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e afinidades biológicas 
entre indígenas amazônicos: 

uma reflexão 
Gilberto F. de Souza Aguiar 

Fatores socioculturais influem no grau de 
consangüinidade entre os nativos da Ama 
zônia, podendo refletir-se nas afinidades 
biológicas interindividuais e na diversidade 
genética nessas populações. 
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M uitos dos que visitam gru 
. pos tribais da Amazônia fi 
cam impressionados com as 
notáveis semelhanças físicas 

aparentemente existentes entre os habi 
tantes dessas comunidades. Em alguns 
casos, tais semelhanças são, de fato, 
apenas aparentes e não passam de um 
achado subjetivo, pois, em média, o grau 
de proxinudade biológica interindividual 
pode não ser elevado na população. 
Outras vezes, porém, graças à existência 
de uma íntima co-ancestria genética, as 
semelhanças constituem um efeito con 
creto, podendo ser inclusive quantifica 
das. Quando real, esta peculiaridade po 
pulacional é considerada intuitivamente 
fácil de entender, uma vez que os ele 
mentos de uma tribo apresentam, via de 
regra, relações genéticas conhecidas uns 
com os outros. Sobretudo nos grupos 
endogâmicos, onde os casamentos 
ocorrem preferencialmente entre os 
próprios membros do grupo, sem envol 
ver nativos de outras localidades, há 
poucos indivíduos que não se acham in 
terligados por vínculos de parentesco ou 
menos próximos (NEEL et al., 1964; 
OLIVEIRA, 1970). 

No entanto, os determinantes das si 
milaridades biológicas não são necessa 
riamente tão óbvios como parecem à 
primeira vista. Os povos indígenas ama 
zônicos apresentam práticas culturais 
mantidas pela tradição histórica que in 
fluem de maneira fundamental sobre as 
afinidades genéticas e, portanto, as se 
melhanças físicas entre os membros dos 
grupos populacionais menores (SAL 
ZANO, NEEL & MA YB URY -LEWIS, 
1967; CHAGNON et al., 1970). Um 
bom exemplo dessa influência pode ser 
encontrado entre os Ianomami que, de 
vido a seu longo isolamento e endocru 
zamento, apresentam variação genética 
cerca de três vezes menor do que uma 
população européia composta ( WEIT 
KAMP & NEEL, 1972; NEEL et al., 
1972), a despeito de seu razoável tama 
nho populacional. 

A FERTILIDADE DOS CHEFES 

Um fator possivelmente responsável 
pela alta homogeneidade genética em 
tribos como a dos lanomami é o que os 
biólogos de populações denominam fer 
tilidade diferencial, fenômeno via de re 
gra causado pela prática de poligamia 

(SALZANO, NEEL & MAYBURY 
LEWIS, 1967; CHAGNON, 1968; 
CHAGNON et al., 1970). A poligamia 
pode ser do tipo polígínico (em que um 
homem tem direito a mais de uma es 
posa) ou poliândrico (em que uma mu 
lher convive com dois ou mais compa 
nheiros). Casos de poliandria são raros 
no ambiente cultural amazônico, mas Já 
toram registrados sob circunstâncias es 
peciais em alguns grupos, sob a forma 
de núcleos biândricos, Já a poliginia, 
embora nos dias atuais seja pouco en 
contrada, era prática freqüente em mú 
meras tribos por ocasião dos primeiros 
contatos com a sociedade nacional, mas 
as influências missionárias modificaram 
gradualmente as tradições culturais na 
tivas, · levando ao desaparecimento de 
núcleos familiares pohgínicos. Limita 
çFie--· demográficas também influencia 
ram nesse sentido. 

A fertilidade diferencial resulta do 
maior sucesso reprodutivo de alguns 
membros de uma comunidade - geral 
mente chefes e outros cidadãos de status 
político elevado (CHAGNON, 1968; 
BETZIG, 1986). Isto provavelmente 
representou um dos mais poderosos fa 
tores de microevolução dos povos pri 
mitivos amazônicos. A ocorrência de 
poligamia acha-se naturalmente associa 
da à fertilidade diferencial, pois possibi 
lita a um indivíduo estar geneticamente 
melhor representado nas gerações que o 
sucederem. Dessa forma, ela favorece a 
diminuição das variações genéticas nas 
populações. Em tribos indígenas há ou 
tros meios pelos quais semelhante re 
sultado também pode ser atingido, entre 
eles o estabelecimento de ligações se 
xuais extraconjugais, desde que resul 
tem em descendência. Nos grupos la 
nomami, ligações deste tipo são permiti 
das em casos especiais, embora devam 
ser mantidas com discrição, sob pena de 
se deflagrarem situações de tensão den 
tro do grupo. A permissão se dá mais 
comumente quando um marido julga 
conveniente que seu irmão ainda jovem 
ganhe experiência com sua esposa. No 
caso dos Gaviões do Oeste, é também 
aceita a relação fora do matrimônio en 
tre um homem experiente e a irmã jo 
vem e ainda não casada de sua esposa. 
Segundo a literatura etnográfica, liga 
ções extraconjugais clandestinas pare 
cem ser extremamente comuns. Um 
efeito esperado da fertilidade diferencial 
é o aumento na freqüência populacional 
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de parentes biológicos próximos, resul 
tando na elevação do coeficiente de con 
sangüinidade I médio do grupo e, por 
tanto, na acentuação das semelhanças 
físicas interindividuais. 

