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VIOLÊNCIA ÉTICA

O extermínio 'acadêmicd~ dos

Yanomami

É mais fácil justificar um massacre
se forjarmos teorias que
"comprovem" o perigo do
massacrado. Os autores
denunciam um caso de
manipulação ética do antropólogo
norte-americano Napoleon
Chagnon que coloca os
Yanomami como um "grupo de
ameaça" e assim fornece
"coerência científica" ao
extermínio deste povo que vive
em uma área de interesse
internacional riquíssima e
obviamente muito cobiçada.
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oucos povos indígenas têm tido sua imagem tão denegrida quanto os
Yanomami, pelo menos os que vivem na Venezuela e tiveram a pouca
sorte de serem estudados por um antropólogo norte-americano chamado Napoleon Chagnon. Desde a publicação, em 1968, de seu livro
Yanomamo. The Fierce People, Chagnon vem projetando a idéia de
que esses índios têm um gosto exacerbado pela violência e que fazem
guerra constantemente para raptar mulheres. Se considerarmos que há vinte
anos praticamente todos os alunos de graduação em antropologia nos inúmeros colleges e universidades americanos lêem The Fierce People, é fácil
imaginar qual a magnitude das repercussões de uma tal imagem não somente
dentro dos Estados Unidos mas também fora dele, dada a influência dos meios
de comunicação daquele país, pois também a imprensa norte-americana
nutre-se periodicamente dessa imagem de primitivismo selvagem para apimentar com exotismo a sua potência sensacionalista.
Em fevereiro deste ano, surgiram nos Estados Unidos duas matérias na
grande imprensa-The Washington Poste The Los Angeles Times-explorando, de costa a costa, o mais recente filão exótico aberto por Chagnon num
artigo publicado em Science. Esse fato seria rotina se não tivesse reverberado
no Brasil, na forma de traduções dessas matérias em dois de nossos maiores
jornais - O Estado de S. Paulo e O Globo 1• Tudo isso leva-nos a refletir sobre a
ética do ofício de antropólogo, tendo como pano de fundo alguns pontos
altamente questionáveis na antropologia praticada por Chagnon. Que pontos
são esses?
Primeiro, Chagnon baseia-se em três indicadores para "medir" o grau de
"violência" dos Yanomami, quais sejam: a) a percentagem de mortalidade
masculina adulta devida à guerra (30%); b) a percentagem de homens de 25
anos ou mais que mataram alguém (44%); c) a percentagem de todos os
adultos com mais de 40 anos que perderam um parente geneticamente
próximo devido à violência (70%). A seguir, Chagnon tenta correlacionar o
status ritual de "matador" (unokai) com uma maior capacidade reprodutiva
desses homens, com a explicação de que os unokais têm sucesso em obter
mulheres, seja pela captura, seja por terem mais valor nos arranjos matrimoniais. Vejamos que validade têm esses argumentos de Chagnon sobre o grau
de "violência" Yanomami.
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NAS AREIAS MOVEDIÇAS DOS DADOS
ESTATISTICOS
a) Com um argumento escorregadio para
escapar às críticas de colegas que mostram índices menores em outras áreas do
território Yanomami, Chagnon declara que
seus 30% de mortalidade masculina devida à guerra referem-se a um conjunto de
aldeias por ele estudadas que ainda não
foram "apaziguadas" por missionários e
outros brancos, ao contrário do resto do
território Yanomami. Esse argumento não
convence, pelo menos, por duas razões:
primeira, comparados com outras partes
da área Yanomami, de onde também foram extraídos dados sobre mortalidade
devida à guerra a partir de genealogias
cobrindo de três a cinco gerações (portanto, com a maioria de mortes anteriores
ao contato), os números continuam discrepantes (30% para os Shamatari estudados por Chagnon; 14% entre os Yanomami do rio Catrimani estudados por Albert)2, mesmo nas redondezas da região
coberta por Chagnon (24% para os Namoweiteri e Yanomami "centrais"3; 12% para
os Haiyamo)4. Por outro lado, alguns autoressão de opinião-exatamente oposta ao
argumento de Chagnon - que os Shamatari mostram uma intensidade maior de
guerra, pois, ao longo da história da região,
mudanças tanto de origem interna como
externa criaram uma situação de pressão
demográfica própria da sua área, provocando conflitos mais acentuados5. Se as-

