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''i'IJif: Curso coorde~ por Jú- 
1:J ,''B· ·, lio César Melatti, profes- u O · sor da UnB. 

SOCIEDADES INDÍGENAS E CONTATO - ',:."'\\,', 

INTERÉTNICO 
Introdução rearranjo das unidades e relações sócio-políticas 

subseqüentes à conquista, quer militar, quer 
·política ou econômica (todas as citações de 
-textos estrangeiros são aqui traduzidas por mim): 
" ... a tribo é um fenômeno sócio-político 
[sccundârio, surgido da interferência de sociedades 
'o r d e n a d a s de modo mais complexo 
,particularmente em Estados" (fhe Notion of 
'Tnõe,MenloPark:Cummíngs, 1975,p.114). 

Na América do Sul o conceito de tribo, 
dependendo dos interesses em jogo. tem sido 
aplicado elasticamente para englobar vários 
grupos indígenas independentemente de presença 
ou ausência de vinculações entre eles, ou tem sido 
co'*aído para excluir grupos que são cultural, 
social e po~camente próximos. Os agentes 
desses feitos têm sido, principalmente, 
missionários e funcionários governamentais. 
Agrupar compulsoriamente sociedades indígenas 
diversas numa mesma missão ou "redução", 
ignorando diferenças e divergências por vezes 
profundas, tem sido uma prática missionária 
bastante difundida. A ilusória tribo dos 
"Tapúya", por exemplo, foi uma tal invenção dos 
chamados cívilízados., Por outro lado, se o que 
importa é impressionar as autoridades ou fontes 

· de recursos financeiros pelo trabalho de 
assistência ao maior número possfvel de índios, é 
conveniente considerar aldeias da mesma 
sociedade como se fossem tribos diferentes; ou, 
na questão da demarcação de terras, quando se 
quer retalhar um território, é útil afirmar que 
-quem vive nele são tribos diversas, mesmo 
quando essas "tribos" não passam de grupos 
locais de uma mesma sociedade ou de sociedades 
cultural e historicamente tão próximas que 
tornam sem sentido uma tal separação. 
Por fim, uma razão adicional para evitar o 

termo . tribo. e a expressão correlata "soclcdadcs 
'tribais" é o fato de que ele não é normalmente 
utilizado pelos próprios índios sul-americanos, o 
que vem reforçar a afirmação de que ele é um 
conceito de conquistadores aplicado a 
.eonquistadores. Daí, o título deste trabalho. 

OBJETO E OBJETIVO 
Este trabalho é uma tentativa de suprir uma 

necessidade didática. No ensino de sociedades 
ditas, com bastante infelicidade, "primitivas" 
contamos com alguns materiais de leitura que são 
ou especializados demais ou gerais demais: temos 
monografias e artigos de especialistas que 
praticamente requerem do leitor igual 
especialização; temos trabalhos geograficamente 
gerais como Sociedades Tribais, de Marshall 
Sahlíns (3a. edição, Rio de Janeiro: Zahar, 1983), 
que engloba povos do mundo inteiro e desenvolve 
discussões · bastante complexas, principalmente 
com relação ao assunto parentesco. ou temos 
outros,· como o livro de .Júlio César Melatti, 
índios do Brasil (4i. edição, São Paulo, 
HUCITEC, 1983), que se restringe âs populações 
indígenas de um sõ país e trata o assunto de 
maneira extremamente acessível, mas, por isso 
mesmo e necessariamente, perdendo em 
profundidade. 

. Tentando, pois, chegar a um meio termo que 
fosse mais condizente com o propósito de ensinar 
antropologia a principiantes, dentre os quais se 
espera que possam sair futuros antropólogos, 
procuramos uma unidade de estudo 
intennediária: nem.o mundo inteiro, nem um sã 
3?aís, más um · subcontinente. Esse subcontinente 
e a América do Sul não- andina, que já se 
consagrou na· profissão antropológica como uma 
unidade relevante de estudos etnológicos - as 
chamadas sociedades das "terras baixas 
sul-americanas". A melhor justificativa para 
delimitar assim o objeto deste trabalho à exclusão 
de outras r~giõ'es,. co~p a andina.,.está, n(? fat9 d,e, 
que as sociedades 'das" terras ba1xas apresentam 
características· comuns bem -mais. marcadas· entre 
si do que, quando comparadas com sôciedââês ar: 
outras regiões. . · 

Por outro lado, a realidade etnográfica é tal 
que torna artificial um corte em termos de 
fronteiras nacionais. Para muitas das populações 
indígenas sul-americanas as divisões entre os 
vários países são1 no mínimo, . írrelevantes; 
podendo ser também bastante inoportunas, pois 
podem chegar a dividir sociedades, promovendo 
cisões ou dificuldades de comunicação e acesso âs, 
vezes entre parentes que por acaso vivem de: 
ambos os lados -de uma fronteira. Por exemplo, 
enquanto os Yanomâmi transitam entre a· 
Venezuela e o Brasil, ignorando linhas divisórias, 
os Shuar se vêem apanhados entre os dois fogos 
da guerra de fronteira entre o Equador e o Peru. 
As sociedades indígenas sul-americanas sã'o,. 
portanto, tratadas aqui do seu próprio ponto de 
vista e não daquele dos países aos quais estão 
involuntariamente ligadas, 

Historicamente, o continente sul-americano 
como um todo tem fornecido talvez o maior 
leque de diversidade de sistemas sécío-potftlcos, 
Encontramos nele 'sociedades de caçadores, 
pescadores e coletores vivendo em comunidades 
altamente móveis, desfrutando de sistemas 
culturais baseados na posse coletiva de um 
território, na distríbuíção igualitária de recursos, 
em formas acéfalas de organização política; 
populações organizadas em aldeias permanentes, 
com agricultura acompanhada de caça, pesca e 
coleta, onde o Governo descentralizado não · 
permite o exercício de força ou dominação de 
uns membros sobre os outros; cacicados 
hierárquicos com centralízaçâo de poder 
coordenando uma vasta rede de comunidades 
-Inter-relacionadas; cidades-Estados e impérios, 
como o íncaíco e seus precursores, sociedades 
fortemente estratificadas, com elaborada 
especialização econômica e sofisticadas formas de 
registro populacíonal econtrole político. 

A invasão européia teve · o efeito de erradicar 
muitas das diferenças sécío-políticas que existiam 
antes do século XVI. Com a d~opulação em 
massa que se seguiu à conquista, os antigos 
cacicados da regi!o do Cãribe, que antes 
mantinham complexos sistemas de estratificação, · 
foram reduzidos a pequenas comunidades 
acéfalas, depauperadas, desbaratadas e 
dependentes do poderío europeu. Dessa maneíra, 
essas sociedades passaram a se assemelhar . cada 
vez mais âs culturas amazônicas que hoje 

. conhecemos. Da costa atlântica, o êxodo 
indígena se deu para o interior do continente, em 
busca de áreas de refúgio onde pudessem escapar 
a doenças e escraVidio, ao menos P..ºr algum 
tempo. Nesse processo, também esses grupos 
foram grandemente afetados em suas culturas e 
sistemas sócio-políticos. 

Tudo indicà, pois, que a conquista européia 
produziu uma certa uniformização cultural, 
destruindo, embora que parcialmente, a grande 
diversidade que há quinhentos anos atrás existia 
na América do Sul]. 

O CONCEITO DE TRIBO 
Com a conquista, os europeus e, depois deles, 

as nascentes nacionalidades sul-americanas, 
passaram a categorlzar as populações indígenas: 
os mansos e os bravos, os Tupis e os "Tapúya", 
os selvagens e os civilizados. Passa-se a aplicar o 

· conceito de tribo, que sobreviveu na linguagem 
cotidiana, foi apropriado pela retórica e se 
insinuou igualmente no discurso científico. Por 
sua imprecisão, por sua plasticidade altamente 
manipulável, por ser um termo utilizado por 
conquistadores para se referir a conquistados, o 
termo tribo nã'.o é empregado aqui. Ele é 
impreciso porque, até hoje, ninguém conseguiu 
definí-lo satisfatoriamente: ora se refere à base 
ter.ritorial de uma sociedade, ora à língua que é 
falada por urna dada população, ora à soberania · 
política de um povo, ora à "unidade cultural" de 
uma coletividade, e assim por diante. Essa 
imprecisão não existe por acaso; deve-se, sem 
dúvida, ao fato de que a utilidade do conceito 
está justamente na sua ambigüidade, o que o 
torna apto a ser facilmente manipulado. .Segundo 
Morton Fried, tribos são entidades criadas pela 
situação de colonialismo ou de outro ; tipo de 
dominação. vinda do exterior. Resultam do 

DIVERSIDADE E SEMELHANÇA 
Tentar caracterizar em bloco as sociedades 

indígenas no continente sul-americano, mesmo 
excluindo os Andes, é correr o risco de 
.generalízar sobre uma realidade que, apesar de 
'tudo, ainda , é"· altárnente 'dtversificacta. ·Não· há 
duas sociedades indígenas iguais. Mesmo quando 
ocupam zonas ecológicas semelhantes, elas 
mantêm sua individualidade, tanto no J?lano _das 
relações sociais, como no campo simbólico. 
Portanto, não é possível explicar a lógica 
sócio-cultural dessas sociedades sírnptesm-nte por 
fatores ecológicos ou por determinações 
econômicas. 

Entretanto, quando comparadas às sociedades 
nacionais em que estão encravadas, as sociedades 
indígenas apresentam alguns denominadores 
comuns que as distinguem daquelas, Sendo 
produtos d e processos históricos distintos 
daqueles que caracterizam as sociedades 
ocidentais, essas sociedades indígenas 
desenvolveram uma série de características que 
lhes dão uma feição própria e que contrastam 

i fortemente com aquelas. São essas características 
que serão aqui focalizadas, desde a organização 
da produção, até a relação dos homens com o 
sobrenatural, passando por formas de residência e 
matrimônio e sistemas políticos. A ênfase dada 
nessa busca de denominadores comuns está na 
preocupação de desvendar a lógica dos sistemas 
sociais dessas sociedades que, muitos séculos 
antes da chegada dos europeus ao Novo Mundo, 
já haviam resolvido certos problemas que hoje 
afligem as populações regionais e nacionais. Não 
pretendemos aprofundar a etnografia de 
nenhuma sociedade em particular, mas tão 
somente evocar os casos concretos como 
demonstração de princípios lógicos comuns no 
continente. 

Comecemos, p or tan to, pela noção de 
teaitorialidade e a relação com o meio ambiente, 
para depois focalizarmos as relações sociais, 
relações políticas e sistemas de crenças. Ao longo 
do trabalho há a preocupação de indicar que essas 
sociedades não vivem no vácuo, nem em redonas 
de vidro, mas sim em meio a tremendas pressões a 
e!3-s impostas pelas vicissitudes do contato que 
sao forçadas a ter com as sociedades nacionais 
onde se inserem, 
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ára as sociedades ind!~nas a têrra 6 · 

P muito mais do que sfmples meio de 
subsistência. Ela representa o 'suporte 
da vida social e est! diretamente ligada 
ao sistema de crenças e conhec~· ento, 

Não é, pois, apenas um recurso natural ma é tão 
importante quanto este, um te urso 
sêcío-cu; tural. ' 

POSSE DA TERRA 
Sendo um recurso natural vinculado à vida 

social como um todo, a terra não é e não pode ser 
objeto de propriedade individual. De fato, a 
noção de propriedade privada da terra não 
existe nas sociedades indígenas. · 

Nó passado, quando não havia grandes 
pressões sobre a quantidade de terra a ser 
utilizada por cada sociedade indígena, a questão 
da manutençã'o de fronteiras territoriais não 
chegava a si colocar de maneira categôríca, 'r~QS 
tinham o direito de utilizar os recurses do 
meio ambiente na forma de caça, pesca, coleta e 
agricultura, sem que diVisas rígidas fossem 
mantidas entre aldeias e mesmo entre sociedades 
vizinhas. Embora o produto do trabalho pudesse . 
ser individual, ou, melhor dizendo, familiar, o 
acesso aos .recursos era coletivo. E atualmente, 
quando todas ou quase todas as sociedades/ 
indígenas da América do Sul se vêem cercadas, 
pelas sociedades nacionais em expansão, sofrendo" 
redu9ões muitas vezes dramáticas de seus. 
terrítôríos tradicionais e tendo que desempenhar 
um novo encargo, que é a defesa de fron teirai 
rígidas, como são os Imites de reservas e parques 
indígenas, mesmo assim a terra que lhes resta 
continua sendo objeto de .propríedade ou posse 
coletiva dos membros de cada grupo e não 
propriedade de apenas alguns. Em outras 
palavras, o modelo ocidental de propriedade 
rndividual não foi adotado pelas sociedade! 
índígenas, Ao contrário, as reivindicações que 
par tem das populações indígenas ante as 
autoridades nacionais enfatizam o rgrupo como 
um todo e não indivíduos particulares; isso com 
relação não sô à delimitação justa de territórios, 
como também em Questões de 
assistência médica, educação e o u t ro s 
benefícios a que têm direito, · 

LIMITES TERRITORIAIS 
Considerações de limites territoriais não são 

estranhas às tradições das sociedades indígenas. O 
que é estranho é o sentido de exclusividade e de 
policiamento de um dado território; esse sentido 
vem sendo-lhes imposto por força das invasões e 
dos saques de suas terras pela população nacional 
ou por interesses estrangeiros. Tradicionalmente, 
é muito comum existir o reconhecimento tácito· 
dos confins geográficos dos · territórios, de caça, 
de coleta ou de pesca das comunidades que 
compõem una dada sociedade· ou sociedades 
vizinhas. Porém, esses limites não são tão rígidos 
que impossibilitem o acesso a outras 
comunidades, nem tão permanentes que inibam 
uma mudança de local e rearranjos espaciais. O 
que existe, geralmente, é um consenso partilhado· 
por comunidades vizinhas de que é eticamente 
incorreto utilizar os recursos de outra 
comunidade sem consultá-la ou informá-la. O 
traçado exato desses limites pode não ser do 
ceeihecímento ou do ínteresse da população 
(exeluíndo-se as cada vez mais froq1lentes 
situações de reservas indígenas estanques), 
porém, hã uma praxe reconhecida e observada 
por todos. Temos, por exemplo o relato de 
Irving Goldman sobre os índios cui>eo (Kobéwa), 
grupo ribeirinho do Alto Uaupés da Colômbia e 
do Brasil. no noroeste amazônico: "As fronteiras, 
não fecham um rio ao tráfego. O rio E· sempre 
uma via aberta para viagens e os viajantes podem 
pescar e caçar liVremente ao longo dele. Não 
devem é instalar coisas fíxas, como armadilhas, 
ou dar outros ainais de residência, tais como 
pescar regularmente num determinado lU$3?, sem 
permissão ••• Deve ser explicado que a discussão 
de fronteiras não tluí naturalmente· dos Cubeo: 
ela E puxada pelo etnólogo. Os Cubeo não slo 
zelosos de fronteiras e raramente têm problemas 
com elas, embora as conheeam .•• Com respeito à 

terra, estamos lidando mais com domínio do que cpe exié ou existia desigualdadê sêcio-pclítíce, 
com propriedade. •• O domínio é sancionado por· . como no sistema social do Olaco an,ies ..._ dl! 
tradições de origem que narram precisamente de ·penetnçio ocidenta1, essa deSÍgualdade não se 
onde vieram os primeiros ancestrais e suas viagens traduz em tennos de maior ou menor poder de 
e aldeamentos subseqüentes. t com base nessas acesso a recursos naturais tornados 
tradições ~e as pessoas pedem dizer: "Esta é a artificialmente escassos. Se há f~ra. todos se 
nossa terra'. (11le Cubeo, Urbana: The Uníversíty beneficiam; se há falta, todos a sofrem. Como 
of Illinois Press, 1963, p, 45. e 71). veremos mais adiante, existem mecanismos 

; Sobre os Urubus-Kaapôr, grupo Tupi do culturais que i:nolementam a distribuição regular 
Maranh!o, diz Darcy Ribeiro, que os visítou em de produtos Vitals por· toda a comunidade, como 
1948 e 1950: carne por exemplo. 

•• Embora não haJa qualquer idéia de ·M~o com o risco de digressão ao assunto 
propriedade sobre o temt6rio tnõal ou de divisão p~sente, vale.·· a pena elaborar um pouco a 
do mesmo entre os vários grupos locais. cada ~s11o' da~ com relação ao problema da 
aldeia, na prática, cobre uma certa área em suas desigualdade social. Esta, quando existe em 
atividades de caça, coleta e pesca, de modo que sociedades· indígenas, não se dá à custa de 
raramente os caçadores de grupos locais priv~s eçonômicas de uns em benefício de 
diferentes se encontram na mata. Esta divisão wtros. Ela ~ente está vinculada a privilégios 
natural do tenitório tribal foi possibilitada pela soéi.ais. pallticos ou rituais que não envolvem 
sua extensão e imposta pela necessidade que' ~ desproporcional de bens materíaísou 
enfrenta cada grupo de conhecer exaustivamente acesso dileienclãl a recursos naturais. . . . . 
511a. área para _qu~ as atividades econômicas sejam As descrições etn~fi.cas das populações do 
produtivas'' (UiJ:á sai à procura de Deus, Rio de Chaco no sécwo XVIII relatam o complexo 
Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 3 7). : sis1ema intedtnico de estratificaç!o social que 
·, · · envolvia diversos grupos indígenas encabeçados 

A QUESTÃO DA FSCASSEZ SOCIAL DE1 pelos GuaÍkÚ.ro ru Mbayá. Estes, criadores de 
RECURSOS ... . · .. gado e de cavalos, tinham supremacia política 
~esmo limitadas e encravadas t.erritoriahnente so~ie, uma vasta re~o, mantendo subordínados 

como esmo hoje as muitas sociedades ind{getjÚ ~u troa gmpos indígenas, agricultores. Suas 
do continente sul-americano elas ainda mant&n. inculslles gumeiras resultavam na captura de 
basjcamen~ amesmarelaç!o'paracom a tenae.o: t>ruiolleiros de ambos ~os, que eram enta:o 
meit>·amb1ente que mantinham antes. das: lllC01pOl'ados às comunidades Guaikurú. Esses 
restriçOes ~e lhe· .t&n· · .. sid·o·im. · .. ~ .. _stas·. pelo.·s prtlll.· ·ooeuos. . foram -erroneamente identificados 
Estad08".nações que as envolvem, , · ·· ·· . • .. · . · · i'.' como escravos pelos europeus que oservavam o 

Temos, por .exemplo, a quest,ão dá·escasse.z. fenômeno. Entretanto, esses mesmos 
No sistema . .ec~~mico ocidental adotado ~l~ observadores ~o deixar:im de. perceber _certos 
países, ~1-amencanos, a . escassez . de recursos ;é aspectQs crucws que difeienctavam o· sistema 
maís o resultado do sisteJ?la. sócio-econômiéo ch~o e!<> regime ~avocnita .europeu. Nó 
~nte do que de uma: lim1taçlo natural. A livro .. !Se Guido Boggiani sobre os Caduveu ou 
pi6pria terra foi ~sformada em 'bem escasso do Kadiwéu, um subgrupo Guaikurú, encoo tramos a 
momento an que passou ·a ser regida · pelo seguinte p~, originahnente em espanhol: 
princípio da propriedade privada: somente "t vmdade que os Mbayá gostam muito de 
aqueles com o sufwiente poder aquisitivo .têm seus ··.C$Cl8YOS, jamais mandam neles de modo 
acesso a ela. Nas socl~des indígenas isso não imperioso~ nunca brigam com eles, nem os 
ocorre, A terra e seus recursos naturais' sempre cu~ nem os vendem embora se tratando de 
pertenceram às comunidades que os utilizàm,de : prisiaileiros de guena. Confiam na boa fé do 
m~o qtie não . existe praucámente escassez: ; ~o e se contentam. com o que quiser fazer 
socialmente J)Iovocada desses r recursos, Sé há por ~ m~o e Repartffll com ele o que têm..;" 
esca~_sez na~ral (po,; exemplo; · terreno . · A .citação é de Félix Azara. que viajou pela 
apropria'do para o plantio em 'dado local)/ êtà é i:egiio de 1781 a 1801. Azara tennina o parágrafo 
partilhada por todQS. Mesmo naqueles casos em com o comentário: "Que contraste com o 

tratamento que os européus·d!o iaos africanos! 
(Os Caduveos, São l>auJo EDUSP/ltatiaia, 1975, 
p, 36. Minha ênfase). Os privilégios políticos dos. 
Guailcurú não incluíam, pois, a dominaçã'o' 
econômica de seus subordinados, nem se· 
calcavam na manipulaç!o de recursos naturais 
transformados em bens escassos; não existia nem · 
coerção para o trabalho nem acesso diferencial 
aos bens produzidos. · 

Em wtro contexto (Estado do Pará) e em. 
outra época (década de 1950) temos a descrição 
do antroPÓlogo Robert Muiphy sobre os índios 
Munduruku da rejião do Rio Tapajós: . . 

''Os diie1tos de uso ·aos recursos naturais são 
mantidos pela comunidade como um todo. 
Pomn, os residentes novos ou visitantes de uma 
aldeia têm a b'berdade de caçar e pescar onde 
quíserem e podem fazer roça se pretendem ficar o 
tempo suficiente para a colheita. As aldeias não 
têm territórios fixos, porém, elas distam umas das 
outras o bastante para não haver justaposição de 
direitos de caça. Ocorre, entretanto, que por 
vezes os homens de urna aldeia perseguem um 
bando de queixadas até além dos limite~ de outra 
aldeia. Em tais ocasiões, os caçadores perseguem 
e matam a caça mas, geralmente, notificam ou 
convidam os homens de~ outra aldeia para 

participar da caçada. Além disso, um viajante ten ' 
. liberdade de caçar ao longo da picada onde quer 
que. esteja. 

· As roças são mantidas apenas por direitos de 
usufruto; :;i,uando a tem. se exaure, dwois de dois 
anos, ela retoma ao domínio comum. O produto 
das roças, da caça e da pesca é considerado 
proprieélade da pessoa que tem .. as rQÇas 'e que 
matou os animais. Mas esses direitos perdem o 
seu significado quando vistos sob o. prisma do 
sistema de distnõuição. Toda comida que entra 
na casa E partilhada pela famfüa extensa e, se 
houver exceden~~ este é distnõuído por todas as 
casas da aldeia. .l'llo há pessoa nem famata que 
pasae f'ome se os oettos têm comida. •• Não há 
qualquer indicação de diferenc~o da população 
pela riqueza... Os Mundurukú: ida savana não 
retiram qualquer lucro do trabalho de outros, 
nem mantêm i:elaçOés comerciais com seus 
companheiros'' (Reai!huntet'iHeritag,e; Berkeley: 
·Universit)! of Califórnia Press 1960, p. 69 e 70. 
Minha ettfúe), . ·· 

,· 

' 

ESTUDANDO.:~: VAI JORRAR. . . ,.. . . 

Desperte seus sonhos, 
acione seus projetos futuros, 
ligue as turbinas. 
Tope o desafio, 
o Nordeste ~ai funcionar. 
A'PETROBRAS quer que você 
tenha· os pés tirn,es sot>'re ·· 
este solo rlõo. · 

Ela entende muito da terra 
brasileira. 
Afinal é desta terra que 
vem um dos elementos mais 
indispensáveis para o 
desenvol'(imento do país. 
Tão importante qu~nto 
o eaber ... · · 

.•. i: 

o PETROBR.(S 

• 1 ·' ·' ··~ 
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Vincúlação.do .. fêrritório à Cultura 
.• 

nacionais que as rodeiam. Extirpada · de seu 
. território, uma sociedade indígena tem poucas 
chances de sobreviver corno grupo cultural 
autônomo; No território estão- inscritas as mais 
basicas noções de auto-determínaçâo, de 
articul!lçàO sócio,po!ítica; de vivência e crenças 
religiosas, paia não falar na própria existência · 
física do grupo. A redução dos territórios 
indígenas, que tem sido · 'uma constante na 
história do contato entre índios e brancos, tem 
'representado, em cada caso específico, violência 
de várias ordens; a castração cultural, social," 
.reliiiósa,· ~0.1]11. econômica e ecológica das 
. sociedades índfgenas. . .. 

"' ést~ segJll.a~· á11l11 do ' . 
Curso da U nB conti· · 
nuainos apresentando 
ó estudo de A\cida Ri· 

ta ·Ramos; do p~p~tamento. 
de· Ciências Sooiais da Uni· 
versidade 4e Brasília,. sobre 
a sociedade indígena. Este 
Curso é uin~ çQ11tinuação ló· 
gica do anterior · "lntrodu· 
ção à Antrôpologia" ·, embo 
ra tenha sido elaborado au· 
tonomawente; - 

·\ .'·' 
~- 1,: V .. 

,; .• .•. :-~- 
. .....• , ... ,,., 



~ NOÇÕES DE TRÁBAUIOE t,,\ZER ..... / 
Sendo o econômícô interp§petra~o po_routi'os ·• 

esferas da vida rias sociedades indígenas, a noção 
. ..· de trabalho nã~ · é . a· mesmà. das 

sociedades ditas complexas~ ou ocídéntaís; No 
processo de produção econômica, seja ela caça, 
pesca, coleta, lavoura ou qualquer .,outra, o .. 
ua1';dhador não se isola de seus demais. papéis e. 
obrigações. Na produção estão sempre presentes . 
considerações de ordem social, ritual, religiosa, 
para citâr. apenas as mais comuns· e óbvias. Não 
existe, portanto, o fenômeno da tla.Ueilação "; que 
é uma das caracteristicas mais marcantes .. do 
'processo de trabalho industrial. Na:,:tinha de. 
montagem de uma fábrica é irrelevànté:"sé' um; 
trabalhador ,' está 'planejandó''.wnâ '';festa: de 
casamento pata a filha,se sua mulheiestá'.em\ias 
de dar à luz, se ele teni sido assíduo em suas, 
obrigações religiosas, se tem 'ôbedecidõ aós- . ... . .. . . . . .. 
padrç~ morais de sua· soci~ade,:,Ert<1~t.<f , . . , : • , · \-V~sf;?:~teniil dê;tenda,iti.d.{gena brasiJ.efnr > ~~~So~t•lS~. • ... · ·::..,;:-~.; }+ .. ,.: .... : : ... · .. · ~ílt: .... ?. ~!J{h.> .•.......• 
~~t;:i~~~~~-~do~=º~'i:tã;'tui~~:": 'a'.spect?~ ·C\ilt~i~ ~Üit~ ~po~~rit~ ~ aquel~ 4t\i;k~~çào·: ~o~etál:~;\i~é 'âr~r ~caba êm ~sã? x~ní~iéa ·para a cura de,~m doen!e, 
essa alienação, enfim, não existe. ~ · S<>ciedades, que · vi~ro, . essa ' cultura; . ela ,tatnb<:m : ter.ia o, . re~ltand,Q.~ no,:,~facclament.o ~. do .. ttaballiado~ · Tu d o-visse · ·-efeito sem pressa, sem pressa o, 
iridigenas. Mais imP,i>rtante àinda~é ó'fatóde''cfue· dêfeito',. de')m~iJriv.ar:,a·,,~t~rile~ndêncla_'c!.as ootno.'.~~.social total, então o termo trabalho e ~ntreco_!ta~o _de períodos duepou_so solitário ou 
nestas sociedades e o produtor. que controla .os .esfera~ :da \'lda indígena; 9 caça~ori~n~ não mal;./adpptado P.ªra des~cver. o. processo mteração Informal com· outros. Vejamos .!lll_l caso 
meios de produção' e o que ele produ. z, não ,!!te_. é. _po_ .d~ ,_gn. 01~ .-:.e•~e!ll. ele s :l}em_x:i1nguem ... ignora::-.. pro .. dü~ivQ.. das. sociedades m?. ígenas . e_· talve. z co1!ffe.to, º. s Cubeo,do noroeste da Amazônia: 
alheio, corno urna mercadoria o é parao o~r~~· ;<IUe tem responsabilid~des para com o no'? filho ne~J.1te1J1~S. de ~ ?Ut!o vo_cabulo, talvez numa . Para-' os Cubeo, todo esforço deve -~1 

. . · . ·- . .·. · · ·<\ .. ·• se. para com as entidades sobrenaturais que apIQ~una~o da distinção feita na língl!a inglesa merentemente . compensador, As mulheres. ma.is 
Q~nd.o um _ca~dor sai- de casa ·para caçar, ele !requerem ações e atitudes' especiais, mesmo. em· entre labore work: · · nas sociedades indígenas. d~ que .os !tomens.,aceitam tarefas maçantes, ~as 

leva consigo, naç s6 o seu arco, as suas flt;,c~s·e. lcóntextos que rotmeuamente são tão prosaicos havei ia woik mas não labor. Certamente o nao aeeítaríam mais do que eles a amarga filosofia 
~ 1 º!l~os instrilll!~ntos, mas também uma serio .de 'Ct?rno uma caçada. O caçador Sanumá tem ~udo signmcàdo\<h palavra trabalho, como el; é camponesa de que ~ destino do homem é_ o 

direit?s e obnga~~s. engendrados na.sua Vida :isso~men!~,quando procura matar um animal en.tendidó·, em nossa sociedade, não é trabalho duro e nao gratificante. Tanto· os 
fa?1!,liàr e COf!.lUJ:1tana,. ~\1~ .~9 mfluir na sua que nao ~J3 t~~µ como alimento e. que _seJa inteiramertt.e. aplicável a essas sociedades: 'homens ~mo as mulhe1~s esta~ acostumados a. 
atividade economicaique'arurnars procurar, quem adequado .. a ocasíâo, por ter untnom. e apropriado Enquanto· entre n6s · apenas uns poucos uma .varíedade de esforços. Nao gostam de se 
na. sua alde~ pode ou nã~ ~mer tal ou qual ~ ~ ser hJfll~no, o que ne~ sempre ocorre. • privileg.iadç~>podem. dizer que gostam do que exc~er até a monoto~ ou a fadiga. Todos os 
animal, quais as .conseqüencias.de stiasações_ Sendo. tão mtrtncadamente,li$a'do·aassuntos· fazem,·que.•seu··trabalho e.·um prazer, nas padroes de. trabalho sao •baseados em rítmos 
rituais anteriores ~ caçada e u~ )érle de outras. não. éconômícos, o .: tràbalho em sociedades- sociedades ilid{genas há sempre um grau maior ou curtos · e diversíficados.i. A coleta de alimentos e 
considerações, ª.J'aren!eniente · 1.nd~pendenâte! da ind (genas não representa, estritamentéfaland(), o menor de : 'gratjficação social na maiória, das , o seu i,reparo realmente req ueremcontinuídade e 
pro~':'ção economica, mas cu,a 1,mpodrt neta ~t lado oposto; a contrapartida do lazer, O sístema atividades piodutivas. Naturalmente, há tarefas término. O caçador deve completar a sua busca, o 
decisiva no seu desempenho.O trabalha: or .nu ª de produção, é orgaruzado de tat maneira que. marcantes' e. ~sadas; corno cortar e carregar, pescador deve. voltar para casa. com peixe 
soci~~e ind(~ena não é compartll1!,entalizad do; permite a quem pIOdµz_a l!õer~de de rn!l!lifest~ lenha;'c:ob~,u. tn telhado ou ralar mandioca h~ras .. sufiC!_en~. ~ a don~ •• de ~.casa de~ iipr_!mt~ ª.· 
ele e um ser social total em todas as estetas e su,it eonvívíalídade tendências estéticas, gratificaçao afio. Porém; as pessoas se desembaraçam desses porçao diária de beiju, Mesmo assim, há muitas 
vida. . . · . : . , . . ... . física ou · ó ·que (lU~ queesteia ·. envolvido. em encargos geralment~ em boa companhia, em ll'!e10 <>portúnidades para O descanso e a dive~o e os· 

· . · d il -·· ...,..,1 . · ·· ·· atividades de.Jazer.ísso no processo mesmo de a conve.rsas ,aro,madas, piadas <>1.: cantigas índios as aproveitam" (Goldman, op. cit.1963: 
A guisa e .· ~traçao, ~~mo~ ~rocar O produzir. 'Assinicotn~ não existe unta divisão descontrefdas, Jambém ha Jrustraçoes, ~mo 87t · · · · · · · . 

exe~plo .de ~ tipo de caçada ~~! en~r~ os social entre classe 'ociosa e classe ,trabalhadora, uma caçada sem caça abatida, mas os efeitos , · . · · ; , · · · 
índios ~f~, subgrupe Yanom~m do_norte. também nãp existe uma divisão temporal entre dessas frustrações-.nãocliegamasecomp~ com ~ claro que nem tudo e trabalho, nem os 
do Temtono de. Roraima. Alguns dias depois que tempo produtivo (trabalho) .e tempo recreativo os de um dia perdido no trabalho da fa'brica, com ínhdios passam O tempo t~vêº. 0.c~pados cot m_ ª 
nas~ uma ~nça fisif3mente normal .e em (lazer):.. . ·. ·.·. · · , . . salãrfo descontado: Essa experiência \está e amada "luta pela sobr~vi nCia: , sem empo_ 
condições soe_~ também ncrmars, o pai,. que , , um·~po de caçadores numa trilha d~ florerta. .reservada àqueles. ind(genas que se vêem par 11. ~ais -nàda. _Ex!ste.m. certa~ente, 
observa a pr?hça da COU't:'11. de (estado. nt~I, não. está êompêlidoa obedecer.a um horário fixo, obrigados a ·recorrer ao sistema salarial dos ~P!~.dllll~.n~. <lh'.e!SO~.fo~, e!e.~ 
semelhante, ao,~~· .durante o qual_ sao dentro do qual é proibido. cih'ergir da ativl~de -braneos, uand<5.SU8$tenas., lhes tcram.tomadas. ~º.~º destinados_a e;ompensarashorasãe}ãma 
~uspensas , tllUl!aS . atlVJ,d~d.es ro,hneiras),' .eentral, parar de trabalhar OU COn~rsar com OS 'parcial \u tohhnente, impossibilitando . a diária e restabelecer 8;$ forças dos·t~~dot~ 
into/{Qmpe~ ~ vai caçar .. O anima! que.ele. matll-! companheiros; Eles têm a Iíberdade mcontestável continuidade de um sistema. que se ~produziu para qu~ possamcontinuar a- trabalharjsêo parte. 
sera o eponuno da. cnanva,, isto ,é~ esta sera de trocar comentários, de ·pararP.Wlde~, · r tem - imemoríál,: · de um _todo cultil?I no qual .en~, também, a 
chamada pelo nome dado a es~c1e; da caça quando assim O decidem, de interromper a caçada, · po . . po .· ·.. • . pr~~uçao e;:onôm1c~. A periodicidade ~ssas 
morta •. "Em outras palavras, o pai sar .a caçar, quando álgo · interessante surge, como,· por, Poderíámos tal',W: dizer ue .nas sociedades ~!m~ades nao estã.dlreta ejntrtnseca!llenteligada 
literalmente, o nome de seu fúho- (ou WJla)• ·exemplo~idescoberta: de· ~~l ou pegad,as 4e inâlgenás cada :úrif' estabele~' 0 seu "fim, de .ª rotm~ do tra.b~o, mas Sllll,3 considerações de 

,1 ~rn-pasc1d?.' ~ c:içadª se reveste de gr~ndes inimigos 'no caminho ~;,De m~eJ.? ·semellia~te, um semana" r6prio 'em ,:.quàlqü~ dia'' qi;e ' lhe ' ordCD_l eco16,gica, com~: as ,festas sazonais ~e 
cuidados, pois e nust1camente .sobrecarregadará .dde grupo .de mulheres que vai a.roça fazer limpe:za !aprouver t-um ~õr trouxe bastante carne :001he1~;tle,ord~ t~l!810SJl, ":1-mo ~- sisa<? 

' perigos, em parte porque a ,criança recebe . o: ou bus'car mantimentos não· se limita apenas à !para ca~· ontem; ele não precisà voltar a caçar xamant ca-K~p1c1a. na, QU es'. ore cion11: 's ·ª 
• animal, além do nome, tambem um ~rto espfr~o isso. Grande quantidade de informações, noie ou amanhã: Se uma mulher foi à roça e maturação f síco-socíal das _pess_?U, como ~t~ '° 
qu.e se. insta~ .. em seu. corpo. O IM,11 deve, P,OIS, mexericos; desabafos etc .. são u:ocados no uJuxe um 1'Carr~ento de váxios .produtos e de . ~~ben!adc, . dt; ~ Il?mmaçao ou. ex«1~ia.s 1 
_eVItar ao . maxuno · ~nusear o aJUinal ab.~tido, caminho; como também são coletados produtos. passou hoje ·ó dia: uiteiro ·ralando mandioca que fun. erar_ ias; .a ,co_n.ve_ ruen_CI.a. . de .ree_ nco .. nt~. s 5?CJa.1S ~ 
carrega,'? ~· a aldeia pendurado em cip6_ e como rãs ~ou· cip6 para fazer, ces_tas., Uma. será transformada'.em beiju dos próximos três ou .entreatde1asouen,tregi:u~s !n~ígi,:':1~ d'5tint:os~ <) 
passa~ unediatament~para os seusafms, ou SeJa, expedição .rot!,neira .de caça .ou ~_ida a roça quatro' dias,;:e1a·:não . necessita voltar' .à roça !X'mo ·~~os -to~eio,s .. verbais ?,~ ~rporais,, a ~ 
os _par~ntes consangUineos de sua. mulher. Nem pode cons~m1t a maior part. e do dia, iSto. ~rque amanhã. Entretanto, a· imagef!l do fim d~ sem~ . unpo. rtancia . polít.1ca ,_.._·d· e certos. 111d.1ví~uo~. / ou_ f 
ele nem e~_po.de~ .comer~ carn. e,_sob pe. na .. 4e co111umente essas ·saídas envolvem .at1.Y1dades não .é totclmente va'lida, pois quem nao ·vai a faCÇ?eS _etc .. , etc ... De.. .e_ª_!º• .m1;11.tas veze;s -~~ f 
porem em nsco a Y1~- d,acnan_ça. Sã!J esSC::5 afins multiva.riadas.· . . ·... . . . . . caça', nem à pesca,',nem à. ~oça tem 'tários outros ocasi~es ._ d_eman~am 'tal esforco-J)rôdubvo, .na G> 
_do ~dor que lt'3º COllSU!ruJ'. ª, carne e~ 'Isso não<quer dizer que OS.·!ndios sao, /ÚazeÍes· que)aguardam a sua vez, além do preparaçaodealunentos eoutr.~:itnr~isf:e: '; 
ve~ed1to: :se · ~i can.!e, f:·:~lcit.::lld~cida indo_le.rite~inão gos~ de fazer esforço'. S6 q~e,!ll d~ca. , nso puro e ~P.1~: _uni novo .conjunto. d. e_.. r~ciriso_ d.-~.ó'fà~~~9 f_ -~~-J enfim: .. ·. ,P, \.· · . · ~ 
~nça V1vera~~ A uire thei.r 'Names": pa~1c1pau de uma ca~da, ou de uma.expe<11çao ar~ e flechas _.parll.poli( e_emplumar, uma n_ov.i _ .. ;,. . .. - . . ... : , . . _'. _ · . '. : , . ·. t-. 
How the· . fl1974) . de oofeta,. ou do cwdado de uma, roça, $8,be ··cabaça para a ágll:J;:J.1.1.lla. panela de barro para ~r · .... ·:~r:e trabalh? na<> sa?; ... portanto, fac1lme~te ~ . 

Ethnology 13 (2) · 171-1 S ' . . · . a '?ll/iar o ~\! . de . exaústã~ física df tais trocada. na pró~a. f.estll,; urna. nova rede para.º sep35aveis nas _soc1e:<1ades. m<iíge!!as.- Se é f~ a ti 
Vista peló yrisma puramente economicista, ~hVldJ!,_des. Há quem diga, mal informada.ou m~ filho.que está~esce. ndo e precisa de sua pr6pna noçao_,_ de_, (lUe. _os índi. º_.s. e. stao eterna·. m~nt·e. ! 

essa ·caçada naoreprese,ntari.amais:d~que urna , mtenciona~mente, que caçar, pescar, coletar nao .. rede de dormu., uma. cesta nova para carregar. ocupad~,~. a· procu~: de alim~ntos,, sel!\ tem~ '.""_ .. 
maneiratloreada.,de fornecer .. carne à -aldeia .. é t~balh?, ~esporte.Se por !rab.alh,o en~endem a ,enha, um ·b_alaio -cheio de-algodão· bruto .para.- -~ :atividades mais <:?!ativas, também. e· fa~sa ~ t 
Em brecedora corno seria, tal visão pois · rotma alienante do assalariado, defuuda pelo desfiar, .ou Simplesmente pasS/l algumas horas na ideia comumente ventilada de que O índio e 0 qua:o muito, relegaria à categoria de detalh~· exercício· do es~orço físico ou mental ,em troca . lrede, recuperand~-se. da noite em claro! ocupada preguiçoso, ri.ão tr,ibalha.' vive no ócto. ~ 

t·· 
t Y._.. 
'\. 