No caso das populações indígenas, a 
fertilidade diferencial associada à poli 
gamia teria como resultado o fato de 
que uma parte importante dos elementos 
constituintes de uma geração estará li 
gada entre si através de um único ascen 
dente da geração imediatamente anterior 
(geralmente representado pelo pai), ao 
invés de dois (pai/mãe e seu irmão/ir 
mã). A poligima - e reprodução despro 
porcionalmente alta - dos líderes tribais 
leva a uma variância do número de fi 
lhos vivos mais elevada entre homens do 
que entre mulheres. Isto aconteceu, por 
exemplo, entre os Xavantes, investiga 
dos na década de 60 por SALZANO, 
NEEL & MA YBURY -LEWIS (1967), 
em que 3 homens (menos de 5% da po 
pulação masculina com idade igual ou 
superior a 40 anos) eram pais de 43 
pessoas, quase 20% do total de descen 
dentes das famílias estudadas. Nessa tri 
bo, cerca de 70% dos descendentes vi 
vos resultavam de uniões poligínicas. 
Seis homens com quatro ou cinco espo 
sas tiveram 57 filhos, uma média de 9,5 
por homem. No caso especial da aldeia 
São Domingos, um único sujeito, o 
chefe Apewen, foi responsávelporcerca 
de 30% dos filhos sobreviventes dos di 
versos casamentos do subgrupo. 
CHAGNON et ai. (1970) citam, em 
uma aldeia lanomami ao sul do rio Ori 
noco, um caso ainda mais interessante 
do ponto de vista genético, em que dois 
terços da aldeia eram descendentes li 
neares de somente dois homens. 

Ao lado disso, contribui para au 
mentar o coeficiente de consangüinidade 
entre os indígenas o fato de que, não 
raro, o núcleo poligínico é constituído 
por mulheres geneticamente relaciona 
das, geralmente irmãs - nesse caso 
diz-se tratar-se de poliginia sororal - ou 
primas. Isto torna suas progênies um 
conjunto ainda mais homogêneo em 
termos de características biol6gicas. 
Pessoas que em outras situações cultu 
rais certamente estariam sob a condição 
de primos em 12 grau, com coeficiente 
de consangüinidade apenas mediano ( em 
torno de 0,125), podem assim conquistar 
o "status" genético de quase irmãos 
completos - ou "full sibs" -, com coefi 
ciente de consangüinidade elevado (em 



torno de 0,375, isto é, três vezes maior 
que o de primos, caso se trate de poligi 
nia sororan.? Cabe notar, porém, que 
a fertilidade diferencial não exclui a 
participação da maioria dos homens às 
gerações subseqüentes, pois, nas comu 
nidades indígenas da Amazônia, é raro 
que um homem permaneça solteiro por 
tempo indeterminado, havendo normal 
mente aproveitamento do potencial re 
produtivo do grupo (MA YBURY-LE 
WIS, 1967). 

TRAÇOS RAROS 
E CO-ANCESTRIA GENÉTICA 

Um caso de poliginia com marcantes 
efeitos genéticos é provavelmente o 
observado na tribo Kantiana, do estado 
de Rondônia, estudada recentemente 
por geneticista da Universidade Federal 
do Paraná (GUERREIRO, SANTOS & 
AGUIAR, 1989). Nessa tribo verificou 
se, através de técnica laboratorial ade 
quada, a existência de uma proteína san 
güínea conhecida corno variante C5 + 
da colinesterase do soro, detenmnada 
por um gene pouco freqüente na maioria 
das populações humanas (a variante 
ocorre em apenas cerca de 10% das 
pessoas). Entre os Karitiana, porém, a 
freqüência desta proteína variante che 
gou à casa dos 50%, tendo sido consi 
derada uma das mais altas já registradas 
na literatura. A análise do mapa genea 
lógico (heredograma) da tribo permitiu 
identificar um indivíduo, já falecido, que 
numa das primeiras gerações constantes 
do mapa havia se casado e deixado pro 
gênie com nada menos que sete mulhe 
res. A tipagem sorolôgica dessas progê 
nies mostrou que, com grande probabi 
lidade, o elemento polígino portava a 
citada variante genética, pois a maioria 
de seus descendentes analisados também 
a apresentavam (figura 1). Graças a seu 
excepcional desempenho reprodutivo, 
acredita-se que o gene raro tenha se 
disseminado às gerações que o sucede 
ram e aumentado de freqüência. 3 