sim for, é justamente por causa do contato,
ainda que indireto e muito antes da chegada das missões, que é mais alto o seu
índice de mortalidade masculina na guerra. Além disso, se compararmos a mortalidade masculina por guerra com outras
causas de morte afetando a população
como um todo, veremos que, nos mesmos
grupos estudados por Chagnon, 52,5%
das mortes constantes de genealogias
são devidas a doenças contagiosas transmitidas por brancos 6. Entre 1 970 e 197 4,
esse número aumenta para 58,5%, mesmo
excluindo-se três aldeias Shamatari, que,
em 1973, foram reduzidas em 27% de sua
população por uma epidemia aparentemente de gripe 7.
Como se tudo isso não bastasse para
relativizar o impacto das estatísticas de
Chagnon, ele mesmo admite, mais uma
vez, para escapar a criticas, que o nível de
"violência" Yanomami não é atípico quando comparado a outras sociedades, como
a dos Huli, dos Mae Enga e dos Dugum
Dani da Nova Guiné. Vamos mais longe:
não só os números de mortes de homens
por guerra são comparáveis aos desses
grupos, mas também são muito mais baixos do que os de outros grupos da Amazônia. Por exemplo, os Waorani do Equador
revelam um índice de 42% de mortalidade
masculina devida à guerra8 e os Achuar
do Peru, 59%9. No entanto, a reputação
desses povos não é em nada comparável
à imagem de ferocidade que Chagnon

construiu para os Yanomami. Ao contrário,
os Waorani foram descritos pelo NewYork
Times como "a tribo onde reina a harmonia" 1 Tudo isto demonstra que não há
correspondência entre índices de mortes
violentas e expressões de agressão ou
harmonia enquanto valores cuiturais. Tomar uns ou outros para caracterizar qualquer sociedade leva mais a promover preconceitos do que conhecimento antropológico.
b) O cálculo da percentagem de "matadores" baseado na categoria Yanomami de
unokai não pode fornecer nenhum suporte sólido para se medir quanto cada um
mata nessa sociedade. Unokai refere-se a
um estado de impureza simbólica decorrente da simulação ritual de se ingerir o
corpo morto de um inimigo, independentemente de esse inimigo ter sido morto
com arco e flecha, por meio de xamanismo, feitiçaria, ou ataque a seu animal alter
ego 11. Quando Chagnon admite que nunca assistiu a nenhuma morte violenta, nem
acompanhou nenhuma sortida de guerra,
ele está admitindo que coletou seus dados unicamente de reconstituições de informantes. Ora, a diversidade de significados do termo unokai é tamanha que torna
extremamente difícil separar as mortes
simbólicas das mortes "reais", como quer
Chagnon. E mesmo no caso de mortes físicas, não é tão simples identificar um "matador'' específico, como quer Chagnon,
pois muitos homens atiram na mesma vítima em combate (um fato que Chagnon re-
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conhece mas passa por cima), ou às vezes
em vítimas já mortas ou agonizantes, de
modo a ficarem em condições de se submeter ao ritual de purificação dos guerreiros. Já que qualquer um que tenha flechado u-na vítima é designado como unokai,
fica, pois, virtualmente impossível identificar quem "realmente" perpetrou a morte
da vítima, condição necessária para as hipóteses sociobiológicas que Chagnon
pretende demonstrar.
c) O terceiro indicador de "violência" Yanomami usado por Chagnon é tão problemático quanto os outros, a saber, a percentagem dos adultos de mais de 40 anos que
perderam um parente geneticamente próximo devido a guerras ou a duelos rituais.
O próprio Chagnon, numa discreta nota de
pé-de-página, aponta para o quanto esse
índice pode ter de enganador: "se tomado
isoladamente, esse índice poderia "inflar"
o montante de violência de uma sociedade: se todos os membros fossem aparentados, então umas poucas mortes produziriam uma freqüência estatística com uma
grande fração de pessoas que perderam
parentes próximos"12. É preciso notar que
Chagnon insiste sempre que os Yanomami
possuem um alto grau de proximidade por
parentesco dentro das a Ideias e entre elas.
Portanto, no próprio texto de Chagnon 13,
fica o dito por não dito.
Chegamos, portanto, à conclusão do
renomado antropólogo inglês Edmund
Leach quando diz que "o aparato numérico em que se baseiam essas conclusões