•• E. importante fazer aquluma ressalva, AJ · . 
. divisão de uma dada sociedade hwnana . · ~ ·. 
. . eit! sbtema. ~co~ô!X'ipo;,·s1stemà, 

religioso, social, . político. •etc'. 'sô :. se 
, . · .·. . · just1flca · corp.o um artifício, necessárt<i' , 
a descrição e análise. Quanto mais' não se,14, o L · 
sistema: linear da 1iÍlgua dificulta,, oú mesmo 
•impede, a apresentação simultânea de.'um,tódo 
_cornplexo, f<>rmado· de,. v.mas pai:t~ intimallt~n~ 
interUgadas,. tornando . rndisJ)ensáv:el. !\ 
compreensão proceder-se "p~r part~s" • J? 1 ' 
unicamente por essa razão que fázemôs aq,uiiuna 
divisão das sociedades ind!genas em'seils.sistemas 
componentes. Poxém, deve.ficàt'clar<> que,Jl nív.et 1 · . .- .. 
do . real,. é· impossível ativu:s-e· <> sistema 
econô~ico sem_ que o. ~l, o. po1'tico.ou o.utrosé· 
entrem em a~o e Vlce•versa: .. Na verdade; a~ .. 
~esmo no proptio processo 'de .· descrevet um 
sistema econônuco; é necessàrio fazer freqüentes 
men~ a questões de párentesco, de ~lfticai.. de 
.co.nhecuneo.to, de ;:tenças_ .e va. tores., ço. mo .. uca. demonst,ra<lo nas paginas que se segt1em; ' 
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· · · · 1745} nceito de breza não se aplica, a: nem àlgo dado pela natureza, mas simplesmente -'l?cal., · · .. . _ .. .:. ~ N a_ realidade; as ci demanda~ e<;onônuc~s . ·· . , .º co .} . ~ b 0~ são um valor cultural característico. das sociedades de ~ qu. ant .. !f 1c;aça. p da prod~çao. em soc1e_5! 
dê uma sociedade indígena sao ~oc1edades_ o~de to os os !1'em r · ti .. consumo> índrgenas ainda.e a~o relativamente escasso 
minúsculas quando com~rovadas comas igua1mcnte aquinhoados ':°.m numero. e ipo · literatura antropológica é, portanto, não há 
de umasoeíedade industrial que; para semelhantes de_ bens matenats. 1~0 implicai qu_e, Para fundamentar a sua argumentação, ele abundância de: cifras para demonstrar aquilo que 

garannr a sua própria continuidade, necessita assi~ ~om~ ngu1;w, po~r~f d uma ret aç~o·: selecionou algumas sociedades· austrálíanas cujo percebemos· quando .convívemos com essas 
criÚ sempre demandas novas de mercado. O social, IS!_? e, ela so tem sigm 1~ { 

0 cm con ras e .mcíoambíentc desértico é considerado· dos mais sociedades, Porém, os dados que temos são 
acervo· material .de uma sociedade índigena .é 00m_ a não-pobreza. ~~úcn1 so e pobre porqu .. precários da terra, Com os dadosque existem altamente instrutivos, como aqueles apresentados 
relativameritc limitado, sendo qué cm algum constrasta com quem e rico. ' · ·:sobre esses .grupos, Sahlins demonstra que o· pelo antropólogo· francês Jacques Lízot sobre 
'casos uma família pode, literalmente; carregar o· trabalho de Sahlíns tem a vantagem de . :::sustento dessas populações .é satisfatoriamente duas · comunidades Yanomâmi na Venezuela, 
todos os seus pertences às costas qua.ndo se desmistificar precisamente a noção, ainda aceita. :]conseguido com o máximo de clnco.ou.seís horas grupo indígena considerado em, alguns .. meios 
desloca. de um locai para outro. Isso nao quer por alguns, do nativo desprovido, sempre em.' ; ·diárias de trabalho; isto é, de busca de alimentos corno dos mais "primitivos" · da América do Sul.. 
dizer pobreza. · . busca de. alimento, ocupado demais com o e matérias.prímas. O resto do tempo é utilizado, Diz Lizot·(p. 513-514): "Para ~roerem. bastante 

Como_ bem aponta_o antropologo- estôrnagoipara se dedícar·à cabeça, incapaz, :-.não para construir obras rnonumcntái~_aos. razoaveimen~e:. basta que· os Yanomârni 
nortç-arnencano Marshall Sahlins em seu trabalho enfim · de construir obras de arte ou· cultura: , •deuses, aos mortos ou ao mercado consumidor_;~ trabalhem, diariamente, entre 1 ·. hora _e 58. 
sobre. sociedades de caçadores e coletores c:A sofisticada. Ao desfazer esse mal-entendido, s>oú sistemas complexamente não igualitários, mal ·minutos:. (mulheres) e 2 horas e _51 minutos 
Primeira .s ocied~d~ de Afluên cia ", in Sahlins, também indica 

0q~e ~- ~ost~ -pela 'simptesmcnte. pará cada ~m ~~e!, o, que ,bell_l (homens); esfpfÇ°,púnimo _para ~egarem·a est~ 
Antropologia Econômica. · erg. por E, de A. acumulação de bens materiais nao e .universal.. entender, dentro dos padrões éticos vigentes .no honroso resultado. . - Carva.lho, São Paulo: Cíências Humanas, 1978: . · ·· · . ,, 

. 
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Desperte seus sonhos, . 
actorie ,seus-.projetos: futuros, · 

. :, 1-igue,as:turbinas. :-<>,, 
. Tope Q de$àfiQ,. .. ·. .···· ... o Nordeste ~~i.fun,qionar. 
A P~TROBRA$ qu·er que você 
tenha os pés firmes sobre 
este solo. rloo, 

··Ela.~ntenêtê·muit~ da terra· é ,,.·: 
brasileira~ :/:. ··, · .· . , 
;Afioale d~'sta,têrr~,que·., , . 
vemum dos·eteméntos mats 

. Jndispe'rlsávefs._pára.o·. ,. 
deseny9lyi mente _dp_:país. 
Tão lmportente quântó . · 
'o saber~ · 
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·INTER·fiNlCO . . 

mandioca ou buscar lenha, ou uma mulher pode 
. pu· confeccionar uma cesta simules. Finalmente. há 

• os . l\o)e ~ aquelas atív e onclu1t:1 .. d estudo de plantio, a pé 
· blica. çaoR'bo i.ro R.ainos, ~a~ q11~1s. 

· · A.lcida 1 e de Ciên· md1scnmmao 
mento '<i de Oxfo "-~· 

do DePl!'r~a da lJnivers1• ªd . q~ase te 
cias Soc~!15 . bre as soc1e ª. América '!o 
de Bras11ia, so Cotn este se~ fonna mais 

. dígenas. rirn.e1- rudimentar. . _ 
des 10 ncerramos 8 Ô ia de principal 01 pode apenas complementar um 
111ento. e d Curso. O ,u t és sistema produtivo mais dependente da caça.pesca 
ra parte O esponde as r ou coleta. Enquanto para os Xavante de Ma-to 
Estudos cor! das e foi pre- Grosso a caça é de grande importância e sem 

tes pubhcali César MC' coleta eles "não poderiam mesno existir 
par or Jú o r da (Akwe-Shavante Society; de David 
parado P bélll profe~so Maybury-Lewís, Oxford, Clarendon , 1967, p .. 

l \atti, talll 43), dizem os Tiriyó do Suriname que podem 
UnB- viVer sem carne, "mas sem pão (isto é·, beiju de 

1 

mandioca) nós morremos" (Riviêre , op. cít., 
1969,p. 42). 

Em grande parte da área não andina do 
continente, mais especiasnente na Amazônia e 

1 De modo a facílítar esta ·apresentação, é outras regiões tropicais, a técnica agrícola mais 
! conveniente tratar o processo produtivo como se utilizada é a que passou a ser conhecida por 

1 

fosse dividido cm fases: produção, distribuição e coívara (estritamente falando, coivara .é uma das 
consumo. Na realidade, embora exista uma corta fases do processo: é juntar troncos e galhos para 
separação temporal e espacíal entre essas três nova queima), compreendendo a derrubada de 

! fases, elas envolvem as mesmas pessoas; não há uma porção da mata, geralmente em cúculo, a 
lorodutores versus consumidores com queimada das árvores e arbustos cortados e o 

1 
interu.ediários entre eles. O .que um homem ou plantio das mu. das ou sementes de mandioca 
uma mulher produzem todos os demais brava ou doce, bananas, várias espécies de 

, fisicamente capazes podem 'produzir. Em outras -tubérculos, milho, fumo, a~odão e outros 
1 palavras, a divisão do trabalho cm sociedades produtos. .A seqüência das várias fases desse l bd(g,~nas raramente envolve cspecíaleações que processo é regida pelo sistema sazonal: a 
1excedamconsideraçõcsdescxoe.klade. derrubada e queimada nos meses de seca, o 

1 
A dí\!ísão sexual do trabalho varia cm detalhes plantio. no inrcío das chuvas (para um relato 

de uma sociedade para outra, mas existe uma detalhado do ciclo econômico anual dos (ndios 

1 

tendência geral para a concentração de certas Urubus-Kaapór do Maranhão, vide Darcy Ribeiro, 
taretas nas mãos dos homens e de certas ouuas op. cu., 1974). 
nas das mulheres. O mais comum é a· seguinte Ao contrário de críticas ventiladas por alguns 
divisao: os homens se encarregam da caça, da agrônomos e tecnocratas, entre outros 

l derrubadapreparatóriaparai uma nova roça, da! desenvolvímen tístas, o sistema de coivara, longe 
feitura de instrumentos de caça; as mulheres de ser irracional, e o que melhor. se adapta às 
plantam, cuidam da roça, colhem os produtos, condições ecológicas dos trópicos úmidos, pelo 

l colct am nrodu tos si!Vcstres,cozinhan1.Ambosos menos na Amazônia. A arqueóloga 

1 

sexo.s podem pes~ar e produzir utensílios norte-americana Betty Mcggcrs, em seu livro 
domest1cos;comopescareque Utensilios_Produzir Amazônia: A Ilusão de um Paraiso (Rio .dc 
é uma questão de q>ção cultural, Enquanto Janeiro, Civilização Brasileira, 1977), expõe com 

· algilrnas socicdadcs.de sgnam aos homens a pesca clareza as características e vantagens desse tipo de 
com armadilhas, timbo ou outras técnicas de agricultura, desde os benefícios das cinzas da 
maior rendimento e às mulheres a pescaria de vegetação queimada, da diversidade e 
linha e anzol próximo à aldeia, outras sociedades zoneamento das plantas ca ltívadas, do pousio da 
não fazem qualquer distinção desse tipo. terra, quando as roças veüias se tornam 
Enquanto numa sociedade. a cestaria é atividade ímprodutfvas, até o aspecto fundamental da 
masculina e a tecelagem atividade feminina, cm densidade demográfica dos habitantes dessas 
outra, pode ser o oposto e cm outra ainda é regiões. . · 
indiferente. Mesmo 113 lavoura, há casos de O importante nesse sistema é utilizar um 

. separação até de produtos que só podem ser espaço relativamente pequeno por tempo 

l plantados por mulheres e ouuo~ por hom,e~s. limitado; quando; depo_is de dois ~u três anos, o 
como entre os Munduruku (Frikcl, Protásio. solo começa a se exaurir e a uwasaode ervas que 

. "Agricultura dos índios Munduruku". Boletim do anuncia a primeira fase do rejuvenescimento da 1 
Museu Paraense Em Ílio Goeldi, N. S., mata toma impraticável o trabalho de limpeza, a 

11 Antropologia 4: 1-35, 1959)emuitosouttoscm roça é abandonada, perm ítlndo , assim, que a 
que homens e mulheres se engajam iguabnente no floresta se recomponha, o que pode levar vinte, 
plantio, na limpeza, colheita, transplante etc. Na cinqüenta ou cem anos, dependendo das 
descrição do antropólogo inglês Peter Riviere características específicas de cada microrregião. 
sobre a divisão de trabalho dos Tíríyó do Uma população pequena pode se permitir manter 
Suriname, temos um &.amái:io que, em suas linhas áreas não cultivadas, buscando outras novas 
gerais, tem ampla aplicação: periodicamente, evitando também com isso uma 

"A menor unidade econômica viável é a queda de produtividade. Porém, se a população é 
parceria de homem e mulher. A combinação de densa demais, logo enormes extensões da floresta 
um adulto de cada sexo é teoricamente capaz de serão cortadas para dar lugar a mais e maiores 
existir sozinha porque, somando os dois, eles roças, sem que haja tempo para· a recuperação das 
devem conhecer cada técnica da cultura áreas esgotadas. O resultado são solos 
tradicional usada pelos Tíríyó para explorar os depauperados, destituídos de: seus nutrientes pelo 
recursos de seu meio ambiente. Naturalmente, as processo acelerado de erosão e lateríaados pela 
habilidades dos índiv(duos variam, mas, em geral, ação direta dos raios solares, na falta ~e cobertura 
isso e verdade. Entretanto, essa parceria florestal protetora. A p rodutivkíade cai 
homem/mulher implica. uma certa cspecíalaação rapidamente, até que a ~nica coisa que ai.txla 
com base no sexo. cresce por algum tem)?o e capim para pasto, se· 

Ha certas tarefas que nunca Vi desempenhadas não for logo destruído por pragas diversas. O 
por um homem e outras nunca por uma mulher. gado, se vier, acaba por destruir de uma vez o 
Por exemplo, nunca vi um homem tecer algodão. sol o e e liminar as J' ossibílid ades de 
buscar água, fazer panela de barro ou cozinhar reflorestamento natural. Quanto maior for a 
beiju, nem uma mulher tecer a cestaria mais escala de produção e de área-desnatada, maior a 
complicada, fazer.ou usar ~co \flechao~~orrar devastação dos solos e menor a, chance de 
uma casa. No ruvel segum~ ha uma sene de rejuvenescimento dos recursos naairats. 
ocupações que são reconhe cídas como As populações regíonaís não « indígenas da 
predomínantenien te de um dos. sexos, mas que Amazônia e alhures aprenderam com os índios as· 
são , ocasionalmente, "desempenhadas pelc cuuc: técnicas de coivara, mas, ao contrário destes, têm 
u~. homem · pode ajudar' sra mulher a descascar grande densidade demográfica. O resa ltado é que 

essas populações requerem cada vez mais terra 
para sustentar cada vez mais gente, chegando a 
um ponto em que esbarram nos territórios 
indígenas e os invadem. Portanto, quer.seja por 
inicia tiva de grandes projetos agropcruános, 
responsáveis pela eliminação rápida é sumária de 
vasussímas áreas florestais no Brasil e cm outros 
países do continente, quer seja pelo avanço mais 
lento e gradativo da população regional cm. busca 
de solos cultiváveis, o fato é que as sociedades 
indígenas, que até agora têm -se mostrado as 
únicas que sabem lidar com o delicado jogo 
ecológico dos trópicos úm idos, acabam pcrdend o 
suas matas até então cuidadosamente mantidas. E 
com a floresta desaparecem também a anta, o 
queixada, a pa ca, o veado, uma quantidade 
enorme de· pássaros, roedores, anfrbios, assim 
como frutas, nozes, cocos. larvas, mel, fibras, 
cipós, madeira, folhas e ou nas fontes cruciais de 
alimentação e matérias-primas indígenas. 

Encurralados em áreas pequenas demais 
para sustentar a rua população, os grupos 
indi'genas que enfrentam essas reduções de 
território acabam por se obrigar a buscar emprego 

l
. fora, prejudicando a sua produção doméstica. Um 
dos exemplos, entre muitos, é fornecido por 
Egon Schaden sobre o círculo vicioso cm que 

. foram apanhados os Guaram' e outros grupos de 
Mato Grosso do Sul. Estes índios vívem hoje cm 
condições de dependência do mercado regional. 
Para suprir suas necessidades de vestuário, 
aiimcn tação ctc.mecessítam de dinheiro; para 
adquirir dinheiro, têm que trabalhar fora. na 
"changa", ou serviço remunerado. A changa I 
consiste cm trabalho assalariado nas fazendas e 
sítios regionais que coincide com a fase em que_as 1 
suas proprras roças precisam de maior atençao. 
Quanto mais se atrasam no trabalho das roças, 
menos produção têm,maisde~endentesficam do J 
trabalho assalariado. Esse circulo vicioso é o 
principal responsável pela "desíntegracão cu ltural, · 
e destrfbalzação dos grupos Guarani' do Sul de 
Ma to Grosso" (Aspectos Fundamentais da 
Cultura Guaraní, 3a. edição, São Paulo: 
EPU/EDUSP, 1974,p. 39). 

Se forem, porem, mantidas as condições 
necessárias para a produção agrícola tradicional e 
racional, as populações indígenas conseguem,dc 
maneira geral, dosar adequadamente o que é 
plantado as necessidades locais, sem grandes erros 
de cálculo por, falta ou por excesso. Eduardo 
Galvão fornece alguns dados sobre as áreas 
ru ltivadas por certos grupos no Brasil: 

"Na região do Rio Negro, pudemos estabelecer 
uma média aproximada de 8.000m2 por família 
de cinco ~ssoas. Já entre os Teneritehara, do 
Pindaré (Maranhão)... as superfí~ies medidas 
oscilavam entre ... 5.000m2 (e) 25.000m2 ... Para 
os Kaíua, temos uma freqUência aproximada de 
5.000m2 a 20.000mL. Essas áreas são calruladas 
para srstento de uma famrlla, variando de 3 a 5 
membros. As áreas maiores são, em parte, 
explicáveis pela necessidade de produção para o 
comércio ... Para o Xingu, 2.700m2 foram 
calculados como necessários para sustentar uma 
pessoa (Encontro de Sociedades, Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1979,p. 235-236). 

Enquanto a caça, a pesca e a coleta têm sras 
modalidades coletivas e indivlduais, na maioria 

das sociedades indígenas, a lavoura é feita pelos 
membros da famrlía nuclear. Há sociedades em 
que o trabalho coletivo - o mutirão - é 
praticado nas fases mais árduas da preparação de 
uma roça. Também é comum encontrarmos 
obrigações de parentesco, por exemplo, entre 
sogros e genros, que incluem o trabalho destes 
para aqueles durante os primeiros anos de seu 
casamento. Mas, de maneira geral, o trabalho 
agrícola é uma ocupação familiar, podendo a roça 
pertencer ao homem,. à mulher ou à familia como um todo. . 

Em muit9s casos.é .con~erado pouco ético,· 
ou mesno .·ofensivo, alguém se apropriar do 
produto de roças de outrem sem consentimento 1 
prévio. Entre os Sanumá, por exemplo, tirar algo 1 
da roça de alguém sem convite pode ser motivo i 
de confrontos corpo a carpo. Isso não sigaifíca 1 
que são negados alimentos .a quem tem fome: 
indica, sim, que quem plantou é dono do produto 
e esse fato deve ser respeitado. Porém, too o 1 
anfitrião dá carta branca a qualquer visitante para Í 
se servir da sra roça. Além disso, quando uma 
determinada familia ou comunidade tem excesso 1 
de produção, ela convida outra familia ou l 
comunidade vizinha para partilhar dos alimentos. 1 
Se" alguém está com falta de produtos pode 6 
também ser convidado a utilzar os de parentes 
OU 3tn€;OS. i 

Onde há acesso a mercados regionais, o ! 
excedente é geralmente vendido. Mas em ! o 
situações como a dos Maku do Rio Negro ou dos I > 
Yanomâmi, afastados espacíal e culturalmente do 1 ~ processo mercantil dos brancos, a prática comum 1 ~ 
de nivelar faltas e excessos ocasionais é recorrer í ::> 
ao sistema de reciprocidade entre familias e l 
c~unidades. j .S 

O processo produtivo, quer seja na forma de I t 
caça, pesca, coleta ou agricultura, não ;poderia :;; 
ser levado a efeito sem um embasamento "" 

. ' . l cognitJVo do rucío ambjente. E, de fato, os 1 ~ 
sistemas de conhecimento vigentes nas sociedades I ca 
indrgenas revelam práticas empíricas baseadas em 2 
elaborados esquemas classificatórios, ctológicos e t; 
de experimentação empfrica que diferem da <V 

· prática científica ocidental, mais na forma do que .:! 
no conteúdo. Contrariamente a noções ~e 
deterministas que atribuem única ou ;:.:> 
principalmente ao meio-ambiente as formas de 
conhecimento e de práticas nas sociedades ·~ 
indígenas, nunca é demais enfatizar que esse ~ 
conhecímen m e essas práticas são frutos da ,... 
criação cultural de cada sociedade como uma e 
entidade distinta. Os Sanuma, por exemplo. ·a:; 
elegem certos animais como comesuveís e outros â:l 
corno não-comestrveís, depois de os classificarem ;:. 
no conjunto da fauna em geral {Taylor, Kenne th. .! 
Sanumá Fauna. Caracas: Fundación La Salle de <V 
Ciências Naturales, 1974; do mesmo Autor: -o 
"Sanumá Food Prohibitions and Para-Totemic ...,. 
Classification", Antropológica S 1 :63-92_); já os ~ 
Mayongông, seus vz ínhos, mesmo utilizando ca 
re cu rsos naturais idênticos, privilegiam certas t 
fontes de alimentação algo diferentes das dos ô:j 
Sanumá (Ramos, Alcida. Hierarquia e Simbiose. t: 
São Paulo: Hucítec, 1980). o 

Nada há na natureza que comande '-i. 



1il~llt~~~r~2i~:;,;··.- 
;.,;·i·;-,.,;:. , 1 ne_cessid!'de-'de ,screvttar:a; carne- de. tatu.~sas·_ 

· · · ,Pf~Jic11s .. -são. dit11dàs·por-. ,regras: ~ltumii' 
engendmdas · dutante ..• ~f!lª longa traietoria de 
exp~rlênclas \IICW!lula= .· na, füSl.t~ia de, cada_ 

· 1 so,c1e~~de; Elas ttad_uzen;i _ eni_, lingll~~:, 
f rneta_r._º_- n~ (0.Pensam_en_to Se_ lvagem, de_ e __ ia_u_ ª_e: 
Lévi-Strauss, São :Paulo:. se. Nacional, 1970;. 
Taylor, Kenneth -." Sistemas de Qassificação e a 
Ciência do Concreto", Anuário - Antropo• 
l{,gj.co/76: '12M41!. _ Riq .de Janeiro: Tempo 
Bra'sileiro, 1977) um processo de seleção do que - 
deve ser aJ?Ioveitado do meio ambíente , seleção · 

·• essa que e praticada por todas .as sociedades 
humanas; cada uma à s.Ja maneira. _ . 
- Ademais, os membros dessas sociedades têm 

·.. !.grande . conhecimento concreto da anatomia, 
1 · hábitos alimentares e outras caracterfstícas da 

fauna cm seu território, . das propriedades das 
plantas que compõem a flora, das condições dos 

· solos, de drenagem, de sombra e luz, de 
_ amadurecimento de plantas e tudo mais que t'az 
par~ <!a ~agagem cognitiva necessária para uma 

. sabsístêncía bem sucedida. Como. coloca. Darcy 
Ri1>eiro sobro osUtubus~Kaapór: '.'Pata sooreviVcr 
na mata, os índios Urubus tiverem de recriá-ta 
mentalmente, dar nomes às coisas, atribuir-lhes 

· sentido, encontrar-lhes utilidade. De toda · a 
infinidade ce e!pé~s que compõem a floresta 
amazônica eles selecionaram umas quantas como 
os frutos alim en tfcios, as matérias-primas de 
seus .. artefatos, .. compreendendo desde madeiras 
para construir 'ó" 'arcabouçó das casas ou simples 
arcos; até cipós e . enviras para amarrar e tecer, 
folhas e palmas para embalar ou trançar, resinas e 
látex p8I3. colar, fazer fogo ou defumar, e, ainda, 
tintas, venenos, e muitos outros ... 

A mesma elaboração, mental foi realzada em 
relação · à fauna, esta também foi catalogada, 
recebeu nomes e significados. Elegeram algumas 
e spé ele s par a comer, cercaram ou tias de 
restrições e ainda proibiram completamente a 
utilização alimentar da maioria. Têm um 
profundo conhecimento dos hábitos não só das 
espécies de ~e se utilizam na alimentação ou 
para fabricação de adornos e artefatos, mas de 
quase toda a fauna regional. 

Esta representação mental do ambiente, que 
além do revestimento· · florístico e da fauna 
compreende as várias classes de. terras e pedras 
que' têm importância em sua vida, é a. cíêncíavo 
saber tradicional dos índios Utubus que os gulll, 
na luta diária pela soorevivência" (Op, cít., 19,74:. 
35;;..36); - - -- · · ·., .· .. - - ·•·. 

,,/;®; 
.·.: .< ::·. _---'8. 

- 

O, que é produzido em termo~ de furtar um objeto. s inteiramente uma questão de alguma coisa .a quem a pede pode tornar uma 
alimen?çâo ou ?e utilidades, desde atitude_; nu_ m modo de falar, perguntan~: .º tomar pessoa' vítirn:1 de feitiçaria por parte daquela que 

. utensflios domésticos a casas comunais um objeto é um ato de amizade ou hostilidade? " VJu seu pedido frustrado. Há, portanto, · vãrias 
ou cano as tem -seus canais (Goldman, op, cit. 1963, p. 76),. maneiras de inibir tentativas de acumulação ou de 

~lamentares de disttÍbuiçã~, canais esses que. o conceito de roubo por nós conhecido surge. des~ald~e ~~~ia! com base na aquisição 
sao freqüentemente as relações de parentesco militas vezes. em sociedades indígenas.depois de material difererrciada, . 
dentro d.e o~ ert!e comunidades. . , seu contato com brancos; quando. bens. . ~ ~ . econorma ínterna de l!J!lª sociedade 

A d1st.nbu1~0 do e~aço habitacional é industrializados de acesso relativamente difícil a mdigena,é rar~ encontrarmos um numero elevado 
co~umentc regida por considerações de direitos e todos os membros de uma comunidade podem de bens exclusi~ment.e CO!fl valor. de troca, como 
obrigações !JlUluos entre os se~s ocupantes, quase ficar concentrados nas mãos de apenas alguns. é! por e~celênc1a, o dmh~110. Muito poucos b~ns 
sempr.~ .. h~ados e~tre si por laços de Entre os Xavante, a "introdução de bens sa~ fabricados nessas sociedades com opropôsitc 
consagum!daae e afinidade. Uma c~sa COfl!U~al manufaturados ... introduziu uma nova categoria único de troca ou venda{ quando não ha demanda 
Yanornaru, por ex!mplo, na su~ variante co~1~a de danipsaihuri ('tomar emprestado', 'levar'). Se de mercado.~xtcrno. a e, as. Os bens que circulam _ . • . . 
fechada ou na, circular • continua com _pat10 alguém leva os anzóis ou uma faca de outrem, 0 pelas comunidades indígenas são, em sua grande . Ex~sten:i, _ portanto, varias m_odali:1ades de 
central ab~rto,"' construída pela agregaça? de dono n ern sempre é capaz de identificar maioria-bens com ~l~r.de usovque pode ser um mtcr<:3IDb10, ?ep.e~dendo ?ª s1tuaçao, e do 
cada famflia - nuclear ou extensa - que erige a novamente seus objetos e não pode substituí-los u~ ~stritamente utilítârío, como uma paneJa, ou parceiro. O pnncrpio de reciprocidade 7 ~ mola 
sua parte em torno. de um arcabouço de to_r.1:s, facilmente. o que 05 levou freqüentemente pode relig1os?, como um chocalho ?e xama, ou propulsors no process? de d_1stnbu1çao da .5 

. depois que .a comunidade, coTo um todo.decidiu usá-los sem comunicar O fato à pessoa de quem os decorativo, como um colar ~e miçangas ou um pr~uça~ dentro das sociedades lndjgenas, Essa t 
sobre o tam~ho da construção t?tal. O res~ltado tirou. Os Xavànte, portanto, esforçam-se por cocar de penas. Portanto, sao bens de uso que recíprocidade pode ser ~osta em prati~a de .e 
é que ~s vana~ partes, que vanam de numero guardar esse tipo de propriedade O mais geralmente pa_ssaJ!l de mão em mão nas trocas maneira imediata - num direto toma 1~, da cá - < 
(dez, vinte, tnn~a ou_ mais), dependendo do cuidadosamente possível e insistem em ter rotme1ras.?u r1tl!_a1S. ou p~e pro~essar-se a longo prazo, vinculando 4l 
numero de familias, sao todas interligadas pelo direitos exclusivos sobre ela" (Maybury-Lewis Ern srtuaço es de . con_tato é comum parceiros de ~roC!' durante semanas, meses, anos -c 
telhado de folhas; os pequenos espaços que por O it 1967 182) ' desenvolverem-se do is tipos de relações ou mesmo a vida ínteíra. «s 
acaso sobrem entre duas partes são cobertos, · p. CI • • .> p. r -· • • econômicas: ~ acionado para for~, outro para A clássica análise de Marcel Mauss sobre .º ] 
resultando numa construção contínua e acabada.· O ,conceito ~e roubo está, !~ado a um ou_tro? dentro, ou seja, nas trocas interétnicas prevalece fenômeno da dád iva ("Ensaio sobre a Dádiva", m ,.. 
Assim, a distribuição do espaço domiciliar é feita que e. o de acumulação. O dm~1to de P!o~eçao a o sistema mercantil monetário ocidental; nas S<tjol~ e Antropologia, vol. 2:37-184. São ~ 
antes mesmo da construção, pois segue os moldes propriedade privada e tam~em O direito de· trocas entre membros da mesma sociedade . Paulo: ~PU/EDUSP, 1974) é · multiplamente •••• 
já pré-existentes de laços de parentesco ... _ _ adqu,1rir 7 conservar ta~ta tiq!le~a quanto _for ind~g_ena, predomina o sistema de valores ?Onfirmada pelo que conhecemos das sociedad.es ;5 

Objetos de uso pessoal são considerados posssv~1J!1n~. e tambem? direito de pumra trad1ctonal,; mesmo. num cont~xto demercado. m~1gen!'s sul-americanas. Um~ troca comercial 
propriedade de quem os fabricou, ou de quem os QUC!Jl in rngir essa pr_errogativ_~· Ora, q!Jando esse Exemplo disso é o caso, ocorrido no 1mc10. dos nunc~ e ap~nas isso; ela é,. acima ~e tudo, uma 
·usaepaiaquemíoramfeitos:arcoseflechas,cestas COnJ.unto de conceitos é 1ntroduzido num.a anos 60._contado porRoberto_daMatta (lndíos e relaçao social; ela pode f~ar alianças ou, se 
de carregar mantimentos, redes de dormir, tangas, sociedade . m_dígena organizada em . moldes Castanheiros, de Roque Laraia e Roberto da fracassar, desencadear hostilidades. Não é por 
objetos de adormo pessoal etc. Alguns deles comunítãrios, naturalmente ele ena uma Matta, 2a. edição, Rio de Janeiro: Paz e Terra, acaso que Lévi-Strauss ("Guerra e Comércio 
podem ser utilizados por outras pessoas, mas não contradição apa~entemeryJ~, intransponível. Isso 1979, p, 31), do comerciante Apinayé que, entre os. Indios da América do Sul", in Leitui:as 
seria correto alguém se apropriar desses objetos por9~e ª noçao mesma de ac!.!ffiulaçã'o é havendo instalado uma "venda" na sua aldeia, a de Etnologia Brasileira, otg. por Egon Schaden, 
sem consentimento do dono. Corno todos 'têm tra<;ficionalmente. negada ne~as sociedades por exemplo, do que conhecia dos comerciantes· São Paulo: Ed, Nacional, 1976), considera as 
praticamente o mesmo acervo de bens materiais, meio de ~a série de mecanismos culturalmente brasilelros, _ passou a vender fiado a seus guerras como trocas comerciais frustradas ou mal 
esse problema não é muito freqüente e, quando estat>e~ecidos. companheiros de grupo. Por suas relações de sucedidas, ou· as trocas comerciais como 
ocorre, não tem as mesmas implicações de "lesa Uma das ações mais fortemente condenadas parentesco com os compradores, estes não se potenciais conflitos bem ~olvidos. 
propriedade" que a noção de roubo 'tem' entre como anti-sociais é a avareza; uma pessoa que acharam na obrigação de pagar o que lhe deviam Esse principio de reélf'J:ocida~e que rege a 
n6s. Para os Xavànte1 por exemplo, tornar-se algo tem, por exef!1plo, mais facas do que ne-ces~ita e ~, ,sendo sua clientela predomin.antem~t~ distribuição in- terna n_ uma-\~·· ade . in_d_ {ge!1a 
_de alguém l;va "o cono a protestar ou ~ fazer . recusa-se .ª _distribuir o excedente, é mal. Vista e md1ge;1a, dentro em pouco o CO!llerc1ante foi _a envolve nãos~ os mem?ros de c~a. aldeia, 
alguma coisa para reaver sua propriedade, .desprestigiada; um lfd er de aldeia que falência. As suas perdas .econômícas foram mais como os de varias aldeias ou de sociedades 
dependendo de uma série de circunstâncias 'sistematicamente se recusa a ser generoso, isto é - do que compensadas pelo estreitamento dos laços como entre muitos outros, no dQ Alt ' 
contingenJer? que foi tornado,_por quC!" e com a dar do que é seu, qua~~o lhe é pedido, acab~ de parentesco entre ele e _os companheiros e pelo Xingu' (Kwanp, de Pedro Agostinho~\Sãofa ·' 
que propôsito" (Maybury-Lewís, OP, crt. 1967, por perder sua cred~ilidade corno líder e, prestigio que tal "generosidade" lhe rendeu. EPU/EDUSP, 1974; Parentesco, R'ttt· 
p. 181). De modo semelhante, o tomar algo de eventualmente, a hderança. Em algumas O que Goldman descreve para os Cubeo Economia no Alto Xíngu, de Georie"'0 
alguém para os Cubeo "não é uma questão de sociedades, oomo a dos $3J)wná, recusar-se a dai, poderia ser igualmente descrito para muitos Brasília: FUNAI, 1975; Os lndi_os de lp:f 

outros grupos indígenas: , 
"Há pelo menos três tipos de troca: uma 
com os brancos, é comercial e de 
imp or tân eia crescente. A segunda é 
intertribal, onde se trocam especialidades. 
Cada tribo tem suas especialidades 
reconhecidas e seus produtos são 7 
procurados. A terceira, intratribal, é menos 
econômica e mais de caráter social em que 
as pessoas adquirem objetos que elas 
mesmas podem facilmente fazer" (Op. cu. O 
1963:69). ;> o o.. 

o 



··roufro;-,.,;....,,,.. .,;, '"' ..••.. -etãrías- •• • .• - ''!'"'"''· '"'"'''°·""-·,o'.·.i:r,,,oo,, ••.. t(1) 
so_cieaade, pelas quais passam todos º. s seus cít., 1981: 37-39); · ·. · · · 
membros. De acordo 'comornaioroumenorgrau . . · . . 
de interdição alimentar, a .sccíedade Sanumã está Uma dás conseqüências desse elaborado 

. dividida em dez categorias de idade, excluindo sistema de.distribuição é que esta se dá, como diz 
aqui os bebês de colo: crianças que começam a Taylor, "de maneira que garante aos muito jovens 
andar, pré-púberes, pós-púberes, solteiros, e aos muito velhos urna parte de toda a carne 
pessoas que têm o primeiro filho, pessoas que disponível" (idem,p. 35). 
·têm o segundo füho, pessoas que têm três filhos Além da dístribuíção de alimentos e bens que 
ou mais, pessoas de meia idade, avós e velhos. As têm lugar .rotineiramente dentro de cada aldeia, 
pessoas que ocupam essas categorias estão sujeitas existem ?,S ocasiões rituais ou de festas em que 
a diferentes intetdições de comer a carne dos trocas [íntercomumtárías ou mesmo intergrupa1s 
vários animais considerados comestíveis. Assim, são efetuadas em contextos revestidos de 
as pessoas da fase de puberdade não podem simbolismo: rituais de iniciação, de nominação, 
comer uma grande quantidade de animais, de morte, de primeiras colheitas e muitos outros. 
enquanto que as crianças e os velhos podem Nessas ocasiões, visitantes e anfitriões engajam-se 
comer praticamente quase todos. Mas o sistema em jogos, danças, cantos, trocas de noticias e 
de consumo de carne não pára aí; existe também intercâmbio de objetos e alimentos. E comum a 
uma divisão das partes do corpo dos. animais que preparação -prévía de muita comida - produtos 
estão igualmente 5\Úeitas a um processa definido de roça, carne, peixe, bebidas fermentadas etc. - 
de distribuição por idade e fase do ciclo de vida: em antecipação à chegada de aldeias inteiras de 

· convidados que podem permanecer na 
"Exceto quando o animal é muito pequeno comunidade durante semanas ou até meses. Tudo 
e .. é comido pelos membros da famflia ísso acontece num contexto de reciprocidade: o 
nuclear do próprio caçador, a carne é convidado de hoje será o enfitrião de amanhã, de 
distribuída a todas as familias da aldeia. As modo que o ônus de tais eventos é, a longo prazo, 
pessoas mais. jovens (quando as proibições repartido pela rede de comunidades envolvidas no 
permitem) recebem as melhores porções de circuito desses rituais. 
carne. Os velhos, que parecem ser A distribuição ampla e o consumo imediato de 
favorecidos pelo sistema de proibições por . alimentos estão intimamente associados ao fato 
poderem comer virtualmente tudo da fauna de 9ue não existem, na maioria das sociedades 
comesúvel, só receberão os 'pés' e a parte indígenas, processas de preservação e estocsgem 
inferior das costas, menos valorizada (pelos de produtos perecíveis. A carne é fervida. se o seu 
padrões Sanumá) daqueles animais grandes consumo é írnediato, 011 pode ser rnoqueada.se a 
o_ bastante que vale a pena cortar e quantidade émaior do que se pode comer numa 
distribuir pela aldeia. Os "púberes', por sua refeição. O moqueado pode conservar a carne por 
vez, q_ue parecem tã~ pouco _Privilegiados ~empo mais longo, até "por vários meses", como 
pelo sístema de proibições ... sao agrupados, e afirmado sobre os Tiriyó (Riviére, 'op. cit., 
Juntamente com as crianças que comeyam a 1969, p. _48), mas geralmente ela é consumida 
~ndar, co~o membros da categoria de antes d 1s~o. A ssi.:11, o curto período de 
idade dos 'Jovens', podendo comer a carne conservaçao dos alimentos vem aliar-se a 
de qualquer parte do corpo daquelas obrigações sqciais para manter o sistema de 
espécies que não lhes são proibidas. O partilhas que e um dos aspectos fundamentais da 
coração da anta, considerado iguaria organização comunitária das sociedades 
especial, é sempre dado a um ... 'jovem indÍgenas. 

Cármen Junqueira, São Paulo: Atica, 1978), ou 
da região do Alto Rio Negro: 

"A área inteira do noroeste amazônico é 
uma rede de trocas vastamente complexa. 
Objetos de todo tipo, 'utensüíos 
domésticos. ornamentos, instrumentos 
m u sfca is, objetos· cerimoniais; · plantas, 
animais de estimação e 'substâncias mágicas 
estão em circulação constante de tribo a 
tribo. de sib a sib. Os índios que estão em 
concato com os centros comerciais de 
colombianos ou brasileiros servem muitas 

· vezes .de intermediários, bombeando bens 
manufaturados para a correntedas trocas e 
pano, sal; anzóis, · armas, terçados, além ~e 
ornamentos baratos" (Goldman, op. cít. 
1963, p. 68 - 69). 