Entre os Karitiana, mesmo na hipó 
tese de não dispormos de informações 
genealógicas, as afinidades interindivi 
duais quanto ao traço referido (presença 
de uma proteína variante pouco fre 
qüente) representaria isoladamente fa 
tor sugestivo de co-ancestria biológica. 
Não se trata de indicação de baixa va 
riabilidade, Já que o fenótipo está pre 
sente em cerca da metade da população 
e ausente na parcela restante. Sua baixa 

incidência na maioria das populações 
funciona corno importante marcador de 
identidade genética. Se dois indiví 
duos possuem em comum um certo 
gene freqüente em várias aldeias ou 
tribos, não há sugestão de um ele 
vado coeficiente de consangüinida 
de entre ambos, isto é, que os dois 
sejam mais correlacionados do que 
quaisquer outros pares de indiví 
duos extraídos de duas populações 
diferentes. No entanto, se eles 
compartilham um gene que se apre 
senta com freqüências baixas na 
maioria das populações, isto signi 
fica que, com relativa probabilida 
de, devem possuir pelo menos um 
ancestral comum - em tese, não 
muito remoto - do qual o gene é 
proveniente (MALÉCOT, 1968). 
Se, num mesmo grupo (como 
acontece com os Karitiana), vários 
indivíduos apresentam o gene raro, 
somos forçados a julgar que o seu 
grau médio de consangüinidade de 
ve ser bem elevado. 

Em populações de outras etnias e 
áreas geográficas, situações similares 
foram registradas quanto a doenças ge 
néticas raras. A explicação para a alta 
freqüência - cerca de 5% - e variabili 
dade aumentada, da acromatopsia con 
gênita associada à miopia (afecção au 
tossômíca recessiva) entre os nativos das 
ilhas mícronésias Pinguelape e Pronape 
baseia-se na informação de que a popu 
lação atual das ilhas (em torno de 2.000 
pessoas) descende dos poucos indivíduos 
(cerca de 30) que sobreviveram aos 
efeitos de um tufão devastador ocorrido 
no século XVIII, o qual se acompanhou 
de um período de fome e alta mortalida 
de na comunidade nativa daquela época. 
Um dos sobreviventes, que se acredita 
ter sido heterozigoto para o gene raro, 
deixou um número de descendentes 
muito acima da média, determinando o 
aumento na freqüência desse gene e o 
nascimento de indivíduos homozigotos 
(afetados pela anomaha) após somente 
cinco gerações (MAUMANEE, 1976). 
Julga-se que um processo parecido te 
nha ocorrido em relação ao albinismo na 
ilha de Lençóis (Maranhão), onde é ele 
vada a incidência desta doença genética 
(FREIRE-MAIA & CA V ALLI, 1972). 

FORMANDO UM NOVO GRUPO 
A organização de muitas tribos atuais 

deu-se a partir de pequenos núcleos po- 
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pulacionais. Antropólogos e geneticistas 
de populações conseguiram demonstrar 
que, em certos casos, tais núcleos eram 
representados por famílias migrantes, 
que se separavam de seu grupo original 
por motivos ecológicos, socioculturais 
ou políticos. Assentados em novas loca 
lidades e ligados por laços de parentes 
co, os índios organizavam suas relações 
internas de matrimônio e davam início à 
formação de povoados por vezes bas 
tante diferenciados, do ponto de vista 
genético, das aldeias a partir das quais se 
originaram. O resultado óbvio deste fe 
nômeno era a existência de uma alta 
identidade genética média entre os indi 
víduos do grupo neoformado, com coe 
ficiente de consangüinidade até quatro 
vezes superior ao do grupo original, 
determinando um nível expressivo de 
homogeneidade biológica populacional 
nas gerações seguintes (FIX, 1975, 
1978, LESLIE, 1985). 

Atualmente, em certas comunidades 
indígenas, a quase totalidade dos indiví 
duos descende de um determinado an 
cestral, que dispôs do privilégio histõn 
co-evolutivo de ser personagem funda 
mental na origem daquela população 
(efeito do fundador). Nem sempre o bem 
aventurado atua isoladamente: algumas 
comunidades possuem mais de um ele 
mento fundador. Mas, quando este ele 
mento é único, o efeito pode expres 
sar-se de maneira particularmente evi 
dente, pois a consangüinidade média 
entre os membros do grupo tende a ser 
mais acentuada. 