me parece ser em grande medida um
complicado jogo em se auto-iluoir"!".
Leach referia-se ao trabalho de outros
antropólogos sobre outro assunto, mas
não deixa de impressionar quão apropriado é seu comentário para o caso presente.

MATADORES COMO S[MBOLOS
SEXUAIS
A tônica do artigo de Chagnon em
Science está na tentativa de demonstrar
que há uma correlação entre o status de
"matador'' e uma supercapacidade que
teriam esses "matadores" para obter parceiras sexuais por captura ou por prestígio. Aqui o chão fica ainda mais movediço
do que na sua demonstração em "medir a
quantidade de violência" na sociedade
Yanomami. Senão vejamos: "I can only
speculate about the mecharusrns that link
a high reproductive success with unokai
status" (só posso especular sobre os mecanismos que ligam um alto grau de sucesso reprodutivo ao status de unokai); ou
"achieving cultural success appears to
lead to biological (genetic) success" (alcançar sucesso cultural parece levar ao
sucesso (genético) blotóqico)' s.
O argumento de que os supostos 44%
de homens adultos que Já mataram alguém aumentam seu sucesso reprodutivo pela habilidade que têm de raptar mulheres não resiste ao teste da comparação

de dados. Jacques Lizot, antropólogo francês que vive com os Yanomami, verificou
em um grande conjunto de aldeias logo ao
norte da área estudada por Chagnon que,
de um total de 350 casamentos registrados, apenas 0,9% envolveu rapto de mulheres de aldeias aliadas e 0,8% de aldeias inimigas 16. No entanto, Chagnon
insiste em que os homens Yanomami fazem guerra por causa de mulheres 17.
Além do mais, ao afirmar que o prestígio militar dos unokais garante o seu sucesso matrimonial e se assemelha ao de
"muitas outras culturas, incluindo a nossa"
(conquistas sexuais pelo fascínio das Iardas?), Chagnon chega às raias do patético, ao desconsiderar toda a carga políticoideológica dessa colocação, que, em países como o nosso, não deixa de ter um sabor de ironia.

O VELHO MITO HOBBESIANO
Tudo isso demonstra a fragilidade da
argumentação supostamente acadêmica
de Chagnon em seu esforço de pintar oretrato dos Yanomami como os selvagens
violentos que seriam, em suas próprias palavras, "nossos ancestrais contemporâneos"' ª. A rnsrstêncra em focalizar aviolência e a competição sexual como o traço
dominante da cultura desses índios, na
verdade, revela mais sobre Chagnon e a
sua sociedade do que sobre os Yanomami. Por sua vez, o sucesso de seu livro The
Fierce People entre as camadas privile-