Dentrê aquilo que é trocado diariamente e em 
ocasiões especiais, estão os alimentos. Mas a sua 
distribuição também não se faz ao acaso. Uma 
das práticas comuns nas sociedades indígenas é a 
tendência a "privatizar" a distribuição diária dos 
produtos de roça e a "coletivizar" o consumo de 
carne, peixe e outros alimentos silvestres· quando 
em grande quantidade. ' 

Há sociedades. como a dos Munduruku, em 
que as mulheres da aldeia contribuem cada uma 
com uma parte da refeição comunal dos homens 
(Murphy, op. cit., 1960, p.103-105). Porém, na 
maioria dos casos, na vida cotidiana o que uma 
mulher traz da roça da famr1ia é consumido pela 
própria familia. Produtos de coleta, pesca e 
mesmo caça, quando cm pouca quantidade, 
insuficientes para ampla distribuição, também são 
consumidos apenas pelos membros. da famflia. 
Entretanto, como já foi mencionado, quando há 
excesso de produção agrícola, ela pode ser 
partilhada por várias famíhas, dentro ou fora da 
mesma aldeia e, quando há escassez de produção, 
a família em falta é suprida por outras.famflias da 
aldeia ou fora dela. 

O produto de distribuição ampla por 
excelência é a carne de caça (no Alto Xingu e no 
Alto Rio Negro a fonte mais importante de 
prote/oa é o peixe; aí é o pescado e não a caça o 
produto de distribuição generalizada). Qualquer 

caçador que traga um ou mais anímaís, como 
anta, queixada, caititu, paca, macacos e não 
simplesmente um pá~o pequeno ou 1;1fflª única 
cutía, está suprindo nao so a sua famílía, mas os 
demais membros da aldeia. A dlstribuição é feita 
de acordo com vários critérios, sendo as relações 
de parentesco e 'os tabus alimentares dois dos 
principais. Os parentes de verdade comem "a 
comida .um do outro", dizem os Mehináku do 
Alto Xingu e, como eles, muitos outros 
índígenas; o -partílhar é "uma justificativa J?ara 
comp_o ortamento íntimo ou distante" (Mehináku, 
de Thomas Gregor, São Paulo: Ed. Nacional, 
1982, p. 254). · :e comum delegar-·-:- certas partes do animal 
para cerjas categorias de parente: por exemplo, a 
cabeça destinada à esposa do caçador, os pés à 
mãe desta, as pernas aos irmãos e assim por 
diante. Também é comum ser vedado ao caçador 
cortar ou comer a própria caça, como acontece 
entre os Sirionó da Bolívia: "se um caçador viola 
esse iabu, acredita-se que o animal qúel ele comeu 
não voltará para ser caçado por ele novamente. 
A credita-se que as· quebras continuadas desse 
tabu levarão automaticamente à sanção do azar 
na caça" (Nomads of the Long Bow, de Allan 
Holmbcrg, Chicago: The University of ehicago 
Press, 1960, p. 33). Esse fenômeno é-conhecido 
no norte do Brasil como panema e não se 
restringe a sociedades indígenas (vide Galvão op. 
cit. 1979• Ensaios de AntropolQZia Estrutural, de 
Roberto àa Matra, Petrópolis: Vozes, 1973'). 

A dístríbuição de alimentos nas sociedades 
indígenas não está, portanto, reduzida a uma 
simples transação comercial. Ao contrário, ela é 
revestida de valores culturais que podem ser 
objeto de grande elaboração simbólica. Um 
exemplo disso é o sistema de tabus alimentares na 
sociedade Sanumã (Taylor, op. cit., 1974; do 
mesmo Autor: "Knowledge-and Práxis in Sanumá 
Food Prohíbitions", in Food Taboos in Lowland 
South América, org. por K. Kensínger e W. 
Kracke, Bennington College, 1981: 24.:.:.54). 

. A través desse sistema, operam-se, pelo menos, 
dois códigos sociais: um, designando quem está 
apto para comer o que.em determinada ocasião; o 
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• Vinculação entre território e cultura. 

• Inseparabilidade entre trabalho e lazer. . . . : .• 

(}uesl.iünúrio de. Revisào 
.QUESTÕES 

1) Que aspectos devem ser levados em conta na caracte 
rização do território de uma sociedade indígena? 

2) De que maneira as atividades produtivas se integram 
no cotidiano dos membros de uma sociedade indígena? 

RIBEIRO, Darcy; "Os índios- Urubus. Ciclo anual das 
atividades de subsistência de uma tribo da floresta tropical''. 
in Uirá sai à Procura de Deus, de Darcy Ribeiro, Rio de J a 
neiro: Paz e Terra, 1974 - Também em Leituras de Etnolo 
gia Brasileira, org. por Egon Schaden, São Paulo: Ed. N acio 
nal, 1976: 23-43. 

SAHLINS, Marshall. '' A primeira sociedade de afluên 
cia". ln An~ropologia ~co*ômica, org. por Edgard de Assis 
Carvalho, São Paulo: Ciências Humanas, 1978: 7-45. 

ESTUDANDO, VAI JORRAR. 
Desperte seus sonhos, 
acione seus projetos futuros, 
ligue as turbinas. 
Tope o desafio, 
o Nordeste vai funcionar. 
A PETROBRÁ$ quer que você 
teriha os pés firmes sobre. 
este solo rico. 

Ela entende muito da terra 
brasileira. · · 
Afinal é desta terra que 
vem um dos elementos mais 
indl.spensáveis para o 

. desenvolv.lmento do país. 
Tão Irnportante quanto 
o saber. 

o PETROBRAS 
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INTER ÉTNICO 
Assim sendo, .na busca da lógica das relações 

sociais, começaremos com os aspectos 
visualmente mais aparentes: a distribuição 
espacial dos habitantes do núcleo residencial, que 
é a aldeia, ou grupo local, ou comunidade. Como 
se verá, um assunto leva a outro e logo nos 
veremos discutindo regras de casamento, 
classificação de parentes, princípios de 
descendência e outras facetas mais abstratas dos 
sistemas sociais das sociedades indígenas. 

norte-americano Jules Henry como estard o 
organizados em pequenos bard os nômades, 
utilizando um vasto território, hoje em dia vêem 
sua população aumentar, enquanto suas terras 
foram reduzidas a uma fração do que eram antes, 
ccngeladas em cerni de vinte reservas, pequenas 
ilhas cercadas de brancos por todos os lados; a 
proporção foi, pois, invertida: de pequena 
densidade demográfica em grande temtório, a 
concentração populacional em reduzidos -lotes de 
terra. Por sua vez, as akleias Jê do Planalto 
central brasileiro têm uma concentração 
_populacional maior que a miêdía das sociedades 
da floresta amazônica. Os Xavantes. têm aldeias 
com mais de 300 pessoas (Maybury-Lewis, q,. 
cit., 1967, p. 333), os Krahô com 100 oo mais 
(fodíos e Ctiadoies, de Julio C. Melatti, Rio de 
Janeiro; UFRJ-ICS, 1967, p. 54), os Apinayé 
com uma de 92 e outra de 161 habitantes (Um 
Mundo Dividido, de Roberto da Matta, 
Petrópolis: Vozes, 1976, p. 44-4.5). Na própria 
floresta amazônica ternos notícia de aldeias 
Yanomâni na Venezuela com mais oo 250 
habitantes (Yancmamo. The Fierce People, de 
Napoleon Chagnon;New York; Holt, Rinehart and 
Winston, 1968, p. 40) e no Brasil com mais de 
270 pessoas. 

A constituição das aldeias segue cânones 
culturais estahelecjdos, quando estes ainda não 

A Lógica das Relações. Sociais 
Alcida Rita .Ramos 

E m Tristes Trópicos (São Paulo 
Anhembi, l 957, p. 225) Lévi-Strauss 
começa assim o capítulo sobre os 
Borôro: · 

"Em que ordem de idéias descrever 
essas impressões profundas e confusas que 
assaltam o recém-chegado numa aldeia ind{gena 
cuja civilização permaneceu · relativamente 
intacta? ... Diante de uma sociedade ainda viva e 
fiel à sua tradição, o choque ê tão forte' que 
desconcerta: nesse novelo de mil cores, que fio se 
deve seguir em primeiro lugar e tentar 
desembaraçar? " 

)~ssa perplexidade inicial não é única de 
Léví-Straüss] ela e, de fato, um dos componentes 
mais v ív idos d a experiên_çja de campo de 
qualquer etnólogo. São as impressões que 
,t~em ao ~esvendamento, dã lógica que 

.,,,.,~;~ por trás do que e aI)a(entemente 
ininteligível. Como começar a desenrolar o 
emaranhado social e o que fazer para captar a tão 
almejada lógíca é a questão central que se coloca 
a .todo pesquisador. 

O presente trabalho tem a vantagem de contar 
com· o acúmulo das experiências de muitos 
pesquisadores de campo qu_e passaram pelas várias 
fases da. construção de uma etnografia, desdeos 
prúneiros desconfortos do chamado choq_ue 
cultural, desde as primeiras gratificaçoes 
emocionais e intelectuais, quando os úidíos se 
revelam bons amígos e informantes, até as 
incertezas, eurecas, angústias e demonstrações de 
força de vontade que acompanham a elaboração 
do livro, tese, artigo ou que forma venha a tomar 
o trabalho escrito sobre · os resultados da vivência· 
no campo.Valemo-nos aqui dos muitos exercfcíos 
de analise e sintetização na busca . do nexo 
cultural de muitas sociedades indígenas, mesmo 
que a grande maioria deles tenha que permanecer 
anônima por força da natureza de um trabalho 
resumido como este. ·· . 

Mas mesmo seguindo camínho já tão batido,. 
ainda assim, selecionar um ponto de oartída e 
algo traiçoeiro, pois, como já foi ressaltado, a 
realidade não e unilínear, com o começo, o melo 
e o fim se sucedendo um após outro. qiialquer 
ponto de partida num estudo etnológico é, 
necessariamente, arbitrário e. não deve ser 
entendido como inerentemente prioritário na 
realidade. Podería'mos começar pelo nascimento e·. 
socialização das crianças, ou pelas relações entre 
pais e filhos, ou pela. prática da couvade, que, 
mais cedo ou mais tarde, iríamos esbarrar comas 
regras de residência e casamento, coma distinção .• 
entre parentes consangüíneos e. afins, com 
sanções .e formas de controle socíal, com tabus de 
incesto, com a classificação das pessoas por idade, 
descendência. ou quaisquer que sejam os critérios 
em uso. 

l 
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E m séculos passados as rnazgens do 
Amezonas e seus afluenre~ o planalto 
central brasileiro, a costa atlântica e 
outras áreas do continente a leste da 
Cordilheira dos Andes tinham 

populações muito mais densas do que ajnalmente 
(Meggers, op. cít., 1977; The Native Population 
of the Américas in 1942, org , por William 
Denevan, Madison: Universíty of Wisconsin Prcss, 
1976). Essa densidade foi-se diluindo ccnforme 
as penetrações dos brancos foram-se tcenard o 

mais freq üentes . e permanentes •. Somente , no f eram substituídos pelas práticas das P?PU,lações 
Brasil, a P?P~lação ind(gena caiu ·de uns três a ~gionais:cpe'circundarn as sociedades mdlgenas. 
cm co mllhoe s em 1500 para os a1uais Em algumas sociedades a alde!A compreende uma 
aproxfmados 200 .000 índios. . . única grande construção redonda O\l"ablo!_1$a 

. Ao tempo em que a antropologia. co_ meçou a se (Yariomâmí, Mayon_ g~ng), retargular (Alto R10 
oosenvo~ver e a incluir ~t'esq~~ de.campo como Negro), decagonal- (!'1arúbo), -~ uma ~ie de 
p rocedímento necessano, ja · a maioria das casas dispostas em circulo (Bororo, Kraho), ou 
comunidades índt'gcnas tinha a feiçã:> simples .abrígos de curta duração (Makú, 
demográfica que é. hoje tomada como a mais N'amb!quara), ou ainda habitações familiares 
comum: de 30 a (JJ habitarites. Há, natarabnente, distantes vários quilômetros umas das outras 
uma grande variação em torno desses riúme,tos, (Shuar). 
dependendo da reJ:ião e das condições de A influência missionária e regional tem 
contato. Os Kaíngang do sul' do Brasil, por produzido profundas modificações nos padrões I 
exemplo, descritos em 19'41 .pelo etnól~o ha~tjonais de muitas. sociedades iixligenas. 
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com a substituição não só da forma e disposição 
das casas, de crrcutos para ruas, de canunais para 
individuais, como também d os materiais de 
construção\ como o telhado de zinco, tão pouco 
adaptável as condições tropicais. Na área de 
influência dos padres salesianos no Alto Rio 
Negro, pçr exemplo, já não se encontram casas 
no estilo tradicional, mas apenas pequenas 
construções familiares dispostas cm 
arruamentos retos e impressoais. 

Como já foi mencionado, o espaço dessas 
aldeias é ocupado de acordo com certos padrões, 
ge ralme n te de parentesco. Em algumas 
sociedades, como os Yanornâm, sub-grupo 
Yanomâmi do rio Catrímani em Roraima, os 
homens preferem ter por vizinhos imedia tos os 
seus cunhados, irmãos de sras mulheres oe 
maridos de suas irmãs; em outras, cano os 
Cube o, a preferêncía é por morar próximo aos 
irmãos e oitros coosangu{neos; em ainda outras, 
como os Mundurukú tradicionais, os homens 
viviam· numa construção própria, a casa dos 
h o m e n s, enquanto as mulheres ocupavam 
habitações pequenas em tomo dela. 1 .~ 

Essa instituiçãÔ da casa dos •homens ~ muito 
difundida na América do Sul, embora possa ter 
funções diversas em cada sociedade onde é 
encontrada. No caso extremo dos Mundu'rukfi, 
todos os homens adultos, soltehos ou casados, 
passam nela a maior parte do tempo, inclusive a 
noite; em outros, como entre Os Tapiriq,é, os 
Xavante e Borôro , ela serve mais cem o um tiJ>o 
de clube, onde os homens se reunem, mas so os 
solteiros dormem nela, Em outras, ainda, corno. 

· no Xingu; a casa dos homens é simplesmente um' 
ponto· de···encontro,,•afastadodas :Vistas d~s;,,_ 
mulheres, onde os homens tocam seus 
instrumentos s~rados, proíbídos : ao sexo 
feminino. 

As casas comunais são, antes de, tudo, centros 
assocíatívos. Dentro delas não há lugar para certas 
de nossas sensações mais conhecsías, como 
solidão ou priVacidade. Não é possível guardar 
segredos dentro de uma akleia indÍgena, C<mO !' 
nem sempre é possível manter sigilo sobre alguma · 
coisa de uma alteia para outra. Todos sabem 
virtuahnente tudo sobre todos, sendo as crianças, 
que dão a impressão de serem onipresentes, os 
grandes mensageiros Informais de noncas . 
Geralmente ações que requerem isolamento, 
como relações sexuais ou o defecar, não ocorrem 
dentro de casa, nem nos limites imediatos da 
aldeia; a mata ou as roças são locais mais 
apropriados para elas. '6 
Porém, como demonstra o antrq,ólogo · .. 

!]Orte-americ~o Thomas Gregor (OJ:- cn, _1977) · · 
sobre osMehináku do Alto Xingu,ha maneíras de · 0 uma pessoa se retirar temporariamente do. ;;,. 
convfvi.o dos outros, sem despertar curiosidade o 
ou su!peita: uma soneca na rede fechada, uma ~ 
~scaria solitária, uma ida à mata buscar q,ó, ou O 
as imediações da roça buscar lenha. Mas o :J 
isolamento s~l por tempo pr_ol~çado é Upla t 
das J:ioies sançoes que se pode infligir a alguem. · .o 
A ideia da nossa prisão, a drástica ·separação física < 
e social de uma pessoa é ao mesmo tempo ,8 
inintelig(vel e ateacrizante para muitos cem ou ~ 
sem experiência própria do sistema penal v~nte '!il 
no pars. ·· · ·. ·· · , !i1 ~ i 

::> 
~ 
°' - ,8 
8. 

S e .. _q_ uiser.mos .identiflcar ª. mínima ! 
urudade social de uma aldeia, talvez a ,o 
indicação mais fácil de detectar é a m 
fogueira - o· lar - em torne> da qual º~ 

. grupos de pessoas se reunem para ~ 
cozinhar, comer, aquecer-se, conversar e dormir. 4l 
Esses grupos de pessoas são g_eralmente membros ~ 
de uma família nuclear, ou as vezes extensa. A 0 unidade de pai, mãe e filhos solteiros é a que mais . ~ 



(:, 'nlàiória:daS·comurudades Yanomâmí, existe uma ; ~orém, há limites. 'Certas categorias de r,< q~µ~ade vaiiáv~l'dé,Jogueirasi d~endepdo ~º; -: parentes _!\ão P,?<Iem ser refonnula<!_as sob pena de 
r::: n~ero d~ f8!11~as que af !es1dem.,Na,aldeita •fort~s .san'<.oes, ·do • grupo;. sao ge~ente 

ad3acehte·a ~o Toototobi no·~az<>IJ!lS, por · rel~Clonad!lS as, pessoas .sob!e quem recai o tabu 
exemplo,hav.ia,em1975,18fogueuas;rnarcando demcesto.• · .... . .. . . o lar de:.farnílias de vários tipos,d~e casaifsern . Como 'regra. que proíbe o c...arnento ou ·1 .. •.·.·.· filhós;·•a. fàmffia .extensas ·compostas· .. de. pais, relações sexuais como.certosparentes, o tabu de y · fllhós: e nefos. A população, tota1 · dessa · aldeia . , incesto_ existe, em todas· u. sociedades humanas 

( nesse ano era de 68 pessoas. ·.. . . . ', .•... · .. , .· ..•. con~ec~das .e ~; por_tan~o,co~s!d~~o universal. 
/. :··. ,.· ,:Etn ~ado espaço;de, tempo;.•con\O !'º'.P:rfodo• .• Mas o am .. bitodos parentes protbtd?S por ele e a 
1·· , de•·campo ·do antropologo, a constítu1çao ·das :·•. carga negativa -do iJlcesto vanam de uma !,·: . ~.Jamffias pode ;variar de, tal 'tn.odo, a dar. a· sociedade para outra; êm muitas são os parentes f i · it,nP!. º. si.ã.o · de :-~ ue .. existem .diversos , tipo( primário~ imediatos; pai, m.ã,e; filhos; innãos; e;n 
j, diferent~defamílíanumamesmasociedade;,Mas, outras sao todas aqueb.s pessoas a quem sao 
L defatonuncasepodeignorarqueapassagemdo aplicados os termos de parentesco 
i . tempo modifica a ,forma dos gruoos famllíares, correspondentes a pai, mãe, irmãos e filhos; em f '•·. · atta'Vés do chamado ciclo dc.desenvolviment9 (O: outras ainda são todas as pessoas que cresceram 1 ' CicJô, ,deDesenvolvimento.ck>,,Gru~Domésiico/ juntas e vivem ná mesma casa; e em outras são 
L- de Ml)ye; F'ort~, Tex~<>s ~-e J\u~; ·4n.yopologia . Inclufdos alguns afin!,. como a sogra. ·. . . . 
t .. •···. ·, .. 3;:Br:a·s·ília, Ed •. u .. nB) •. Ao ,l~ndo .. de~ ciclo, as, .· Numa sociedade 1pa{g~n~, ao se de~1tar o 
t-:i: .pessoas nascem, casam;·,procnam;-"e morrem.Um .tabu ·do·· incesto, delímítam-se tarnbem as f , lar que hoje abriga uma fa'm ílla nuclear, categorias de parentes consangüíneos e afins e, 
' ': daqui a.alguns anos abngará uma familia extensa, freqiientemente, as categorias de pessoas com 
l quando um ou mais.dos filhos se casar e tíver.seus quem se pode casar. · ·· , 
,,·: própri .. o. fi1lh. . os,'par. a voltar,a, ·•.ser.· nuclear, quafl<!o · · Isto. nos. leva a entrar em a~as tec~caljda~es 

os pats morrerem, e o casal da segundageração que, embora pareçam complicadas a~nrneira 
pa .. ssar à cabeça da .. família. Portan. t.º' um prímeíro vista, tomam,-seinteligíveis, quando percebemos a 

i .... levantamento da população de uma aldei~ deve sua lógicaÍ; 

1

. ; se~. s~p~e con~er~o o, ~ue. realm.en~ e_: uma 
-: . pnmeira un ressao sístemática mas smcromca da - 

··•.·.··.'·· ~it~.ç. ~º .. · ... i., l.l'2S' :~. entá' Je,is' ·.··. de, c.l~. mc:a·ça·.-º .. e, , A C ~l'l.55 1 PI C/t C í-f O .'::; ·1~terP.r.etaçao.·1a/foram_',com.etldo_s pela ' I 

t .· · ·.· .. · .. ~ ..... ac· .. ·t. e .. r:iza ..... ç_ão···apressad .. · ~.d-.e !i.P.º .. s de .. t:. amíl.i~·n·um··ª.·.• •·· ,mesma:soc1edade,: por nao. se •levar emconta:a 
}: '. . .dííp'ensão 'témp?~I, o , cfolq. ~e des~nvolvimentó. 
f . dos. grupos familiares (sobre isso Vide Regras de 
t ··· Residência, de Ward Goódenough, Textos de 
! Aula;Antropologla~,Brasflia:Ed·U!lb).·.. 'A n1n .•. ..-nt>°1M"(JO/Jlll'l i111111Hi.' 1 Uma das recntcas -mais eficientes para s .. ~;vi 11\:. .~ •.t:::V~ 
[ desvendes as conexões entre os 'habitantes de um T . alvez SJst.ema de classiflcação de 
e: grupo local e. destes com os' de outros ~rupos . . .. pareptes mais com~ nas sociedades · 
. locais em muitos casos abramtendo a sociedade ·.· .. ·. ind1~enas sul-emericanas, também 1 ·:·. inteiri, é-o' levailtaJ?,ento de ~néal~s. g um , . , freqilentemente encontrado el'I! ~utras 
; . processo lento, Iabcríoso e monótono nao s6 para · ·. .. · · partes d(?,, ~up<io, é o que distíngue 

I• . o pesquisador coz:no .1>!11'ª os iiúoimante$; porém,. entr~ parenJes consangüfneos e parentes afins em 
produz valiosos ®'14endos.: Peµ tconstru ão su~ . terminologia. ~nquanto que na .. nossa 

.: '' 'cuidadosa: de; geheólogías> é < possíveFdetdtar:' S~ctedade não se faz diferença de termos para_ os 
, pad_rões de casamento, m~ndanças de lo~l de, tí~s m. atem. ~s .º · paternos. , ne. m. para .. os vários i · · indivíduos ou irrupos, .. causas de mortalidad<h: PIU!!ºS, ne~ para <?S .s_?llrirthos 9lhos .d.e noss~s ·· ,, .. ·•· .. ·1··.·· ... ···.·······a· ·. ·.'i'd· .... ,','·,.· .... · · ., ... · .. : ·. · ... 'd'. ·. ·., - . · .•••••. aos e de no· ssas umas em muítassociedades é r · .me us1ve .ev1 o ,_a 6ue~xas ·.011:. oenças. -~~·! • . . . . ,_ . • • t · -~esi:onh,ecidas, . normas , c: quebras: de , normas. essclnp~ p~a a ordenação 0:as relações sociais 
'· . -.· Í'CSiden~ .. ia' is,.- d.efun ... ·· i!ação, de:. p.· ai:e.n1e~/ ()Ui:. d_é..· .. , q.· U e;,···,~.-, dit .. ~ er .. el_l .. Ç'as .. ,S. ejam ..... felt.as. e ·am·p· lamente r ::~~h(~~'~iir;rWttl;ll~diri~~~}!~'fíf Jrfo!~~;t~f ~1,~ifíéaçã~ a que' me _ref1r0, 
1.- . "de.·socessão e .outras facetas que. podem não ser.' col_iliecid();por vanos nomes (íroquês, dravídíano, }<. facilmen~e , viJu~as; ; o leva~tamentó de, . de duas,seções), é tal que, quando uma pessoa se 
f ·· genealogias. e, pois, um- -. dos instrumentos !efere a algum Pll!ente pelo termo de par~n~esC;?, l prioritários rio trabalho de campo. . . •. Já .. está. ·a.utoma_t1camente fazendo a. dístínção 
l < Naturalmente, a sua utilidade reflete um dos entre cons~meos. e. ai'JDS: Essa distinção é 
\, ··. aspedos .mais salientes • das relações sociais na b~ada, em ou~a· .d1stmçao unp_ortante que é. a 
1 ni a í o r ia· dà s s o c ie dades: indígenas: a do ~~xo. dosP~IS.d~ alguém e dos irmãos dos pais. 

predominância do .parentesco, Mesmo quando a As relaç§e~ ,sao,,sempte, Cltlculad~, te~do corno 
con~xão geneal!)gica. entre .duas pessoas nã() é ponto . de partida uma determinad pessoa, ' ' . . ' 
precisamente conhecida, o laço de parentesco que homem ou mufü~, ª quem chamamos de ego. De tm~ entre si, Assim com~ ego se refere ~ seus nuclear se confunde com uma parentela mais 
as une: prcssup~ que num .. passado mais ou. mme_11a.e:squematlca, pojl!lmos repre~~tar essas . tios com t7nno~ de ,afinidade, ele tam~m se extensa. , . 
menos distante elas, tiveram um ou mais ~<:laçoes · e"l1;, form~ d!l :~1~ama, utilizando ps refere a seus sobrinhos .com termos de afin1d~e: O fato de que _uma pessoa chama vanos 

,,. 1 ascendentes. em comum. Entretanto, uma das. sfrnbo los . c~nve_nc1ona1s dos estudos de Port~to, d,o ponto d_e Vista de um ego masculino. homens de P8! nao deve ser tomado por 
características das; sociedades ind (genas parentesco_(V1deJ>1a&rrun:a 1). · · . os f1J~9s de_ minhas (mas não meus) "promíscuidade primitiva", éomo queriam algu_ns 
sul-americanas é a pouca profundidade da. ·. Na geraça<>.A0t ·P~. de ego, Geração, + consangüíneas 330 meus af'ms_ e os filhos de evolucionistas do século passado. Ao contrãrio, 
memória genealógica. Raramenteo conhecimento .l; seus p~en~~~ ·consanguí!'eos (~parecem com rninhas (mas nao meus) afins saó meus ~n~: todos . sabem n:1u1t_? bem quem sao seus 
de um adulto 'scbre os seus ancestrais vai além da ~ços ho!izo_nta1s). são o pai e os írmãos deste, a güfneos, Do ponto de VJst~ de ~1m ego feminino: verdadeiros pais, irmaos etc. e, em termos de 
terceira geração; isto é, a geração dos pais de seus mae e.as l!'ll~ desta; em outras palavras, os pais e os fílhos de meus. (mas nao ,minhas) consangui- comportam~n~o, ~x.ístem importantes distinções 
avós: N.ãº. tendo. iri. aíores conscqu.ênc.ías s.oc.iais ou S~/J. s. um. aps do mes. mo .se~o. p. s s.~us afins n~os sa~ meus a~ms e os filhos de m. e.~.~jmas ~ntr1;_ os pa~. irmaos, fi_lhos ve~dade1ros e os p_a,s, 17 riligiosas; como na China antiga ou em artes da (m_dicad?s por ·traços.vertu:~lS) s~o as irmãs do nao . minhas) afins são meus. consangumeos, ir m aos, filhos classificatôrios. O que isso 
Africa·,. -c . conhecimento aprofu:J'ado de pai e os umão,s da mâe, ou seja, os umãos de sexo Diferentemente da ~ossa so?1edade,'. em que reprt:5enta é lima forma de ordenação! de 
genealogias não tem maior interesse, e a memória . oposto d<>s pais .. · . . . . . urna relação de af1;mdade . so, é criada P:>r classt~cação social dos parentes, a qual se articula 
dos ancestrais remótos não é cultivada ... · As dem_ais_ gerações S.lll1Plesmente s<:guem a casamento, nessas sociedades mdigenas a relaçao perfeitamente com outros aspectos da estrutura 
·. Na falta de ligações geneal6gicas precisas,. é mesma l\Sgica . .?-la geração de~. Geraçao O, os ~e afinidade é transmitida de geração a ge!ação, social. • . . . _ . O 
comumrecónhe<:erern-separentesdistantes. como filhos daq. ue. les. a quem.um ... ª. pessoa. chama d~ mdependentemente de casamentos espec1ficos, A relevanc1a da d1stmçao entre prunos ~ 
sendo consangüíneos_ ou., afins através. de um 'pai' ou de. 'mãe'.sãci _chan:iados ~e '!rmãos': Estes com.o. o é'~ reia~o de_ consangüi'.nídade. ("'J)le paralelos e ~u~ad<:>s, entre consang~íneos e afins, ~ 

,, .cálculo .. Praticamente, algébriC?: se A. é meu (traÇ<?s honz.on.t_aist~o ospr~prios~ã'os. de ego DaVid1an. K!fslup Tenn!nology as an Express1on torna-se mais obVJ.a, quan~o a co!1Jugamos com 
0 ; , ~nsanguíneo e se ~ e consangüíneo de A, estão e os filho~. dos trrnaos do pai e das irmãs da mãe. of Mamage ., de Louis Dumont, Man 5 3/54: uma regra de descendência definida e com um 

1. 11 é também meu consangüfoeo.-Esse cálculo nã'o A. estes parentes os antropólogos ~amam de 34-39, 1953). tipo de grupo de descend~ncia. Adiantando um i 
\ é idêntico·em.todos,os casos e dependendo da. ,pn~os paralelos.- Quanto aos dei:na.is, os filhos· A distinção entre primos cruzados e primos pouco a discussão desses fertômenos,digamosque .r:J 
1 S?ciedade, pojle estar- abert_o a' rnanipulaÇÕes e das. umas do,.P~i e o~ filhos dos umãos da.rnã'e paralelos é da máxima importância, porque. é n\J!'l'ia · dada, sociedade, Borôro, "por· ex~~plo, < 
i aJustes! dependendo dos, mteresses·,tdaquele~ (traços verttca1s), .. sao chamados d? pnmos atra~s d:!~ que se. estabelece~ as preferências existe uma regra de descendência matnlmear, G) 

!'
•. ~nvolvi. dos; Se,, por .. exemplo. ,· .. um. , home19 ·esta.·. cruzad. os, ~ .. tes afims .. ~.º .po. nto ?e vista.de um. ~atrl1llorua1s . do s~terna social, o que está pela qual ~s filhos <!_e ambos os sexos her~am a ~ 
; .·· mt.eressado numa mulher .que; por-esse cálculo,,,. eg? masçulino, tem{os então. os pais de ~eus (ou dll'(:tamente _ ligado a reproduçãq do gi:upo. E d~s_ct;ndênCJa da mae. Estando essa sociedade ~ 

· seria sua consagüinea,, ele pode reinterpretar a ,minhas) consangü neos (as) são ta.mbem _meus muito . freqüente serem ?s pnmos_ p~lelos ~•Yl;dt~a el!1 duas partes, ou metades, cada i.. 
,1. sua relação. com ela e encontrar alguma consangüíneos ~ .os pais de meus (ou minhas) equ~c1on~os com os 1nnã'os, · nao so na md1v1duo irá forçosamente pertencer a urna .~ 

jru.iificativa p~passar a consíd.. · er .. · á·la ~ .. m.o afun; ... afins são tam~~ !1leus afms. º. mesm. º. ocorre tenn!!Jolog1~ _de parentesco, mas nas I?.r6prias delas; que, pela desce.ndê.ncia m. ª. trilinear. será a e= 
portant9; ~xuâlniente, acessível:' Sobre os K.tahô;: · quando ego é fenuruno. ··.· . '··. . . ~ relaçoes _sociais, embora, todos. saibam muito_ bem d? ~ua m!e. De· m~o a maJ1ter as duas metades ;:,) 

. diz:Melattíó.segúirtte:..; .. , > .. -.':i, ,,; : ; , , <, ?' .. ;·.-Na gera~ .dos filhos. de .. ego, pcí:er8:900 -1, quem sao, ~s "ver~ade1ros" mn.«os. Sobi:e eles d1Stll}tamente sepàradas, os membros de uma s6 .;, 
i. , '-·"· :. ;· .: ., : .,. ~ >:, ,.: > ; , ._:. ,,..,. ;temos.~: aplic:ação _do mesmo pnn pio, com pode também recair-o tabu do incesto ou, pelo podem éasar com·-mernbros da outra e nunca 

00 I , ·.· 'Apesar ,de ~e poçler ~tstlll811µ- com .. c:lareza;~ . alguns !l)Ustes~ As pnmas cruzadas de um homem m~os, urna forte interdição ao casament~ .. Jáos .~entro de sua própria n:ietade, ~ob pena de ~ 
1 comi,ortatn.<:nto· própno p~ .consaIJgüíne.os; e, ;e os primos ,cruzados de urna mulher,. sende;> seus primos cr;uzados sã? os cônj .!_lgeS preferençia1~. .• incorrer em rela_cç_es . consideradas incestuosas e ~ 

\ 

· OllttO próprio~ ,para afJ,ns,nao sepôde'_d~finu:q11,e aftns; são,-ao nteS1110. tempo, possí~s·CÔIIJ~S. . Se a nossa soctedade nao .. faz a dint~ç;:io passívetS. depuru~aQ. Em outras palavras, essas ~ 
·. c_a te' :g.~} ía.s, :A.~:. P ª.· r~ntesc ... º,.· se:;incluellli ..• ;.~º.rtanto' ·.·.·se. eg' O· . .se casar com' um.a de suas prun' 'as entre primos cruzadofe primos paralelo~. essa é metades são exogamicas. Acombinaça.-o de todos 1 8, 

.... ~~ssarnunente entr~ os cç~ilÚteos.;_,de um criizàdas, ,ob_viamente os filhos dela (e dele} serão apen~ uma de várias 'opões possíveJS e se . esse~. elementos .. ...,, metades descendência ·· :;· 
1 , ipd.1~duo.;1 ps I<raho ~11c_o~~.qu~:na<> .deye seus. CO!lSangüíneos.; !-{as ~m~ O,;slstema .de re,Iac1ona com .o fato' de·que;.gerlllmente, entre matrilinear; exogam1a - dentro do contexto em E:i 
\ · ha. \l~f' -rel3:ções . s~:,cu;ns, ,entre. :,~ar~ntes . classificação_é gene~izante e.~ exis~ntja não nos; o Pai:~t~co não~. fator decisivo na escolha que as pessoas,são. relacionadas entre si ou como u 
,.. ço .. nsangO. . ln. eo.s., .. ~-hom. etn.d. ~ve t~mar.~ .. ad. º., d. epeíid. e da:. concre·. ttza.çâ:o.; reá1 de casam.. . ~tos de .. p .. 3:r. ce~r~ matnmoniaL.Se , na n~ssa consangüín.eas. ou·co .. mo afins resu. ltano Diagrama o,:, 

\

• para:nãott1r,relaçõe~sexuaiscom~~numC!o específicos,automaticamenteosfilhosdasprunas termm9tog1ade-;parentesoo (que é, ahás, 2; .. · .· ·.··. ('f) 
: exc~ssiyo:. d~·- par,en~s..c:on~n,g(lmeas;,>:po.!,S, (:(U.Zadas são,.chamados ~e.fúhos; uer ego~· estrutúralm~(e a· mesma dos, uirnós. e, por .. ,'Chamando:as· dul!S metades de· A e B e ~ 

. , Jrànsf()tJriàn4<bis: ~es,se :>tt:iod(), :.«mt. ~f~;, na<\.. oµ._nJo com elas; quer se,a ~1.e, o PJ ou. ni<>; Pelo isso; chamadi! também esqu~6) ;5?amília-nuclear. · observando : a ; . re,.ia '~e · exogarnia ·de. metades, 1 · 
i. r~b.era' ~,alliri~11to 'P.1~º-~~ta~. q~~nto mesmo cálculo, ~ irmãs ~e um, ~ome111 póderão aparece ~estacada do resto dos parent~ (nã? há vetn<>s que os primos paralelos são· membros da L -~s ;"ajins )i~, me11s.o ~eJ:ltO ~be,ra; 11as .· ~, c:oin .. se,us Pf!MOS ~()s •. ;6.quJ se ,wete.o .U.Qs ou .tias, cl!am~os de pai o~ mãe, nem pnmos metade de ego, portanto. vedados ao casamento, e . · 

\< ~1;;f~~~ê.nljá:i~~~:~~~: ~if~ó »:ãot~~~S::ô:~:º1()t~·~~iê~dc: -~~~?~f~:ró= s~=t~t~t. ~~\~!ta1:ii:n;~~~ e~; :~~~?~=~~ 1:~ 
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' 

1. Pierôa; 2. Tiriyó; 3. Cubeo/Tukâno; 4. Makú; 5~ Yanomâmi;_6.Mayongông; 
7. L'lmista Qu~chua (como é dito no Peru); 8. Canelos Quichua (como é dito 
no E<tunâor); 9.'Shuar; 10.Tukúna: 11. Marúbo; 12. Mundurukú; 13. Tenete 
hára;· 14.· Canelas; 15. Urubus·Kaapór; 16. Xikrín/Kayapó; 17, Gaviões; 18. 
Krahô; 19. Apinayé; 20. Xerênte; 21. Parintintin; 22. Sirionó; 23. Nambiqua· 
ras; 24. Borôro; 25. Mehináku; 26. Krenakarôre; 27. Tapirapé; 28. Xavânte; 
29. Kadiuvéu; 30. Terêna; 31. Guarani/Kaiwá e 32. Kaingâng. 



O. Casamento 
cônjuges ideais para a rêprodução desse sistema. 

E comum encontrarmos na América do Sul 
sociedades indígenas organizadas em metades 
exogâmícas matrilineares, como entre os Borôro 
(Antropologia Estrutural, : , de Claude 
Lévi-Strauss, 3a. ediçto, Rio de Janeiro:Tempo 
Brasileiro, 1973;· As AWeias Borõro, de Renate 
Virtler Coleção Museu Paulista, Série Etnologia 
2, São Paulo: USP, 1976), ou patrilineares, como 
entre os Munduruku (Murphy, op, cit., 1960). 
Quer a regre de descendência seja matrilinear ou 
patrilinear, o efeito é o mesmo que 
demcnstramoano Dimama 2. . 

Além de metades- essas sociedades podem 
estar ainda mais subdivididas: em cla:s ou sibs, 
unidades cujos membros reconhecem uma 
ascendência com um, consideram-se 
consangüíneos entre si, mas. não especificam 
todos os elos genealógicos que os ligam a um 
ancestral conhecido. Esse ancestral, que deve ter 
existido há mais de três gerações, e muitas vezes 
transformado em um ser mítico, representado 
por uma espécie de animal, vegetal ou de outra 
natureza; ele pode se tomar um totem, 
dizendo-se, então, que esses clãs ou síbs são 
totémícos. Geralmente o casamento é proibido 
entre pessoas de um mesmo síb ou clã. Esses sibs 
ou clãs podem estar concentrados numa mesma 
aldeia, como no Alto Rio Negro (Goldman, op. 
cit., 1963), ou podem estar dispersçs por grandes 
distâncias, como entre os Tukuna do Alto 
Solimões (0 fndio e o Mundo dos Brancos, de 
Roberto Cardoso de Oliveira, 3a. edição, Brasflía: 
Ed. UnB, Rio de Janeiro: Fundação Roberto 
Marinho. 1981). 

Mais raras são as sociedades sul-americanas que 
estão organizadas em linhagens, isto é, grupos de 
parentes consangüíneos descendentes- óe um 
ancestral comum conhecido e identificado por 
conexões genealógicas precisas; podem ser 
patrilineares ou matrilineares, sendo as primeiras 
mais freqüentes, como entre os Xavânte 
(Maybury-Lewis, op. cít., 1967) e os Sanumá 
{'\'1 Público e o Privado'j de Alcida Ramos, 
Anuário 1\ntropológico/7c,: 13-38, Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1977; "Teenonúnia e 
conceituação social entre os índios Sanumá", da 
mesma autora, Anuário Antropológico/77: 
148-167); podem estar concentradas numa só 
aldeia ou dispersas em várias. A profundidade 
genealógica de uma dada linhagem raramente 
excede as cinco gerações, contando os mortos e 
as crianças. 

