seu dono original pelo capitão de sua tribo. 

Na troca era observada uma rigorosa organização por sexos, fazendo as 
mulheres suas trocas, apenas, através das mulheres capitães. Os objetos 
colocados por mulheres, eram quase sempre trocados pelas mulheres da outra 
tribo, por objetos pertencentes a elas. Só houve um caso de quebra desse 
sistema, por um homem que desejava dar um vestido à sua amante. 

Além da troca informal, com todo e qualquer individuo da área, e da 
troca formalizada pelo sistema do Moitarã, os xinguanos têm três circuitos 
de troca com a sociedade caraiba. O primeiro deles é o estabelecido com o 
posto indígena Leonardo Villas Boas, onde ocorre, principalmente, a troca de 
bens que o posto dá aos índios, por poder que o posto, deles recebe, sendo 
esta uma forma de troca não conscientizada peta maioria dos participantes. O 
segundo tipo de troca, é aquele que é estabelecido com turistas e etnólogos 
quando, em troca de informações, objetos e hospedagem, são dados objetos 
de origem carafba. O terceiro circuito, é o estabelecido através da base aérea 
do Xingu, quando os índios trazem couro de ariranha, avaliados em cerca de 
CrS 2.000,00 (dois mil cruzeiros) cada, que são trocados por armas calibre 22. 
Estas trocas são realizadas clandestinamente, pois são proibidas pelos Villas 
Boas e pelo comandante da base. Apesar das proibições, é provável que 
todos os homens adultos do Xingu já tenham ido até a base do Jacaré para o 

' . comercio. 
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Os grupos mais próJ<imos dos centros civilizados, como os Kamaiurá ou 
lawalapiti, são os principais distribuidores, na reiJião, dos orodutos caral>a. 
Obtém, no posto e na base, produtos, como miçanga, roupas, munições, 
facas, lanternas, pilhas, facões, machados, tesouras, panos, lã para confec
ção de redes, agulhas e linha, anzóis, linhas de pesca. Todos os encontros 
entre indivfduos de tribos diferentes, são oportunidades para que estes bens 

circulem. 

Na troca, continua, normalmente, a ser observada uma linha de sexos. 
Homens, em geral, trocam com homens, mulheres com mulheres, meninos 
com meninos, e meninas com meninas. Geralmente, os bens que interessam a 
cada mulher são, em geral, de interesse apenas de mulheres e assim, também, 
para os homens. As únicas trocas entre indivlduos de sexo diferente! são 
aquelas entre marido e mulher ou entre amantes. São trocas que se iniciam na 
divisão do trabalho, abrangendo uma grande gama de bens e _serviços. 

O "presente puro" de Malinowsky, que Sahlins (1969, 147) (3) classificou 
como uma forma de "reciprocidade generalizada", é dificilmente encontrada, 
salvo, evidentemente, naquelas relações dentro de uma mesma família nu
clear, sobretudo nas relações entre pais e filhos. Entre marido e mulher, sem 
dúvida, aqueles serviços e bens prestados mutuamente, advindos da divisão 
do trabalho, são considerados como uma forma de reciprocidade generalizada. 
~ oferta, no entanto, de algo que escape às obrigações mútuas tradicionais 
entre marido e mulher, é pouco freqüente, embora possa ocorrer. Mesmo en
tre pais e filhos, porém, não há a doação de certos bens preciosos. 

São normais os presentes dados a amantes, o homem dá peças de roupa, 
colares de micança etc., retribuindo as mulheres com comida (Dole, 1956-58, 
138). 