Nos povos indígenas da Amazônia, o 
efeito do fundador manifesta-se fre 
qüentemente associado à prática de po 
liginia. Uma explicação possível para 
esta associação pode ser obtida junto aos 
índios Waiãpi do Brasil, grupo Tupi que, 
a partir do século XVIII, imiscuiu-se 
geograficamente na região do planalto 
das Guianas. As tradições culturais 
desses índios os têm submetido a pro 
cessos regulares de fissão demográfica, 
ou seja, divisão de sua população com 
vistas à formação de novas aldeias 
(GALLOIS & RICARDO, 1983: 
GALLOIS, 1986). É um fenômeno que 
pode ser acarretado tanto por fatores 
econômicos como políticos e que re 
presenta uma estratégia encontrada pela 
comunidade para impedir o surgimento 
de situações de tensão entre seus mem 
bros. Os Waiâpi consideram chefe quem 
funda um novo grupo, isto é, quem cria 
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de imediato uma nova aldeia. Por ques 
tões de poder e prestígio, o fundador re 
cebe o direito de reunir um número 
maior de parceiras, a fim de viabilizar a 
formação e manutenção da unidade po 
pulacional que chefiará. A partir do nú 
cleo poligínico, a comunidade tende a 
expandir-se. 

PRATICAS DE CASAMENTO 
E DIVERSIDADE BIOLÓGICA 
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Um elemento que causa perda gra 
dativa de variação genética é o isola 
mento e o endocruzamento de longo 
termo, conforme NEEL et al, (1972) hi 
potetizam para explicar a reduzida di 
versidade dos Ianomami. O isolamento 
genético na espécie humana é uma con 
tingência do processo de dispersão espa 
cial e das práticas tradicionais de casa 
mento. Embora relatos etno-hístõricos 
apontem intenso fluxo migracional entre 
numerosos grupos, ocorrido na oportu 
nidade de encontros bélicos, relações 
comerciais e alianças políticas (CHAG 
NON, 1968; HURAULT, 1972; GAL 
LOIS & RICARDO, 1983; GALLOIS, 
1986), muitas tribos mantiveram uma 
relativa restrição de casamentos inter 
grupais, cultivando a matrimonialidade 
consangüínea. 

As nações indígenas, de forma geral, 
definem parentesco não como afinidades 
genéticas reais e sim como relações 
cJassificatórías. Por esse motivo dois 
primos cm l ~' grau podem ser conside 
rados, pela comunidade, tanto irmãos - 
e, nesse caso, em se tratando de um ra 
paz e uma moça, o casamento entre am- 

bos seria proibido - como primos de 
fato. O componente que estabelece a 
distinção entre uma e outra classificação 
é o sexo dos elementos genitores. Se o 
pai de um índio é irmão do pai do outro, 
ou se a mãe do primeiro é irmã da mãe 
do segundo, os primos são ditos parale 
los e, classificados como "irmãos", não 
podem contrair matrimônio. Se, porém, 
o pai de um indivíduo é irmão da mãe do 
outro, ou se sua mãe é irmã do pai deste, 
trata-se de primos cruzados, que, con 
siderados realmente primos, podem ( e 
por vezes devem) casar-se. 

Para muitas tribos, o tipo de casa 
mento preferencial é o ocorrido entre 
primos cruzados. Tendo-se em vista o 
fato de que a distinção entre primos 
paralelos e cruzados vale para mais de 
urna geração, os elementos nubentes po 
dem ser primos em 1 ~ grau, no caso de 
primos cruzados de F geração, primos 
em 2~ grau, se forem de 2~ geração, 
primos em 3~ grau, se forem de 3~ gera 
ção, e assim por diante, dependendo da 
memória genealógica da tribo. Este sis 
tema matrimonial apresenta-se cultu 
ralmente tão consistente que alguns po 
vos (por exemplo, os Juruna) considera 
vam obrigatório o casamento entre pri 
mos cruzados, desde que as condições 
demográficas o permitissem, ou seja, 
desde que para cada jovem candidato ao 
matrimônio houvesse um primo cruzado 
correspondente (OLIVEIRA, 1970). 
Outras ligações matrimoniais consan 
güíneas cornurnente permitidas suce 
dem-se entre primos duplos em 1 ~ grau 
(primos pelos lados paterno e materno 
ao mesmo tempo) e entre jovens rnu- 
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lheres e seus tios maternos (casamentos 
avunculares), registrados, por exemplo, 
entre os antigos Tupinambá, Munduru 
ku, Kamayurá, Tiriyó e Galibi (McDO 
NALD, 1965). 