Todas essas unidades - metades, clãs ou síbs, 
linhagens - são geralmente .nomínadas, 
exogãmícas e obedecem a um único mecanismo 
de transmissão de uma geração para outra, que é 
a regra de descendência uniíínear, através do pai 
ou da mãe, mas não de ambos. Podemos 
encontrar todas elas numa mesma sociedade, em 
vários níveis de inclusão: as metades incluindo 
clãs ou SJÕs e estes incluindo linhagens. Nesses 
casos, sendo as linhagens as unidades menos 
inclusivas, elas têm um número menor de 
membros que as outras.Graficamente, teríamos 
uma representação conforme o Diagrama 3. 

Embora essas unidades possam todas coexistir 
numa só sociedade, cada uma pode existir 
também separadamente: há sociedades divifidas Por outro lado, não é fora do comum dois 
apenas em metades, outras apenas _em elas ou primos paralelos distantes se casarem, ou um 
sibs, e outras am~a apenas em linhagens. A "tio" e uma .,sobrinha", ou até mesmo pessoas 
presença ou ausên_cia de urna ou de outra unidade termínologícamente relacionadas como "mãe" e 
está ger~~te ~a a questões ?e res1den~a, "filho" O grau de desaprovação dessas uniões 
d,~ orgamzaça? polftica ou de identíficação SOCl!I depende da extensão do tabu do incesto e das 
( Mun~urucu. social ehange or false problem '. sanções aplicadas à sua quebra. Entre parentes. 
de Alcída Ramos, Amencan Ethnologist 5(4). remotos que pertencem a gruposde deseendêncía 
675-68_9: 1~78). . diferentes, casamentos entre "co~üineos" 

A . d1vers1dade_ cultural e ~oc1al é tanta que não são condenados, embora também não sejam 
permite ~a séne de a!tt:mah~s dentro de um vastamente aplaudidos, Entre os Sanumã, ·"é 
mesmo tipo de classificaçao de parentes. aeeitãvel que um homem case com uma mulher 
Sabemos, por exemplo,. que _ nem todas as que antes ele chamava, por exemplo, de "nawa" 
sociedades que fazem a distinção entre parentes C'mãe"), se ela for de um grupo diferente·do 
consangüíneos e parentes afin~ ou. e_n~re pnmos dele, e, naturalmente, remotamente aparentada" 
cruzados e primos paralelos estao divídídas assim, C'Yanoama descent and affinity" de Alcida 
emgrupos de descend~ncia._ Muitas delas,_t3!_vez a Ramos e Bruce Albert, Actes du XLII. Congrês 
maiona, segue um príncípio de transmíssão de Intemational des Américanistes 1976 2:71-90 
d_!l'eitos que advêm igualmente do pai t: da mãe, Paris, 1977). • ' ' ;_ ' 
nao havend. o ; rn:tades, nem SI~s. nem_ linhagens, Embora se ouça as ve. zes os planos d.e uma.mãe 
Uma. das . funções dessas unidades, que e Jt ou de um pai sobre os futuros consones de seus 
regulamentação· do casamento, é desempenhada, filhos pequenos dentre os primos cruzados destes, 
em S<?cied~~s (!ue não t~Tl) esses _grupos, p~la e, embora as crianças possam, eventualmente, vir 
prôpria _d1stmqao consangüíneos/afins, fornecida a se casar como foi previsto, isso não siplifica 
pela terminologia ~~ parentesco. necessariamente imposição da· vontade dos pais 

E assim como hã essas sociedades que dividem sobre a vontade dos (llhos; revela isso, sim,' a 
os parentes entre consanguíneos e afins, ou entre expectativa de casamentos ideais, dentro das 
casáveis e não casáveis, com ou sem grupos de normas P.teferidas. E sendo .os casamentos em 
descendência, também há sociedades indígenas geral facihn~te desfeitos, novas uniões pod_er~o 
sul-americanas que classificam os, parentes e ou.não sesuu, a norma do casamento de prunos 
selecionam ~rtjugues de outras maneiras. Entre os cruzados. . . 
Terêna (Do I ndio ao Bugre, de Roberto Cardoso de Enquanto !1ª nossa sociedade há _uma regra·, 
Oliveira, 2a. edição, Rio de Janeiro: Francisco que diz taxativamente· com quem nao se pod,e 
Alves, 1976), ou os Kadiwéu (Ribeiro op. cit., casar (os parentes vedad(?S pelo tabu de ince~tc:,J; 
1974), por exemplo, todos os parentes da geraç!o e nâo há nenhuma que diga com que categoriade 
dos pais são classificados numa mesma categoria; '~SS?ª se pode_- ~. essa ~arente es~tl1a 
não havendo a distinção entre "pais e ··tios''; na Ilimitada de CÕnJuge•e, de fato~ exatamente ,tss.o: , 
mesma-geração de ego, todos são chamados pelo apenas arar~t~. Uma .série de fatores:contri"'~u1 
mesmo termo, não se fazendo a difetença entre para .d1m. muir consideravelmente as opçoes 
"irmãos" e "prímos", e na geração dos fill'los nil'o .. · n:iattimoniais:, etnia, educação;•. -cíasse socíàl, 
há a. categoria de "sobrinhos", Em ·outras religião, poder aquisitivo etc.: Embora it~ 
p~avr~ •. a ~istinção e_nti:e ~nsangüíneos e afins havend.o regras explícitas, há..sem,dúviclas,nomiaf 
n;10.é.fe1ta.pela. :termmologia'de parentesco;.e1a· implí~tas. •.que. regulam... . . o.~ .: ~to ~tre n.ós. )a, 

. depende da:efe~~o de.casamentos concretos: em.usocíededes ·in4{gen~l~ºtexisteuvzegras 
···INfo d. eve, haver. ~ento. éom nenhuma dessas •. 'expl{fitas. •tanto . proibind .. oi;º. ·-.·. caaam. énto: :com····· . 

. , pessoas. .. .. . ·.·. . certas pessoas como ~lecendcta catego,ia,de. 

O estabelecimento de regras de 
· .. casamento dentro do r, •siste. ma de· 
parentesco pode dar a impressão de 
que as opções individuais são mínimas 
ou inexistentes e que, prisioneiras de 

regras sociais rígidas, as pessoas são compelidas a 
casar até com quem não querem. Na realidade, 
não é assim. Em primeiro lugar,. nos sítemas 
discutidos acima, ong:c;o código social estabetece 
os primos cruzados como sendo os cônjuges 
preferenciais, uma nssoa não está limitada a. 
apenas um ou dois primos ou primas. Pela 
extensão dos termos de parentesco e parentes que 
não são os pais e irmãos imediatos, cria-se uma 
categoria bastante ampla de cônjuges potenciais. 

Não são somente as filhas da irmã do pai ou 
do i.nnto da ml'e as esposas preferenciais de um 
homem, mas também as filhas das primas 
paralelas do pai ou dos primos paralelos da mãe. 
No âmbito da categoria de pessoas casáveis há, 
pois, uma boa probabilidade de um homem e · 
uma mulher se interessarem um pelo outro sexual 
ou matrimonialmente. 

~ 1 • EGO E SEUS CONSANGOiliEOS E AFINS 

AÔ. =f Os 

/j = 
A B 8 

B A 

PRIMOS PRIMOS 
PARALELOS CRUZADOS 

B 
PRIMOS 

CRUZADOS 
PRIMOS 

PARALELOS 

A A= Os o 
A 

D.= e 

Diagrama : 2 EGO E SEUS PRIMOS PARALELOS E PRIMOS CRUZADOS 

A 
B 

A A A A 

cônjuges preferenciais. No entanto, essas regras 
não representam uma camisa de força; há, na 
realidade, uma considerável margem de escolha 
individual. As pessoas não são simplesescaravas de 
seu sistema social. O que tudo isso significa é 
que a estrutura. de um dado sistema social nãc 
depende da total e exata observação de regras; 
possibilitando variações maiores ou menores, a 
estrutura representa como que um guia 
orientador, permitindo 9.ue a vida . social seja 
fluida, flexível e adaptável a situações novas; 

Casando ou não com uma prima cruzada, um 
indivíduo terá que optar por .onde morar com 
sua mulher. Em muitos casos, a prática 
tradicional auxilia na escolha; em outros, fatores 

1
. específicos circunstanciais influem na decisão. De 
modo geral, nas sociedades indígenas cuja norma 

1 
de residência não foi drasticamente modificada 
pela influência do co~tato com brancos, é muito 

. raro encontrar famílias nucleares, vivendo em 
casas separadas, como .ocorte.comumente entre 
nós. Ao contrário, como já foi assinalado, a 
família nuclear tende a se diluir numa redê ·.de 
parentes mais abrangente. . . . · 

As modalidades mais conhecidas de residência 
"após o casamento são a patrílocal ou virilocal e a 
matrilocal ou uxorilocal. Na primeira, o .marído 

· traz à esposa para morar na C3Sll de seus pais; na 
segunda, o marido muda-se para casa dos sogros. :e muito comum a regia <le residência patrilocal 
viI associada à regra de descendência patrílínear 
(Cubeo, Tukúna) e a matrilocal acompanhar a 
regra matrilinear. (BotOro). Há, porém, várias· 
sociedades· . nó. contínente .• sul-ainériéano . com 
regra de· descendêncía patrilinear, onde:. os 
maridos· vivem na . casa ou· na aldeia dos pais de s~ mulher~. (Mund~6, Xa~te; Sunamá); 
··,·Quando. a residência é matrilocalthá· uma 
tendência à existência: da . casa dos homens, 
~nto de encontro desses pais, ·e maridos que 
vieram de oumis casas ou · de. outras· aldeias 
(Mwidurukc, Xa.'1tnte; BotOro) ••. · ·, . '. · .. ·., - . ·· .. , ·No · regime mátrilocal' tambérifi é comum 

e-exigir-se '.dó maridôqué trabalbe.·parâ os sogros, caçando; pescando, tiabaJJ1aridéf na'roçâ; düniite 
. um certo período de temno: é o chamado 

A B 8 A 

"serviço da noiva". Esse período varia de 
sociedade para sociedade e até de familia para 
famúía, Associado muitas vezes a esse arranjo 
residencial está o costume da "evita~o": genro e 
sogra e/ou sogro não se olham, nao se falam, 
muito menos se tocam, numa demonstração de 
respeito, deferência, humildade, embaraço, 
tensão, ou o que quer que seja o sentimento ou 
conjunto de sentimentos que existe entre essas 
pessoas em cada sociedade . específica. Essa 
evitação pode durar a vida inteira ou pode ii se 
atenuàndo conforme o casal novo vai tendo filhos 
e amadurecendo, passando, em tempo hábil, a 
ocupar o lugar dos velhos sogros. 

O casamento pode dar-se dentro de urna 
mesma aldeia, como alternativa preferida 
(endogamia de aldeia) ou entre aldeias diferentes 
(exogamia de aldeia). Ele pode ser o veículo. mais 
'importante no estabelecimento de alianças entre 
. comunidades .. diversas, .. resultando na formação de ... 
ums rede de aldeias aliadas que se unem em casei 
de· conflito com outras, ou pode ser apenas uma 
ligação entre fam11ill$, sem maiores repercussões 
polftico-mílitares.: -De . qualquer maneira, nas 
sociedades indígenas, como na nossa, o 
matrimônio. envolve direitos e obrigações que 
transcendem os interesses.tmediatos dos cônjuges. 
.; trocas de serviços ou bens, obrigações rituais; 
promessas de . outros. casamentos futuros - ·que malltêm ·duas ou mais fanii'lias em 
constante interação. • : . ··.A· :_prática: da ·poligamia - - o· ,_casamento 
Sll'llultãneo - de . um homem com · mais de urna· 
mulher ;_ é comum, . porém é bem' menos 
freqüente do. q.· u.e a moil. ~-· ain. ia. · º. que .º.co. i·r. e .em muitas sociedades indíg~as são casamentos 

< em série; tanto do ponto de vista dos homens 
como do das mulheres. Na .socíedade Sanumá, · 
por .exemplo, raramente urna genealogia 
apresenta' casos de membros de um casal terem·se 
casado .: apenas. uma . ~- . () diy6rêio . é co~µin; 
'como também o são os casamentos subsequentes; 
No.s _casos de separ_ação, os f.qt<?s. tendem;a Jicar: 
.cem 'â:mfe,'princq,$ento:·se ainda ·slo.muit<> 
.·. pequenos;. 
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fraturas, tão conhecidosentre nós. ·,. 
Muito raramente as crianças iudígé)rns 

são punidas, quase nunca fisíciúnente:•·A 
atitude das pessoas para com os filhos.ê 
geralmente de grande paciência, tolerãncía; 
atenção e respeito por suas peculiaridades. 
A mãe amamenta durante uns dois ou três 
anos e a criança não é bruscamente 
desmamada. O espaçamento dos filhos é_ 
suficientemente grande-.três, quatroanos,' 

. ou mais, - de lllodo a evitar a cornp!'.,~.~-~~ 
de dois bebês pelo afeto e léite·maternós. 
Durante toda a. infância, a criança está 
sempre cercada de pessoas de várias idades 
e diferentes graus de proximidade e 
autoridade, de modo que não está nunca 
exposta exclusivamente às idiossincrasias 
de apenas dois seres humanos, o pai e a mãe. 
Lima criança manhosa ou irritada pode se 
comportar agressivamente, batendo na mãe 
ou em quem quer que 'seja, quebrando 
coisas, aos berros, que os pais e os demais 
adultos se limitam a observar, sorrir e 
esperar que passe a crise; ela nunca é 
castigada por fazer um adulto perder. a 
paciência; pode ser repreendida, mas nunca 
é vítima de maus tratos físicos. ·. 

Desde muito cedo, sem instrução formal 
e sem violência, as crianças indígenas 
aprendem aa.regras 'do jogo social, o.que 
pode e o que não pode ser feito e as formas 
de controle social aplicadas àqueles que 
infrin~m seriâmente essas regras do jogo. 

Guia de Estudos 
Idéias-Chave 

- Critérios para caracterização das unidades 
que compõem as sociedades indígenas. 
- Diversidade cultural na delimitação das cate 

gorias de parentesco . 

. Questionario de Re .• -o . 
1) Quais os tipos de unidades sociais em que se ~· 

dividem as sociedades indígenas? 
2) Por que razão se pode afirmar que, apesar das· 

regras explícitas que indicam os cônjuges proibi-. 
dos e, muitas· vezes, os cônjuges preferidos ou 
prescrítos..hã margem, nas sociedades indígenas, 
para a escolha matrimonial? 

Leitura Indicada 
SCHADEN,.Ego~·(org.). Leituras de 'E;tnologia:::: · 

Brasileira. São Paulo: Nacional, 1976. Ler os tex 
tos da Parte III. 

I Fortaleza, 1 O de março de l 98S - Universidade Aberta - O POVO 

IS~~~=~l~~~~l~~~i~ 
·· ?:::> transformàt·:as c rranças cm 

COlllpfetos memhrôS_:de sua sociedade, é 
efetuado também pelos parentes mais 
próximos e até pela comunidade inteira. Se 
um~ 'mulher tem que fazer algo sem poder 
ou\Werer carregar 'UIJ'l filho de colo, há 
sei:Jip[e alguém na ·ai~~fa para tomar conta 
da,-~pança, mesmo que sejam apenas outras 
cri@'çàs maiores, ·• ~é: cedo aprendem a 
desempenhar muitas das atividades dos 
adultos. . .. ,• 

A infância é uma fase de aprendizado 
scc ial e as crianças são totalmente 
integradas na vida comunitária. Não há 
lugar nem contexto onde uma criança 
indígena. não possa ser admitida, nem há 
recintos 'nem assuntos "inipróprios para 
menores". Os brinquedos infantis são 
miniaturas dos instrumentos dos adultos e 

. raram~ Íl tê' criações éspeciais com ô" bon ecas 
ou jogos de armar. Poderíamos dizer 
mesmo que as crianças indígenas são 
adultos cm miniatura e não um segmento 
incapaz. ,'e segregado da sociedade. 
Impressiona a um· estranho a habilidade e 
competência com q~e. crianças indias de 
$CUS quatro, cincoanos manipulam facas, 
terçados, fazem fogueiras, sem incorrerem 
em: acidentes infantis, como cortes ou 
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S ob o rótulo abrangente de 1 _A viqa comunitária de uma a)deia i~Mgena 
"organização politica" trataremos de nao esta a salvo de gerar ':(>!lfltt~s, disputas, 
vários assuntos relacionados com a, comp ort amen tos an u-socrais diversos, cm 
resolução de conflitos, as fontes e O diferentes $raus de gravidade e desaprovação:.. O 
uso do poder, Jideranri, unídar'es grupo _ social rea~ a isso segu~do, padroes 

políticas e outras facetas da vida • pública" nas culturais reconhecídos por to~os, .nao so de ':1°2ª 
sociedades indrgenas. dada aldeia, ma~ da so_CJeda~e inteira. A definiçâo 

do que e uma infração social varra de sociedade 
Nessas sociedades onde não há poder pau sociedade. Enquanto em algumas o 

centralizado, onde não há polícia nem forças assassinato é severamente punidovem outras ele é 
armadas permanentes, nem Constituição escrita, considerado assunto particular das pessoas 
nem tribunais, nem código civil ou penal, nem envolvidas; numas o adultério pode resultar em 
cadeia (excetuando casos, como as reservas sanções sociais contra os adúlteros, noutras pode 
indígenas do Sul do Brasil, onde 'ela foi ficar apenas entre o marido, a mulher e o 
introduzida pelos brancos), como é mantida a terceiro; a quebra do tabu de incesto pode levar 
ordem social, quais os padrões de legitimidade, a os infratores a penas mais ou menos pesadas; a 
quem. sãodelegados poderesde decisão, quais os prática da. feitiçaria.pede ser apenas desaprova~a 
beneficíârios de .. poder político? Sendo essas verbalmente ou· pode resultar na exccuçao 
sociedades essencialmente igualitárias em sua sumária do alegado feiticeiro. Porém, cada 
maioria, como se destacam os líderes políticos e sociedade tem seu elenco de "crimes" que são da 
que prívilé_gjos têm eles? Como é mantk'a e alçada do grupo e não apenas assuntos 
transmitida a liderança? E supondo, domésticos, e tem também um elenco de 
justificadamente, que a esfera política não existe punições correspondentes a esses crimes. 
no vácuo, qual a sua ligação com as demais · A freqüência e variedade de crimes .e seus 
esferas-social, religiosa, e econômíca? castigos pode ser mínima, como entre os Síríonó 
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·:::_;;.r '.'.Ji,il~if in~;·'K~~igdÍó;,:~~b:~l;.··~~st~ .. ·~u. 
estupro·- são' muito . raros' e . onde .. as .• obrigações 
entre: parentes iá trazem em simesmas os freios 
e:,(igi~os pela, oi"~em. pú~lica: "Em ger3!, p~ecc 
que a manutençao da lei e da ordem esta apoiada 
em grande parte no princípio da reciprocidade 
(mesmo que ·forçada), no temor a sanções 
sobrenaturais e represálias e no desejo de 
aprovação pública" ( Holmberg. op, eit; 1960, p. 
,61). Ja em ~utms sociedades o processo penal 
pode ser mais elaborado, como o "conselho dos 
homens" dos Xavànte, a quem são levados casos 
de disputas ou conflitos não resolvidos a nível 
individual ou familiar. Geralmente, as infrações 
mais sérias envolvem aldeias diferentes; dentro de 
uma mesma comunidade. os crimes são raros, 
embora sejam freqüentes as diferenças entre 
pessoas, disputas, desavenças entre marido e 
mulher, entre itniãos,entre cunhados etc. 

. Podemos perceber dois tipos de 
procedimentos 9ue contribuem P.ara o exercício 
do .controle social: medidas inibidoras e medidas 
punitivas. Nas sociedades indígenas parece que as 
primeiras são muito mais comuns que as 
segu~as, isto ~._são esgotadas a~ í_nibidoras antes 
que SCJa necessano aplicar as pumttvas. · . 
·. Em que consistem as medidas inibidoras? Em ·. 
geral são {>t0cedimen tos Informais e tomam as 
cores do ridículo, do mexerico ou acusações de 
feitiçaria. Ações anti-sociais, como um acesso de 
histeria ou raiva incontrolada são muitas vezes 
recebidas com risadas, piadas e gracejos. A !X'.SSOa 
que assim procede passa a ser motivo do ridículo 
coletivo, o qual geralmente surte o efeito 
desejado, que é o de trazer a pessoa de volta à 
conformidade social, O ridículo é uma das anuas 
mais eficazes para · desencorajar atitudes e 
comportamentos desaprovados pela coletividade: 
E claro que este nem sempre é o recurso mais 
aprcpríado. No caso da iminência de um 
homicídio, ou outro tipo de violência, não se 
espera que o ridículo 'soaínho evite a infração. 
Mas, por exernío, se um homem insiste em 
desempenhar tarefas femininas numa sociedade 
onde a divisão sexual do trabalho é estritamente 
observada. ele pode ser publicamente 
-ridicularizado até o ponto em que a vergonha e 
humilhação o dissuadem de continuar com elas. 

O mexerico é cuca maneira informal de 
controlar comportamentos 
indesejáveis. Comentários inicialmente 
inocentes mas que . se tornam cada vez mais 
ferinos sobre, por exemplo, a infidelidade 
conjugal de atguem num contexto social que a 
condena, chegam eventualmente aos ouvidos dos 
protagonistas e agem como uma espécie'ç!e aviso, 
dando-lhes tempo e oportunidade para por termo 
à relação, antes que algo pior lhes aconteça. 
Como medida inibidora, o mexerico é um dos 
artifícios mais poderosos de controle social. Isso 
não quer dizer que todo mexerico tem esse 
resultado ou objetivo. Muitas. vezes umaescalada 

·• no 'dlz.:que-me-dfZ . riãô' 'é:õiísegilé evitar um 
confronto entre indivíduos, fanu1ias, facções, 
aldeias, quando os envolvidos querem tirar o caso 
·a limpo. Por exemplo, fomos testemunhas de um 
caso desse tipo numa das aldeias Sanumá. Depois 
de vários dias em que coma o comentário de 9.ue 
o homem A ofendera o homem B por havê-lo 
tachado de charlatão em suas práticas 
xamanísticas, B, de uma outra aldeia, seguido do 
grosso de seus companheiros, veio até a aldeia de 
A para um confronto face-a-face. Como é da 
prática local, os dois homens se enfrentaram num 
cuelo de varapaus, o ofendido golpeando 
primeiro, o ofensor golpeando depois, sob os 
olhos alerta» das duas comunidades ali reunidas, 
mantendo o duelo sob controle, Terminado o 
confronto, o ofensor se retratou e a paz voltou a 
reinar. 

Muitos mexericos que correm ·durante o 
trabalho nas roças, nas trilhas de caça, nos 
momentos de prosa em volta de uma fozueira, não 
passam de comentários inconseqüentes sobre 
alguém que está ausente e fazem parte constante 
da rotina diária. Porém, em situações onde uma 
infração mais ou menos séria, está em vias de ser 
peq,etrada, o mexerico pode operar como uma 
especie de intimação antecipada a consumação do 
ato infrator. 

Acusações de feitiçaria, que podem advir de 
uma escalada. de mexerico, representam em 
algumas sociedades um outro mecanismo de 
prevenção de crimes. Seu · teor é mais sério e 
severo do que o ridículo e o mexerico e mais 
comumente envolve pessoas de aldeias distintas; 
são como que o Último recurso antes que a 
infração se torne fato consumaco sujeito •a 
punição. Entre os Tiriyô, "o mexerico em sua 
forma mais virulenta torna-se uma acusação de 
feitiÇària" (Rivíêre, op. cit; 1969, p.230). 
"Qualquer Infortúnio ou doença pode ser 
considerado resultado de feitiçaria e quase todas 
as mortes o são .•. Ao mesmo tempo, o medo de 
feitiçaria mar.tém o código de hospítalídade sem 
o qual cessariam as viagens pela area: qualquer 
estranho é um feiticeiro em potencial e a única 
profilaxia contra a feitiçaria é ser aberto e 
generoso •.. Acusadores e acusados certamente não 
permanecerão na mesma aldeia depois que a 
acusação é feita e, já que o mexerico sempre 
precede a acusação aberta, provavelmente uma 
das partes (supostamente a mais fraca) se retira 
antes de chegar a esse ponto e de haver 
retribuição violenta" ("Factions and -exclusíons 
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:falando;· .a, autoridade i'é respaldada, no 
·conhecimento que alguém tem··de'alguina coisa, 
conhecimento esse qué é posto a serviço da 
coletividade: um bom caçador, agricultor ou 
pescador, um bom orador, um bom xamã, ou um 
bom administrador são "bons" porque 
desenvolveram técnicas, conhecimentos e 
sabedoria acima da média. Esse conhecimento, 
essa autoridade, enfim, é o que confere 
legitimidade ao exercício do poder. O poderqve 
se calca exclusiva ou principalmente na for ;a ou 
na ameaça do uso da força e não na autorídade 
reconhecida não é um poder legítimo e só se 
mantém à custa da coerção. 

Em sociedades sem Estado, ou quai~uer 
outras formas de centralização, a posição poü tíea 
da chefia vem sempre respaldada por essa 
autoridade legitimadora. Alguém que se tenta 
impor aos companheiros sem demonstrar 
autoridade não terá o apoio dos demais. Da 
mesma maneira, se um líder tentar transformar o 
seu poder de persuasão em poder de coerção, ele 
será destituído de suas funções pela retirada do 
apoio dos membros> da comunidade. Estes 
simplesmente não llie dão importância e passam a 
contemplar ai tro líder mais oonfiávet. 
. Por .!11 ais formal que ,seja o processo de 
instalação na chefia, um lrder indigena muito 
raramente é mais do que um conselheiro, um 
coordenador de atividades. Líderes au toritários, 
isto é, que utilizam o seu conhecimento e posição 
pata exercer o poder pela força não são tolerados 
.pela sociedade e em geral são rapidamente 
substitufdos, Em sociedades como a dos Cubeo, o 
líder da comunidade, apesar da chefia hereditária, 
tem poucas possibilidades de abusar de sua 
posição, já que suas atribuições são bastante 
limitadas: 1 
· "Uma vez que não tem autoridade para t 
comandar produtividade econômica, pois não é 
um redistribuidor econômico, ele é destitu(do de 
função econômica significativa. Ao mesmo 
tempo, o líder é uma figura secular; ele não tem 
maiores poderes mágicos ou religiosos do que 
qualquer outro e, portanto, não tem autoridade 
sagrada ... 

Ele está a cargo da hospitalidade da casa, 
recebe convidados e é o principal organizador de 
festas de beber. E responsável pelas cerimônias· e 
por todo equípamcnto cerimonial, inclusive 
fumo, coca e rníhi, Preside a discussões e arbitra 
disputas. Não tem autoridade para punir, embora 
sua opinião sobre punições tenha peso. Nenhum 
líder Cubeo tem direitos sobre pessoa, vida ou 
propriedade". ' (Goldman, op . cít: 
196 :J,p.151,155-156). 

Os lfderes Cubeo têm outra característica em 
comum com virtualmente todos os ,outros 
líderes em sociedades ind<genas: a necessidade de 
ser generosos. Sua posição política, ela própria, 
impede· que os chefes exerçam qual9uer tipo de 
acumulação econômica. As dernandr s de seus 
companheiros para que o !(der passe adiante o 
<i,_ue possui são uma das garantias Je controle que 
tem os membros da comunidade sobre o seu 
chefe polÍtico. Portanto, o cargo de chefia é 
incompatível com vantagem econômica, com 
acumulação de riqueza, com maior pcder 
aquisitivo. 

Além da generosidade, existe uma gama de 
atributos que cada sociedade designa a seus 
líderes. Entre os Xavante (Maybury-Lewis, op, 
cit .. 1967), os Xikrín (Morte e Vida de uma 
Sociedade Indígena Brasileira, de Lusc Vidal, São 
~ulo: HUCITEC/EDUSP.1977)eo),l~to~. grupos 
Je do Brasil Central, o dom da oratona e um dos 
pré-requisitos para que um homem seja elevado à 
liderança ~ohtica. Entre os Nambiquaras, um 
bom líder 'deve ser capaz, sensato, ter iniciativa, 
ser trabalhador, não sovina, alé~re, grande e 
forte" ("Nambiquara Leadership ', de David 
Price, American Ethnologist 8 (4): 6~ 708, p. 
693). Entre os Ye'cuana (Mayongông) do sul da 
Venezuela, o chefe de aldeia deve · demonstrar 

"a rara combinação de sabedoria para manejar 
as relações entre pessoas, eficiência técnica e 
riqueza ritual». Além disso, deve destacar-se 
como bom trabalhador e possuir destreza ritual 
para poder prestar estes serviços quando lhe são 
requeridos. Espera-se que seja prudente e pacífico 
e que possua a persuasão· suficiente no caso de 
surgirem conflitos entre seus seguidores" 
(Relaciones Políticas em una Socledad Tribal, de 
Nelly Arvelo -Jimenez México: 1.1.I; 1974, p. 
191). 

Em algumas sociedades há, oi: havia no 
passado quando as guerras intergrupais não 
haviam sido ainda sufocadas pelos brancos, chefes 
de guerra. !(deres temporários designadc,s para 
comandar grupos de guerreiros. Uma wz 
terminada a atividade bélica, seus cargos e 
poderes de mando se extinguiam. Em alguns 
casos conhecidos, chefes de guerra fizeram 
tentativas de manter suas posições de comando, 
mas foram rechaçados ou ignorados por seus 
companheiros. Pierre Clastres descreve situações 
desse tipo para demonstrar que as socíedades 
indígenas sul-americanas são essencialmente 
antagônicas à emergência do Estado e que as 
tentativasde iooivi'duos óu grupos para instituir 
o ~oder coercitivo centralizado dentro dessas 
sociedades soo destinadas ao fracasso. 

in two South Amerícan Village systcms", de 
Peter Rivíere, ín Witchcraft, Confessions and 
Accu sations, ASA Monography 9245-255. 
Londres: Tavistock, 1970). 

Quando uma ação criminosa é consumada, 
aplica-se então, a punição correspondente: 
ostracismo, expulsão ou mesmo morte. Um 
casamento escandaloso, condenado como 
impróprio pelo grupo, pode levar o casal a sair da 
aldeia1 permanente ou temporariamente; pode 
também isolá-to em ostracismo coletivo, quando 
todos se recusam a falar, o!Har ou ter algo a ver 
com os infratores, como se eles não existissem. Se 
esse ostraciSJJl~ se prolof\Sa, o casal aca~a por se 
mudar para outra aldeía, o que equivale, na 
prática, à expulsão tácita. Um assassinato ou 
morte por feitiçaria pode levar à expulsão ou à 
execu_ção do assassino ou feiticeiro, podendo 
também deflagrar uma vendetta entre aldeias. 
principalmente se as relações entre elas já estavam 
abaladas. 

Rivalidades políticas _podem· . ampliar a 
severidade de infraçoes · que em outras 
circunstâncias não seriam tomadas tão a sério. O 
q~e pode .corneçar como uma simples disputa 
entre duas pessoas pode servir .de estopím. para 
uma escalada de hostilidades. Nesses casos, os 
mecanismos de controle social passam a servir a 
interesses _pol(ticos mais amplos, envolvendo 
várias facçoes ou aldeias em demonstrações de 
f~rça: aqueles que .sâo respaldados por maior • 
numero de paren tes em geral levam vantagem 
sobre os demais. A sociedade Xavánte oferece um 
exemplo disso: "todos os casos Xavântes são 
essencialmente questões entre grupos e não 
disputas entre índíviduos. Uma desavença pessoal 
não se : torna uma disputa a ser julgada pelo 
conselho dos homens a menos que e até que se 
torne um assunto de faccionalismo. 
"(Maybury-Lewis, op. cít: 1967, p. 188). Quando 
passa a ser assunto pohtico, uma disputa pode ser 
motivo de ações e reações que extravasam os 
interesses dos contendores para se tornarem 
veículos de luta política. 

Poder 
Não é ponto pacífico entre os antroeólogos e 

outros cientistas sociais o fato de existir ou não 
poder propriamente dito em sociedades ditas 
igualitárias. Há os que consideram que só existe 
poder onde há o uso e recurso à força como 
fonna coercitíva de garantir conformidade social 
e cujo acesso está limitado a apenas alguns 
índíviduos, como ocorre no Estado. 

Mas há os que sustentam que o poder está 
presente em toda e qualquer sociedade humana, 
por m.ais igualitária que seja; esse poder, não 

. estando concentrado nas mãos de · ~ucos, 
apresenta-se difuso e espalhado pela coíetívídade, 
na forma de $fUPOS de pressão, controle social, 
direitos e obrigações pessoais. Esta é a posição, 
por exemplo, do antropólogo francês Pierre 
Clastres (A Sociedade contra o Estado, Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1978) que argumenta 
que as sociedades indígenas da América do Sul, 
cm particular os povos Tup í, mantêm-ou 
mantinham - estruturas incompatíveis com a 
ex istên eia de centralização estatal, que elas são a 
antítese do Estado, inclusive com mecanismos de 
defesa· contra o possível surgimento de um 
aparelho estatal. Se assim é, se nas sociedades 
indígenas igualitárias o poder não é retido por 
uns poucos privilegiados, em que consiste então a 
liderança política que é encontrada em todas 
essas sociedades? 

Abrindo um parêntesis, vale a pena assinar que 
o· igualitarismo dessas sociedades não é total a 
ponto de não haver lugar para diferenciações 
entre indivíduos ou categorias de individues. 
Quanto mais não seja, existe sempre a diferença 
entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, 
entre adultos e crianças. Sobre essas diferenças 
físico-sociais é possível construir-se diferenças 
sócio-políticas, o que geralmente ocorre: os 
homens tendem a exercer maior domtnío sobre as 
mulheres do que vice-versa, e os mais velhos sobre 
os mais novos. Há, também, consideráveis 
distinções em personalidade e habilidades 
pessoais; há os bons e os maus caçadores, os bons 
e os maus xamãs, os bons e os maus oradores. 
Essas diferenças psicossociais também podem 
tornar-se a base para diferenciações 
sócio-políticas. 

Na América do Sul não andina encontramos 
bastante variações scbre o tema da liderança 
política em sociedades indígenas. Temos 
sociedades em que o reconhecimento de um 
chefe é incontestável, em que ele é o legítimo 
herdeiro da chefia, chefia essa que passa de pais a 
filhos ou a irmãos mais novos e através das 
gerações é mantida num mesmo grupo de 
descendência. Este tipo de chefia é exemplifícado 
pelos Cubeo do noroeste amazônico, onde existe 
um complexo sistema hierárquico entre os sibs 
componentes da sociedade e onde o cabeça do sib 
superior é também o chefe da comunidade 
(Goldman, op. cit; 1963, p. 151-157). Ternos, 
por outro lado, sociedades como a dos 
Nambiquaras, onde é por vezes difícil perceber se 
exis te , realmente, uma liderança polúíca 
definida, ou ainda, como entre os Kawahib, ou 
Parintintín, uma identificação entre comunidade 
e líder, onde este "por assim dizer; cria o grupo e 
o mantém unido' (Force and Persuasíon, de 
Waud Kracke, Chicago: The Uníversity of 
Chicago Press, 1978, p. 33), 

Entretanto, na gradação que as sociedades 
indígenas apresentam quanto a proeminência de 
líderes políticos, há um aspecto que recorre em 
todas elas: os líderes não tem poder de coerção. 
Sua posição é mantida, o respeito de seus 
companheiros é assegurado não pelo exercício da 
força ou ameaça de u59 da força, mas pela 
persuasão. Um bom líder e aquele que atende aos 
deselos da comunidade, que articula o consenso 
geral. Sua atitude reside numa série de atributos 
os quais, como verem os mais adiante, legitimam a 
sua posição e asseguram o consentimento de seus 
seguidores. A perda desses atributos custa-lhe 
também a perda da chefia. 
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E m seu livro Sociedades Tribais, 1 consiste em "uma única casa abrigando uma 
Marshall Sahlins afirma que o tipo mais I família extensa de 15 a 20 pessoas. Atgumas casas 
comum de sociedade na Amazônia j' têm apenas uma farmlía nuclear" (Native Pcoples 
é o que ele, seguindo Kalervo Oberg of South Ameríca, de Julian Steward e Louis 
("Types of Social Structure among the Faron, New York: Mac Graw-HiU, 1959). Esse 

Lowland Tribes of South and Central Ameríca", j tipo de "unidade acéfala" foi perdido depois da 
ín Peoples and Cultures of Native South Ameríea, conq uista espanhola por. algumas dessas 
org. por Daniel Gross, New York: The Natural I sociedades, como a dos Lamistas Quechua do. 
History Pres.i, 1973), chama de "tribo, Peru ("Curare Kills, cures and bínds", de 
segmentaria", isto é, sociedades divididas e. m ,· Françoise Scazzocchío, Cambridge Anthropology 
pequenas comunidades independentes. Se, por 4 (3):30-57, 1978, p. 33), que sofreram 
um lado, é verdade que há uma dispersão profundas transformações em suas estruturas. 
popl!~cional. das _socíedades,i!1dígenas por razões A sociedade· Shu~ da região amazônica do 
ecológicas, históricas ou pohuc~s, por outro la~o. Equador constitui ainda um exemplo desse tipo 
chamar essas sociedades de tribos, segmentãrias de unidade político-territorial (Shuar de 
pode dar ~u~ar ~ mterpretasõe~ crr~ne~s ou, pelo Michael Hamer, Sucüa: Mundo Shuar, 1978). 
meno~, nao J~,st~fi~~3;s. Pnmc1101 ja vimos q}'~ o "Cada família ocupa um território próprio e 
conceito de t~~o e por demais p~oblemattco inviolável dentro da ,,.,gião da fanu1ia unida, 
para ter ut i lídade na caracterízação das Neste território cada um é dono absoluto dá 
sociedades indígena,~ sul-am~í~nas. Em casa, da pesca e das plantas. Ao entrar no 
seg_undo l~gar, o termo segmentãrías pode d~r território, os visitantes, mesmo sendo o pai ou os 
a impressao de que as sociedades cm questão irmãos, devem avisar fazendo gracejos... Se o 
seriam o resultado ~e um processo de dono do território descobre pegadas de parentes 
se~entação que remontaria ~ um pont~ comum ou estranhos próximo de sua casa, é motivo 
originário. _Se bem que essa mterpretação possa suficiente para suspeitar de adultério e sancionar 
ser a, mais adequada p~a certa~ s1tuaçõ~s mesmo com a morte a quem teve tal atrevimento. 
específlcas, co~o das sociedades Je do Bras;I Assim pois, o dono da casa é um verdadeiro rei 
(X~va_!lte, Xerênte, Canela, .K~al16, Kayapó, em seu território, com trono (o chimp_i)J exército · 
Kaíngâng e outras), ou Y anomami ~o Brasil t>;. na (sua lança) e poder legislativo" (Técnicas y 
Venezuela (Sanurnã, Yanomam, Yanâm, Estructuras Familiares de los Shuar de Siro 
Yanomâmo), ou Shuar no Equa?or e Per:u Pellizaro, Sucúa: Federacíón de Cent:os Shuar, 
(Shuar, Achuara, Agu.arun.a, Huambisaj.ela seria 1973, p. 41). A linguagem ·figurada do autor 
por demais vaga e simplista para ~ar ,conta da dramatiza esse sistema atomizado de arranjo 
diversidade de todas as sociedades ind igenas do residencial onde se concentrava tradicionalmente 
su1>?ontinente sul-americano; seria .tal':ez o a jurisdiçã~ política. 
equ1valer:ite a co1_1statar que. !<>?OS os md!Jl~nas H . m dia essa estrutura ainda permanece 
sul-americanos tem caractcrístícas mongólicas. . OJe e , 1 . é d 
Essa pode não ser a intenção de Sahlins, irorém a Vlge~te, ate <:ert? ponto, a nível lo~!, isto , ca ~ 
terminologia por ele empregada deixa bastante a aldeia. constitufda de uma Iarnflía extensa. e 
desejar. po Ht.i cam ent e soberana em seus assunt9s 