( 3) Em outra ocasião (1970, 129), Sahlins cita Service como sendo responsâvel 
pela compreensão da reciprocidade através de um continuum que começa 
coma reciprocidade generalizada e que termina com a reciprocidade negativa 
tendo a reciprocidade equilibrada no meio. A "reciprocidade generalizad~ 
seria aquela que teria um exemplo ilustrativo no "presente puro". Algo é 
dado, sem que se _espere uma retribuição imediata. Na "reciprocidade 
equilibrada", a retribuição é imediata. ~ o caso da troca direta. Na recipro
cidade negativa, terlamos o saque de guerra e o furto como exemplos. 
Acreditamos que embora úteis para fins analfticos o continuum de recipro
cidade "não pode ser levado a suas últimas conseqüências. Neste caso, por 
exemplo, não poderfamos no capitulo sobre faccionalismo (Cap. IV) ver a 
troca de fato existente entre os bens dados pelo posto indfgena aos fndios e o 
ooder que o posto recebe de volta. 
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. A forma que Sah~ins (idem) chama de "reciprocidade negativa", não é 
mais encontrada no X1ngu na forma da guerra, devido ao equilíbrio pacifico 
que o posto ~rocura manter entre os diversos grupos. O saque, na ocasião 
das. guerras, visava, sobretudo, mulheres e crianças, sendo poucos os objetos 
trazidos pelos atacantes. Atualmente, a forma mais importante de "reci
proc~da~e negativa" é o roubo, muito difundido na área. Todos os objetos são 
pass1ve1s de serem roubados sendo, apenas respeitados aqueles objetos per
tenc~ntes a parentes e amigos, pessoas com quem se tem uma relação 
próxima. As pessoas de um mesmo grupo doméstico, em geral não furtam as 
coisas umas das outras e viver em uma mesma casa, normalmente implica em 
relações de proximidades no parentesco. Objetos marcados por sua raridade, 
não são em geral roubados, por todos o associarem ao dono do objeto. O 
roubo de objetos pertencentes a estranhos é, não apenas permitido como 
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pos1t1vamente, aprovado pelos xinguanos. 

b) Valor e Estetas de Troca 

O valor dos bens e serviços no Xingu, não depende dos mecanismos 
tradicionais de atribuição de valor em uma economia de mercado. Possui uma 
referência a raridade dos objetos e a quantidade de trabalho neles dispendida, 
mas o conceito deve contar, igualmente, com outras componentes para que 
possa ser adequado à realidade xinguana. Dessas, a principal é o valor tra
dicional atribuídos aos objetos, segundo o sistema de classificação presente na 
estrutura social xinguana. 

Galvão (1953, 17, nota de pé de página) e, posteriormente, Junqueira 
(1967, 56, 57) demonstram, no Xingu, a existência de esferas de troca na

1 

economia. O fenômeno das esferas de troca nas economias primitivas foi, 
inicialmente, trazido à teoria através de um trabalho sistemático sobre o as
sunto, por Bohannan ( 1957). As esferas de troca implicam, normalmente, em 
que os bens são hierarquizados em classes autõnomas, sendo apenas possfvel 
a troca de bens da mesma classe, 

Nas esferas de troca xinguanas, segundo esses autores (idem), a cate
goria superior é trazida pelas grandes panelas de fabricação dos grupos Aruak 
da região, pelos colares de caramujo produzidos pelos grupos Karib, pelos ar
cos pretos produzidos pelos Tupi, ou ainda, por canoas, armas de fogo etc. 
Na esfera média estariam as cestas, pequenas panelas, adornos plumários, 
etc. e na esfera inferior, estão os alimentos. 

As esferas de troca, como forma de se dar valor às coisas, implicam, 
evidentemente, em um esquema de classificação dos objetos, segundo uma 
hierarquia. Levando-se em conta que alguns objetos são sfmbolos tribais e 
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especializações trivais - sendo, na verdade, um dos atributos que traz o con
traste entre as diversas tribos e blocos lingüísticos - e que esses objetos são, 
por excelência, os que pertencem à esfera de troca superior, a identidade de 
valor desses objetos estará relacionada com a equivalência entre as unidades 
tribais na estrutura xinguana. Assim, a equivalência entre as tribos estará vin
culada , no sistema clasificatório, à equivalência entre os objetos. Surge, en
tão, a seguinte relação entre as duas ordens: 

colar = panelas 

tribos Karib = Aruak 

arco 

Tupi (4) 

Parece-me que no Xingu, o sistema de esferas de troca transcende, simples
mente os bens, abrangendo toda uma vasta gama de serviços, incluindo o 
ritual. Dentro do sistema podem ser portanto visualizados dois sub
sistemas paralelos. O primeiro compreende em sua esfera superior, mulheres e 
conheci~entos especializados, além dos objetos citados por Galvão (idem) e 
Junqueira (idem) para a esfera superior. A segunda esfera compreende os ob
jetos da esfera intermediária desses autores. 