A prática de casamentos consangüí 
neos sucede-se por fatores sociocultu- 
rais ou demográficos, entre outros. Ela 
geralmente espelha uma particularidade 
populacional que, por si só, Já representa 
importante agente desfavorecedor da 
diversificação genética; a endogamia. 
Quanto maior a proporção de casamen 
tos envolvendo pessoas nascidas na 
mesma localidade, menor a probabilida 
de de ocorrência de pares biológicos 
heterogêneos. A tribo Juruna, por 
exemplo, institucionalizou a endogamia 
dentro de grupos de parentesco como 
mecanismo de conservação de sua cul 
tura e auto-afirmação tribal. Foi verifi 
cado que a proporção de casamentos 
consangüíneos - basicamente entre pri 
mos cruzados - é de fato elevada nessa 
última população, chegando a taxas su 
periores a 60%, mas o pequeno tamanho 
populacional também deve ter contri 
buído para este fenômeno (OLIVEIRA 
& SALZANO, 1969). Caso existam li 
mitações demográficas que dificultem a 
ocorrência dos casamentos preferenciais 
entre primos, o marido ou esposa passa 
a ser procurado primeiramente dentre os 
demais integrantes da aldeia Juruna, e 
somente na falta absoluta de opções in 
ternas é escolhido em outros grupos. 

A tradição tribal endogârrúca não re 
presenta indício de perda de variabilida 
de biológica a curto prazo. No entanto, 
a existência de fatores que aumentam a 
consangüinidade entre cônjuges favore 
ce a ação de agentes aleatórios adicio 
nais e a queda da diversidade (CA 
V ALLI-SFORZA & BODMER, 1971; 
WEISS, 1976; BEIGUELMAN, 1977). 
Havendo endogamia, a homogeneidade 
genética intragrupal obviamente tende a 
ser maior em relação àquela que se teria 
na vigência de práticas exogâmicas re 
gulares, ou seja, casamentos com ele 
mentos externos, de natureza intertribal 
ou interétnica. Se uma aldeia ou tribo 
não recebe membros de outros grupos, 
nem oferece seus membros a outros 
grupos, a título de alianças matrimo 
niais, isto é, se não há migração de côn 
juges, não há também a introdução de 
fatores genéticos determinantes de di 
ferenças entre os indivíduos. Natural 
mente, em caso de quebra deste regime, 



a heterogeneização será mais intensa se 
houver contatos reprodutivos inter-ra 
ciais do que intertnbais, uma vez que 
assim ocorrerá rrustura de segmentos 
populacionais muito mais diferenciados 
em suas h.tstórias evolucionárias. 

VARIAÇÃO INTRAGRUPAL: DOIS CASOS 

Nos idos da década de 50, ao estudar 
a população Tiriyó, no extremo norte do 
país, o antropólogo Protãsio Fnkel ve 
rificou a existência de dois tipos físicos 
mais ou menos distintos entre os índios, 
um de estatura mais alta e pele clara, 
embora ambos apresentando olhos de 
formato mongólico típico (FRIKEL, 
1960). Elementos intermediários também 
eram encontrados, mas não cm grande 
número. Esta pode ter sido não mais que 
uma impressão geral do pesquisador, já 
que ele não se propôs a quantificar sua 
observação e a processá-la biornetrica 
mente. No entanto, quanuficada ou não 
a variação, Frikel ressalta que a distin 
ção entre elementos escuros e claros era 
tida como um fato real pelos próprios 
Indios - havendo inclusive certo grau de 
discnminação social de uns pelos outros 
e denominações próprias para as duas 
classes morfológicas. Segundo a expli 
cação oferecida pela história oral e tra 
dição tribal, os escuros descendiam di 
retamente da população Tiriyó primitiva 
do Tumucumaque, ao passo que os ela 
ros seriam provenientes de grupos pos 
teriormente imigrados para áreas adja 
centes. O estudo etnográfico mostrou 
que os Tiriyó apresentavam um sistema 
de casamento relativamente hvre, sem 
endogamia preceituada e, além disso, 
realizaram ao longo de sua história am 
plos contatos com tribos circunvizinhas 
- constituindo-se em exemplo típico de 
aculturação intertribal - assim como 
com os negros mocambeiros do Surina 
me (FRIKEL, 1960; GALLOIS & RI 
CARDO, 1983). O próprio Frikel desta 
ca (. .. ) Evidentemente, o cruzamento 
destes dois tipos começou numa época 
relativamente recente, de forma que não 
se pode assinalar uma fusão perfeita 
( ... ). O fluxo gênico pode ter se consti 
tuído num dos agentes causais das varia 
ções morfológicas verificadas na popu 
lação, mas a confirmação dessa possibi 
lidade é hoje difícil de fazer, em virtude 

dos intensos contatos com outras tribos 
e com a sociedade nacional efetuados 
pelos Tinyó a partir dos anos 60 (FRI 
KEL & CORTEZ, 1972). A realidade é 
que tal ocorrência dificilmente poderia 
ser explicada de maneira direta e óbvia, 
tendo em vista que, na vigência de equt 
libr io de Hardy-Weinbcrg", é impossí 
vel a existência de dois subgrupos 
morfológicos claramente diferen 
ciados em uma população sem que 
formas quantitativas interrnediãnas 
constituam um conjunto numerica 
mente maior do que pelo menos um 
daqueles subgrupos (FALCONER, 
1986). 