Além disso, tratar essas sociedades como internos. Porém; uma grande parte da população 
estando divididas cm comunidades independentes Shuar, que totaliz.a cerca de 80.00~ pessoas, esJá 
é distorcer e reduzir uma realidade que é muito atualmente organizada na conhecida Federação 
mais intrincada e complexa. Nenhuma dessas de Centros Shuar. Essa Federação, mteu!ll'?lente 

· . nl · ' gQvc1nada por md {genas, foi estabelecida em sociedades de .~ut.l se tem co.,,icctment? contem 1%4 como uma Iorrãa organizada de fazer trente 
comunidades independentes . no sentido de ~e aos roblemas engendrados pelo contato com a 
eutobastarcm.>. Quando se diz que a fa!11t1ta soc~cdade nacional e visando i\ 
nufl?ar pode ser con_s1dera~a como. a unidade autodeterminação. -r vitali:zaçao_cultutal..dos mm1ma de produção, isso nao quer dizer que ela · . . . . . . , . e e .. , . . . . 
é independente de uma rede de parentesco mais · Shúar. ~, ycderaç!o e nm. org~nismo 
abrangente. Do mesmo modo, quando se diz que pancomurutano englobando as vánas aldeias que, 
a aldeia pode ser a unidade política mínima, isso através de seus rct?,resentantes, elegem um 
n ã o implica no isolamento ou na pres1dentecmassemble1~~ral. , . 
auto-suficiência de cada aldeia em relação às 9 caso Shuar, talvez urnco na. Amem:~ d~ Sul, 
outras. Portanto, ao se aplicar a noção de Po!s. representa uma sociedade ,ll)digen.a 
•'independente" na caracterização das politicamente estruturada em :11oldes ocidentais 
comunidades indígenas, torna-se necessário dentro ,de um Es_ta~o-::naçao, d~monsua que 
qualificar tanto esse conceito que ele acaba e P.ossiveJ a co-ex1ste!}c1a. de unidades loc~!s 
perdendo a sua utilidade para essa realidade autono!Uas e uma orgarnzaçao abrange~te e mais 
específica. As complexas redes de trocas de bens, centralizada. O suce_sso . da Federação Shuar 
de prestação de serviços, de alianças dependente desse cquilfbrio entre o nível local.e 
matrimoniais, de obrigações rituais, de pactos o .nivcl ~upracomumtano .. · Tentar impor. Uf? 
políticos, testemunham, ao contrário, uma estilo mais ~oncentrado de aldcal:!1cnto .P?der1a 
profunda e necessária interdependência das ~su1t3: noesfacelamento das relações sociais P:1~ 
comunidades que compõem uma dada sociedade irrupçao de confütos. e. levaria cvci:i~ua~ncntc a 
indígena sem a qual cada uma dessas p_erda d_c reprcsenta_t1V1dadc e le~1tun1ia7de da 
comunidades talvez não pudesse se reproduzir I Federação (Cf. Pellizzaro, op. cu., 1 3, P, 
por muito tempo. O que deve ser enfatizado, isto 1 43-44 ). 
sim, é a grande interação que existe entre as Já entre os índios Piarôa da Venezuela, os 
comunidades, mas que, mesmo intensa, pode não grupos locais, constituídos de várias fam flias 
brotar à primeira vista aos olhos do pesquisador. 11 residentes numa grande casa comunal sob ·a 
dando então essa ilusão de independência. , liderança do "dono da casa", estão agrupados em 

Do ponto de vista da organização polftíca, a j "territórios". Cada. "território" ~p~e!nde seis 
dispersão das comunida. ~es reflete um sistema de I o,u sete grupos locais e esta sob a .JUnsd1çao ,d.e um 
descentralização de decisões pelo gual cada uma Ifder, ao mesmo tempo autoridade política e 
delas é em grande medida responsável pelos seus I religiosa. Ao contrário do caso Shuar, os grup. os 
membros. Essas sociedades não têm um chefe locais Piarôa devem. ser grandes e seus líderes 
supremo, nem um aparato burocrático que homens capazes de atrair residentes para suas 
controle formalmente informações sobre as várias I grandes malocas. Para estes índios, a riqueza 
comunidades. Ao contrário do que ocorria no "está associada com o viver numa grande casa 

i império lncaico, ou do que ocorre cm sociedades ! com muita gente.,, só assim é que um Piarôa pode 
1 in~ustriais, essas sociedades indÍ$~nas não sã,o ! levar uma existência tranqüila e portanto feliz" 
1 objetos de cscrunruo ou de decisões das quais i. (The Piarôa, de Joanna Kaplan, Oxford: 
j elas não participam. Em outras. palavras, as j Clarendon, 1975, p. 30). Os líderes de grupos 
j decisões são tomadas semp~e a partir das bases e I locais competem pela posição de líder,,'."de 
1 nunca de cima para baixo, como acontece i "território" no contexto de faccionalismo 
f f'r cq üe n t ern c n t c cm organizações estatais í político. O prestigio de um líder está associadoâs 
uníficadoras. • . • • . . 1' suas habilidades não, só políticas somo 

Na. América ~? Sul na? a~d.ma ha vanos_upos mági~o-rcligiosas. O hder de "tcrritori?" 
de unidades polftico=terrttorlats, desde a ~mdad~ também se impõe pela capacidade de arranjar 
familiar sob um. cabeça de famfüa, ate casamentos que resultem cm alianças polftícas 
aglomerados d~ ~Ideias sob. um hd~r. comum. que fortaleçam a sua posição, promovendo a . 
Entre esses dois tipos de unidade política está o colocação de parentes afins e consanguíneos 
tipo _m~is corrcnt,<: de aldeias multifam iliares como cabeças ou potenciais cabeças dos grupos 
constituindo as u nidades poli ticas mais inclu siva s; locais componcn tes de seu "território". .,{, , 
porém, dentro deste último tipo, h~ uma vasta Este tipo de organização semicentralízada 
gama de variações. Como i lust ração , com líderes de aldeias subalternas a um líder 
descreveremos alguns casos concretos. territorial é ainda menos freqüente na América 

Na vertente oriental da Cordilheira dos Andes, do Sul não andina do . que a atomiz;i;ão 
numa grande região coberta de floresta tropical exemplificada pelo caso Shuar. Bem mai~ comum 
conhecida pelo termo Montaíia, que se estende é o sistema de chefia de .aldeía, em que cada 
do sul da Colômbia ao norte da ,Bol!via, ! grupo local multifamiliar representa a unidade 
existem numerosas sociedades índ ígcnas de I política, o corpo decisório mais inclusivo. Nesse 
variadas afiliações lingüfsticas, modalidades de sistema várias aldeias podem articular ações 
organização social e situações de contato com conjuntas, principalmente com relação a alianças 
sociedades nacionais, Dentre essas sociedades I matrimoniais e atividades guerreiras, mas não 
encontra-se o tipo de unidade residencial que I existe uma hierarquização de posições políticas 
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entre as aldeias. Exemplos desse tipo de 
organização política são as numerosas sociedades 
Tupí, Jê, Karíb e muitas outras sociedades 
indígenas do continente. 

Dentro desse tipo de chefia de aldeia podemos 
detectar algumas variações. Há as sociedades cm 
que a composição dos membros do grupo local é 
constante o ano inteiro, cm que a aldeia é o local 
de residência permanente, cm que uma mudança 
de sítio de aldeia envolve apenas uma 
transposição geográfica sem afetar 
necessariamente a sua constituição social. Nessas 
sociedades a variação sazonal não traz rearranjos 
sociais, embora grupos de pessoas possam se 
organizar em expedições de caça, pesca ou coleta. 

Há, porém, outras sociedades em que o grupo 
local não tem o mesmo caráter de permanência e 
que a cada estação seca ou chuvosa, ou em algum 
outro momento, a composição de seus habitantes 
pode se alterar. e o caso, por exemplo, dos Makú 
do Alto Rio Negro ; "Osgruposlocaismudam de 
composição não somente através de mudanças de 
residência no momento do casamento e durante 
ele entre os seus membros, mas também como 
conseqüência do desenvolvimento das relações 
entre membros do mesmo grupo local e também 
entre os Makú e seus vizinhos Tukâno" (Os 
Makú, de Pctcr Silverwood-Cope, Trabalhos de 
Ciências Sociais, Série Antropologia 27, Brasflia: 
UnB.-CJS, 1980, p. 123). A mobilidade dos 
membros dos grupos locais não altera, entretanto, 
a estrutura dos mesmos no sentido de sua 
organização social e política. Mudam as pessoas 
mas o sistema permanece. Os grupos. locais estão 
incluídos em grupos regionais maiores, mas essa 
inclusão não envolve híerarquízação de posições 
políticas comoocorre com os Píarôa; esses grupos 
regionais distinguem-se uns dos outros pela 
"distância espacial, tendência para endogamia e 
variação lingüística (Silverwood -Cope, op, cit., 
1980, p. 97). Não são eles as unidades políticas, 
mas sim os grupos locais. 

Sob pressões externas o sistema polftico 
descentralizado de uma sociedade indígena pode 
passar por radicais transformações como uma 
maneira de enfrentar crises; como invasão de 
território, .ataques armados etc. Socicdades,c<>in. 
sistema dé chefia de aldeía multifamiliar ·. podem 
então se fragmentar ou realinhar em moldes: 
totalmente diversos dos habituais. Um exemplo. 
desse fenômeno é o caso dos Ye'cuana do sul da 
Venezuela (também aí conhecidos como 
Maquirítarc ou como Mayongông no Brasil). 

''Na presença. de .agressão externa o· 
sistema polúíco Ye'cuana adota princípios 
políticos . ·, tem.J?orários ·que. representam 
uma divergência drástica dos padrões de 
comportamento · político jurídicamente · 
sancionados: as migrações. internas 
proliferam; as aldeias passam 'por. um 
acelerado processo de divisão; o número 
de aldeias aumenta e seu tamanho diminui; 
a cisão das aldeias fr~rncnta o átomo do 
sistema político, que e a famflía extensa; 
novas aldeias surgem com composição 

social mista de pequenos núcleos de 
pessoas procedentes de aldeias diversas que 
se fundem e produzem heterogeneidade 
política; o casamento que regula <:> 
recrutamento cm grupos s6cio-pollticos ... 
é contratado cm novos termos ... " (The 
Dynamics of the Y c'cuana ("Maquiritare") 
Politié:al System, de Nc\ly 
Arvclc=-Jimenez, Copenhaguc: IWGIA 
Document 12, 1973,p.17-18). 

Muitas vezes as relações políticas de uma 
sociedade indígena estendem-se a outras 
sociedades indígenas, criando-se um sistema que 
pode 'ter o caráterdê relativoigualitarismo; como 
o que tem sido descrito sobre as sociedades do Alto 
Xingu, ou pode . estar organizado cm termos 
hierãrquícos, como entre os Makú e os grupos 
ribeirinhos do Alto Rio Negro ou os Sanumá e os 
Mayongông (Maquírítare do Brasil) no norte de 
Roraima (Hielllrquia e Simbiose, de Alcídas 
Ramos, São. Paulo: HUCITEC, 1980). O 
importante a ressaltar aqui é que, mesmo nas 
situações onde há disigualdadc sócio-política 
entre duas sociedades indígenas distintas, aquele 
que se considera superior não exerce poder de 
dominação ou extermínio sobre a outra. Nisso as 
relações entre sociedades lndígenas diferem 
drasticamente das relações in t eré tnícas ] 
envolvendo índios e brancos; estas tem se 1 
caracterizado justamente pela dominação dos 1 
índios pelos brancos, gerando uma contradição . 
insolúvel: a sociedade branca, intolerante do 
sistema de vida indígena, ao pretender pulverizar 
por assímllação as sociedades indígenas dentro da 
sociedade nacional, ao mesmo tempo nega aos 
índios acesso à ela, mantendo-Os à parte por meio' 
de uma série de medidas discriminatórias e 
barreiras étnicas, como preconceito, estereótipos, 
além de privação econômica, educacional, médica 

. etc. Assim, aqueles índios que por uma ou outra 
! razão se vêem desl19ados de suas comunidades ! 
nativas, vêem também rejeitadas suas tentativas 
de ser aceitos pelos brancos como membros 
plenos da sociedade destes, mesmo quando, na 
ansia de escapar ao estigma de ser índio, tentam 
.escondcr a sua origem étnica. 
·,, -Talvez a · inexistência entre as muitas 
sociedades indígenas de um tipo de organização 
política .estatal fortemente centralizada seja um 
dos principais fatores responsáveis pela ausência 
de relação de dominação entre elas e de uma 
ideologia que renega a própria existência de 
pluralismo cultural, O processo e unificação 
nácional que acompanhá a. formação. dó. Estado 
t.em se mostrado historicamente antagônico à 
manutérição de diversidade cultural. Quando não 
tem havido extermínio, tem havido, pelo menos, 
intolerância dos· dominadores para com · os 
dominadós. Atestam isto casos como o de várias 
minorias étnicas sob o império incàíco, o dos 
bascos na Espanha, o dos lapões na Escandinávia, 
o dos ainus no Japão, o dos celtas nas Ilhas 
Britânicas, o dos bretões no norte da França, o 
dos curdos no Irã e Iraque, para mencionar 
apenas os exemplos mais flagrantes. · ·· 
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l INTERÉTNlCO 

Religião e a Ordem do Mundo(I) 
· Alcida Rita Ramos 

A, religiões d.:s sociedades indi'gcnas ! 
su l-a me r ic a na s. embora diferindo, 
grandcmen te cm sua especificidade. l 
apresentam alguns princípios cm 1 
comum , não só entre si, como com 

sistemas rclígioscs de outras partes do mundo. 
Lidar com o desconhecido, com o sobrenatural. 

l ..:om o 9ue · vem depois da morte, são l 
preocupaçocs de todas as sociedades. Também 
como todas as religiões conhecidas há sempre a 

t presença em maior ou menor grau de elementos 

1 

mágicos. assim como as valas ou as medalhas de 
santos têm valor mágico na igreja católica, ou 

. uma brblia na protestante, ou· alimentos na 
Umbanda. também nas religiões indígenas existe 
uma variada gama de recursos mágicos. como 
plantas, pedras e objetos de procedências 
diversas. 

As crenças religiosas d os povos indígenas 
afirmam uma unidade indissolúvel entre o natural 
e o social. com influências mútuas e 
consequências reciprocas. Muitas vezes aquilo homem planeja caçar, sendo xamã, na noite 
que chamamos de sobrenatural não é mais do que anterior ele se ocupa cor» cânticos religiosos que 
uma caractcrrstica especial do social e do nat irai, propiciarão a cooperação de espíritos no sentido 
com o, por e xc mp l o , atribuir poderes de tornar a caçada produtiva; se não for xamã, o 
extra-humanos a certas pessoas ou cxtranaturaís mmimo que ele pode fazer é ungir de urucu a 
ia certos animais, plantas ou outros clernen tos. cabeça de seu cão para aumentar as possibilidades 
[M,rntcr a ordem do mundo, com seus dcsucessonabuscadccaça.Essaunçãoéritualc 
1 com pon c n te s naturais e sobrenaturais, é dirigida a espíritos benévolos. Se vai à roça, lugar 
1 obrigação dos seres humanos. Para isso existem favorito de certas cobras, ele se utiliza de certas 

1 

tabus. práticas xamamsucas. ritos de puriflcaçâo, plantas com poderes mágicos para se proteger de 
regras socuís e éticas. A observação de uma regra uma picada vcne!l,o.sa. O mãgico-rcljgíos«, ~n~m. 
social traz implícita em seu bojo a necessidade de permeia a vida diária de uma maneira tao intima 
"fazer as coisas corretamen te" de maneira a que não faria sentido limitar as atividades 
assegurar a continuidade dessa ordem. A quebra religiosas dentro de um recinto estabelecido • 
de um tabu alimentar implica numa ação humana templo ou santuário · e 'ten-po especificado • 
incorreta que pode: por cm perigo essa ordem, missas ou outros rituais periódicos. Poderíamos 

1 desencadeando a ira de seres que, embora não dizer, então, que a religião está muito mais 

1 
pertençam à sociedade humana, estão presente nas sociedades indigenas do que 
diretamente assocíados a ela e fazem parte de seu naquelas sociedades em que ela está fortemente 

1 
sistema de regras. O desc~penho correto d?s formalizada em credo, clero e regulamentações 
tunerais garante que :is esprntos do~ ~ortos nao próprias, 

. trespassem oseu devido lugar. permitindo ~ estes Uma outra diferença entre a religião das 
!desempenhar a sua parte no pacto reciproco sociedades indígenas e a de muitos 
entre vivos e mortos (vide, por exemplo. 9s Estados-nações é a ausência, nas primeiras'; de 
Mortos e os Outros, de Manuela Carneiro ua sei tas concorrentes. Antes da interferência 
Cunha. SãoPaulo: IIUCl!EC, 1978).'. . missionária. não existia competição entre credos 

Mas assim como existem semelhanças entre diferentes, como católico versus protestante. 
i todos os sistemas religiosos. tam,b.ém existem ~s~s divisões existem hoje em varias, so~i:dades 
1 diferenças. Uma das diferenças básicas entre a indígenas como resultado da imposiçao de 

1
. religião de sociedades i~ual[t,ítias e _ a d~ sistemas religí?sos antagônicos _por a~en5es de 
Estados-nações " q.uc !lªf. vi:1me1r~s ela nao esta socíedadcs oc1dcntai~. ,_onde sao endêmicas as 

. estruturada cm "igrejas • isto. e, c11_1 aparato d.1sp.u!as entre rchg1~~- ou seitas ºl?ostas. 
1 c spc ci al i z adc. l?eralmcnte hierarquíco , com 1 raçhc1onalmer.te, a relígiâo de uma sociedade 
1 aparente autonomia institucional, que comanda o indígena é perfeiramenfe compatível com os 

1 
dogma. os direi tos e deveres de seus afiliados. Ao valores individuais e coletivos nela vigentes. 
contrario, nas sociedades indígenas, arelígiâo está : Embora alguns espccialistr.s sejam considerados 

· tão intrínsicamcnrc relacionada com as demais I melhores que outros e desavenças entre oficiantes 
esferas da vida social que não só dispensa. como possam ocorrer, os mesmos princípios religiosos 
provavelmente ~ incompatível com um corpo I são_ partilhad9s por ,~odos . ~s membros da 
eclesiástico cspccíalízado. Basta observar um 1 sociedade. A te que idéias religiosas alierugenas 
individuo comum numa sociedade como. por I tra~am divisões e contradições para o seu seio, as 
exemplo, a Sanuma, para se. perce~e~ o quanto a sociedades indigenas n~o. abrigam competição 
rcligiâo esta presente na vida cotidiana. Se um entre dogmas religiosos distintos, 

~. ~ - . 
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;r.,: 
A estrutura da pecuária não resiste às secas. 

dos espíritos de visão de Datura (substância 
alucínógcna). Os costumes e conhecimento 
antigos são transmitidos através da dinâmica 
conhecimento-visão, embutida num processo 
contínuo de aprend iz ag ern" (Amazonian 
Ecuador, Copenhaque: IWGIA Document 34. 
1978,p. 29). 

Os sonhos são também importante fonte de 
conhecimento, como entre os Makú do Alto Rio 
Negro ("Dreams and theír lnterpretation a.mong 16 
the Hupd Indians of Brazil", de Howard Reid, 
Cambridge Anthropology4(3): 2-28, 1978)ou os 
Tapiragé do Brasil Central: 

''O conhecimento do mundo sobrenatural é ~ 
obtido principalmente por experiência de sonhos e 
dos xamãs ... porque entre os Tapirapé o poder e:>.. 

. xamanrstico deriva dos sonhos e das forças neles e 
reveladas. Acreditam que o sonho é uma viagem. 
Durante o sono, ... a alma pode livrar-se do ... ::; 
corpo e mover-se livremente no tempo e no !:l 
espaço ... As viagens em sonhos também trazem ~ 
aos pajés o poder de profecia, Tais experiências ., 
em sonhos não se limitam ao mundo demoníaco: -g 
às vezes ocorrem em regiões terrenas. O pajé pode :S 
visitar aldeias Karajá ou estabelecimentos 11 
brasileiros ao longo do Araguaia, onde, algumas .~ 
vezes, toma conhecimento de fatos que :3 
interessam grandemente a seus companheí.os de 
tribo.; Freqüentemente os pajés, por sor-hos, V> 
descobrem onde se encontram grandes varas de ~ 
porcos e o contam aos Tapirapé , acorclhando-os - 
como aproximar-se deles" ("Xamanismo ~ 
Tapirapé" de frades WagncJ', in Leituras de o 
Etnol02ia 'Brasileira, org._12.or I;;g_op Schaden, São ~ 
Paulo, '"'Ed. N acionai, 1 976 :2Jõ· Z6 7, p. 241 e S 
250-251). ., 

·O processo de aprendizagem do xamã, que -e 
envolve a aquisição de conhecimento esotérico. o '.:: 
domínio i:lo uso de substâncias alucinÓ!!<'"~s. a '" 
observação de certas regras e tabus especiais, está tl 
sempre necessário. ~ifo existem xamãs de ~ 
nascença; quaisquer que sejam os dons. requisitos l=i 

. ou pr op c n s ô c s nc co s sários à prática do ::.. 

Como em virtualmente todas as sociedades 
humanas, nas sociedades indígenas existem os 
intermediários entre o sociaí-e o sobrenatural. No 
Brasil eles são mais conhecidos pelo nome de pajé 
e cm linguagem antropológica são chamados 
xamãs. Em algumas sociedades ser xamã é 
privilégio de poucos, em outras é obrigação de 
muitos; em algumas o xamanismo é atividade 
cxclusivamen te masculina, em outras ele pode ser 
também praticado por mulheres. As práticas . 
xamanfstícas podem envolver a utílízaçâo de 
substâncias tais como tabaco ou drogas 
alucinógenas, instrumentos musicais como o 
chocalho, pode incluir transe, visões, sonhos, 
experiências sensoriais especialmente induzidas . 
Principalmente no norte e oeste da Amazônia, é 
muito comum o uso de plantas alucinõgenas 
como, por exemplo, ayahuasca, paricá e outras 
espécies do. gênero virola, O uso dessas 
substâncias é exclusivo de contextos rituais e 
muitas vezes limitado aos iniciados no ofício de 
xamã. O efeito dessas plantas tem sido descrito 
por vár ios autores . (Hallucinogens and 
Shamamsm, org. por. Michael Harner, Londres: 
University of Oxford Press, 1973; The Sharnan 
ard the Jagrar , de Rc ich l-Dotrnatoff , 
Philadelphia: Tcmple University Prcss, 1975). 
Numa passagem sucinta mas ilustrativa, diz 
Norman Whitten Jr. sobre os Canelos Quichua da 
Amazônia equatoriana: 

"Para conseguir um ... mvel de visão, os xamâs 
empregam ayahuasca, o cipó da vida 
(Banísteriopsis spccies) que lhes permite viajar 
entre o mundo dos humanos e o dos espíritos. 
Crê-se que a ayahusea induz uma realidade 
semelhante aos sonhos a qual medeia entre o 
domínio humano de visão onírica e o domínio 



~~1CI .. ~0JI:1\;:;;;,~{. 
canaliiad<>s, através .d~ tremament<> -~~~a;l'Aos. 

:irx~~i.~~!~i1in~:ti~~!h:;, .. , 
provi~encias, :Parâ\~)jrnmar, .~, n,al \d~o1s ,: de.·:, 
1~ntificada;a. sua c:iusa,·Para,lSSo,.ele recorre. ao· .·'' 
aux ílió ' de. ,:espíritos· .• e' substâiicias':;:®Jatiyil$ ,_: 
cspec{fico's às várias'd<>eriçás{o,u •• a~:proccss<>·de.:1:·. 
sucçso:do objêto;que,~Itá:~:iip~do ~ doença do ,: , 
-pact~nte:., Em, gernl;riat~<>·9eda:4es;1n'<lijenas ,f· 
teona · das doenças ,_estáLdiretamenteil~ada ·a., 
~n.~pçâ'o. do• njuM~;em :seu(aspectos)iaturais;,; 
SOC!lUS . e s9brenâtUJ;a\~•?f<1r, ex.,emploj':,-~ntr~, ,<>r\ < 
Sanumá -ex1,ste Upl,gtail_de;,~n;unto <1~::doe!1ça.t . 
que- decorrem ·,dâ , quebrá ·de: tabus alímêntates; ·, ; 
Elas sló ó'iêsulfadô·dfretâliâ'' d'dós'"ê .íritos· 
~~r~ttli·t{~:d~fJ!~~ttÍt;~I~~t!tJSff :• 
para essâs doiinçàs\ê xarn'âriiéà;•com o auxffio.'de:- ' 
espírit!'s; dé'àniln~!s;:_~uitis,ve.zes os in~igc'is 
natura1s,_,,daj.,e~§~. vinga4<>ra; · A teona: Ae 

~tii~~sós·:~~lii~~1!~\&:J~ási~~;!~u~~---, 
complexo_\ ~!s~!?1~-,.~ísiCO::~ô~l-m1:_tafísici)'. ~ue · 
demonstl'â ,.quao<-.vmculadas., estão as . açees 

~.~:o~:~tst1t;;;{tJt~~l~~~s~~-~~~~)- 
of North,Brazil'\ de Kenneth T,ayior, in Medic:ü · 

· Anthr<>pol~;· ':<>rg;: ,:P.<>r, Góllig: e Haley, · Haia:_ 
Mouton;.-1976); · ·· . · ·· ··-·. 

Além de , curas, os xamãs são, também 
rcsponsãveis .Pelo bem estar gerâl da comunidade, 
.protegc~do-a co1_1tra:• csp ito's 'm~lí~pl~S,: 
con daz índo, recrratrvos ou cerimonias:' 
propiciaté\rias pârà boas colheitas, boas caçadás;i 
mvocando, espíritos, benignos para ~ssis.t~/::a 
resoluçâoídé certos problemas, COJl'\O esterííídade. 
,e o:itr.s>sdist:J1!bi~; que, p9dem ser atribuídos aos 
efe1to~Je fé1t1ç~na.:Não e pora~so que a fül~ra 
do xamã tem sido comparada a do ps~canalista 
em sociedades industriais (Lévi-Strauss.iop .. cít., · 
1973); 

-Ó, . .. ·• ,. \·•~ -' ·., , .. 

A·; ssim como 0,1:xamã·é,o·zelador,do.bein, 
estar social elê;tarnbéili temo poder.de' 
trazer o inala seus conípanheitos ou a. 
outros mais'<dlstantês. através '.:'dê' 

. . práticas xa.~âni~si P?<le também ser o controle sobre' seus membros é lançar· mão -de 
pr6P!1? agente· ~a feitiçar~a ou inst~llle~tal p.ar! acusaço es' · de feitiçaria na · tentativa de 

~ra~~~fa !~:S~i!·r,l~:::.Jn·f:~!~f+airit6~d~: ,de5:co~a~~!çot<;~dte~mt!°!'.s-s~:;~~·J;. 
Suriname, . b · ,. iti · .,, fi · t · d " ... a morte não é um evento. _natural nem. . ruxana e ,e! içana sao e icten es mecamsmos e 
inevitável; dizem que ninguém morreria se não controle ~aal, elas de~mpenh?111 também o 
tivesse sjdo enfeitiçado. A_s acusações de feitiçaria· 1mpor~ante , papel de suprir lacunas , de 
são dirigidas a membros de outras, aldeias,._ conhe~~Jo: ~nquanto entr7 nós os co~çe1tos 
pri n cipa lrnen te a x am[s desconhecidos e de ~zar, coincidêncla _ou. a t~ona da probabílídade 
visitantes estranhos" (Riviére op. -cit 1970 p. ex 1st?m . para dimínuir : ~s~á, lacuna a 
24à) ' ' ' bruxaria/feitiçana consegue elímlnã-la de vez. 

· Para n6s; perder a carteira recheada de notas é 
Aqui ~ev~mos . abrir um, .P~ritesis . para azar. P9dem~s a_té entender porque isso 9correu; 

esclarecer· a diferença entre feitiçaria (sorcery) e em meio a índice tão alto de criminalidade, é 
bruxaria (wit chcraft). Na prímeíra há a grande a probabilidade de que a carteira tenha 
manipulação de objetos materiais ou expressões sido mesmo roubada. Mas porque justamente a 
verbais intencionalmente dirigidas à vítima que minha carteira no dia em que · ela estava com 
pode ser um indivíduo, uma comunidade ou: uma· muito mais dinheiro do que o normal? E sabido 
região inteira. Na bruxaria o que existe é uma. .que 'acidentes de ávião.-ocorr'ein C\1m relativa 
força metafísica inerente ,'à, pessoa ·que a tem,: f~eqilência, havendo uma certa probabilidade de 
independentemente de ser ou não ativada. O- que o áviãó X caia durante a sua existência como 
fenômeno do "mau olhado" é um exemplo de máquina ativa, Se ele cai, para as vítima.~ e todos 
bruxaria. Ele pode ou não ser controlado pela os envolvidos é um azar enorme, Mas, por que o 
pessoa; em alguns casos o bruxo conscientemente' avião 'caiu justamente quando Fulano estava a 
põe essa força a serviço de suas intenções de 'bordo?' Aqui, o azar, e a probabilidade nos 
atacar alguém magicamente; em outros casos, a deixam. sem resposta. Porém, um membro da 
atuação da força é totalmente involuntária por sociedade Zande na África (vide "A no~ão de' 
parte d~ -quem a possui. Ela pode -m~ifestar·se, bruxaria COII)O expl!cação de infortúniof de E. 
por meio de sonhos, quando fica liberada da E. Evans - P nt eh ara, Textos de Aula, 

1, oon3ição, consciente de seu recipiente, podendo Antropol_ogia ~- Brasflia: Ed. UnB) ou Sanumã 1 
então atingir alguém ou alguma· coisa. Sendo em Roraima nao hesitaria em levar a pergunta ,.; , , 
muito ,comum ~n; várias sociedades .arrican~s. a suas últimas. oonseqüên~ias e responder "in, toro" : ~ 
bruxaria é relativamente rara na América-do Sul; ao porque desses infortúnios: as vítimas, 

1 
~ 

aqui a feitiçaria é muito freqüente. O caso dos obviamente. tinham sofrido o ataque ; r,t 
Tapírapé descrito por Wagley como feitiçaria é. sobrenatural de algum bruxei ou feiticeiro. fica : J 
mais propriame_n te falando. um desses raros ,casos I assim explicada a conjunção especffica de fatores I f•1, 
de bru~aría,: "Nas doenças _e outros in_f<;>rtu,nios, que levam à ocorrência de infortúnios que.fogem 1 ; ' 
os Tap!Iape sempre suspeitam de feitíçaria, e a explicações de ordem técnica, social, moral, etc. 
algum p ajé é · forçosamente tido corno · 
responsável, Crêem, contudo, que a feitiçaria é 
ação de pajés cm sonhos. parecendo nao ser 
jamais praticada conscientemente ... não .há entre 
os Tapirapé uso de encantamentos ou 
expedientes mecânicospara indução deliberada 
de magia simpática" (Wagley, op. cit, 1976, p. 
245). . , 

E possível encontrar uma combinação de 
ambas. Entre os Sanumá existem claramente 
várias técnicas de feitiçaria, mas' parece exista 
também o "espírito dos. sonhos" que tanto 
horneris como mulheres possuem e cujas ações , . . . . . 
durante O sono podem ter conseqüências As cosmo logí as 1:1d ígenas re~re~e!ltam 
daninhas, sem as- pessoas que sonham terem modelos complexos mas mtegrad_os do_s quais faz 
qualquer controle sobre eles. parte a sociedade humana. Os m~os sao ve}cllJos 

. Em várias sociedades indigenas sul-americanas de ,~foanaçao sobre a con~epçao do universo, 
o feiticeiro, independente de ser xamã ou leigo, e incluindo ten:ias sobre a cr1!ção do mundo, a 
castigado com a morte. Sendo um ato ongem ,da agricultura, as relações ecolõgícas entre 
considerado altamente nocivo à sociedade, a animais, plantas e outros elementos, a 
feitiçaria é severamente punida. E, corno já metamorfose de seres humanos em ~1ma~~ e 
vimos, uma maneira de a comunidade exercer j, vice-versa e de ambos em espmtos de vanos tipos 

•'i''i'.Tff\:CC .:· :, ·····;.· ...•....• , ~bf.tt:·;:ê·(~{;fü7;,1,wt~~~~•~ti~í-~~·~• 
iestrangeiros, ., entes' 'sobre1í'àturais ,, malévótôs'''.:e. 
benéyolos. ,• ' . ' ' -~ ' ',' ' .·· .'' ' ' r ·: o' sistema' cósmológicõ. de únia sociedade é 
<tím;a combinação, de> vários '·tjpós''dc 
(:ón,hecinierito,' entre os -quaís poderfamos •· 
di~tinguir o .. conhecimento , empírico ,_e o 
. corihecimento . metafórico· ("Sistemas de 
Cfu,ssificação e.. a Ciência do, Concreto", de 
K e n n e t h T .a y -1 o r , A n u a r i o. 
AntroPológico/.76: 121-148, Rio de Janeiro: 

: Tempo Brasileiro';· 1977): O primeiro é derivado 
'da- .. observação e experimentação, baseado 
essencíalmente · na percepção dos sentidos; por 
exemplo, a constatação 'da anatomia, hábitos 
alimentares. e.: reprodutlvos-. 'dos animais. O 
segundo .advém da .conjunção do conhecimento 

· empírico com crenças e experiências que não 'se 
restringem à percepção imediata e física das 
coisas. mas se reportam a uma outra dimensão 

• que poderfamos chamar de ''metafísica'', como o. 
lugar de seres -imateriais como espírítos, almas! 
etc, na ordem das coisas; Ambos esses tines ckl · 

,\~\Rt,i,:,.c;:,.1 conhecimento· .são.constru ldos: culmmlmcntcc ó\ .. 
c r rô n co supor que qualquer tipo de'( 
conhecimento.. me~1110 .o dito -cíentírico.. ·!<!·• • 

. dado na natureza. Não .;xistcm. duas sociedades ! 
distintas com exatamente o mesmo modo de j 
ordenar o mundo fís1éo 0,U metafísico. Enqu.rnro ] 
uma sociedade projeta ;t s\ja visão cósri1)q :i-1 l 
disposição das. vãr ias p lan t as na r oça 1 

1 (Kr e nakàrôrc), outra representa ;1 sua na I 
co .. nstrução de uma.· 'casa é'~mun_ ai <M:ay.ong~ng);'l 
enquanto para umavos fios .e : cascatas 'suo a · 
.manifestação'. natural .de uma.iparte .da ordem. .. 
metaffsíca-que' orienta, o .mundo.social (Tukâno) .. 
para outra o simbolismo. cósmico é. retratado em. . 
artes como à cerâmica. (Kadíwéú)' 9U a pintura 7 
corporal (Xikrfn). · . · · o 

Essas cosmologias operam como um > 
verd adeí ro , mapa simbolico do universo, 9 
estabelecendo o lugar, a importância, os padrões l ;:: , 
da atuação e influência de · cada um de seusJ '-' 
muitos componentes. E. um código para o qual se , ~ 
apela quando se quer entender ou explicar tanto 1· ~ 

o corriq. ue iro como eventos .. in_ 1,sita.dos.1] 
calamidades, infortúnios ou. ·golpes de .sórte. ,\ _-r: 
visão do mundo supre o iildivíduó · com lima ~ 
constante âncora que o mantém seguro a unia .g 
deterininada realidade- social cm face- a ·.;; - 

' vicissitudes sobre as quais ele não tem controle: a -~ 
morte, a .doença, o insucesso; Removida essa 'ê. 

· visão de-: mundo,· advém a desestruturação ;::i 
. índivíd uat ou coietiva. · Exemplos dessa .1, 

e índoles. a razão de ser de certas relaçêes sociais desestruturação são abundantes na história, do ;çi ' 
culturalmente importantes-e 'até, IÍ'ICSJl')O O; mi~s~onismo e~tre ~Ociedadés iridigéria~·1·· ~ .· 
surgimentQ do. !'homem bran~;' e aavalanche de, Pxo1~~do . a .ma~ü~staça_o . de uma, cosmologia •• 
fatores · desag~adores que o. acompanham trad1~1onal não · cristã' ~ incapaz de· fornecer ~ 
("Mito e. Anti-mito .entre . os .Tímbira", de. substituto coerente, os missronanos ortodoxos de 1 8., 
Roberto da Mattà, in Mito e Linguagem Social, seitas ocidentais conseguiram através dos tempos ::;,_ 
Rio "de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1970: 77-106). · criar mais angústias;' inseguranças, incertezas e E 

E freqüente ordenar-se o cosmos em várias confusões mentais do que quaisquer outros ,g 
camadas.r.ccmo entre os Yanornano (Chagnon,- agentes .de desagregação imposta a essas !:: 
O!). cit., 1968) ou os·Makú,(Reid,'op.;cit., 1978;t populações. As ditas ."conversões' nada mais são • 
"Cosmologia .Makú", de Peter Siiverwood-Cope, do que a apoteose do vazio intelectual que fica na ~ 
Anuárío Antropologico/78: 176-239, Rio . de esteira da catequese e proselítízação intensivas -; 
Jan~iro: .1:empo füasil~~o, 1980). N~ss~s níveis pela,s quais. o. sistema d~ crenças· e cognição ~ 
estao inclufd os d ivind adcs , fenol)lcnos rndigcnas e írnplacavelmcnte desbaratado. ::.. 
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Messianismo 
· m tempos imemoriais, . provavelmente · Emuitô antes da :invasão ,da América do 

Sul. pelos europeus. no século XVI, a 
população Tupi-Guarani engajava-se 
periodicamente em extensa mobilização 

espacial, 'envcívendo dramátícosêxodos dur~~te 
os o uais mortes, fome,' pnvaçoes varias 
pontilhavam o c~inho. Era a}1úsca da te~sé!11 
males (Terra sem mal.. de Helene Clastres; Sao 
Paulo: Brasiliense, 1978). Esse destino messiânico· 
foi taivez o . maior· responsável. pela enorme 
dispersão geográfica. dos Tupi-Guaraní, desde a 

· base oriental da Cordilheira dos Andes, descendo 
até o sul do que é' hoje o Bràsil; subindo a costa 
atlân tíca até o Pará e mais além no 'rio Amazonas 
(Organização Social .dos Tupínambã, de 
Florestan · Fernandes, São. Pauto: Difusão 
Européia do Livro, 1963). Numa interpretação. 
fascinante desse· processo migratôrí», Pierre 
Clastres (op, _cit. 1978), contrapõe sociedade 
igualitária ao suigimento do Estado e v~. a religião 
Tupi-Guarani como. um mecanismo de 
preservação dà primeira. e de. solapamento do 
segundo. Os movimentos ... messiânicos. desses 
povos, ocorrendo em ·cicl~ correspondiam à 
confrontação entre a emergência de um governo 
ce ntralízadó, decorrente 4e crescimen'to e . 
concentração populacional, e a rejeição dessa 
centralizáção de. poder pelos valores igualitários .. 
dessas socíedades.: Assim, quando um éhefe 
político chegava a dóminar várias aldeias e 
mostrava sinais de eexercer certos privilégios, 
como o uso exõlusvo da força, surgia um profeta 
capaz de mobilizar a população contrà esse chefe, 
procurando outros lugares onde não houvesse 
dominação ou coerção, enfím, uma terra sem fudio Urubu-Kaap6r, que; vendo sua familia e . 
males. O efeito disso era a· fragmentação de urna comunidade dizimadas por ,~foenças contagiosas, 
grande unidade política e a reinstalação, e:n outro sai em busca de seu· deus .e da terra sem matés,.e. 
local de comunidades políticamente autônomas, · sem brancos, para· acabar capturado comosum ·. 
de~ntralizadiis, onde a fonna de .. governo era animal que, esvaziado de crença, é levado·:.ao. 
ditada pelo p_1inci'pio de. persuasão e não· de ~k:ídio. . . , · . ; > · : 
coerçã~. E~es Cicl~ de al~mânda entre Entretanto, ~s movime'ntôs_ rnessíâníccs 
centralfzaçâc .. e ~escent!ahza~ão! entre indígenas não estão limitados aos Tupí-Ouaraní. 
desigualdade soçíal e tguali~o,~~ ~tos P<>: Entre os 'Iµkúna ("C~o Cuh' na:Amazônia"; de 
Clastres comç, uma fuga a domµiaçao e a Maurício Vinhas de Qu·eiroz, América latina, 
explor~o. antes que estas se, implantassem :A.rio VI no. 4: 43-61, 1963; As Faeçoea e a 
defutltiVarn!nf:, ~ma luta da sociedade con~ a Ordem Política em uma ReservaTukuna,de João 
possível ~erg~~ do. J::stado, luta essa q~e Já se Pacheco -de Oliveira Fillio, .Dissé~ção de 
tra~av_a antes dá chegada dos portugueses ª costa · · Mestrado em Ántropologia, Brasilia: UnB, 1977) 
atlântica, e os Krahô ( O Mes.,tanlsmo Krahó, de Julie C. 