No segundo subsistema situo uma única esfera compreendendo alimen
tos e ritual. A hierarquização aqui é apenas interna a esta esfera. Ela vai 
depender dos fins a que se destinam o ritual, ritos de passagem, cura de 
doenças, mobilização do trabalho, divertimentos dos participantes e da quan
tidade de alimentos requeridos (5) . 

Já vimos como, no Xingu, os rituais têm donos, e que esses donos têm 
funções importantíssimas na redistribuição dos alimentos, como parte do 
próprio ritual. Os rituais são, em geral, interrompidos, por momentos, para 
descanso dos participantes e para uma distribuição de alimentos, realizada 
pelo dono do ritual. Caso tenha sido realizado o ritual, para curar a doença de 
alguma pessoa, ou caso tenha sido feito, visando a mobilização coletiva do 
trabalho masculino para alguém, o interessado ou seus parentes devem en
tregar a "comida do "manaé" para o dono do ritual, que a distribui. Caso o 
ritual seja realizado apenas para divertimento, ou por uma necessidade coletiva 
de ser rotineiramente levado - como parece ser o caso de Karytu - cabe ao 
dono do ritual o fornecimento dos alimentos. 

- -------·-------... ···-- ·-·-- -- --
( 4 ) A tomada de um modelo cultural orientando a segmentação social, no caso 

tribos, implicaria em analogi&s com o sistema de cestas (Ver Lévi-Strauss, 
1970, 134-160) 

( 5) Barth (1970, 156) identifica trabalho e cerveja formando uma esfera de troca 
em Darfur. 

A quantidade de alimentos redistribuída por ritual é elevada, aproxima-
damente 1 /3 da produção total de alimentos, sendo a maior parte destinada à 
. comida de Karytu. Observe-se, por outro lado, que entre os Aweti o homem 
7, do diagrama 3, é o indivíduo de maior prestígio na aldeia e o dono do Kary
tu. Ele tra~alha , normalmente, mais do que o comum dos homens, devendo 
pescar para Karytu, sendo, além disso, sua roça maior do que a comum. 

1 

O peixe,. como iâ vimos é o alimento do ritilal. Isto se deve não apenas à 
sua associação simbólica com diversos mamaés, mas também, ao fato que 
deve ser ele redistribuído. Quando um indivíduo vai pescar, mesmo que não 
tenha sido planejado nenhum ritual, caso consiga obter uma grande quanti
dade de peixe, é provável que se realize um ritual, do qual é ele o dono, como 
·mecanismo normal de distribuição. Caso contrário, é provável que o peixe es-
trague. / 
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CAPtrULO IX 
CONCLUSÕES 

a) As Oposições entre os Sexos e Ge:ações 

Vimos, nas páginas anteriores, o significado da oposição entre os sexos, 
na organização social do Xingu. Os aspectos mais importantes da sociedade 
xinguana, a ela se referem, de uma forma ou de outra. 

Até hoje, poucos trabalhos parecem ter dado a devida atenção a esse as
pecto, no estudo da estrutura social dos povos primitivos. Os trabalhos de 
Margareth Mead, neste sentido, têm um cunho marcadamente psicologizante, 
em termos de " cultura e personalidade". apesar de, também, incursionar em 
campos de psiquiatria e da psicanálise, penso que o sempre atual trabalho de 
Bateson, Naven, vem a ser o que traz uma maior contribuição ao pensamento 
antropológico, no que se refere a este problema. A associação de diversas 
atividades a ambos os sexos, seguindo uma análise sistemática, penso que 
nela é encontrada, pela primeira vez na história da Antropologia. 

Neste . trabalho, foi demonstrada a operação de oposições presentes na 
estrutura social, em uma série de niveis da realidade social. É provável que a 