Fatores sociais relacionados a uma 
homogeneidade intragrupaí mais evi 
dente também são capazes de agir no 
sentido oposto ao esperado, ou seja, de 
terminando uma maior diversidade para 
caracteres específicos de baixa incidên 
cia. O exemplo citado dos Kantiana re 
vela que o tamanho do efetivo popula 
cional, teoricamente pequeno, decor 
rente da notável fertilidade diferencial 
de um indivíduo, acompanhou-se de 
maior variabilidade para uma proteína 
sangüínea pouco freqüente em tribos in 
dígenas. Numa situação similar para um 
parâmetro quantitativo, FLEISCHMAN 
(1980) sustenta que a estatura significa 
tivamente maior em uma aldeia Warao 
do que nas demais dessa tribo poderia 
ser explicada por efeito hnear (que 
ocorre quando um grupo é formado a 
partir de indivíduos aparentados). A in 
vestigação dos homens excepcional 
mente altos daquela aldeia mostrou que 
todos, exceto dois, eram irmãos ou pri 
mos em 1~ grau e relacionados geneti 
camente a um ancestral mais alto que a 
média tnbal, O cientista constatou tam 
bém a ocorrência de uma bimodalidade 
mtragrupal para o caráter. 

Para entender o caso descrito por 
FLEISCHMAN (198U), é preciso con 
siderar que a estatura elevada constitui 
um marcador poligênico inusual entre os 
Warao. Sua alta freqüência na aldeia 
diferenciada foi associada ao grande 
número de indivíduos consanguíneos de 
um único ascendente morfologicamente 
atípico (tese também váhda para a pro 
teína C5+ entre os Karinana), Por ou 
tro lado, a bimodalidade do caráter pode 
ser interpretada como decorrente de 
dois elementos: a usualmente baixa inci 
dência do traço e a exogamia, já que 
uma pequena parcela da população ori- 
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ginou-se de outra aldeia e não apresen 
tava consangüinidade conhecida com 
o fundador. Por ocasião da criação de 
um novo povoado, para que um traço 
raro se manifeste de maneira homogê 
nea nas gerações seguintes, faz-se ne 
cessário que uma maioria expressiva 
- senão a totalidade - dos elementos 
fundadores o carreie, sem a subseqüente 
ocorrência de exogamia, Mas se o traço 
tem incidência mediana ou alta, a proba 
bilidade de uma maior homogeneidade 
genética, de origem sociocultural, não 
será grandemente afetada por fenôme 
nos inugratórios posteriores, desde que 
de subgrupos biologicamente relaciona 
dos ao receptor. 

Este estudo mostra, portanto, que 
fatores etnográJ:icos capazes de elevar a 
consangüinidade média estão ligados, 
em certos casos, a uma maior variabili 
dade. Trata-se de uma interpretação que 
também pode ser válida para bimodali 
dade de estatura e pigmentação cutânea 
supostamente encontrada por Protásio 
Frikel entre os Tiriyó, apesar de aqui 
não haver evidências suficientes capazes 
de demonstrar esse processo. 

XAVANTES VERSUS HAMBURGO 

Nem todos os geneticistas concor 
dam que os índios de uma mesma tribo 
sejam biologicamente mais correlacio 
nados do que indivíduos de outros gru 
pos humanos. Alguns trabalhos pro 
põem que, ao contrário do esperado, a 
diversidade genética intratribal poderia 
não ser menor do que a observada em 
populações urbanas. A tribo Xavante, 
que vive na região do rio das Mortes 
(Mato Grosso), era pouco aculturada na 
década de 60 e ideal para estudos de in 
terações biossociais. Segundo NIS 
WANDER, KEITER & NEEL (1967), 
a heterogeneidade morfológica em duas 
aldeias dessa tribo não seria acentuada 
mente diferente daquela encontrada na 
população cosmopolita de Hamburgo, 
Alemanha. NEEL & SALZANO 
(1966), baseados em estudo anterior. 
comentam o achado, ponderando que a 
diversidade de populações caçadoras 
coletoras deveria ser inferior à dos 
aglomerados urbanos modernos, mas o 
padrão de fissão-fusão dos Xavantes 
(ou SeJa, separação e Junção de aldeias) 
funcionaria como um fator de elevação 
do grau de variabilidade biológica. De 
fato, este padrão leva à quebra do iso- 
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lamento e à transferência de genes (flu 
xo gêmeo) entre grupos, modificando a 
sua composição genética (NEEL & 
SALZANO, 1967). 