Melatti, São Paulo: Herder/ EDUSP, 19'72), para , 
-ficar só com dois exemplos, o messianismo, a. 
busca da terra prometida, a construção de unia 
nova era, a tentativa de erradicar da ·terra o pior 
dos males conhecidos, que é ,o homem branco.é 
suas conseqüências;' tem sido uma das arinàs coai 
as quais as populações indígenas tentam combater 
os efeitos desastrosos do seu contato com à 
sociedade ocidental. Quando os mais poderosos 
xamãs não conseguem dar conta de tantas 
doenças causadas por epidemias de , gripe ou 
sarampo, quando a terra começa a encolher com 
o avanço de ondas de gente alienígena que 
destroem fauna, flora, homens e mulheres; 
quando a população se esvai pela mortalidade 
generalizada, pela necessidade. de abandonar o.' 
grupo e ganhar .o . pão lá fora, quando (. 
prostituição e a mendicância ttazroi a.destruíção •.. 
de valores .e de .relações sociais, quando' in tnlsos' .• 
.vêm minar o sistema de crenças qúe:é:.o_poücó:_" 
que ainda resta, então ·º cosmos está)m:êiise e 
necessíta de renovação. O messianismo .é uma, 
tenta tiva 'de renovar o mundo. Mas· enquan to· 
continuar o expansionismo da sociedade. branca, 
essa tentativa é fátal e sistemáticamente 
·fnistrada. ·· · ·. 

j 
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- Pê>litica de persuasão versus polítíca de coerção. 
- Relação entre aordem sociale a ordemcósmica. 

Idéias-Chave 

Com o decorrer dos séculos, a dizimação 
maciça da população Tupinambá e outros 
Tupí-Guaraní por doenças, escravidão, ação 
m íssionária coercitiva e outros cataclísmas,' 
levaram a busca. dá terra sem males a se-tomar a 
busca da terra sem brancos. Não há' 
provavelmente registro mais contundente que o 
de .Darcv Ribeiro (op, cit. 1974) sobre Uírâ, o 

·- .:-., 

1) Que formas pode tomar a organização política em sociedades sem Estado? . .. 
2) De que maneira a t~ligião faz _1?arte 'do cotidiano 
dos membros.das sociedades indígenas? . 

Leitura Indicada 
CLASTRES, Pierre .. A Sociedade contra o 'ÊS~- . 
do: Río'de.Jánéíró: Franéiseó Alves;-1978 ... ,.: . ,'.· .· .. 

·_ ---~f !ti!~~ã!f>~r:i1i~r~i~~~!rri~1t~L!:t11fx~ ---~---··- 
tos da parte IV. · · · · .· · · · · 

Desperte ~eu~sonhQs, ,,: · .... 
acione seus pr9jetos futl.iro~,; 
ligue as ti.arbin'i:1,s. . ; :. ; .· . < .,;: 

Tope o· d~saf~o, · . . .... 
o N.ordeste \r,ai :funcionar;· ·.·· . ··•• 
·A PETROBRAS quer q~~-":e>ç~:' -~~i:~~~,'_~fu%!:! ~mes s9bt;.~:~_\,}\:, 

. ·,· ... ·, ... ,. ··.··-··."''· 



Curso coordenado por Jú 
lio .César Melatti, profes 
sor da UnB. 

"De uma simples mascarada à máscara, de um 
personagem a uma pessoa, a um nome, a um 
indivíduo, deste a um ser de valor metafísico e 
moral_, de uma consciência moral a um ser 
sagraao, deste a uma forma fundamental do 
pensamento e da !Çio -' venceu-se o percurso ". 

Marcel Mauss 
· _ ("Uma Categoria do Espírito Humano; a 
noção de pessoa, anl)Çâodo "eu" in Soclo~ e 
.Antropologia. vol. 1;206-241, São Paulo; 
EPU/EDUSP, i974, p, 241). 

·o· . ue o nosso estudo sobre relações entre 
- _ _ índios e brancos seja an- tecedido, leitor, 

. -- de perguntas e respostas um pouco 
- · · - mais- amplas e aparentemente distantes. 

: · -_-- - Mais adiante falo a respeito de 
identidalle, Identidade social, identidade étnica. 
Falo: de. maneiras que as pessoas e os grupos 
sociais :usam • para atnbuir- a si mesmos -e aos 
ou~s significados. que os tomem sitjeitos, 
sodedàd~ e ~- com nomes, símbolos_ e 
sinais. de'difürenças. Nada mais justo, portanto, 
do que começar por compreender como, no 
mundo do· homem, se 'constroem as idéias que 
faz.em dçs ~AA!~A$ p~ssoas de seus mundos. 
-, •:;Qque é_~- pessol\"?':q_qued;t~·umapessoa?: 
SóI(<Iué -·- condiçõis;.··.umasocíedàde ·ooí1stróL'ás· 
,sµas · pessoas, como categorias de sujeitos postos 
~ re_lações uns com os outros? Que idéia de 
pessoa. uma cultura elabora, e consagra? - Eis 
apertas algumas entre as muitas peiguntas que os 
cíenttstás sccíaís têm feito para explicar o sentido 
que existe nos nomes, sujeitos, estruturas de 
trocas sociais e relaeões de poder que nos 
esperam neste estudo daqui em diante. 
··· 1No.mes 

de tipos de su1eitQs. de catesorías de re ações entre parentes-, vtzmhos, al'lligos e 
inimigos, entre colonizadores e colonizados, entre 
cri~ças, jov_ ens, adultos e velhos_ de uma mesma 
sç_~11~e.. -~ ~Wlla: ~mesma· ctil~a o~:. de' 
socledàdes diferentet ·- éórrt · · culturãs · ~ais: 
duas -tribos de índios, o. branco' e o índio, o 
colonízédor e o colonizado, um grupo primitivo 
de caçadores e uma frente regional pastoril. 

As peiguntas feitas alg\ln!as ·linhas acima 
sugerem respostas diferentes. Em uma delas, a 
Antropologia Social faz fronteira com a 
Psicologia e a Psicanálise e, com elas, participou 
da tendência de estudos a que se deu o nome de 
"Cultura e Personalidade". Em uma outra, a 
Antropologia investiga aspectos da vida · social 
Jigàdos à' mnbolização da realidade, às 
r~resentações sociais. A ideologia. Vejamos. 
Uma pergunta é a ~inte: como-acontece a 
construção social da pessoa humana? Ela pode 
ser desdobrada em. outras? Como uma 
determinada sociedade edifica as suas pessoas? 
Como ela cria estruturas de relações 
socializadoras pelas quais passam as suas crianças, 
os. seus jovens, atravessando dia a dia situações 
codificadas, redes e estruturas sociais 
estabelecidas (a família nuclear, a parentela, o 
gnípo de idade, o clã, a confraria religiosa, a 
equipe de trabalho), dentro das quais aprendem e 
intemalizam os valores e símbolos consagrados 
pelo grupo social onde vivem e de que são parte? 
Como, em diferentes instâncias e momentos da 
vida social, atua o trabalho interpessoal, familiar, 
comunitário, através do qual são transmitidos não 
apenas conhecimentos, mas modos afetivos de se 
ser, viver e sentir como um sujeito daquele grupo, 
naquele momento de sua história? De que 
maneira e através de que processos, sujeitos 
biológicos transformam-se em pessoas, ou seja, 
em "seres coletivos" em sua individualidade; 
únicos, mas, sem muitas diferenças uns dos 
outros, capazes de expressarem com os gestos de 
suas vidas a ordem social e simbólica de seus 
mundos de. cultura? Indivíduos que por serem, 
afinal, capazes de viver segundo os padrões dessa 
cultura, são finalmente considerados como 
pessoas de sua sociedade. 
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A evidérÍcia de que a pessoa de cada um de nós 
é uma lenta construção da sociedade sobre cada 
um de seus membros, através de um trabalho de 
ensino-aprendizagem de formas de sentimento, 
pensamento e ação, é o que permitiu a Herbert 
Mead, um dos homens que pensou mais profunda 
e criativamente sobre a questão, concluir que o 
sujeito transfonnado em pessoa e, elo mesmo, uma 
expressão individualizada da estrutura social do 
mundo onde vive: 

"Na medida emquepodeser· um objeto para 
si, a pessoa é essencialmente uma estrutura social 
e surge da experi€ncia social. Depois que surgiu, a 
pessoa proporciona a si mesma, de certo modo, as 
suas experiências sociais e assim podemos 
conceber urna pessoa absolutamente solitária. 
No entanto é impassível imaginar uma pessoa 
surgida fora da experiência social". (Esp{ritu, 
Persona y Sociedad, Buenos Aires: Paidós, s.d., p. 
172) 
'Mas essas não são as Peiguntu mais 

-ímportantes em nosso caso. Tentemos outras 
mais Próximas dos problemas do contato 
ínterétnico e da identidade étnica. Por exemplo, 
como cada grupo social constrói os seus símbolos 
e idéias sobre a pessoa? De que maneira uma 
tribo de índios do Brasil Central elabora meios 
símbôlícos de gerar a idéia da individualidade de 
ca9a um dos seus integrantes? E de que mOdo 
nos fazemos a mesma coisa? Em que momento 
da história da humanidade emergiu à consciência· 
do homem e à sua cultura a idéia de pessoa? 
Uma vez conquistada esta-idéia, ela foi sempre a 
mesma na "Cultura Ocidental", por exemplo? As 
diferentes tríbos do Xíngu, os ingleses, os lapões, 
os poloneses e nós concebemos do mesmo modo 
a mesma idéia do que seja uma pessoa? E dentro 
de nosso mundo mais imediato,jovens operários, 
velhos camponeses e estudantes universitários 
representam da mesma maneira essa categoria 
social? 

Estas são questões basicamente 
antropolõgícas. Elas têm todas a ver com a 
organização, a vida e o trabalho social. Tem a ver 
com um aspecto importante da cultura de todos 
os povos, em todos os tempos; a necessidade de 
represe11tar, dar nomes e dar sentido aos nomes 
de seus· sujeitos e suas diferentes categorias de 
sujeitos. 

Marcel Mauss, um cientista social francês que 
nos vai-acompanhar durante algum tempo aqui, 
define os seguintes princípios básicos ao estudo 
da origem social da idéia de pessoa: lo) como 
uma categoria de nominação e diferenciação de 
outros seres do mundo, a idéia de pessoa não é 
inata ao espírito humano, ela é uma produção 
social; 2o) como outras construções simbólicas da 
cultura dos povos, a idéia. de pessoa tem uma 
história própria, dentro da hístôría soclal ~a 
humanidade; 3o) em uma mesma época essa idéia 
difere de urna sociedade para outra, podendo não 
existir sequer em awima~ <Mauss. op. cit., 1974). 

E, de fato, segundo Màuss, nas sociedades do 
passado remoto, mesmo quando já havia bases 
sociais de ensino-aprendizagem de um efeito 
soeíalizador _ capaz de produzir sujeitos aptos a 
agirem segundo o·s padrões do gru_ po tribal, não 
havia ainda uma idéia que correspondesse ao.que 
hoje em dia concebemos como "uma pessoa". No 
prlncfpjo havia um imagináric, capaz de 
representar lugares sociais, personagens da tribo 
ou de seus rituais, mas nãc ai,nda pessoas. E foi 
lentamente, de era em era e .de povo em povo, 
que, entre os ser_es humanos, surgiu passo a passo 
a pessoa, como um ser representado em si 
mesmo. _ . 

Tomemos alguns exemplos citados por Marcel 
Mauss, Entre os índios Zuni, da América do 
Norte, há, de um lado, um número determinado e 
fixo de sujeitos n omínados, na verdade 
sujeitos-personagens que por posição de 
nascimento ocupam lugares próprios na ordem 
social e simbólica da vida do clã e da tribo. De 
outro lado há papéís, ou seja, atuações 
pré-estabelecidas de conteúdo, ao mesmo tempo 
social e ritual. Elas são vivenciadas por aqueles 
sujeitos-personagens que fígurarn a sua atuação, 
de acordo com quem são simbolicamente, na sua 
parte de desempenho na totalidade 
pré-determinada de posições e papéis sociais do 
clã tribal (Mauss, op, cit., 1974, vol. l, p, 214 e 
215). . 

E através do papel atnbuído a diferentes 
categorias de sujeitos, como personagens do clã, 
ligados por suas posições de fam{Iia a personagens 
reais ou míticos (os ancestrais, algum herói 
lendário, um animal), que são oodíficadas as 

relações mais importantes entre os indiViduos 
uns com os outros, e com os seus grupos sociais 
significativos (a família, o clã, a tríbo ). São 
1elações também assim pensadas as que regulam o 
sentido que os ·!índios Zuni dão às suas trocas 
com a natüreza;·Cada:cri~oujovem'deum clã 
existe imerso na trama de seus nomese posições 
rituais. Mas dentro deles é único, não por seu 
nome próprio, não por ser um indiv(duo. Por ser 
o sujeito social· que é, aquele que ocupa, enquanto 
vivo, o nome. e o lugar através dos quais passam 
tftulos, máscaras e desempenhos nos rituais, 
posses de bens. Pela idéia, também, de que o 
ancestral retorna no outro, o descendente que lhe 
herda os nomes e ocupa seu lugar, seus papéis, 
suas máscaras (que apenas ele usa)', enfim, o seu 
personagem (Mauss, op. cít., vol. 1 p. 116). 

. "De outro lado, se se acrescentar que as vidas 
dos indivíduos matrizes dos clãs e das sociedades 
SUJ?erpostas aos clãs, asseguram nãó só a vida das' 
coisas e dos deuses, como a ,'propriedade' das 
coisas e que asseguram nãO só a vida dos homens, 
na terra e no além, como ainda o renascimento 
dos indivíduos (homens) herdeiros úriicos dos 
portadores de seus prenomes (a reencarnação· das 
mulheres é- assunto completamente diferente), os 

-,, senhores· compreenderãcrque entre 'os:Pueblo (de 
que os Zuni são um povo) já se divisa uma noção 

·- de pessoa,-do·indivíduo-confundido no seu clã, 
mas já destacado dele no cerimonial, pela 
máscara, pelo título, por sua posição, seu papel, 
sua propriedade, sua sobrevivência e seu 
reaparecimento na terra em um de seus 
descendentes dotado da mesma situação, dos 
mesmos prenomes, títulos, direitos e funções" 
(Mauss, op, cit., 1974, vol, 1 p. 215 e 216). 

Tal como todas as outras, a sociedade Zuni 
impõe todos os seus membros'a sua ordem social: 
os modos concretos como se dão os jogos de 
posições/relações possíveis entre categorias de 
indivíduos (pais e filhos, marido e mulher, 
ancestrais e descendentes, Irmãos e primos). 
Sobre· todos impõe também a sua ordem 
simbólica: os modos como a ordem social é 
imaginada coletivamente e como, através dela, os 
Zuni pensam suas relações vitais com,. a natureza, 
com o universo. Os modos como esta ordem 
vivida e pensada pela tribo é cÕletivamente 
ritualizada e, assim, transfonnada em canto e 
dança,_ em código de conduta e em oração aos 
deuses.: _ 

· E ela realiza isto constituindo não apenas os :7 
grupos sociais internos que estamos aco~twnados ·o 
a encontrar . à nossa volta e nos livros de > 
Sociologia:. Ela gera, codifica e articula sistemas 2 
de posições (aquilo que algumas vezes chamamos 0 
de "status") e. de relações (aquilo que tem sido 1 
chamado aqui também de "papel", quando t! 
pré-determinadas) regidas por princípios muitas .8 
vezes r(gidos de direitos -e-deveres. Relações < 
entre ocupantes de posições sociais; entre -8 
personagens. E a idéia de pessoa existe entre os ,ti 
Zuni ainda submersa na dos nomes, papéis e 'ti 
personagens definidos dentro do grupo social e ~ 
pessoalizados através dele. Como se em cada uma ·a 
de nossas famílias houvesse não um Pedro Garcia ::i 
de Oliveira único, mas um lugar-papel obtido por 1 
direitos de descendência, pelos quais ao longo dos ~ 
anos passariam Pedras Garcias de Oliveira, ~ , 
herdeiros do mesmo nome de um · mesmo Q.) ' 

ancestral verdadeiro ou imaginado. Herdeiros de "<:) 
suas mascaras, sua atuação nos rituais coletivos, 8. 
seus títulos e suas posses. Não há pessoas - :;i 
(embora os Zuni chorem tanto pelos seus mortos E 
quanto nós pelos nossos); há personagens pelos ~ 
quais passam sujeitos cujas vidas os tornam vivos ~ 
e preservam as suas vidas simbólicas. • 

De um modo semelhante Marcel Mauss» ~ 
lembra que os Kwakiutl uma nação de índios do -~ 
Noroeste ·da América do Norte, atribuem dois , t: 
nomes para cada sujeito nobre do clã - um para .i 



apresentam... Um clã, danças, máscaras, 
um nome, nomes, um ritual" (Mauss, op. 
cit., 1974, vol, I, p. 228). 

Com o desenvolvimento da vida material, dos 
sistemas de trocas internas e externas entre 
pessoas e grupos, a idéia de persona passa, das 
máscaras que os atores dos dramas rituais usam, 
para os atores que usam as máscaras. Mas, 
atenção, não qualquer ator. Não qualquer 
persona. Os que as usam precisam ser sujeitos com 
nomes e papéis dentro do clã. Membros de 
confrarias restritas de atores que, por direitos 
herdados de descendência e posição social, detém 
o poder exclusivo de usar as suas, máscaras e 
serem, através delas, personagens únicos. Não 
urna máscara para um ator, qualquer ator, mas 
esta máscara para este personagem; herdeiro da 
posse do objeto ritual e do poder de usá-lo 
daquele modo, naquele momento. · 

.. . Sobre estas bases, a idéia jurídica de pessoa, 
· com os seus direitos índivíduais, é uma lenta 
conquista. Ela segue a passagem do domínio 
político do clã (a gens latina) para a polis, a 
cidade, o lugar social do exercício da cidadania. 
De personagem ritual, persona, pessoa, passa a ser 
o sujeito-cidadão, sujeito do drama social que 
coletivamente vivem os homens livres de Roma, E 

· todos os homens livres da polis são cidadãos 1 romanos. São juridicamente pessoas, porque são 1 
de Roma e, não, de um clã especial, de uma gens, ·1 

urna família. 
Um pequeno trecho do estudo de Marcel 

Mauss não só ilustra de modo admírável como ele · 
supõe que se teriam passado as coisas na história 
de Roma, como mostra a maneira pela qual ele 
articula relações sociais com símbolos sociais de 
relações: o vivido e o pensado. 

"Dai à noção dê. pessoa há apenas um 
passo, que talvez não tenha sido dado 
imediatamente. Penso que lendas como a· 
do consul Brutus e de seus filhos, do fim 

_ . . . do poder que tinha o pater de matar seus 
o verao e .outro para .<? mvernoi. um .. sagrado el (Mauss, op , clt., 19·74, vol. i, p. filh. os; m. esmo d.urante. à vid.·a do. pai. Creio 
outro profano. Entre diferentes famflias de um. ·. 219.:.220). que a revolta da plebe, o pleno direito de 
m~i:mo e~ repetem-se os mesmos nomes e C:Jda · · . . cidadania que, depois dos .filhos das 
clã .. 1 1SSU1 duas séncs: fixas de estoques re.stf!to_s 

I 
Serão ·os· nossos sistemas de parentesco, que famílias dos senadores, -alcançaram todos 

de nomes, A través ceies cada menino tta muãar afinal ainda atravessam gerações com os mesmos os membros. plebeus das· gentes foram 
de nomes na medida em que cresce C em que nomes de fanu1ia, e com nomes próprios que às decisivos. Tornaram-se .cídadâos romanos 
varia, portanto, a sua posição .social no grupo, vezes passam· de avôs a netos, o que sobra da · todos os homens livres. de· Roma, todos 
Cada pessoa não é ela própria, um cu individual, memória -do tempo em que cada sujeito nascia conseguiram· a. persona cívílt .alguns 
com os seus sentimentos de valor e honra com o seu repertório de nomes, posições sociais e tornaram-se peesonae religiosas;· algumas 
pessoais. Nas competições tribais e nos rituais de papéis rigoxosamente p~.:defirudos, e fazia .em . m ãscaras, alguns nomes e rituais 
!ro.cas obr~atórias - os_ potlatch - cada su~ :vi<Ja vivei:em os _personagens que a tnõo lhe pe~_ane~ram ligados a ~umas f~ílias. 
indivfduo nao entra e partícípa em seu nome. atribuia desde o nascunento? .· · puv1leg1ad.as dos colégios rclíglosos" 
colocando em jogo o seu prestígio pessoal. Ele .Depoís de fazer a· sua análise em busca da (Mauss, op, cit., 1974, vol. 1, p. 22g-), 
compete como .um personagem de um.jogo-erito pe~~a., viajar entre trfyos da Austrália; mais .. . , . ·. . · ·• . . .·. 
que compromete o clã e, nele, os seus vivos e prnmtivas.do.que 'os iuru e os Kwak.lutl; e entre , Es~ .e o !n.PllJ.c,rt.;q.;em, . que,'. finalmente, 'na' 
mortos, descendentes e ancestrais -. · · ·, · · (P?,~c,s::4.~ . .Ghi!ia),d11Jriclià;'.Már.cel Maú·ss,~ncluf · histó~~; )~:: ho~n,, l\".~c- P?.~i; r'.sUlCipessoa:· 

que, de .. umrnodo ou .. de .outro; as. sociedades, Torna-se, perante a sociedade civil e o Estado, ao, 
"O. que está em jogo nisso tudo é, pÔis, p;r:unitivas. º'! arcaicas que mais avançaram na· mesmo tempo o 'representàntede ~as atuações e 
mais do que o prestígio e a autoridade do trilha -da idéia de pessoa apenas alcançaram "a· o responsável pessoal pelos seus atos. Também 
chefe e do clã: é, a um tempo, a .. , própria noção· de personagem". Papéis fixos que os ~.or isso em Roma os escravos ~ão são pessoas. 
existência de ambos e dos ancestrais que descendentes ocupam e desempenham sobretudo· Servu~ non habi:t. personam • Escravos _não 
reencarnam . em seus herdeiros, que nos dramas sagrados a cargo de seus clãs, Em, eram ~1dadãos -· s~Jcit~s da polis· - e~ coisas, 
revivem no~ corpos dos que levam os seus .nenhuma delas de~nyol'!'eU·5E: uma concepção de. propriedades de cídadãos. Não _possu1arn bens 
nomes e cora perpe~uação é assegurada por pes~oa _?>mo um sujeito J~r~d1~ p~teoEstado· pessoais, ne.m o seu corpo, nem tinham nomes de· 
todas as fases do ritual" (Mauss op, cit. e a l"l'açao, ou como um sujeito individual perante descendéncia. 
1974, vol, 1, p. 218). ' ' si mesmo e seus estados de emoção. 'E entre A pessoa livre possui por direito de cidadania a 

gregos e romanos que a idéia de pessoa emerge, sua conditio (posição na familia), o seu status 
"Logo de início transportamo-nos (em, (situação na vida civil) e o seu munus (cargos e 
Roma) a sistemas iguais aos precedentes honrarias da vida civil, militar e ritual). O sinal 
mas já sob urna nova forma: a 'pessoa' é pessoal de sua condição ela o deixava impresso 
algo além de um fato da organização, mais onde assinava o seu nome, como nós o fazemos 
do que um nome ou o direito reconhecido até hoje: com nomem, praenomem, e cçgnomem: 
a um personagem e mais do que uma Pedro Garcia de Oliveira. · 
máscara ritual: é um fatofundamentaldo' 
direito" (Mauss, op. cít., 1974, vol 1 p · 
227). · .. .' ' 

Assim a tribo crê. A morte e a vida que a 
natureza separa e opõe, a cultura do grupo 
simbolicamente reunifica. Cada indivíduo, mais 
do que ele próprio, é um momento de uma cadeia 
de mortos e vivos vindouros a que o clã atribui, 
como personagens do grupo e de seus rituais, ao 
longo de exísténcias biológicas diferentes, um 
mesmo fio social de vida coletiva. Tudo é 
ritualmente nominado e determina o personagem 
que cada criança, jovem ou 'adulto, é em cada 
situação. 

"Adernais, é notável que, entre os 
kwakiutl (bem como entre-os seus 
parentes mais próximos, os heiltsuk, os 
bellacoola, etc), cada momento da vida 
dos indivíduos seja nomeado, seja 
personificado com um novo nome, um 
novo título, para o menor, para o 
adolescente, para o .. adulto (macho ou 
fêmea), . que possui um nome .Ó: como 
guerreiro (exceto; é claro, a.mulher), como 
príncipe ou princesa, como chefe (homem 
ou mulher), um nome para a festa que os 
indivíduos.(homem e mulher) oferecem e 
pa'ra o c e r í m onial p ar t ícul ar 
correspondente; um nome paraa sua idade 
de récolhímento (nome da sociedade de 
focas .,.. sociedade dos que, já recolhidos, 
não têm êxtases, nem possessões, nem 

. responsabilidades, nem proveitos, a não ser 
lembranças d o passado; são ainda 
nomeadas:' sua "sociedade secreta", em 
que eles são protagonistas ( ... ) E são 
nomeadas, fínalmente, a casa do chefe 
(com seu teto, seus postes, sua decoração, 
suas traves, aberturas, serpente com dupla 
cabeça e dupla face), a canoa para as. 
cerimônias e os cães. Acrescente-se nessa 
lista e ... ) que os pratos, os ta1Mres, os 
cobres, - tudo apresenta o brasão, \tudo é 

( 

1 
animado e faz parte da pessoa, do 

' '~,op,;,tário' •• , •••• ~. da res- dó ar· 

' -----=.e 
j;;;<;;~ - .. -~". 

· A própria palavra pessoa .é · grega e é latina: 
Entre os gregos é ·pr6sopon: mãscara, · "persona", 
uma figura de madeira q~e viaja no mastro da 
proa dos barcos. Mais tarde torna-se o 
personagem que cada indivíduo é, ou aspira ser. 
Mais tarde . ainda significa a personalidade 
humana, também divina - o indivíduo deste 
mundo ou dos celestes em sua própria natureza 
divina .:: o indivíduo deste mundo ou dos celestes 
em sua própria natureza íntima, personagem de si 

. mesmo. P~ traduz ~almente . p 'latim 
persona, · per sonare, · a mascara que no teatro 
.rítual o personagem usa e· através de cujo orifício 
sai o som de sua fala. ", 

. Desdobremos com Marcel Mauss os passos da 
lenta invenção. da idéia de pessoa. No in(cio da 
história .romana houve algumas instituições 

: sociais muito semelhantes às que -encontramos 
nas sociedades tnbais. Tal como eritre os Zuni e 
os -Kwakíutl, elas distríbuíam os indivíduos da 
sociedade em clãs, linhagens, fratrías.que, ao lado 
de serem as estruturas reguladoras ·da vida social, 
cumpriam a tarefa importante de classificar tipos 
de sajeitos segundo as suas diferenças, e lhes 
atribuir a identidade social que nos espera no 
capítulo seguinte. Ocultas sob máscaras rituais, as 
personagens do grupo social e do rito 
desempenhavam o seu papel na vida -socíal e na 
vida cerimonial. Persona era a máscara que 
usavam por terem o nome que herdavam e serem 
a personagem que eram; 

"Más~ e pinturas com as quais os 
atores se· enfeitam, conforme o nome que 

Os passos foram dados, mas a história social da 
idéia de pessoa não foi concluída ainda. O leitor é 
convidado a reler a epígrafe desta aula. Aquilo 
que nos acostumamos a perceber 
bio-psícologicamente como o resultado de uma 
construção, passo a passo, de uma biogiafia sobre 
uma biologia, ou seja, a própria gêneset'pessoal" 
da pessoa, ao longo. de uÍn trabalho coletivo de .. 
socialização que transforma o corpo dó homem ·;. 
dado pela natureza no sujeito social realizado . · 
na/pela sociedade, podemos aprender a percebei. ,., 
agora, como um trabalho da mesma , história . 
social da humanidade e de cada um de seus .. 
incontáveis povos do passado e do presente. O 8 
trabalho de criar e fazer com que se desenvolvesse , 0 a pr6J?ria idéia da pessoa, corno urna construção > 

. simbolica de significações que.os homens fazem a O,. 
Aos poucos, passo a passo, já na Roma de respeito. do sentido de si próprios. Podemos .. i:i.. 

depois de Cristo (mas ainda não por causa aprender que, tal como acontece com· tudo o 8 
exclusiva do Cristiaru. ismo), ao.se. ntido jur(d1.·co mais· sobre o. que o homem pensa!. por .. t. er a ver ,~. 
da pessoa, que tem .o seu sentido em ser parte da com a sua vida, a pessoa é uma idéia também. ~ 
polis de que é cidadã, ·acresce. p..~ª .. ;se .º. sei1tid~.- -Uma- categoria .· ideológi.ca; -uma .. , répreseritação. ·· .D, 
ético: ser um ser pessoal, suJelto afmal âe ·SI social. Deste modo ela existe na encruzilhada ~ . 
mesmo, de seus sentimento·~; da ~nsci~n~ia da' onde as socíedadese suas·culturas articulam, ao ·-8 
continuidade de sua própria históna de vida. A longo .da história da .organização.xle sua .vída .,lg ·· 
idéia de pessoa como unia categoria moral amplia material, as .suas relações sociais de)poder, Ae .·r! 
a concepção jurídica de pessoa .e ela agora se . amor, de parentesco, com as representações que, .~ 
d efíne por ;ser. um. Slijei.to · individualrnl}J?te a par:tir daí, elas fazem do mundo e-de suas vidas :5 
consciente, hvrei..· responsável (Mauss, ºP.· _cit., coletivas. . . . . . . · ... : . . .... 1 1974, vol, I, p, 2J3). . Esta é a idéia que. nos deve ~companhar; leitor, .;;_, 

•, .,: . . , . .. .. . . ·: . ao longo destas páginas. O umverso dos símbolos co 
"Penso- que este trabalho, este .avançc, e dos nomes com que os grupos sociais .se -~· 
fez-se inicialmente com a ajuda . dos .. definem e definem os outros grupos, depende de ~· 
estóicos, cuja moral voluntarista, pessoal, como eles pensam as categorias de sujeitos sociais 0 
podia .. enriquecer a noção romana .de que percebem envolvidos nas suas relações de ~ 
pessoa, enriquecendo-se ela mesma, ,ao trocas: de bens, de serviços e de s~nificações. Em E 
mesmo . tempo .em que enriquecia o outras direção, as próprias sociedades podem Q) 

díreíto" (Mauss, op. cít., 19-74, vol. l, p. gerar, como lógicas, valores e símbolos que são. -o. 
233). partes de sua cultura, os artifícios por meio dos ~ 

· ... . .. , . . 9.uais estas catesorlas tão importantes: "eu", <i 
Isto porque a idéia de pessoa fundada no valor outro", "pessoa", "índio", "branco", ij 

da consciência moral introduz a própria "parente", "amigo", "inimigo", são pensadas: :e 
consciência oomo um valor .jundíco, O que . para serem vividas nas vídasde seus membros, 0 
acontece então é o seguinte: às relações do tipo sujeitos de seus mundos. .,>., ~ 

"Ao !ado de tudo isso, a palavra persona, 
personagem artificial, máscara e papel de 
comédia e de tragédia, da trapaça e da 
hipocrisia - estranha. ao: "eu", ,.,. 
prosseguiu sua marcha. Mas o caráter 
pessoal do direito · estava estabelecido e 
persona tomou-se .também sinônimo da 
verdadeira natureza do indivíduo" (Mauss, 
op. cit., 1974, vol. 1, p. 231). 

direitos - deveres que norteiam o. código soei 
da vida do cídedão, devido aos seus cargos, su 
funções, suas honrarias de famflía, de gens, 
adquiridos por descendência ou por méríto., 
somam-se as que decorrem de ser a pessoa, em si. 
mesma, um ser consciente, senhora de si e, por 
isso mesmo, responsável pelos seus atos, 
independentemente de sua posição social. 

Mas a semente desta idéia social de pessoa]. 
floresce com o domínio do Cristianismo sobre 
Roma. Ali ela conquista um sentido metafísico 
não conhecido antes, que associa ao homem uma 
dimensão u n iv e r sa 1 d e ser humano (uma 
noção nunca clara e definida para gregos e 
romanos) e vincula justamente este ser um 
humano ao sentido pessoal de seu próprio 
destino. Este é o momento em· que a pessoa, 
persona, homem-ator por detrás da máscara e 
Intérprete de seu papel no clã, .sujeito revestido 
de um Estado, ator de sua própria consciéncia, 
torna-se homem, simplesmente, transforma-se em 
pessoa humana. O escrito aparentemente 
corriqueiro da carta de Paulo aos Gálatas, de 
tanto ser repetido hoje cm dia teve, a seu tempo, 
um sentido de revolucionária universalização. 
Mauss relembra a passagem, 

"Não há judeu nem grego, não há escravo 
nem livre, não há homem nem mulher; 
pois todos sois um só em Cristo Jesus. E se. 
vós sois de Cristo, então sois descendência 
de Abraão, herdeiros segundo a promessa" 
(Paulo, Gálatas, 3: 28 e 29). 

Não há mais clã nem Estado, a descendência é 
universal e a todos ela atribui o mesmo estatuto 
de pessoa humana, herdeira da salvação. Os atos 
de consciência, que o cristianismo reveste de 
sagrado, não· servem apenas para dirigir a 
conduta do sujeito na sociedade dos vivos (a 
família, o clã, a i,olis)1 mas para dirigir a pessoa 
através do seu próprio destino, 

Esta idéia, ao mesmo tempo individualizada e 
universalizada de pessoa, trabalharam nos séculos 
seguintes os pensadores e filósofos, sobretudo os 
dos três últimos séculos, A partir de uma lenta 
sucessão de fatos históricos que demarcam 
conquistas sociais - o Renascimento, a Reforma, 
a Revolução Francesa - e da reflexão que. os 
antecede, acompanha 011 sucede, a primitiva idéia 
cristã, de pessoa como sujeito pessoal· em sua 
essência, ao mesmo tempo humana e divina, 
evolui para a idéia de pessoa como consciêncía de 
si. Não faz mais do que um século e meio.que a 
idéia de. pessoa que, Iinalmentc, hoje possuímos, 
desdobra-se' enfun da própria consciéncía do eu e 
da identidade reflexiva- e afetiva que cada um de 
nós atribui à sua própria pessoa. 

. , ,/.._ ...•.. 
'.'A'. « nôçjo·, de 1>ei;oa; -entretanto; deveria 
sofrei aindâ urna outra transformação para· 
tornar-se.no que é desde' um século e, meio; 
mais oú menos: a categoria ·do ''eu". 
Longe de ser a idéia prímordial, inata. 
claramente inscrita no mais profundo do, .. 
nosso serdesde Adão, eis que ela continuá, 
ainda em nossos dias, tentamente, a 
edificar-se; a· esclarecer-se, a, especlfícar-se, 
a iden tificér-se' com o conhecímento de. si; 
com a consciência psicológica" (Mauss, op. 
cit., 1974, vol. 1, p. 237). 

,) 
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Ã)·-rt-déia ·ae Pessoa Entre .. os Índios 
: .. ::,.::,e:.:::_. /(, ::·,::,··· 0:< .· ·· · · Carlos.Rodrigues Brandão 

A inda que o nosso exercício de procurar 
compreender como as sociedades 
humanas geram idéias como a de 
pessoa: possa 'se prolongar um· pouco 
mais, penso que seda dtílver a maneira 

,. como isso acontece no caso de uma tribo de 
índios brasileiros. 

Na pesquisa que realizou sobre símbolos e 
rituais da morte entre os índios Krahõ, do Brasil 
Central, Maria Manuela Carneiro da Cunha (op. 
cít, 1978) elaborou uma das análises mais 
criteriosas a respeito de como em· uma tribo de 
índios são criadas e usadas instituições e relações 
sociais, tanto para estabelecer as regras de trocas 
entre categorias de pessoas, quanto para construir 
as suas idéias sobre os nomes e os significados que 
os sujeitos do grupo tem uns para com os outros, 
como pessoas, como a idéia de pessoa que a 
lógica da cultura da tribo constitui. 

Sabemos que as sociedades tribais organizam os 
seus sistemas de parentesco, de poder, de relações 
de trabalho, de distribuição de bens e serviços 
entre as pessoas, de religião, de maneiras 
diferentes das nossas, ou seja, de acordo com 
padrões culturais de organização social diferentes 
dos nossos sob muitos aspectos. 

Ora, além daquilo que é próprio de seus 
sistemas de parentesco, existem dois tipos de 
relações entre sujeitos da tribo, gue são ,uma 
espécie de 'constituidores da noçao Kraho de 
pessoa e, ao mesmo tempo, são constituídos por 
esta idéia, por aquilo que ela quer 
simbolicamente significar e tornar real através 
disto. Um tipo é a relação entre amigos formais, o 
outro, entre companheb:os. Vejamos como Maria 
Manuela Carneiro da Cunha descreve cada uma. 

· "A amizade formal Krah~ implica uma relação 
de evitaçâo; além disso, .Prevalecem entre os 
amigos formais um respeito absoluto e uma 
solidariedade muito . forte embora limitada a 
ocasiões específicas que detalltaremos mais 
adiante. 