1 

oposição entre os sexos atue em todos os níveis de maneira direta ou indireta. 
A oposição entre as gerações funciona quase de forma complementár à 
oposição entre os sexos. As duas podem ser consideradas como expressão de 
uma única opósição fundamental , que tenha seu pólo na oposição entre os 
sexos e que venha a ser o ponto central de organização da estrutura social 
xinguana . O aspecto comum essencial a ambas as oposições e que vem, jus
tamente, superpô-las, parece ser a assimetria nas relações homem e mulher, 
velho e moço. Evidentemente, categorias, enquanto categorias opostas, são 
simétricas em um universo lógico. O conteúdo de cada categoria, porém - o 
conteúdo que vai adequá-las a uma realidade e ao mesmo tempo fazer uma 
realidade - está presente na assimetria . Assim, a oposição fundamental na e~
trutura social xinguana, parece ser a oposição forte-fraco, superior-inferior. 
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Esta é uma oposição universal a todas as culturas. Provavelmente tam-, 
bém, fundamental em todas elas. O seu encontro, a partir da análise de 
oposições realizadas por categorias por um nível de abstração inferior - as 
oposições entre os sexos e gerações - e pelo estudo da operação dessas 
oposições em situações concretas, veio trazer uma das contribuições deste 
trabalho. O encontro do universal no particular, parece-me o principal ob
jetivo da Antropologia, como ciência, pois é assim que pode ser encontrada 
uma orde~ na vida social - e na busta desta ordem - o caráter científico da 
antropologia. 

b) A contribuição deste trabalho para uma 
Etnologia do Alto Xingu 

Foi mostrado neste trabalho, que podem ser apreendidas duas termi
nologias de parentesco entre os Aweti, uma de referência e a outra vocativa. 
A distinção entre elas existe pela variação que as categorias de uma e outra 
terminologia apresentam em grau de abastração. A terminologia de referências 
é mais detalhada, com o número maior de termos. A terminologia de referên
cia Aweti e provavelmente as terminalogias de referência dos demais grupos 
xinguanoas são do tipo iroquês, nos termos de primos. Isto fornece consistên
cia lógica ao sistema, na medida em que a terminologia de tios é do tipo fusão 
bifurcada. Aparece também a consistência com o casamento preferencial de 
primos cruzados. 

A grande amplitude dos termos de parentesco está relaciona:!a a fatores 
tais como a poliginia sororal, o ·faccionalismo, relações sexuais extramaritais 
dualismo e vários outros. O dualismo emergente do casamento preferencial d~ 
primos cruzados, surge sob forma tendencial. Esta tendência aparece da 
afinidade concretamente realizada e da possibilidade de ampliação da rede de 
parentesco. O sistema de reciprocidade, porém, não se apresenta de forma 
rígida. A articulação entre os diversos grupos de homehs, implica não apenas 
na troca de mulheres mas, também em fatores tais como poder e vantagens 
econômicas. As relações sexuais extramaritais se apresentam sob uma forma 
desestruturada, o que contrasta com o sistema de reciprocidade decorrente do 
casamento. 

No sistema político é apreendida a situação de contato pela categoria 
"'1orekvvat, oposta a capitão. Por outro lado, capitão e "'1orekvvat, quando 

conjuntamente oposto à camára, trazem os aspectos políticos internos à al
deia. 

Um comportamento até certo ponto político, nas aldeias xinguanas, vem 
a ser as acusações de feitiçaria. A manipulação que faz um feiticeiro de 
determinadas técnicas, leva à entrada dos mamaés no corpo humano. A 
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relação dos manlês com categorias soc1a1s, como "homens", "mulhe
res" "velhos" , implica em que a doença seja situada como expressão de um 
desequilíbrio social. Corretamente a feitiçaria vem a ser uma forma de controle 
social, pois a possibilidade de acusações de feitiçaria, faz com que os indi
viduo~ _si~am ~om maior rigor possível as regras de sua cultura. A execução 
de fe1t1ce1ros e uma forma de se afastar indivíduos que siginifiquem uma 
ameaça ao sistema social. A forma de se curar a doença e de se restabelecer. 
o equilíbrio social é a realizaçãoo de rituais. 

Este trabalho inclui uma descrição dos principais rituais intertribais no 
Xingu, dos quais não há mais que referências na literatura da área. Eles re
petem as principais oposições que organizam a terminologia de parentesco. 
Alguns deles têm importantes funções econôm.icas e políticas, principalmente 
o ritual de Karytu. Por ele é reafirmada quase diariamente a ordem tradicional 
de dominação dos homens sobre as mulheres. Do outro lado, o ritual do 
lamuricuman, como uma inversão de Karytu, vem reafirmar esta ordem tra
dicional. 