giadas da sociedade norte-americana põe
a descoberto uma dimensão do Ocidente
que nem sempre é visível com tanta nitidez. Quando pensamos que, no dizer de
Sahlins19, o mito de origem da sociedade
ocidental está na sua superação e diferenciação do estado hobbesiano da guerra
de todos contra todos, começamos a entender por que é tão popular a imagem
"chagnõnica" dos Yanomami: selvagens
ainda livres da influência civilizatória, permanentemente matando-se uns aos outros, em busca de benefícios sexuais. Os
Yanomami passam então a ser a encarnação do estado de natureza imaginado por
Thomas Hobbes, e são, assim, comparados a bandos de babuínos, a bandos de
macacos japoneses, que acabam deslumbrados com a lei e a ordem da sociedade
"civilizada"2 Em suma, os Yanomami ficam reduzidos a um conveniente espelho
de alteridade selvagem onde se mira satisfeito o homem branco do alto de sua superioridade.
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UMA QUESTÃO DE ÉTICA
PROFISSIONAL
Nada disso valeria o esforço de desmascaramento se não fosse pelas devastadoras repercussões dessa imagem negativa para os próprios Yanomami. Em
1976, Time Magazine publicou um artigo
intitulado "Animalesco ou Humano?" baseado nos escritos de Chagnon, concluindo o seguinte: "implícita nos achados de
Chagnon está uma inquietante noção para a antropologia tradicional: a horripilante
cultura Yanomami faz sentido em termos
de comportamento animal".21 Menos de
um ano depois, altos funcionários da Funai referiam-se à "agressividade", "primitivismo" e "decadência física e intelectual"
dos Yanomami para justificar um plano de
retalhar as suas terras em 21 micro-reservas cercadas de corredores de penetração regiona122. A intenção declarada era
acabar com as ditas guerras indígenas,
trazendo a "civilização" aos Yanomami
através da ocupação de suas terras tradicionais por colonos e projetos agropecuários.
Em 1988, a história se repete: um artigo
de Chagnon enfatizando a violência e a
competição sexual dos Yanomami, a grande imprensa capitalizando o sensacionalismo do exótico, justamente quando a invasão de quase 20.000 garimpeiros em terras Yanomami provoca assassinatos, doenças contagiosas e um estado de caos
social comparável à grande corrida do
ouro em Serra Pelada. Ao mesmo tempo,
por coincidência ou não, um grupo de trabalho interministerial, comandado pelo
Conselho de Segurança Nacional, faz um
Humamdaoes 18
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levantamento da área Yanomami para fins
de definir quanta terra lhes será conced1da23.
O custo de ser exótico pode ser tão
grande para os Yanomami a ponto de pôr
em risco não somente a continuidade de
posse do seu território, mas a sua própria
sobrevivência física e cultural. Como colocou Shelton Davis a propósito da exploração da víolêncra Yanomai por Chagnon:
"quando um povo está sendo exterminado, a opção do antropólogo em descrever
esse povo como 'inofensivo' ou 'feroz' é
mais do que uma simples questão acadêmica"25.
Em março de 1988, a Associação Brasileira de Antropologia alertou à Associação Americana de Antropologia para os
perigos de posturas como a de Chagnon e
insistiu na necessidade de levar à consciência dos antropólogos norte-americanos as conseqüências políticas do que escrevem sobre os povos que estudam. O
caso dos Yanomami do Brasil, que têm
sofrido um brutal processo de invasão de
terras e de dizimação por doenças e ataques armados, processo esse respaldado
em representações preconceituosas e
discriminatórias baseadas em dúbias
conclusões científicas, constitui um exemplo especialmente revelador do que pode acarretar a irresponsabilidade de pesquisadores inescrupulosos. E um caso
de extrema gravidade que retrata sem
retoques as conseqüências que a construção de imagens etnográficas distorcidas pode ter para a sobrevivência étnica
do povo estudado e que realça de modo
dramático a necessidade de se observar o
imperativo ético e a responsabilidade social que vêm associadas à prática da antropologia.
D
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Resumen
EL EXTERMINIO "ACADÉMICO" DE LOS
YANOMAMI
Si forjamos teorias que "comprueben" el peligro dei masacrado es más fácil justificar una
masacre. Los autores están denunciando un
caso de rnarupulación ética por parte dei antropólogo nortearnencano N apoleon Chagnon
quien coloca a los Yanomami como un "grupo
amenazador", y así le o torga" coherencia cientifica" ai exterrruruo de este pueblo, el que vive
en un área riquíssima de rnterés internacional
que la hace sumamente codiciada.

Abstract
THE "ACADEMIC" EXTERMINATION OF
THE YANOMAMI INDIANS
Forg1ng theones that "prove" lhe threat posed
by lhe vrcnrns makes 11 eas.er to 1ustlly therr
massacre. The authors oi th1s arucle denounce
lhe North Amencan anthropotoqrst Napoleon
Chagnon for cornmuunç etrucal marupulauon
by deprcnnç lhe Yanomarru as a "threatenmg
group" and thereby orovicmq "scienunc conerence" for lhe exterrrunauon oi trus people that
mhabus an area of great mternauonat mterest,
one lhat rs obvroustv h1ghly coveted.