Não se interpela nem sequer se encara um 
amigo formal, muito menos se lhe pede ou toma 
coisa alguma, Idealmente, amgos formais não só 
evitam dirigir-se a palavra · mas ainda se se 
encontram em um caminho, devem se afastar 
cada qual para um lado. Relações sexuais e a 
fortiori casamento, são proscritos entre amgos 
formais de sexo oposto. Embora impere a relação 
de evitação, cada qual deve adivinhar.e procurar 

, .,, ,,, ,,,_.·:~,~~~~; :~i~)i;·~;;.~I~;';'.'!;Y~'Y-~ir'./f i;i"'' 
. ' satisfazer espontaneamente as necessidades. ou companheiro é quem faz o que cu faço, quando 
desejos de seu am~o·.formal: ~m compromisso eu faço, Ele.é, para o companheiro, um outro-cu. 
usado cor_n~ente _e a mt~rvei;icao de ~m terceiro A distância social não é um aspecto secundãrio 
que explicitara tais desejos: 'Teu amigo formal da ,rel~ção de ~izade formal, é a sua própria 
quer um ~igarro... . cssencra, Uma distância cerimonial que toma a 

O am.igo formal goza de autoridade absoluta, fonna lõgica de uma oposição (Carneiro da 
embora invocada. apenas em s1t~ações extremas, Cunha, op. cit., 1978, p, 87). A convivéncia 
sobre seu,P~ceiro. Esta ~utoridade parece ~r social também não é acidental entre· 
usada ~m ultimo recurso e na.o pode ser desafiada companheiros. E a própria essência da relação de 
(Caf~e1ro da . Cunha, op, _cit.,.1978, p. 74 e 7~). companheirismo que, assim, traduz a forma 

Nos so s dados 1n,d1ca_m que .sao !ógícadeumacomposição. 
'companheiras' entre os Kraho as crianças nascidas . _ . . 
no mesmo dia, mas aparentemente n~o os gêmeos O que, portan~o. opoe um tipo de padrão de 
verdadeiros, rapazes que foram krãrigaté, chefes categoria de rela.çoes entre as pe~as da tribo ao 
de metades de iniciandos durante o mesmo ritual outro é a diferença que ah existe 'entre 
de iniciação, seja no Pe~pkahok ou no Kctuaye, identidade/ complem.entari~adc da. amizade 
as moças que foram associadas a um mesmo formal Vi;1~S gemele1dade/sun~l~anek!adc do 
grupo na mesma celebração de um destes rituais, companhcírísmo. Ora, nesta oposiçao criada pela 
os homens que foram prefeitos do pátio, ofício lóg1~a ?ª tribo, estão os elementos fundamentais 
sempre investido em dois incumbentes, na mesma da idéia de pessoa: reconhecer o semelhante e 
estação do mesmo ano, e assim por diante. reconhecer-se a s1 mesmo nele, como um outro-cu 

Os ikhuonõ, ao contrário dos amigos formais, que o. meu companheiro é, e o~or-se. ao 
são companheiros de todas as horas e todas as contrário, como um eu-outro que o amigo formal 
atividades, pelo menos até se tornarem pais de sugere. Tal como aPsicologia tende a aceitar, nas 
numerosa prole. Reina entre eles total liberdade relações que as crianças em qualquer lugar do 
d.e discurso e uma camaradagem descontraída. No mundo trocam CO!ll os seus pais, irmãos, outros 
ritual que encerra a estação chuvosa e n? que parentes.outras cnanças, _um ,?OS elementos mais 
encerra a estação seca, ha troca cerimonial de essenciais pua a consolidaçao da identidade é 
mulheres entre as metades Wakmeye e Katamye. justamente o jogo dialético entre a semelhança e 
Nessa ocasião, os ikhuonõ (companheiros) a diferença. 
troeamprefer<:_ncialmentede mulheres, a não ser Durante a sua análise da gênese da idéia da 
que e_st~, nao ~ertençam à metade alterna pessoa entre os nossos índios Krahô , Manuela 
requerida (Carneiro da Cunha, op. cít, 1978, p. Carneiro da Cunha insiste em que a oposição 
87 e 88). geradora cu-outro x outro-eu é lógica. E "boa 

Não é difícil compreender que existe uma para pensar", como diria Claude Léví-Strauss, 
relação lógica antagônica entre as duas categorias Não é um a e o n s tru ç ã o sociológica 
que as pessoas são entre os Krahô e através das intencionalmente produzida pelos índios para 
quais relacionam-se entre si no cotidiano da vida que os sujeitos, através dela, sejam pessoas. 
da tribo, nas aldeias. O amigo formal serve ao Também não é uma construção psicológica criada 
outro sem poder estar com ele, enquanto o por um conselho de feiticeiros da tribo; para que 
companheiro está sempre que quiser com o seu as pessoas se sintam como pessoas. Faz parte do 
companheiro, sem necessariamente servi-lo. repertório dos símbolos e, mais ainda, da légíca 
Assim, o amigo formal é regido pela evítação útil indígena que os estrutura para dar sentido à Vida, 
enquanto o companheiro o é pela familiaridade para explicar, através do que se vive, como se é, 
desinteressada. Portanto o amígo formal parece ser como se dever ser. Um índio Krahô perguntado a 
o contraste do outro e, por oposição, sugere a respeito, em, momento algum construiria com o 
idéia da relação eu· outro. O companheiro, por seu saber tribal a. mesma .anãlíse que Manuela 
seu turno, é uma espécie de eu-mesmo-no-outro, Carneiro da Cunha elaborou. Ele vive socialmente 
uma imagem no espelho do seu companheiro, de e descreve ídeologlcamcntemodos de ser, modos 
quem reflete a semelhança que há entre os dois, de· pensar que ao antrcpologo cabe buscar, 
não no corpo, mas na ação simultânea; .o· meu compreender e explicar, cientificamente: 

"Procuramos mostrar que a amizade formal e 
o. companheirismo podem ser concebidos como 

· modos de se edificar, de se determinar a pessoa, a 
. primeira pela oposição, o ültímo pela semelhança: 
uma seria um 'cu-outro', o outro seria um 
'outro-eu'. Pois a individualização," entendemos 
por aí a assunção d e valor significativo por uni 
indivíduo, elemento de um sistema, passa 
justamente e depende de suas relações com 
.outros ·elementos, de sua inserção no sistema 
global. Dentre essas relações, duas podem e 
costumam ser privilegiadas,a de oposição por um 
lado, a de semelhança por outro ... O indivíduo SC' 1 
instaura por assim dizer à intersecção de ambas. i 
pelo duplo· jogo de espelhos q uc lhe devolve sua l 
imagem ao mesmo tempo que o reflete, inverso l 
de seu inverso em especulação que o circunscreve! 
e afirma (Carneiro da Cunha, op. cit., 1978, p. i 
94). , . i 

Aqui é possível concluir como o fez Marcel i 
Mauss. A idéia de pessoa, assim como tudo o que 1 
envolve o pensar do homem sobre suas relações! 
homem-natureza - através das quais ele pode se í 
apreender como um ser de totalidade, um ser de j 
universalidade - não é universal. Não é "dada ao 1 
homem" como uma espécie de matriz inata do i 
pensamento. Ao contrário, ela é uma construção] 
cultural ~ ~ . amplitude de se,u . scntid? de i 
hôerdade-md1v1dualidadc-un1versahd:1dc varia de ,1 
sociedade para sociedade, de época para época na 
.hlstória de uma mesma sociedade. Em qualquer 
-uma delas.ino entanto, ela nasceo.cresce no-solo 1 
fértil das "representações cmp Íricàs do ser l 
humano enquanto inserido no grupo" (Carneiro 1 
daCunha,op.cit.1978,p.85). 1 

l 
1 
1 
i 
! 

edro é um nome. N ameia um ,7 
indivíduo, uma individualidade, uma 
identidade de pessoa. Muitos Pedros o 
são, cada um, um Pedro. Pedro Garcia ·.6 
de Oliveira acrescenta ao nome da ~ 

pessoa os de sua família: Garcia para a da mãe; de e 
Oliveira para a do pai. A identidade pessoal 1 
reveste-se de posições familiares, ordens na escala "' 
dos nascimentos0 relações entre parentes. Dr. li 
Pedro Garcia de liveira acrescenta aos nomes da ~ 
pessoa e da família na pessoa os títulos de c1> 
profissão, de classe, de status social. Os nomes 1;l 
que a ordem social atribui aos seus membros. :O 
Pessoa, parente, engenheiro agrônomo. Cidadão, ~ 
branco ou preto, eleitor, católico ou protestante. -~ 
Flamengo. Outro nomes, títulos, diferenciadores ;::i 
de crença, posição social, "raça" (etnia, veremos 
11m pouco adiante). Indicadores sociais de status j "' 
e papéis, uns atribuídos a ele por "berço", "cor oo 
de pele", "posição social" .Outros adquiridos por ~ 
eleição · ou vocação. Na verdade u m a trama ~ , 
complicada de relações de . · direitos-e-deveres g. 
socialmente codificados, escritos · nas regras de li! 
trocas entre as pessoas de seu mundo; Pedro e 
Garcia de Oliveira. Escritos • às . vezes com <1> 
maiores poderes de orientação da conduta nas ;! 
normas sociais que o uso faz e a reprodução do (") 
uso consagra. · · IIÍ 

A palavra é antiga: "identidade" e uma vez ou J! 
outra foi usada por filósofos e psicólogos, até há {! 
pouco, mais do que por cientistas sociais.· De o 
alguns anos para cá começou a· ser convocada "- 

p 



com ·~aior frequ&icia para os· debates e e5C?fos .· Porqué 'eie existe no jllterior de. urn ~~dÔ:q;~ 
4. ... e soet6Joios···e· an. t .. r .o.pó· .. ll~. os.En_tre .• ~ste~~ltimo.·s ·un. to pi:.é.<fet.erm .. ína .. ·.d. esd .. e. qu.·e. p~sições .. ele pode ela tem .... sido: assp(:lada à palavra_ etnia , para .. sererela,clo~ como determína; os nomes: das 
gmr ~e ~fü~. 9ue daq UI em diante f O· ·.·. identi~ades ",de um~•· pessoa'.' ~estiçá "'(, porque 
que mais nos interessa, leitor. .. . . resultado de um casamento entre uma {ndiae 'um 
· Por_ exístír hoje· dentro· de 'uma área: ~e· branco em· umà área de contacto interétníco), 

. fronteiras c.1e.ntíficas, acontece c~m a categona pobre (porque deprivado de bens e obrigado a 
identidade o m esm o q u_e vimos ªC<?ntecer · trabalhar sob a depe:n~êilcia dopoder de outros) 
e;~m pessoa. Entre psicólogos clínicos. e ·:eanalfa:beto (porquevíve fora de um contexto em· 
ps1can~tas, identidade pode se~ um conceito 'que mestiços pobres podem ter acesso fora aos 
que explique, por exemplo, o sentimento pessoal centros de ensino),'. · -• : · 
~ . a ~nsc1enc1a da posse de um eu, de uma · ·. Hoje em dia. M .um esforço de algun,s setores 
identida~e pessoal que a cada um_ ~e ~6~ nos da Psicologia no sentido-de reconhecerem, por 
torna .. diante de outros eus; um sujeito u.mco e exemplo, o papel das .representações sociais na 
~u~ e..? . ao mesmo t~mpo, o reconh~:~ento formação da identidade de categorias de pessoas 
individual desta exclusi~ade. A consciencra de tomadas como suieitos de "grupos -ídeológicos". 
minha continuidade em mim ~esmo. Isto acontece na medida em :que a ideologia de 

Os acontecimentos d~ vida de cada_ pessoa um grupo, uma tribo, uma classe social é quem.,· 
gerar:n.sobre ela a f~rm~ao de uma lenta imagem "lhes propõe um plano de vida com vínculos 
de s11!1!!sma, uma VJVa imagem 9-ue aos poucos se sociais e temporais, assegurados pela pertinência a 
constrói ao longo de experiências.de trocas com um grupo que têm sua continuidade no 
os outros: a ~ã'e, o~ pais, a famflia, a parc_.ntela, futuro"(Grimbei:g e Grimberg.,, apude Identidade, 
os amigos de, ínfância e as sucessivas ampliações Etnia e Estrutura Social, de Roberto Cardoso de 
de o~tros círcuíos de .outros: outros suJe1tos_ O!iveira,·São Paulo: Pioneira 1976, p.35). . · .. 
investidos de seus sentimenJo_s, outras pessoas Assim também, quando Erik Erikson relaciona 
mvestid~ de seus ~omes1 posiçoes e regras soc1ai~. a .intimidade do. processo de identificação (de se 
de .~tuaça?,, Um psicanalistafala s~re o !1S5Unto. construir e se possuir um eu e .uma conscíêncía do 

Identid:fde, em. sua ~cepçao mais v3:ta, eu)com o mundo social. que condíçíona .as 
sugere,. é . claro, muito. m~s do_ que tem . sido experiências de vida do indivíduo, ele recorre a 
denominado Eu por v~1os mvestigad~res, seja na William James e a Sigmund Freúd. Segundo Erik 
forma de um .• co!1ce1to do eu! seja naq_uela Erlkson, para O próprio fundador direto da 
flutuante expenencia do eu descn~a por Schiller, Psicanálise, a idéia de identidade tem a ver tanto 
Fedem e outros ... Estamos aqui interessados, com os dramas individuais de sua biografia, 
principalmente, na continuidade genética de tal quanto com os dramas sociais da história do 
represe?,tação do eu, uma continuidade que deve grupo· e da cultura de que é parte. Mais ainda, 
ser atribuída, certamt;nt_e,. ao trabalho do_ ego. tem a ver com essa biografia nesta história. 
Nenhuma outra _agênc131- interna poderia ~ealiz~ ª "Foi essa a única vez que Freud usou o termo 
acentuação sele~vaAde.1dentificações.signdi~ttvas "identidade" .demodo meramente fortuito e, de. 
?urante. toda a infância ~ a gradual mt~raçao de fato, numa ·acep_ção fundamentalmente étnica. E 
~ag~ns do..euJlU~ culmina. num -~!1~une~to de como seria dé esperar dele, Freud assinala 
identidade. E P~! isto. que chame~,a identidade, inevitavelmente alguns daqueles aspectos a que eu 
prímeiramente, identid,~?e do ego · A,? escolher chamei sinistros e, no entanto, vitais, tanto mais 
um .º?me análogo a ideal do e~o , porém, vitais, de fato, quanto "menos podiam ser 
ve_ntile! a questão das,,relaçoe~ entre ideal do ego expressos em palavras". Com efeito, "conscíéncia 
e ~entidade do_ ego _(Iden~e, Juventude e de identidade íntima" incluí, para Freud, um 
Crise, de Erik Erikson, Rio de Janeiro: sentimento de azedo orgulho pelo seu povo 
Zahar,1972. ?·210). . disperso e freqüentemente desprezado, através de 

A transcrição acima não foi escrita para explicar uma longa história de perseguição. Está radicada 
o que seja a identidade do ponto de vista da numdomparticular(nestecaso,intelectual)9.ueti 
Psicologia e da Psicanálise, mas para mostrar de ~a surgido vitoriosamente da limitação hostil de 
que maneira e a partir de que pontos de vista os oportunidades. Ao mesmo tempo, Freud 
seus profissionais falam dela. estabelece o contraste entre a identidade positiva 

Entre psicólogos sociais e antropólogos, na de uma destemida liberdade de pensamento e 
questão da identidade o que mais importa é a uma característica negativa dos "povos entre os 
tessitura das inúmeras formas de relações entre quais nõs, os judeus, vivemos", a saber, os 
pessoas • típos sociais de pessoas; entre grupos "preconceitos que restringem nos. outros o uso do 
sociais dentro de uma sociedade (operários e intelecto". Revela-se-nos, pois, que a identidade 
patrões, protestantes e católicos, negros e de uma pessoa ou grupo pode ser relativa à de 
brancos); e entre sujeitos e grupos de duas outras pessoas ou grupos; 'e que o orgulho de 
sociedades, por exemplo, como as tribos de conquistar uma forte identidade pode significar 

. índios e as franjas pioneiras das frentes pastoris uma emancipação interior da identidade de um 
Ida sociedade regional brasileira. Importa grupo mais dominante. como o da "maioria 
- compreender a estrutura e o processo das compacta". Um requintado triunfo é sugerido na 
diferentes trocas de bens materiais, de serviços e afirmação de que o mesmo desenvolvimento 
de símbolos entre diversas categorias de sujeitos, histórico que restringiu a maioria no livre uso de 
e o modo como, aí, acontecem ações e reações de seu intelecto, em decorrência de preconceitos 
atribuição de nomes, de nomes, de títulos de tomou ~ minoria i1olada mais robusta en{ 
determinação de semelhanças e diferenças que.a- questões intelectuais. Reverteremos a isto quando 
final tanto se manifestam na maneira como as examinarmos asrelaçõesraciais".(Erikson, 
pess~as vivem os códigos de seus contactos.umas op. crt., 19 n, p. 20) ( os grifos são meus). 
com as outras, quanto na forma pela qual A$$im, quando ele reC?rre a Freud, é para 
representam seus relacionamentos e o lembrar o_ lugarcentraldaV1daaf~bvaJ?rofundae 
reconhecimento de quem são, a partir deles. A ~a sexu~dade na construção da identidade, Mas 
partir do que eles determinam. e também para enfatizar.que a Vida social recobre 

Se a alguns importa explicar como o qu_adro das trocas afetivas q~e. de~e o. começo 
individualmente as pessoas passam pela trajetória da Vida da criança recém-nascida, V!iO edificandc, 
bío-psicológica de sua identlíicaçâo, a outros tijolo a tijolo, a sua 1denti~ade, atrayes de 
interessá compreender os mapas sôcío-culturaís estruturas culturais (de que os múmeros tipos de 
que traçam, para os indivíduos, os caminhos de famílias da espécie h~ana são um bom 
sua trajetória. Como um grupo de ciganos, uma exe!llplo) e dos _mecanismo~ de que toda a 
tribo de índios agricultores, um bando _errante de socíedade lança ~ para codificar e contro!ar o 
índios caçadores, uma comunidade de cotidiano da _vid1" de ~us membros. Projetos 
camponeses, consagram as situações e criam as coletivos de vida e destino das pessoas e de. wn 
regras que condicionam as vivências que, pelo povo, a simbologia dos inúmeros valores 
menos em parte, há de determinar a formação xe!ii;i?sos e profanos da cu_l~ra, _os mec3:111smos 
pessoal e social de identidades? Como, a partir familiares e grupais de socialízação da cnança e 
das diferenças que a natureza impõe sobre si do adolescente transferem ~o todo para c~a ser 

! mesma, fazem-se as diferenças de trocas e nomes do grupo, desde.º comecinho de su~ vid_a no 
que le itimam, como identidades e relações entre grupo, uma identidade grupal. Uma 1~entidade 

1 
identifades, as diferenças en~ homem e mulher, que é dele, como uma pessoal mas que e também, 

. entre jovem e adulto, entre leigo e sacerdote, entre fatalmente, a do grupo, através dele. . 
senhor e escravo? Mais do que isso, como o "Esses instrumentos podem aplicar-se ao 
encontro entre culturas desiguais, entre estudo das chamadas sociedades primitivas, onde 
sociedades diferentes altera · porque altera as o treino infantil parece estar integrado num 
condições de reprodução da vida e do pensar sistema econômico bem definido e num P~~eno 
sobre o viver • as identidades que as diversas e estático repertório de protótipos sociais. O 
categorias de sujeitos de cada sociedade fazem de . treino infantil, em tais grupos, é o m(todo_ pelo 
si e do outro? Quando é que o Suruí se descobre qual aquilo que poderemos chamar de identídade 
"um índio" e quando ,é que na consciência do grupal é transmitido às mais antigas experiências 
mestiço do índio. Tukuna com o branco cearense corporais do bebê e, através . destas, aos 
surge a idéia de se ser um "caboclo"? primórdios do seu ego" (Erikson, op. cit.; 

A experiência de vida de cada um de nós 1972,p. 47). 
confirma uma conclusão a que os estudiosos Observe, leitor, que a identidade sã'o relações 
sobre o assunto acabam sempre chegando: não é de representações inevitavelmente marcadas pelo 
fácil separar a dimensão individual da construção confronto com o outro; por ter de estar em 
e do exercicío cotidiano da identidade, de sua contacto, de opor-se, de dominar ou ser 
dimensão social. Na verdade, de suas várias dominado, de tornar-se mais ou menos livre, de 
dimensões sociais. Um menino caboclo das matas poder ou não construir por conta própria o seu 
do Norte aprende a ser "si mesmo", uma pessoa, mundo de símbolos e, no seu interior, aqueles 
um outro Pedro, Pedro· Garcia, misturando os que qualificam e identificam a pessoa, o grupo, a 
sentimentos e a consciência que brotam desuas minoria, a raça, o povo. A construcâo das 
trocas puramente afetivas com os seus pais e l imagens com que sujeitos e povos se percebem 
irmãos com o emaranhado que o faz aprender a não passa apenas pelo emaranhado de suas 
crescer reconhecendo-se também: "caboclo", culturas, nos pontos de intersecção com as vidas 
"filho de bugre", "pobre" e "analfabeto:.·. individuais. Ela tem a ver comprocessos ativos de 
,, 
1 ·, 
i 
i 

conflito, luta, manipulação. Um povo se nega a si 
mesmo tanto quanto se afuma, numa identidade 
de dominado ou perseguido, ao mesmo tempo 
integradora de valores negativos e positivos de 
diferenciação. Porque ele não pode deixar de 
ver-se como dominado (tal como o negro escravo 
acaba "se vendo" através dos olhos do senhor 
branco). Mas porque também a sua própria 
condição engendra a necessidade de lutar pela sua 
sobrevivência, e nesta luta se incluem os símbolos 
que preservem uma identidade de minoria, de 
dominado, mas, de qualquer modo, própria e, 
como veremos mais à frente, construida não só 
por oposição à do outro • a maioria dominante - 
como justamente para opor-se a ela. 

Uma longa observação feita )?Or Erik Erikson a . 
respeito do que acontece neste sentido com os 
índios Sioux, poderia ajudar a compreender a 
relação entre o sujeito e a cultura, entre a 
biografia e a história na questão da identidade. O 
exemplo é também muito convidativo, porque 
mais à frente estaremos revendo, leitor, algumas 
relações muito semelhantes passadas com índios 
do Brasil. 

"Ilustremos primeiro o conceito de identidade 
grupal mediante uma referência breve às 
observações antropológicas realizadas por H. S. 
Mekecl e cu próprio em 1938. Descrevemos nós 
como num segmento da reeducação dos índios 
americanos, a identidade histórica do caçador de 
búfalos, entre os índios sioux, mantém-se 
contraposta à identidade ocupacional e da classe 
de seu reeducador, o funcionário civil 
norte-americano. 

Sublinhamos que as identidades desses grupos 
assentam nas diferenças extremas de perspectivas 
geográficas e históricas · (ego-espaço-tempo 
coletivo) e nas diferenças radicais de metas e 
recursos econômicos (plano de vida coletiva). 

Nos remanescentes da identidade· dos índios 
sioux, o passado pré-histórico é uma poderosa 
realidade psicológica. A tribo conquistada nunca 
deixou de comportar-se como se fosse guiada por 
um plano vital que consiste na resistência passiva 
ao presente, o qual não foi canaz de reintegrar os 
remanescentes de identidade do passado 
econômico; e pelos sonhos de restauração, em 
que o futuro conduziria de volta ao passado, em 
que o tempo tornar-se-ia de novo a-histórico, os 
terrenos de caça ilimitados e o supr imentos de 
búfalos inexaurível • uma restauração que voltaria 
a permitir a ilimitada vida centrífuga dos nômades 
caçadores. Os seus educadores federais, por outra 
parte, pregam valores que são dotados de metas 
centrípetas e localizadas: residência, lareira, conta 
bancária • tudo o que recebe o seu significado de 
um plano de vida em que o passado está superado 
e em que a plena medida de realização no 
presente se sacrifica em favor de um padrão de 
vida cada vez mais alto no futuro. A estrada para 
esse futuro não é uma restauração exterior, mas 
wna reforma íntima. ..... 

Não admira que as crianças índias, forçadas a 
viver. de acordo com ambos esses planos, pareçam 
frequentemente bloqueadas em suas esperanças e 
paralisadas em suas ambições". (Eríkson, op.cit, 
1972, p. 47 e 48). 

De modo diferente ao dos autores que vimos 
discutirem seus pontos de vista sobre minorias, 
no primeiro capítulo, Erik Erikson não se detém 
em avaliar o lado político das relações entre o 
branco colonizador e o índio colonizado. Mas ele 
aponta rumos raros e n tre psicanalistas. 
Procuremos resumi-los aqui: 

a) Diferentes grupos sociais vivem formas 

desiguais de· produção de· seus bens e de 
organização· de seus mundos (tribos, bandos, 
comunidades, sociedades complexas). 

b) Do mesmo modo possuem formas 
diferentes de conceberem idéias fundamentais na 
orientaçâo da vida: visões de mundo, concepções 
de sentido de vida, projetos de vida que, por meio 
de várias situações e instrumentos de socialização, 
sã'o inculcados como saber, valor, sentimento, 

· emoção coletiva, às suas crianças e adolescentes. 
c) Inculcados como valores de grupo a partir 

de como ele se qualifica a si próprio, de como ele 
constrói para si uma identidade grupal, que 
sintetiza .o modo pessoal de se ser 
significativamente uma pessoa do grupo capaz de 
pensar segundo os seus valores e preceitos, de 
sentir de acordo com os seus padrões de 
afetividade, e de orientar a conduta e a vida em 
conformidade com a imagem com que o grupo se 
reconhece como uma unidade social diferenciada 
(uma tribo, por exemplo, uma nação, uma 
minoria, um povo, urna classe). 

d) A privação de valores de cultura. próprios 
do grupo social colonizado paralisam, como no 
caso das crianças e jovens Sioux, a produção de 
uma identidade de índio, sem permitir que ele 
adquira uma outra identidade adequada. O efeito 
de uma tal invasão de valores não afeta apenas 
algumas crianças e jovens "com problemas". 
Afeta coletivamente uma geração de toda a tribo, 
porque situações que comprometem a 
transferência de uma identidade grupal, de uma 
geração para a outra, criam finalmente Crises na 
formação pessoal de sentimentos e uma 
consciência de si (Erikson, op. cit, 1972, p, 48 e 
49). 

"Crise de identidade", "confusão de 
identidade", "manipulação de identidade", 
"identidade negativa", são os nomes que alguns 
estudiosos do assunto usam para traduzir os 
descaminhos do processo de identificação. 
Descaminhos que podem acontecer em várias 
dimensões. Podem ocorrer com uma pessoa em 
seu meio cotidiano, quando entre ela e as pessoas I S 
que, desde a infância, lhe são afetivamente 
importantes - porque delas lhe vêm amor, 
segurahça e inculcação de habitua - surgem 
bloqueios, trocas de sentimentos e significados 
inadequados, conãítívos. Podem acontecer com 
uma categoria de sujeitos· quando entre eles, 
coletivamente, e outras categorias de pessoas ou 
instituições de seu mundo social há conflitos, 
inadequações, e suas conseqüências extrapolam as 
dimensões da família nuclear e chegam à classe 
social, ao grupo religioso, à minoria nacional 
migrante, à µibo de índios no seu todo. Podem 
ocorrer, em escala ainda mais ampla, quando dois 
mundos sociais entram em contacto e as relações 
políticas, econômicas e culturais entre eles são 
desiguais, e tanto a vida quanto a identidade do 
povo dominado, colonizado, precisam de 
submeter-se ao controle dos termos impostos de 1 :2 
vida e identidade do dominador, do colonizador. °' 

Em qualquer uma das dimensões acima, a 
expropriação arbittária dos direitos e çondíções 
de experiências pessoais ou coletivas de 
"trocas com o o u t ro ", e de 
representação de valores de realização do 
indivíduo, de úm pequeno grupo minoritário, de 
wna classe social ou de todo um povo, resulta em 
efeitos diretos tanto sobre os relacionamentos 
interpessoais de efeito socializador, quanto sobre 
a esfera das idéias e valores eom que o indivíduo, 
a minoria, a classe ou o povo de uma nação 
colonizada se identificam como tais. 

o 
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Cinco Histótiâ$ deContato Interétnico'(ll] 
. ·. . ... , :: .. . ' . , . Carlos Rodrigues' Brandão 

N. esta aula, Carlos Ro.dtlgues Btãn.<lãó, .. prQfes 
sor de Antropologia\~~ Pl'fIP~l.\'IP,J~pr~:~ent11 

. como exemplosa ·s~retn· ânalis*dost'':riàs"âu:lás 
. · subseqüentes, cinco caSQS de contato. entre.in 
díos e brancos,' que envolvem· associedades Asúriní 
(ou Akuáwa), Gavião, Krahô, Terêna e Tukúna. Con 
vém esclarecer que a situação atual das sociedades 
aqui apresentadas não deve ser entendida como o 
estad.o em que se encontram hoje, mas sim nas oca- .· 
siões das pesquisas, feitas por outros antropólogos> 
em que · Carlos Rodrigues Brandão se baseou para 
redigir esta aula. A região em que vivem os Asuriní 
e os Gaviões, por exemplo, está hoje bastante modi- 

. ficada devido ao Projeto da Grande Carajás e parti 
cularmente com a construção da barragem de Tucu 
ruí. Os Gaviões, cuja reserva fica acima da "área a 
ser i,n,u11d.~_d.a por essa represa, .conseguiram. estabe 
lecer com .· os 'brancos condições ruais favoráveis pa 
ra sua sobrevivência •. Quanto aos Asuriní, cujas .ter- · 
.ras ficam a jusante da barragem,. suas condições 
üiiúbéril devem ter se modificado bastante.mas.não 
dispomos de noticias sabre as mesmas. . 

'· 

-----Os Terêna---------- 
O s fodios Terêna vivem hoje em 

território brasileiro, ao sul do Estado 
do Mato Grosso do Sul. Junto com os 
grupos, Kaiwá e Kadíwéu, eles são os 
remanescentes dos índios Guaná., 

Guaraní e Mbayá-Guaikurú que no passado 
viveram naquelas pl?gas. Sãoum dos subgrupos 
Guaná e Txané. Até meados do· século passado, 
os Terêna que viviam na região de Miranda, não 
muito longe da fronteira com o Paraguai, 
somavam cerca de 3.000 pessoas. Quando o 
antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira os 
estudou pela primeira vez em 1958, calculou 
cerca 'de 3.800 Terêna aldeados que, sornados aos 
índios esparramados pelas fazendas da região-; 
totalizariam cerca de 4.500 indivíduos (Cardoso 
de Oliveira, Do lndio ao Bugre, op, cit., 1976, p. 
26•27), , 

"A história dos Terêna, ao menos em sua 
fase que poderíamos chamar moderna, é a 
história da ocupação brasileira do sul do 
Mato Grosso. Pouco depois da penetração 
dos grupos Guaná em têrritérío brasileiro, 
cruzando o rio Paraguai para suas margens 
orientais, segmentos pastoris da sociedade 
nacional começaram a se deslocar de 
fil)rdeste para sudoeste, da zona do 
·nilingulo Mineiro'". em direção aos 
'campos da Vacaria'. Esse deslocamento, 
que viria iniciai: uma primeira tentativa de 
(?C~~<?. do sul-nuto-grosse!ISC, teve 1U$,ar 
por voftâ ·de 18:30, por\anto ~ecoh:íão 
menos de um século da lmlgraça'o ·Guaná. 
Em tempos anteriores, no começo do 
século XVII, as incursões luso-brasileiras 
na região n ãe passaram de 
e m er ee nd í me nt o s meramente 

desbravadores, realizados pelos 
bandeirantes, que, em sua busca de metais 
preciosos, não podiam encetar urna 
ocupação civilizadora. Tal ocupação só 
começou mesmo a se dar como resultado 
da expansão· de uma nova economia, de 
tipo pastori], que estava baseada na 
necessidade da busca incessante de novos 
pastos para os rebanhos. Mas a fixação da 
população nacional nos ermos 
matogrossenses ainda não se daria nessa 
oportunidade, devido à piópria natureza 
da economia pastoril e à dinâmica de sua 
frente pioneira, condicionadas pela 
vastidão das gleb!is ~ ~la rarefação 
demográfica (Urbanização e Tribalismo, de 
Roberto Cardoso de Oliveira, Rio de 
Janeiro: Zahar, 1968, p. 40). 

Foram· frentes ganadeiras as que, portanto, 
primeiro envolveram os Terêna na primeira 

· metade do século XIX. A desmobilização de 
tropas ~s a Guerra do Paraguai gerou uma 
populaçao flutuante de brancos que, a caminho 
do "regresso ••• foi-se em parte deixando ficar pelo 
sul da então Província, depois Estado, do Mato 
Grosso. Daí em diante aumenta muito o número 
de.fazendas de gado e de famílias não-=índiàs ria 
região. De todas as aldeias índios Terêna foram 
absorvidos como mão-de-obra das fazendas; como 

.. trabalhadores cativos. Quando por tá passou, 
semeando linhas de telégrafo, o marechalRond'on 
encontrou índios "quase escravos", .ao lado de 
outros, trabalhando como "peêes lívres". 

S!o os Terêna um exemplo notável de corno a 
sociedade regional usa e vana o trabalho do índio 
a seu serviço. Nos primeírçs tempos da 

colonízação branca na área dos Terena toram 
feitos _guerreiros nas lutas de expulsão dos índios 
Opaye, caçadores' e coletores. Entre os anos de 
1904 e 1905,oGovemoFederalcriouasprimeiras 
reservas dos Terêna, o que não Impediu que, além 
de empregados de fazendas, eles fossem usados na 
coleta de casca de tanino e, depois, como 
empregados nas cidades próximas às suas aldeias 
(Cardoso de Oliveira, op. cit., 19.68, p. 42 a 49). 

Cercados por · fazendas e cidades de brancos, 
cada vez mais dependentes deles, os índios 
encontraram três formas de acomodação à 
situação de contacto roma sociedade regional: 

la.- Aresidência nas aldeias de reserva indígena, 
onde foram preservadas . condições do 
exercício de uma. agricultura rudimentar 
que, no ent_anto, a apenas uma. .s poucas 
famílias pro~rciónava possibilidades de 
uma subsistencia autônoma através do 
trabalho em terias próprias. . · · 

2a.- A transferência individual ou familiar para 
uma das fazendas da região, onde os índios 
passam da condição de pequenos 
agricultores autônomos para a de "peões" 
assalariados na lavoura ou na lida do gado. 

3a.- A mudança igualmente pessoal ou familiar 
· para a. periferia das cidades próximas, com 

preferencias por Campo vrande .~ 
Aquidauana, onde o i'ndio muda não só de 
local de residência, corno de tipo de 
aplicação de sua força de trabalho, 
tornando-se um empregado urbano na 
maior parte dos casos. 

'·· 

Cada vez mais a cidade exerce· sobre o índio 
uma forte atração. Aumenta o número daqueles 
que sonham com transferências definitivas da 
família nuclear para a cidade e, principalmente, 
para algum tipo de trabalho urbano. 7 

Com as suas aldeias e reservas cercadas por 
fazendas, povoados e cidades regionais, sobram g 
duas alternativas de sobrevivência para os Tcrêna. O 
A primeira é a de produzir com autonomia e o. 
co mer cíalizar com dependência, quando as 0 
famílias plantam nas terras da reserva, e vendem ~ 
aos brancos os excedentes da lavoura que colhem. a: 
A segunda é a de depender da sociedade regional gi 
também para a produção da subsistência, quando. <C 
os índios trabalham diretamente para patrões w 
brancos, na fazenda ou na cidade: extraindo a ~ 
casca de árvores: de que se produz o tanino, 0 
cuidando do gado ou participando como "peão" êii 
de atividades de lavoura nas fazendas, a: 
empregando-se em alguma das pequenas w 
manufaturas da região ou no trabalho ·:! 
francamente urbano. ~ 

1 Vejamos como Roberto Cardoso de Oliveira 
encontra o {ndio em diferentes atividades fora de l8 
suas reservas e· a serviço de patrões brancos: "De ~ 
todas as modalidades de aplicação de 0> 
rnâo-de-obra Terêna nas atividades.do sul de Mato ! 
Grosso; a extrativa é a que mais requer a sua parti· ] · 
cipação ... Por ser um trabalho grosseiro, os ·113 
regionais não o executam, salvo se bem pagos; o .g 
que não· ocorre, evidentemente, uma vez queos -t 
empreendedores conseguem pagar pouco · ao .•.• 
Terêsa considerado por todos perito na arte i 
extrativa, sempre disponível para esse tipo de - 
trabalho. Por outro lado, essa disponibilidade do ! 
Terêna pode ser explicada· pelo fato da relativa 3. 
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. lib,<!rd~dii~a~·:;; :e~~r;;ii~~ • ~;·J~j '.1i'ôri1.éris, 
vinculados à suá . aldeia, de. onde aceitam . sair; 
somente' ,por pedodos . eúrtós; ':sem. se' 
comprometerem """. ein sua1l)aioria'5.:..comtarefas 
de cumprim.ento mais prolongado; como. são as· 
da agricultura e as do pastoreio" (Cardoso de 
Oliveira, op. tjt., 1968, p, 58 - 59).: 
"Para a fai,na agrícola, o Terêda tende a sair 

definitivamente de : sua · aldeia de origem, 
Instalando-se nas colônias da fazenda e tentando, 
nelas, levar-uma vida de agricultor sem terra" 
(Cardoso de Oliveira. OI)~ cit .. 1968,.i,. 59). 
"As ocupaço. ~ es majoritárias (dos Tet:êna Que 

Cardoso de Oliveira· encontra em Aquidauana), 
masculinas e femininas, são as do tipo urbano, 
com grande· concentração de ·indivíduos nas de 
operários de construção (pedreiros. e serventes de 
pedreírojparaos homens,.e nas de lavadeírase 
empregadas . domésticas para as mulher.es;.. No 
que diz respeito às ocupações masculinas, poucas 
são aquelas· que proporcionam uma retribuição 
pecuniária que possa ser considerada suflcíente» 
... Por essa razão os Terêna estão 'sempre em 
per spectiva de "pegar biscates", · exercendo 
simultaneamente várias das ocupações urbanas da 
mencionada tabela t!X" (Em que são, pela ordem 
numérica, contados os Terêna dos'agrupamentos 
de migrantes de Campo Grandé.. Buraco, 
Guanambi e Aldeínlla: lavrador, biscateiro 
urbano, servente de pedreiro; gari; pedreiro, 
operário de l)'lanufaturas; . vá.nas... outrash com 
menos de 'j casos; para as mui. eres 
p r inclpalmen re ; lavadeiras,: empregadas 
domésticas, costureiras),.(Cardoso de Oliveira, op. 
eít., 1968,.p. J79 e 1.8~)'. · . . . . . . . 
A respeító . ·º"S .ririmen~ qne >'tT~filllh.~m na: 

cidade Robêr.to Cardoso de . Oliveira conclui. 
assim: ' "Cólocadó nas · camadas sociais mais 
baixas, onde exerce as ·profi~s menos 
qualificadas, 'o Terêna só logri} subsistir 'graças a 
uma versatilidade ocupacional extrema" (Cardoso 
de Oliveira, op, cit., 1968, P.189). 
Assim, os índios dependem dos brancos, 'seja 

como, seus compradores de produtos agrícolas, 
seja como empregadores de sua força de trabalho. 
Mas. mesmo quando reconhecido como o melhor 
no assunto, como na extração de madeiras ou de 
casca de árvore, o Tcrêna entra como empregado 
remunerado .abaíxo dos brancos e, fora casos de 
exccçâo.rcomo ocupante dos ofícios de emprego 

; e subemprego dos m veis sociais mais baixos. . 
Que efeitos trouxe para a sociedade Terêna o 

contato com a sociedade nacional? O que 
desapareceu, o que alterou. e o que permaneceu 
como era em seu modo de vida; em sua 
organização tribal? 
Ào tempo dos seus primeiros e ainda 

esporádicos contactos com os brancos no século 
passado, os índios opunham cativos ·(kauti) aos 
Terêna, dominantes, que, por sua vez, dividiam-se 
cm duas me'lades não localizadas e simétricas que 
possuíam entre os seus membros os mesmos 
direitos-deveres sociais. As diferenças eram dadas 
por uma outra divisão em "classes" comuns às 
duas metades. A tribo observava a etrdogamia de 
metades e de camadas (jovens casavam dentro de 
suas metades e suas camadas sociais). Mais tarde, 
antes ainda das fases críticas do contacto com o 
branco, começaram a aparecer casamentos fora 
das metades e das camadas. Em ambos os casos a 
descendência era traçada em linha paterna. 
Hoje em dia, os índios que vivem ainda nas 

aldeias das reservas preservam alguns aspectos da 
antiga ordem tribal, mas, mesmo ali, alguns 
indicadores mais característicos da antiga vida 
Terêna foram muito modificados ou mesmo 
extintos. Depois de pouco mais de meio século de 
contacto permanente com os brancos: 

1 o. Desapareceu totalmente o sistema de 
camadas que hoje "só existe na memória dos mais 
velhos" e só é recordado em raros casos de 
escolhas matrimoniais (Cardoso de Oliveira; op. 
cit., 1968, p. 17); 
2o. O sistema de duas metades tribais está em 

franca extinção; 
3o. Formas tradicionais de organização do 

sistema familiar estão sendo muito alteradas, 
reduzindo-se os grupos domésticos às dimensões 
de uma famfüa elementar (pai-mãe-filhos), e com 
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um aumento crescente da saída dos jovens para oferta de bens sociais substitutivos, produz 
fora das aldeias, de separações de casais e de efeitos que vão desde a passagem individualizada 
neolocalidade (os noivos moram fora da aldeia de pessoas da tribo para a sociedade regional (o 
dos pais do marido e .da mulher). (Cardoso de "índio urbanizado", o "índio destribalizado"), 
Oliveira op, cit, · 1968, p. 67); 1 até uma progressiva desagregação interna da vida 
4o. A 'chefia local; que antes era tr~~ítida em. e da ordem tribal anterior. · . 

linha vertical através da f1liaçao e, I Por exemplo, aquilo que se pode chamar de 
horizontalmente, por grupos de "sibblings", ou I solidariedade tribal - todo um sistema próprio e 
seja, que observava regras .de classificação! amplam?n.te participado· .de trocar sociais e 
pré-determinada· entre categonas de parentes, 1 cenrnomaa de bens, serviços e significados - 
mescla-se francamente hoje com a possibílídade perdeu-se em boa medida, devído a qúc a tribo não 
de conquista do poder através da iniciativa I tem mais como manter consistentes as suas 
pessoal, através de jogos políticos, ao estilo da cond. ições concretas de produzir e fazer circular 
sociedade regional como nos casos anotados por autonomamente, seja os produtos de seu 
Roberto Cardoso' de Oliveira de. "capitães de trabalho, seja as suas pessoas, seja os seus 
aldeia" aliciados por che~es do ant(go. Serviço .de ! símbol?s,. ritos, cren9as e valores tribais (Cardoso 
Proteção aos Indios (Cardoso de Oliveira, op. eít., l de Oliveira, op. cit., 1968, p, 35). Mas a 
1968. p: 110). desagregação da ordem interna e a perda das 
S O• Outros traços da vida social antiga bases sociais da solidariedade Terêna não 9correm 

ai rer am-se também, porque em parte são por completo. Ainda que a migraçao para 
derivados dos anteriores. A disposição do espaço fazendas e cidades provoque um, afasta~c~to 
das aldeias vai perdendo o seu traçado circular mais radical do modo de Vida Terena, os índios 
característico e ganhando a forma linear dos preserv_am como podem o qu7 ~es s?bra dos 
povoados regionais. Diminui o contacto entre. re lac io n a m c n t o e tradJc1ona1s · ~a 
parentes de aldeias .diferentes e, 1 cultura da tribo. Cardoso de Oliveira 
conseqüentemente, d im inu i também o argumenta que tanto a essência da vida tribal 
relacionamento rotineiro e ntual entre elas, quanto o . núcleo de uma identidade Terêna 
incluindo-se aí trocas de mulheres, trocas de persistem ainda a despeito de tudo (Cardoso de 
serviços e trocas de bens entre paren~es. Oliveira, op, cit., 1968, p. 156), Assim, como 
Em direçã,9 oposta~ da ?rd~m. s~cial reguladora veremos mais adiante, justamente a própria 

da vida do índio Terêna, institmções reg1~mais do condição de segregado pela sociedade regional 
mundo dos brane<?s agem dentro da tribo, _ das q Ut.? o cerca e assimila gera na tribo os 
aldeias e das famílias, como fatores de atração e mecanismos de resistência à perda de seus 
incorporação de suas pessoas ao sistema cultural símbolos mais essenciais de identidade e à perda 
dominante: a atração para ª- cidade e para o de um estjlo de vida que afirma, na rotina do 
emprego urbano (a educaçâo dos filhos, o día-a-día, este ser e sentir-se como um índio. Se 
trabalho !e?luner~d? e visto c<!mo m_e.nos pesado, isto vale menos para o Terêna destríbalízado - 
os benefícios sociais); o Serviço Militar, ?ara o aquele que saiu da aldeia para a fazenda ou para a 
caso dos ~apazes; o. casaTl)e!lto mtere~mco; a cidade e acomodou-se ao modo regional de vida 
incorpo~çao do fnd1<: ao sistema re~p<?~al de , - vale certamente muito mais para o índio ainda 
compadrio; a conversao a alguma religião dos aldeiado, para quem o continuar dentro das terras 
brancos. da reserva estimula a resistência a "deixar de ser 
O poder de envolvimento e incorporação do indio". 