A oposição entre os sexos é o principal marco da divisão do trabalho. 
Cada sexo é compreend~omo uma categoria social, na medida em que se 
demonstra o sentido arbitrário\ da divisão do trabalho. A economia relaciona-se 
com diversos mecanismos rituais, político e de parentesco, para funcionar. O 
principal mecanismo, com implicações em todas estas áreas é o ritual do Kar
tu. Karytu é uma necessidade na economia xinguana pela mobilização do 
trabalho coletivo masculino que o acompanha. Para que um homem seja o 
dono do Karytu, deve estar por outro lado em uma determinada situação nas 
redes do parentesco. 

A troca estabelece circuitos de reciprocidade, segundo um esquema de 
"esferas de troca". A hierarquização das "esferas de troca", parere acom
panhar a segmentação social, com uma correspondência entre os bens de 
mais alto valor e as tribos xinguanas, as maiores unidades sociais da região. 
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ADENDO - 1975 

Este livro foi escrito em uma fase da História lndigenista Brasileira, em 
que nós antropólogos buscáva111os mostrar a necessidade de uma "integra
ção" progressiva das comunidades indígenas à sociedade nacional. Em que se 
procurava mostrar que o equilíbrio essencial dos diversos aspectos de uma 
sociedade pequena e culturalmente autônoma não pode ser quebrado sem 
graves prejuízos para os indivíduos que a compõe. Tornou-se claro a partir 
deste trabalho, por exemplo, que qualquer investida de missionários ou de 
outra pessoa qualquer contra o complexo de Karytu quebraria diversas das 
funções econômicas das comunidades xinguanas, na medida em que o com
plexo em questão vem a ser a única forma de mobilização do trabalho coletivo 
masculino. Todo o ciclo agrícola estaria quebrado com uma alteração substan
cial no complexo de Karytu. Aliás esta relação foi tema de um trabalho pos
terior, meu (Zarur, 1974). Em uma época em que se multiplicavam as "guar
das indígenas" pelo território nacional, a análise do sistema político em seu in
terrelacionamento com os demais que compõe a sociedade era também da 
maior relevância . 

Este trabalho ficou quase três anos preso às faltas de verba e a problemas 
burocráticos os mais diversos. As recentes orientações novas da política in
digenista brasileira tiveram efeitos aparentemente contraditórios, porém ba
sicamente coerentes sobre a sorte deste trabalho. De um lado a valorização 
dos cientistas na colaboração que podem prestar .à FUNA~ tornou viável a 
publicação de estudos de cunho antropológico pelo órgão indigenista. De 
outro tornou até certo ponto desatualizada a sua mensagem indigenista de 
equilíbrio e harmonia essenciais das sociedades indígenas em graus de inte
gração relativamente baixos. De fato, a política atual da FUNAI assume tal 
característica como dada. A participação de cientistas, tornou ainda viável a 
recomendação de medidas práticas na área do Xingu, a partir deste estudo, 
razão pela qual escrevo este adendo. 
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A grande novidade na área vem a ser o progressivo envolvimento do Par
que por grandes fazendas agropecuárias. Já na época em que escrevi este 
livro, esse envolvimento iniciava-se com muita força. O contato com visitantes 
do Parque tem acentuado bastante determinados fenômenos. Já se pode sen-

• 
t ir por exemplo e já se podia em 1972, índios com uma atitude negativista 
frente a aspectos de sua própria cultura . Seria importante portanto o desen
volvimento de programas de educação de carãter não religioso que preparas
sem o índio para o contato que toma proporções cada vez maiores. 

Dentro deste programa várias noções do que ocorre a outros grupos in
dígenas em contato, do valor da moeda e de organização social " Caraíba", 
poderiam ser incluídas. Um programa de educação bilingüe poderia ser 
acoplado aos ritos de passagem, período em que os jovens xinguanos dos 
dois sexos ficam isolados. Não haveria assim uma desorganização maior de 
sua sociedade e estariam os índios melhor preparados para enfren~ar a frente 
cultural brasileira que avança sobre o Xingu. 