Mas este caso particular não pode ser 
generalizado. O trabalho de NISWAN 
DER, KEJTER & NEEL (1967), em 
bora elegante em sua apresentação, pa 
rece carecer de alguns cuidados meto 
dológicos importantes. Em primeiro lu 
gar, o número de pareamentos interindi 
viduais utilizados pelo autores para de 
senvolver sua análise não chegou a 0,1 % 
do total possível dentro das aldeias. Em 
segundo lugar, somente pares de indiví 
duos com proximidade genética consi 
derada não muito elevada (com coefi 
ciente de consangüinidade inferior ao de 
pais-filhos e ao de irmão-irmão) foram 
usados, quando se sabe que, numa po 
pulação indígena, amostras aleatoria 
mente definidas tendem a apresentar 
alta consangüinidade. Isto é particular 
mente verdadeiro no caso de uma das 
aldeias investigadas (São Domingos), 
onde, de um grupo de 178 pessoas, 23 
eram descendentes diretos de um mesmo 
homem. Pela estrutura demográfico 
familiar dos Xavantes e seu reduzido 
tamanho populacional em relação ao de 
Hamburgo, a freqüência relativa de pa 
res pai (mãe)-filho e irmão-irmão é, com 
grande segurança, muitíssimo maior no 
primeiro grupo do que no segundos. 
Uma terceira crítica à abordagem da 
queles autores é que seus resultados 
baseiam-se numa avaliação não-métrica 
(visual e subjetiva) de caracteres fisio 
nômicos passíveis de serem analisados à 
luz de uma escala métrica (por exemplo, 
tamanho do nariz, largura da extremida 
de nasal, tamanho da boca e compri 
mento do lobo auricular). Por se tratar 
de um artigo isolado, cujos resultados 
não foram confirmados por estudos 
posteriores, suas sugestões merecem ser 
encaradas com um mínimo de cautela. 

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS: 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Como se viu, as explicações para o 
possível grau elevado de similaridade 
física entre membros de alguns grupos 
ou subgrupos indígenas da Amazônia 
residem na compreensão de elementos 
inerentes às tradições culturais das po 
pulações nativas da região. De uma ma 
neira sucinta, pode-se afirmar que tais 
elementos são capazes de interferir na 

rede de relações genéticas dentro das al 
deias/tribos, aumentando o coeficiente 
médio de consangüinidade entre seus 
integrantes. Naturalmente, a maior si 
milaridade interindividual aplica-se a 
uma combinação complexa de fenótipos, 
não decorrendo apenas de fatores gené 
ticos, mas também de condicionantes 
ambientais. Práticas alimentares, pa 
drões de atividade física, agentes epide 
miológicos, hábitos culturais: tudo isto 
influencia enormemente, de maneira 
fundamental, a expressão dos caracteres 
humanos. Além disso, quando se fala em 
semelhanças, não se está fazendo refe 
rência apenas a traços morfológicos. 
Estes são observados mais facilmente 
pela maiona das pessoas, mas a identi 
dade se expressa também no plano bio 
químico, fisiológico e epidemiológico, 
tendo por isso um significado bioevolu 
tivo relevante, já que grau de variabili 
dade e adaptação são elementos direta 
mente interligados, apesar de haver 
pouca coisa demonstrada nesse sentido 
para a espécie humana (CA VALLI 
SFORZA & BODMER, 1971; VOGEL 
& MOTULSKY, 1986). 

Ao contrário do que se apregoou 
durante muito tempo, com base em 
pontos de vista ingênuos, superficiais ou 
criptorracistas, os Indios americanos não 
constituem uma raça homogênea. Ad 
mira que autoridades científicas do 
mundo moderno até há pouco conti 
nuassem a sustentar tal idéia (MON 
TAGU, 1960; COON, 1969). Conforme 
salienta COMAS (1974), as variações 
genéticas do estoque ameríndio são ex 
tremamente elevadas, o que SALZANO 
& CALLEGARI-JACQUES (1988) 
puderam demonstrar pelo menos para os 
índios da América do Sul. Assim como 
não existe um exemplar ttpico de qual 
quer outro grupo étnico, não existe 
também um padrão morfológico pecu 
liar e facilmente reconhecível para os 
diversos grupos humanos nativos do 
continente. O que é passível de ocorrer 
é uma variação biológica relativamente 
reduzida dentro de unidades menores, 
desde simples clãs até grupos tribais in 
teiros, CUJOS mecanismos de determina 
ção estão associados a fenômenos socio 
culturais específicos - fato que não se 
aplica de maneira direta à população das 
três Américas. 