O Parque Nacional do Xingu é a única área indígena onde não houve a 
mudança brutal eufemisticamente chamada de " brusca" que acompanha os 
primeiros momentos do contato interétnico. A própria distância do Posto In
dígena das aldeias já atua para tornar o posto menos um agente colonial 
tradicional. De fato a transferência do poder de decisão dos índios aos chefes 
de posto ocorre no Xingu em grau baixíssimo se comparado, ao das outras 
áreas. Isto graças à orientação dos irmãos Villas Boas. A experiência do Xingu 
pode e deve, neste sentido, ser transferida a outras áreas. Depois, no entanto, 
de 35 anos de contato e choque inicial pode ser considerado como controlado 
e já agora é necessário que os índios sejam preparados para que no futuro 
tenham a consciência de sua realidade, para que sejam capazes de dirigir seus 
próprios destinos. Assim, se justifica a necessidade de uma intervenção, para 
a transferência do poder de decisão aos índios. O ideal é que a FUNAI, possa 
se limitar a uma assistência básica e garantir a terra e que os xinguanos te
nham a consciência de uma realidade que lhes permita entender o valor de 
sua cultura nativa, e sua situação frente à sociedade nacional. Neste estágio 
da história do contato no Xingu, é importante que sejam transferidos aos ín
dios os instrumentos ideológicos para uma interação simétrica e com digni
dade com a sociedade nacional. 

Além da educação bilíngüe, definida como uma forma de se fornecer aos 
índios noções de contato interétnico, de moeda e assim por diante, é fun
damental que haja uma forma diversa de tratamento econômico dos grupos 
do Xingu . Esta seria uma etapa posterior à implantação do sistema educa
cional. Conforme vimos, relações de poder na área como um todo são ba
seadas em grande parte na capacidade de presentear dos "Caraíbas". O 
problema é especialmente complexo na medida em que os presentes dados no 
Posto Indígena ou por antropólogos e turistas na aldeia são uma alternativa a 
presentes e bebidas alcoólicas oferecidos nas fazendas. Os programas edu-

cacionais na área teriam que ser parcialmente voltados a este problema. Para 
que haja uma redefinição de relações de poder, no entanto, a estrutura de 
abastecimento teria que ser também redefinida. Os bens " Caraíba" funcio
nam, conforme vimos, não apenas criando uma dependência concreta mas, 
também como símbolos para os índios da superioridade de certa categoria de 
seres humanos sobre out ra. Programas especiais de educação de um lado 
(adequados ao ciclo ritua l nat ivo e para serem incluídos no ciclo), e a posterior 
produção de determinados bens, principalmente artesanato, para uma troca 
sistemática com a sociedade nacional, poderiam possivelmente resolver essas 
contradições. É claro que para isto é requisito que o órgão da FUNAI en
carregado de comercialização do artesanato o faça, não visando o lucro, mas 
um fluxo de bens na área do Xingu, que evite a dependência às fazendas ou 
ao posto . O ideal seria que os indios, eles mesmos comercializassem sua 
produção, controlando a Artíndia e a própria FUNAI. 

Outro aspecto a ser considerado é o das relações intertribais. Relações 
entre determinados grupos do Norte e do Sul do Parque são de extrema ten
são. Apenas não se quebram em hostilidade aberta, com a conseqüência do 
virtual extermínio de grupos menores (do Sul) , devido ao prestígio pessoal dos 
Villas Boas. Galvão (1950) demonstrou as funções do ritual do Jawari no alívio 
das tensões intertribais. Uma medida que poderia funcionar seria a transferên
cia da experiência de integração intertribal dos grupos do Sul do Parque aos 
do Norte. Trocas e rituai~ intertribais e principalmente Jawari entre o Norte e 
o Sul e entre os grupos do Norte, funcionariam como forma de integração e 
alívio de tensão. Acredito que a vinda de novos rituais aos grupos do Norte 
seria bem aceita pelos índios. 

Resta, por fim, notar que a participação voluntária dos índios seria um 
elemento essencial para o sucesso de todas as medidas propostas. Esta par
ticipação, inclusive nos processos educacionais, teria que ser obtida através de 
um relacionamento direto e se possivel sem o uso dos mecanismos de poder 
existente na área . 

As medidas aqui propostas expressam uma visão histórica do que ocorreu 
com outras sociedades indígenas. A experiência Xingu foi favorável desde o 
início e para que assim se mantenha é importante q':le sej~ notado, que as 
grandes agropecuárias que cercam o Parque têm cada vez mais gente e mais 
~ado . 

Brasília, 10 junho de 1975 

GEORGE DE CERQUEIRA LEITE ZARUR 

J/OÇ 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org
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