Hoje, naturalmente, o quadro da di 
versidade genética entre os índios sofre 
mudanças significativas, em virtude da 

intensificação de contatos intertribais 
e interétnicos. Graves depopuíações 
ocorrem em vários grupos (RIBEIRO, 
1956; GAL V ÃO, 1960; RICARDO, 
1985). A aculturação progressiva tem 
conseguido pulverizar rapidamente a 
complexidade e a riqueza original das 
práticas indígenas (SCHADEN, 1969; 
AZEVEDO, 1976; GALLOIS & RI 
CARDO, 1983), embora alguns povos 
ainda resistam às transformações de 
suas tradições socioculturais, tais como 
os Urubu-Kaapor do Maranhão (BA 
LÉE, 1984), os Emerillon da Guiana 
Francesa (HURAULT, 1972) e os As 
surini do Xingu (RICARDO, 1985). A 
emigração de jovens, a escolarização 
tradicional, a adoção de novos hábitos e 
línguas, a degradação física e moral, a 
influência da Igreja e dos Estados na 
cionais e o preconceito externo genera 
lizado têm colaborado para o abandono 
de muitas atividades seculares, funda 
mentais para o entendimento do pro 
cesso de evolução biocultural dos ame 
ríndios. Seu perfil genético atual reflete 
sobretudo mudanças etno-históricas re 
centes, a maioria decorrente das in 
fluências da sociedade nacional. 

Por fim, convém lembrar que os 
mesmos processos socioculturais, capa 
zes de produzir acentuação nas afinida 
des biológicas íntratribais são também 
capazes de aumentar, de forma signifi 
cativa, as diferenças genéticas interui 
bais. Esta é uma implicação curiosa da 
diferenciação dos povos indígenas ama 
zônicos, mas fácil de compreender 
quando se descobre que esses processos 
modificam as freqüências dos genes de 
umas populações em relação às de ou 
tras. Fatores como fertilidade diferen 
cial devida à poligamia, efeito do funda 
dor e isolamento (ou restrição de fluxo 
gênico) podem estar relacionados a uma 
maior distância genética entre grupos 
humanos e constituir-se assim em im 
portantes mecanismos causais de mi 
croevolução (CHAGNON et al., 1970; 
MARTIN, 1970; CHAGNON, 1972; 
NEEL et al., 1972; FIX, 1978; NAS 
SIF, AGUIAR & NEVES, 1988). Tra 
ta-se, aliás, de um tema que continua 
sendo motivo de exaustivo e apaixonado 
estudo por parte dos geneticistas de po 
pulações, uma vez que sua elucidação 
pode contribuir grandemente para se 
compreender a origem e a diversidade 
de nossa espécie. 
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Notas 

1. Este coeficiente fornece uma estimativa do grau de 
parentesco genético entre dois Indivíduos, expres 
sando o contingente aproximado de genes que os 
mesmos apresentam por origem comum. 

2. Entre os Xavantes da aldela Silo Domingos, por 
exemplo, onde é alta a Incidência deste tipo de 
configuração matrimonial, o coeficiente de con 
sangüinidade médio foi estimado como sendo da 
ordem de 0,125. Isto significa que um par de lndl· 
víduos randomlcamente selecionado teria uma pro· 
xlmldade genética equivalente à de primos em 1e 
grau, 

3. Na verdade, a análise do terceiro casamento desse 
homem (figura 1) permite afirmar que - salvo na 
hipótese de exclusão de paternidade - ele sesu 
ramente portava o alelo variante, pois sua filha 
manifestou o caráter C5 +, que ~ de herança au 
tossômlca dominante, enquanto sua esposa não. 

4. Condição de distribuição aleatória de genes entre 
os rnd lvíd uos de uma população mendeliana, em 
que as freqüências genotíp1cas esperadas e obser 
vadas não diferem estatisticamente. 

5. Para se ter uma idéia, o nãmero total destes pares 
nas duas aldeias Indígenas, a Julgar pelos dados 
citados por SALZANO, NEEL & MAYBURY·LEWJS 
(1967) é pelo menos 2.500 vezes maior do que 
numa população urbana hipotética de 600 mil ha 
bitantes, ccnstltuída por 200 mil famlllas nucleares 
cujos tamanhos se apresentem em distribuição de 
Polsson, com média de 2 filhos por família (ao ní 
vel de substituição, portanto). Enquanto nas ai· 
delas as combinações "pahmãe)- filho" e •1 rrnão-Ir 
mão" constituem cerca de 1, 7% do total, na popu 
lação hipotéuca este valor e da ordem de 6,66 x 
X 10"4%. 
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Resumen 

Parentesco, cultura y afinidades biológicas 
entre los indígenas amazónicos 

Factores socio-culturales influyen en el grado 
de consanguinidad entre los nativos de la 
Amazonia, en consecuencra se puede reílexlo 
nar sobre las afinidades biológicas lnterindivl 
duales y en la diversidad genética en estas po 
blaciones. 

Abstract 

Kinship, cultura and biological affinites 
among Amazonian indians: a reflection 

Socio-cultural factors influence lhe degree of 
consanguinity among Amazonian indian com 
munities. These factors may be reflected in the 
se populations' interindividual bloloqical affini· 
ties and biological diverslty, 