Índio ao sistema de vida do branco, através 'do "Asseguradas as suas terras, o resultado 
trabalho dependente, do controle político, da dessa ação protetora foi a segregação. 

Note-se bem: não uma segregação imposta 
pelo Serviço de Proteção aos Indios por 
meios diretos, persuasivos ou violentos; 
mas uma consecliêncía natural da criação 
de reservas ·numa área em que a 
população tribal era barbaramente 
explorada. Não foram poucos os 
fazendeiros e "coronéis" que se 
manifestaram contra a política protetora, 
pois que esta vinha lhes "usuroar" terras e 
mãoiie-obragiatuita. Acredita-se entre os 
Terêna que a maioria da população que 8 
não retornou às aldeias, rião o fez porqüe 
se acomodou em f'a xcn d a s , cujos 
proprietários pagavam ou teriam passado a ~ 
pagar o trabalho indígena, de uma maneira o 
adequada; habituados ao lugar e tendo e, 
trabalho garantido, aqueles Terêna - que O 
entraram em processo intenso de ~ 
destríbalização - optaram por permanecer cr 
em faz~nda~ em que já .se. enc_?ntravam, ~ 
ou, entao, vieram aconstítuír mão-de-obra ct 
móvel, passando de fazenda a fazenda, de w 
acordo com as oscilações do mercado de ~ 
trabalho regional. A condição de 0 segregação a que está submetida a i;; 
população aldeiada estimula a· emergência cr 
de mecanismos psicossociais contrários à ~ 
assimilação: toma mais sólido o "nós z 
tribal", diminui as possibilidades de :::::, 
contacto interétnico e marca socialmente a 1 situação do índio tutelado" (Cardoso de in 
Oliveira, op. cit, 1978, p. 4 7 e 48). g:: 

Conforme estejam ainda. aldeiadas ou ja . 
destribalízadas, as famílias Terêna enfrentam de .g 
maneiras diferentes problemas que são, na :: 
verdade, os de toda a tribo: a perda da autonomia .ii 
pela dependência, da liberdade pela tutela, da : 
condição de sujeitos e grupos integrados em seu "ti 
próprio mundo de . cultura, para a condição de ~ 
grupos e sujeitos marginais no mundo da cultura ,; 
do mundo dos brancos. Isto é o que significa uma S: 
assimilação a uma outra sociedade, sem iii 
representar em absoluto uma integração' ~ 
adequada nela. u. 

ESTUDANDO, VAI 'JORRAR. 
Desperte seus sonhos, 
acione seus projetos futuros, 
ligue a.s turbinas. 
Tope o desafio, 
o Nordeste vai funcionar. 
A PETROBRÁS quer que você 
tenha os pés firmes sobre 
este solo rico. 

Ela entende muito da terra 
brasileira. 
Afinal é desta terra que 
vem um dos elementos mais 
indispensáveis para o 
desenvolv.lmento do país~ 
Tã.o important~ quanto 
o saber.. · 

o PETROBRAS 
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Curso coordenado porJú 
lio César Melatti, profes 
sor âa UnB. ·INTERÉTNICO 

Cinco Histórias de Contato. Interétnico (111) 
Concluímos hoje a publicação do estudo do · ant!opólogo Carlos · 
Rodrigues Brandão,professor da UNICAMP (Universidade. de Carlos Rodrigues Brandão 
Campínasl sobre .eontatos entre l>ran.C()S e .. índios rio Brasil. 

OsKrahô 

. B· astante mais.ªº .. norte. do ~-) que os Terêna, os índios Krahô vivem 
igualmente uma história de mais de · rso anos de contacto com os brancos, 
nas proximidades do rio Tocantins em 

Goiás. Os Krahô viram os seus territórios 
penetrados pOL frentes pioneiras de donos de 
gado vindos da Bahia e de Pernambuco. Invadido 
o território por frentes pastoris os índios 
migraram, por sua vez, do Maranhão para o Norte 
.de Goiás (Mellati, op. cit., 1967, pag. 32). 

As frentes pastoris nunca absorveram os Krahô 
de modo sistemático e intensivo. Uma vez ou 
outra os índios foram convocados para o trabalho 
em alguma fazenda formada na região. Mas eles 
nunca foram, como os Terêna, trabalhadores 
agrícolas estáveis, migrados com suas famílias da 
aldeia para a fazenda. Isto porque os fazendeiros 
de gado via de regra: "Agem diante do índio 
movidos essencialmente :pela contingência de 
limpar os· campos de seus habitantes humanos 
para entregá-los ao gado e evitar que o índio 
desprovido de caça, a substitua pelo ataque a 
seus rebanhos" (Darcy Ribeiro, 'cítado por 
Melàtti. op. cít., 1967. pag. 51). 

Não: absorvidos pela. sociedade regional,. os 
fndíos vivem mais ao seu lado do. que no seu 
interior. Durante. muitos anos a história das 
relações. entre índios e brancos na re~ião foi 
marcada por lutas de conquista e resístêncía, 
Primeiro os fazendeiros usaram o braço guerreiro 
dos Krahô para a captura de índios de outras 
tribos destinados ao trabalho nas frentes agrfcolas 
mais ao norte, ou para a sua expulsã:o das arcas de 
conctato das frentes pastoris. Quando anos mais 
tarde a região de interesse do colonizador branco 
estava "limpa de índios", foi contra os Krahõ que 
os brancos se voltaram. Entre os dois lados houve 
conflitos sangrentos, alguns massacres e o 
resultado costumeiro nas situações de contacto: 
os índios viram diminuída a sua população, 
reduzidos e empobrecidos de recursos os seus 
campos originais de caça e colocada sobre um 
crescente controle externo a autonomia da tribo. 
Foram muitos anos de lutas e tréguas entre índios 
e criadores. Júlio César Melatti acredita que, não 
fosse a intervenção de missionários e, mais tarde, 
do Governo Federal, os Krahõ teriam tido o 
mesmo destino de outras tribos da região: o 
extermínio físico ou a expulsão do grupo 
sobrevivente para terras distantes. 

"A história dos Krahô também deixa claro 
que, se -estes índios estivessem inteiramente à 
mercê das decisões dos habitantes da área 
pastoril, teriam sido completamente aniquilados 
em 1940. Devem sua sobrevivência à ação de 
elementos estranhos à área, como missionários e 
agentes do Governo Federal. Não se pode, por 
conseguinte, entender a situação atual dos índios 
K-rahll se nns lin'litarmns à aniÍlls" <I~ ~,.~, rela("l'~s 
com a área pastoríí, deixando de lado as decisões 
tomadas nas grandes cidades" (Melatti, op. cít., 
1967, pag. 51 ). . · . 
Em agosto de 1944, após o grave massacre de 

1940, o interventor federal no Estado de Goiás 
concedeu uma área de terras para a reserva dos 
índios, o que, segundo Melatti, "não significou, 
como se poderia pensar, 'o fim da tensão entre 
índios e criadores" (Melatti, op. cít., 1967, pag, 
5~. ' 

Os Krahõ possuem pastagens em suas reservas, 
mas não se dedicaram ao criat6rio do gado. 
Plantam nelas o arroz e a mandioca, e completam 
a dieta familiar com o que obtêm de caça e pesca 
em um território hoje muito empobrecido de 
recursos naturais. Quando querem adquirir 
produtos da sociedade regional, os índios buscam 
trabalho individual e esporádico nas cidades 
próximas. Mas a produx50 agrícola nas terras das 
aldeias é feita em família e obedece aos costumes 
tradicionais (Melattí, op. cit, 1972, pag, 4 ). Os 
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pessoas ligadas à parentela paterna e materna. ~ 
2o.) Sem servirem como uma instância < 
classificatória de trocas matrimoniais, os Krahõ 9 
preservam mais de uma divisão de metades ~ 
tribais. ui 
3o.} O sistema de governo dos grupos locais. e 
aldeiados atribui a chefia a índios homens e ~ 
adultos capazes de obtê-la por demonstrações de 
coraaem. Hoje em dia, no entanto, vale mais a 
influencia política da parentela ou a habilidade ~ 
pessoal para conseguir a adesão de uma maioria °' 
de membros da aldeia. ': 

"Cada aldeia Krahô possui um chefe (pa? hi), -e 
A chefia, entretanto, não é hereditária nem 1E 
vitalícia. Tudo indica que o chefe da aldeia perde ~ 
o seu lugar toda a vez que surge um líder mais ~ 
poderoso e ativo, apoiado por um grupo _ 
constituído por parentes, afins e outros N 
indivíduos ... Tudo nos leva a crer que a posição 13 
do chefe de aldeia sempre esteve em função ~ 
direta das relações com outras aldeias e outros ~ 
grupos tribais. Outrora, segundo as palavras ·de :2 

índios não comercializam reguiarmente com os 
brancos os produtos da lavoura, mesmo quando 
obtêm excedentes. O que vendem vez por outra 
nas cidades são animais ou objetos de caça e 
coleta (couros, filhotes de araras). 

Reunidos nas cinco aldeias da reserva, muito 
mais do que a quase totalidade dos índios 
brasileiros em contacto permanente com a 
sociedade nacional, os Krahô vivem em suas 
terras e vivem delas. Usam o seu território como 
um recurso de afirmação da tribalidade e como 
um instrumento de afirmação de uma relativa 
autonomia nas relações com os brancos. No 
entanto, tal como em todos os outros casos, uma. 
vez criada a necessidade de conviver em ~ um 
mesmo, ou em territórios circunvizinhos, índios e 
brancos ao mesmo tempo buscam no outro o 
proveito que dei~ podem obter e vivem, 
entremeados com as trocas que fazem . de parte a 
parte,' os conflitos e · tensões que a própria 
situação de contacto gera e impõe a ambas as 

sociedades, com um prejuízo sempre maior pãra a 
indígena. 

"Possuidores d e um grande território, 
membros de um sistema social passível de 
operação autônoma, desnecessarios como 
m ão-de-obra junto ao civilizado, pareceria 
possível que os Kr ahô pudessem viver 
inteiramente segregados d os sertanejos. 
Entretanto tal não acontece. Os interesses dos 
membros de uma e de outra sociedade os levou a 
procurar o contacto e, segundo estes interesses 
contraditórios, fazem com que tal contacto se 
realize numa situação de fricção" (Melatti, op. 
cit., 1967, pag. 89). 

Até hoje a organízação tribal preserva sistemas 
de relações entre membros de grupos sociais - as. 
metades, grupos rituais, familiá - que obedecem 
a várias regras ancestrais, ao lado de outras que 
com~çarn a prescrever, para o índio; as mudanças 
na tribo: · 
lo.) A família ainda é estruturalmente extensa 
e matrilocal, reconhecidas como parentes .,;-11- as 



certos informantes: o ·chefe era o mais valente e 
não era escolhido: ele próprio se fazia - chefe. 
Devia tratar-se _ de um líder antes de tudo 
militar... Atualmente, no que se refere aos 
assuntos externos, o papel do chefe- se assemelha 
ao de um embaixador dos índios entre os 
civilizados, bem como o de um representante 
destes entre os indígenas" (Melatti, op. cit., 
1967, p~s. 76 a 78). 

· Melattl registra casos em que a conflrmação de 
um "capitão" de aldeia dependeu da vontade de 
encarregado de posto do então Serviço de 
Proteção aos índios. 

Após descrever o sistema de relações sociais 
dentro da aldeia e dentro da tribo, conclui que, 
embora esteja boie modificado e 'empobrecido1 
ele ainda é 'capaz de operar de modo autônomo '. 
De modo· internamente autônomo, ou seja, com 
validade para algumas trocas no· âmbito ,da -aldeía 
e da tribo, porquanto "os Krahô já não têm o 
poder de decidir sobre o seu próprio destino" 
(Melatti, op. cit., 1967, pag. 87). ' 

O que explica que mais de 100 anos de 
contacto sistemático com a sociedade regional 
não tenha provocado nem o desaparecjmento 
físico da tribo, nem a destruição absoluta de seu 
modo de vida e' de sua ordem tribal? Júlio César 
Melatti procura responder a esta pergunta com 
base em wna série de iqdicadores de persistência 
enumerados _pelo antrol?Ol~o William Crocker.a) a 
auto-suficiência na produção dos bens de 
subsistência. devido às condioO'es garantidas pela 
reservaindígena;b)oaltonívelde coesão social dos 
Krahõ, sobretudo na esfera de cada aldeia, 
apesar dos problemas internos enfrentados pelos 
índios .sob pressão dos brancos; e) a possibilidade 
de soluções ainda internas (derivadas da ordem 
tribal e realizadas sem o concurso de autoridades 
regionais) para os problemas da vida diátia nas 
aldeias; d)' a manutenção de uma variedade ainda 
ampla e consistente de satisfações pessoais 
oferecida' pela cultura Krahô; e) a pequena 
expressão da pressão aculturativa na região f) a 
dificuldade de a sociedade regional incorporar o 
Índio como força regular de trabalho apropriado 
(Melatti; op. cit., 1967, págs. 88 e 89). 

Os Gaviões 

O s índios G-aviões e- ntraram- em co- nta- ·_ cto com os brancos através de frentes 
extrativas que· penetraram desde o 
Maranhão e o Pará em busca de 
borracha. de castanha-do-pará e dé'.Óleo 

de copaíba. Esses índios - assistiram o passar de 
sucessivas levas ãe brancos passarem por suas 
terras. Elas saltavam para a margem esquerda do 
rio Tocantins vindas principalmente da Bahia e 
do Piauí. Vinham do Maranhão, subindo os rios 
Mearim ~ Itafecuru (Laraia e da Matta, op. cit., 
1979, pags. 15-117). Antes de passarem por 
terras dos Gaviões frentes de coleta de produtos 
da mata, passaram outros grupos de regionaís 
que, até fins do século XIX, subiram o rio 
Tocantins, via natural de acesso ao interior da 
região. Mas como esses primeiros viajantes da 
Amazônia não ousaram se adentrar muito para 
além das margens dos rios, os seus primeiros 
encontros com os Gaviões foram rápidos e 
esporádicos. 

No entanto, desde os primeiros contactos com 
os cole tores brancos de castanhas, os índios 
foram percebidos como obstáculos a remover 
(Laraia e Da Matta, op. cit., 1979, pag. 118). As 
frentes de coleta entraram em conflito com os 
índios da região pela posse e o poder de controle 
sobre extensas áreas 'de seringais e castanhais. O 
efeito direto de muitos anos de lutas e contacto 
forçado foi a diminuição brusca do número de 
índios devido a ações militares e às doenças. 
Quando Roberto da Matta os estudou, os Gaviões 
lutavam ainda pelos seus castanhaís e até então 
suas terras não haviam sido delimitadas pelo 
Governo Federal 

Rapidamente os indígenas viram muito 
reduzida a autonomia da tribo e quase toda 
destruída a ordem primitiva de suas aldeias. Há 

alguns anos atrâs eles não eram· mais do que· 41 
indivíduos repartidos em duas aldeias: Cocal e 
Montanha. Entre elas havia algumas relações 
hostis. Roberto da Matta anotou que fatores 
demográficos concretos ajudaram a acelerar a 
depopulaçâc e a desorganização tribal. Por 
exemplo, havia na aldeia do Cocal 17 homens e 
nenhuma moça disponível, segundo os padrões da 
tribo, para o casamento com úm dos S jovens 
entre 15 e 22 anos. 

A maioria dos índios vivem ainda nas aldeias, 
mas mesmo eles trabalham para os brancos, como 
coletores de castanhas, por cuja~ venda obtêm no 
mercado regíonat "~ preço sempre inferior ao 
oue conseeuem os brancos. Quando os índios 
aldeiados conseguem plantar lavouras e obter 
excedentes, obtêm pelos produtos que vendem 
preços até 50 por cento menores do 9ue os de 
lavradores regionais. Apesar disto e comum 
índios abandonarem as suas atividades 
tradicionais de produção para a sobrevívên eia da 
família, em favor de produzirem o que sentem 
interessar ao mercado regional (Laraia e Da 
Matta, op. cít., 1979, págs. 172-173). 

Decisivo para a transformação de seu modo de 
vida foi o período em que os Gaviões, logo após o 
estabelecimento de contacto amistoso com os 
brancos, viveram temporariamente no pequeno 
núcleo urbano de Itupiranga. 

"Com a mudança para a cidade os Gaviões 
passaram a viver num contexto inteiramente 
brasileiro e a depender diretamente da sociedade 
nacional para a satisfação de suas mínimas 
necessidades" (Laraía e Da Matta, op. cit., 1979, 
pag, 153). 

Quando eram ainda livres e independentes 
frenté · à sociedade nacíonal, os Gavi(!es regulavam 
a sua vida social através de um sistema de 
residência matrilocal e de nominação e trocas 
entre os membros da tribo. Casais ligados por 
laços consangüíneos viviam )untos em uma 
mesma casa cuja liderança domestica era exercida 
pela familia nuclear mais velha, pela herdeira ou 
pela família proprietária da residência. Esta 
complexa organízação social foi primeiro muito 
modificada e, depois, praticamente destruída. 

Restam fragmentos da antiga ordem tribal Na 
aldeia do Cocal algumas relações entre parentes 
são ainda traçadas ·por linha materna. As 
derradeiras casas da aldeia reúnem famílias 
nucleares sob a lideranca ~a mulher mais velha, 
ao mesmo tempo, proprietáría ou herdeira. 

O trabalho da tribo obedecia a um regime 
corporado com regras muito definidas de 
participação e solidariedade entre diferentes 
categorias de pessoas. A perda da autonomia na 
produção de bens e a imposição de regras da 
sociedade regional da troca de produtos e serviços 
impôs aos índios sistemas de trabalho e de trocas 
entre as pessoas antagônicas com as regras 
primitivas. A solidariedade na produção e coleta 
da comida da família e da tribo foi substituída 
pelo individualismo na coleta da castanha para a 
venda aos brancos. (ndios possuem - ou lutam 
por possuir - castanhais onde trabalham sozinhos 
e que consideram corno propriedade particular. 
As regras de trocas de alimentos entre parentes 
foram substituídas pelas regras regionais de 
acumulação individual e familiar (Laraia e Da 
Matta, op. cit, 1979, pag. 169). 

Os .. Asuriní 
® 

E stes índios vivem no Pará. sse vizinhos 
de r~o dos Gaviões, e de destino 
tambem. Primeiro teriam mantido re 
lações com padres missionários e, logo 
depois, com frentes extrativistas. Em 

1960·chegararn a ter um "chefe" branco, um re- 
gional que pretendeu civilizá-los de modo brusco 
e radical Os avanços da estranha aventura civi 
lizatória foram nefastos, o que não impediu que 
algum tempo depois os índios aceitassem possuir 
um 'outro "chefe" branco que teria procurado 
convertê-los à idéia de fugirem de sua aldeia, 
assaltarem fazendas e deixarem as mulheres se 
prostituirem (Laraia e Da Matta, op. cit., 1979, 
p. 104). 
• A despeito de se verem cercados pela 
sociedade regional e em contacto permanente e 
dependente com ela há muitos anos, os Asuri 
ní não logr~m integrar-se nela. Após haverem 
perdido uma grande ·parte de suas terras, foram, 
como as outras tribos da região, usados pelos re 
gionais como mão-de-cbra assalariada e preços 
vis, ou oomo fornecedores de produtos de caça, 
coleta e da lavoura. 

No entanto, fora a farinha de mandioca, 
quase nada ~ conseguem venda regular 
mente nas cidades, C.omo cada vez mais neces 
sitam de comprar os produtos "de fora", in 
clusive para a própria sobrevivência familiar, 
o desequilíbrio acentuado das relações de' tro 
cas de bens e serviços entre uma sociedade e ou 
tra ~vocou uma quase .~b!Oluta dependência 
dos 1ndios diante dos brancos. Há menos de meia 
centena de índios Asuriní: 34 pessoas vivem em 
uma aldeia junto ao posto indígena da FUNAI 
que lhes presta uma assistência precária. Ao tem 
po em que Roque de Barros Laraia os estudou, 
outros 10 índios viviam dispersos entre os bran 
cos. 

Apesar de fortemente dépopulados, os Asuri 
n{ sobreviventes conseguiram conservar-se relati 
vamente isolados das frentes pioneiras regíonaís, 
A unidade do grupo tribal restante tem sido pre 
servada, mas, quase sem terras, os Asurin{ vivem 
hoje um estilo de vida em pouca coisa diferente 
dos i8ualmente pobres e explorados coletores 
brancos de castanhas, ou lavradores camponeses 
da regiío •. 
-, Os índios aos poucos abandonaram suas gran 
desb casas comunais · e hoje vivem em ranchos 
so re estacas sertanejos, oorn uma família 
nuclear ocupando cada um (Laraia e Da Matta, 5 
op. cit.-, 1979, p, 102). 

Perdeu-se também a essência das rela.wes ~ 
tribais de trabalho e da vida cerimonial. ·noje i 
em dia os Asuriní remanescentes não preservam 0 mais do que memórias fragmentadas dos ritos < 
q1;1e antes foram tão importantl)s para a vida da ~ 
tribo. w 
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OsTukúna 

O s índios Tukúna (Tilcúna) se acham 
e~alhados ao longo do rio Solimões, 
desde as fronteiras do Brasil com o 
Peru e com a Colômzía até a 1 .,, 
embocadura com o Içá. O grosso de sua g?. 

p epulaçâo em, território brasileiro oode ser I ';; 
encontrado nos igarapés Belém (ou Caldeirão), Preto -e 
(ou São Jerônimo) e na ~ião de Santa Rita do ::: 
Weil, no município de Sao Paulo de Olivença, 1 ~ 
Estado do Amazonas. No Município vizinho de <> 
Benjamim Constant, cm direção à fronteira, -o 
subindo o Solimões, há apenas uma área de maior 
concentração Tukúna: é Mariaçu - denominação' ~ 
de um pequeno igarapé1 e;-11 cuja. foz está ~ 
localizado o Posto In~1gena "Tikúnas", do f 
Serviço de Proteção aos Indlos" (A Sociol~ia do e 
Brasil Indígena,de Roberto Cardoso de Oliveira, u. 

PETROBRÁS: COMPROMISSO 
COM O DESENVOLVIMENTO 

Cada jazida de petróleo 
descoberta no Brasil é 
um novo aesafio para a PETROBRÁS. 
_E um fator de geração de tecnologia 
e capacitação profissional para os 
brasi iei ros. 

1 o PETROBR~S 
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Mais a oeste, portanto, do que todas as oo tras 
tribos que vimos até aqui, feitor, os Tukúna 
vivem· na tríplice · fronteira entre o Brasil, o 
Peru e a Colombia, o que ao mesmo tempo lhes 
complica os relacionamentos cem os brancos e 
lhes permite uma margem maior de· 
manípulações, Tal como- as.o~tras tribos1 ~{,s 
pen o:l os de contactos esporadícos com rezionais. 
missionários e deso ravadores da Amazônia, os 
Tukúna foram finalmente cercados por frentes 
extra ~iv ístas de madeireiros e seri~ueiros. 

HoJC em dia os Tuküna estão d!Vididos.c:m 
duas subáreas regionais de contacto: os "índios 
do rio" e os "Índios do igarapé" (Cardoso de 
Oliv'<.ira1 op. cit. 1981, p. 46 ). 

"E lícito supor que as relações entre Tukúna e 
civilizados não tenham sido uniformes, no 
sentido de que a população indígena tenha sido 
alcançada por iguãl. Os Tukúna dás 'terras mais 
altas, muitas vezes distantes das margens do 
Solimões, conservaram-se relativamente arredios, 
apesar de receberem indiretamente os benefícios 
e os malefícios (mais estes doque aquelesl) , da 
civiliUlção. Essa situação, em certo sentido, até 
hoje persiste, p erm itind o-nos classificar os 
Tukúna, inicialmente, em duas categorias: o Índio 
do igarapé e o índio do rio" (Cardoso de Oliveira, 
op. cit., 1981, p ag. 46 ). 

Os índios do rio conseguem relacionar-se com 
os brancos do maneira menos dependente. São 
Índios· menos aprisionados às condições servis do 
trabalho nos seringais de "donos" ou "empresas'. 
Plantam roças em sras terras e vendem aos 
regatões os seus excedentes, acrescidos de 
produtos que obtêm nas matas e nos rios. Não 
são, portanto, vendedores forçados de 
mão-de-obra para.os seringalistasda região, cano 
osTukúna do igarapé. 

"Díferencíam-se dos índios do ~ar~é por 
força de sua condição de índios "livres", 

1 entendendo como tal índíos que se libertaram do 
· seríngal, Estão associados à e ceulacão brasileira 
a través de relações de trabalho voluntárias, 
diferentes das encontradas nos igarapés, onde a 
mão-de-obra indígena é engajada de forma 
comfulsória" (Cardoso de Oliveira, op. cit., 
198 , pag. ~6). 

Os Tul<úna do igarapé foram.desde o começo 
dos contactos com os regionais, os· índios mais 
perseguidos e, depois, os mais diretamente 
pressionados a se tornarem produtores forçados 
de látex para brancos serinzalistas, Perdidas as 
condições de reprodução autônoma da prôoría 
vida da familia e sem terem com o comercializar 
livremente com os brancos, os Tukúna do igarapé 
deocndem de um tipo de trabalho produtivo que, 
tal como no caso da coleta de castanha a que são 
forçados os Asuriní e os Gaviões, fere 
frontalmente as regras e tradições da organização 
primitiva do sistema tribal de vida e trabalho. O 

1 
Tukúna se vê reduzido a um regime de trabalho 
semi-escravo, proibido de plantar e viver de suas 
próprias lavouras, sem tempo para caçar e pescar 
e, cada vez mais, atado ao "barracão" onde 
compra - como os seringueiros regionais nas 
mesmas condições - a comida de que sobrevive 
para trabalhar a serviço de uma das três grandes 
empresas regionais. 

Apenas por causa da diminuição do interesse 
regional pela prod,uç~o da borracha ,na área é que, 
.recentementc, os índios do igarapc recuperaram 
algumas das condições perdidas de produzirem 
trabalho por conta própria nas matas e em suas 
lavouras, 

"As atividades agncolas ·da tribo, que d~~te 
os anos de maior intensidade de exploração 
ex tratíva quase_ desapareceram · forçadas , pela 
ação da empresa que impede seus seringueiros de 
se dedicarem aos roçados - ganham atualmente 
novo impulso face àProgressiva descaracterização 
da empresa cerno "indústria extrativa". 'Os 
Tukúna do igarapé Belém começam a retornar às 
suas práticas produtoras tradicionais, se bem que 
bastante modificadas como resultado da 
aculturação .. Acomodam-se os Tukúna a uma 
~ondição de "trabalhadores semperspectiva'd. e., 
a espe1a de um novo. engajamento (sempre 
compulsório) a quaisquer atividades produtoras 
que lhes sejam destinadas. . Enquanto isso não 
ocorre, continuam a produzir farinha de 
mandioca que· constitui; nesses períodos, a 
princjpal mercadoria do igarapé. Em menor escala, 
o peixe e as peles de caça {de cateto, de veado). 
TOda. a produção do igarapé é adquirida 'pelo 
barracão em troca .de metcadorias, tais cerno 
retalho de fazenda, sal, gordura,, ªíúcar, 
instrumentos de· trabalho, como facoes e 
machetes, e, sobretudo, a cachaça. E o regime do 
'troco', como chamam os próprios índios, ... " 
(Cardoso de Oliveira, oo. cít., 1981, pag. 49). 

Ao descrevenn os brevemente o contacto dessa' 
última dentre as cinco sociedades tribais 
escolhidas para nossas reflexões sobre as relações 
inter étnicas, uma 3eroxim3yão de historias 
comuns poderia ser útil. A trajetôría da inclusão 
definitiva dos Índios Tukúna na sociedade 
brasileira repete, com pequenas variações, a de 
outras inúmeras tribos. Ela é a história da perda 
da autonomia do éxercfcio coletivo/familiar do 
trabalho produ tiVç e do destino de circulação dos 
bens produzidos, E a perda da liberdade primitiva 
cm favor da dependência econêrníca, diante de 
empresas e empresários brancos, e da 
dependência política diante $!e autoridades 
religiosas ou governamentais. E a história da 
transfonnação compulsória de gJ\lpos tribais de 
caçadores, pescadores, cole tadores e lavradores 
primitivos de subsistência solidária, em 
trabalhadores direta ou indiretamente 
"servllízados" e forçados a trocas desiguais, em 
benefício do patrão branco, no mercado regional. 

"Quanto ao que foram os Tukúna e ao que são 
hoje, muito se poderia dizer, bastando, 
entretanto, lembrar que ;,assaram de uma 
situação de autonomia política à condição de 
povo dominado pela sociedade brasileira, 
alterando-se, assim, toda a ordem legal e política" 
(Cardoso deOliveira, op. cít., 1978, pag. 54). 

Chamo a atenção para um fato que foi 
seguidamente repetido aqui. Tâo grave quanto a 
imposição do ingresso. do índio em novos modos 
sociais de vida e de trabalho, sob pressão do 
branco que lhe invade as terras e rouba as 
condições fundamentais de vida primitiva, é o 
sentido de que estes modos sociais são, em quase 
tudo, antagônicos com os anteriores. Não 
significam, portanto, {'ara o índio, uma passagem 
de uma situação vizinha e menos evoluída de 
trabalho e outros relacionamentos sociais, iara 
uma outra, mais evoluída e, portanto, benéfica, 
ao fim das contas. De modo diferente do 
seringueiro servil, mas branco e regional, 
explorado pelo patrão dentro de uma ordem 
social injusta de seu próprio mundo, .o Índio 
primeiro assiste à destruição de sua própria 
ordem social (em ieral regulada por conplexos 

· princípios de solidariedade e admiravelmente 
adequada às suas condições naturais e culturais de 
vida), para dtl) ois assistir-se a si mesmo ser 

incluído pela porta dos fundos . na ordem 
capitalista regional que o destrói física, social e 
cu1 turalmen te. . 

Naquilo que os Tukúna conseguem preservar 
de uma ordem tribal ameaçada por todos os 
la4.S>s1 eles se distribuem ao longo dê gz:.upos 
cl ãn ícos p a tril ine ares que se identificam 
nominalmente, uns com aves e, outros, con 
plantas, de tal maneira que, em conjunto, os 
nominados pelas aves fonnam uma metade tribal 
e, os nominad cs pelas plantas, outra. Um clã, 
tomado como umtodo aglutinador da tribo, e 
considerado como uma "nação" dividida· em · 
subclasses cuja descendência é traçada em linha 
paterna (Cardosó de Oliveira, op. cít., 1981,pag. 
61). 

Assim, divididos em duas metades exogâmícas 
e anônimas (mas compostas de subclasses 
nomínadas), os Tukúna preservam áí uma 
unidade tribal através de alianças matrimoniais de 
clãs das duas metades. 

Não há entre os Tukúna uma chefía-formal e 
centralizada. No entanto, como resultado do 
contacto interétnico, um novo sentido foi dado 
ao "ser chefe". Aos poucos foram observados 
desvios nos padrões tradicionais· das chefias 
clâhicas, em nome das regras e exigências 
re~onais de escolha e atribuição do canando 
tnbal (Cardoso de Olíveíra, op. cit., 1981,págs. 80 
a 83), 

Roberto Cardoso de Oliveira chama a atenção 
para o fato de que, apesar de os Tukúna terem se 
tornado desíguálmente dependentes da ordem 
política e econômica regional, eles lutam por 
18\!al para preservarem a sua ordem tribal. Lutam 
até mesmo para conse~irem retomar a alguns 
padrões de ordem primitiva antagônica cem as 
imposíções ajustadoras do contacto com os 
brancos. A dependência econânica não provocou 
ainda a dissolução do modo de vida indígena, no 
gue se refere aos sistemas tradicionais de trabalho 
(alguns relativamente preservados, outros até 
mesmo em processo de recuperação), à vida 
social cotidiana e, sobretudo, à vida cerimonial 
que, mesmo destruída em yarte, contínua 
possuindo poder de aglu tínaçâo e identidade 
entre os Tukúna. 

"A existência de uma situação de conjunção 
intercultural, como a que sucintamente 
caracterizamos acima, tão propícia a uma 
transformação profunda no patrimônio indígena, 
leva-nos a ficar surpreendidos com a verificação 
d e que as instituições básicas dasociedade Tukúna · 
ainda se conservam operativas, cano que - 
resistindo à pressão exterior. Referimo-nos 
especialmente a sua estru tura social que se 
mantém ainda imune à influência 'Ocidental': a 
existência de grupos consangüíneos unilaterais,. 
patrilineares e exogâmícos, reunidos cm 'metades' 
também ex ogâmicas, tem contribuído para a 
persistência das instituições tradicionais do 
matrimônio e do parentesco, cujas ações 
alcançam todas as esferas da vida social, desde as 
atividades de subsistência, .a tê a vida religiosa e 
recreativa. A extensa lista que se ~ poderia 
apresentar de produtos, de modos de fazer e de 
agir, e de lendas tomadas de empréstimo da 
sociedade neobrasileira local, incorporadas ao 
novo medo de ser Tukúna, não representaria mais 
que uma série de traços culturais admitidos 
passivamente · nas áreas-periféricas da cultura, ou 
redefinidos, para a assimilação no sistema central, 
sem modificar sua estrutura" (Cardoso de 
Oliveíra, op. cit., 1978, pag. 55). 

Guiade 
Estudos 

ste Guia de Estudos 
foi preparado pelo 
antropólogo Júlio 
César Melatti, 
professor da 

Universidade de Brasília 
designado para 

coordenar o Curso 
Contato lnterétnico e 
Sociedades Indígenas. 
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três· aulas que expõem as 
cinco histórias. de 

contactos entre brancos e 
índios. Seu objetivo é 
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principais temas tratados 

no estudo de Carlos 
Rodrigues Brandão. Não 
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- Cada caso de contacto 
ínterétnico tem uma his 
tória peculiar. 

- Possibilidade de encon 
trar elementos comuns 
nos diferentes 'casos de 
contacto. 
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_1) Em que se assemelham 
as condições de con 
tacto interétnico das cin 
co sociedades descritas? 

2) Em que diferem as cinco 
sociedades quanto à si 
tuação de contacto? 
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Fricção lnterétnica e Identidade Etriica 

T entemos compreender agora, leitor, o 
que havia e o que aconteceu no 
contacto entre o mundo do (ndio e o 
do branco, "civilizado". · · 

Tribos de (ndios vivem relações 
muito estreitas e multo limitadas oom a natureza, 
para a sua sobrevillência. Elas ocupam territórios 
próprios aos quais se adaptam ao longo de muitos 
e' muitos anos. Essas relações básicas com o 
mundo, através do trabalho, respondem em boa 
medida por quase todas as características de uma 
socladade trlbal. Em nome da possé ou dos 
direitos de uso de.uma faixa de terras e rlos onde 
plantam 'as suas aldeias e por onde viajam em 
busca de água, alfmentos e matérla-prlrna para 
suas casas, roupas, armas, brinquedos das 
crianças, objetos de rituais, nã'o raro tribos 
sustentem entre si longos e diffceis per(odos da 
guerras. 

Da natureza, do seu trabalho sobre ela - 
caçando , pescando, coletando, plantando, 
aiando animais - os índios sobrevivem. As tribos 
reproduzem a vida física de sues pessoas, dos 
membros da suas famflias, aldelas,clãs, metadas, 
Reproduzem também a própria ordem em que se 
passa essa vida de todos, de cada um. Aquilo que 
tem sido chamado aqui de organização social e, 
para o caso espec(fico do (ndio: organização 
trlbal, ordem tribal. A estrutura da trama de 
posições-relações entre categorias de sujeitos, de 
grupos internos ao mundo da tribo, e que 
torna· poss(vel para e la, produtivo e 
comoreensrvet, um modo de vida, Uma maneira 
própria de constituir, de geração em geração, e de 
reproduzir cotidianamente as suas trocas com a 
natureza, com os outros grupos sociais (na guerra 
e na paz) e, dentro de si mesma, entre suas 
pessoas, famílias, parentelas, grupos de idade, 
pequenas confrarias religiosas, clãs. 

Quando na aula anterior eu falava de relações 
que iam, por exemplo, do "pai com seu filho" às 
de "todos com o seu chefe", eu falava de 
situações e elementos da ordem social da tribo: 
de sua ordem tribal. Quando falava de sistemas de 
chefia, de relações corporadas de trabalho 
agr(oola, de fam(lias extensas e exógamas, falava 
de processos e instituições sociais que configuram 
esta ordem tribal. 

Ora, todos essas complexos sistemas internos 
de prganização da vida coletiva de uma sociedada 
tribal - o de parentesco, o de chefia, o do 
trabalho, o da reprodução do saber, o do 
cerimonial religioso e mais alguns outros, todos 
eles interrelacionados fortemente entre si - são 
regidos por códigos sociais, por sistemas de regras 
que não existem escritas, mas que o uso coletivo 
consagra e que têm o poder de orientar o 
comportamento de todas as categorias de pessoas 
do grupo. Que orientam o comportamento 
porque. são consensuais, consagradas e 
necessárias; porque definem tipos de sujeitos, 
possibilidades do relações do tipo: 
direitos-deveres entre elas e, oonseqüentementef 
modos adequados de fazer a vida socia 
fúriéiRnar,. na ordem 9a fall'!ílla !"lementar,da 
famflia extensa, da parentela, ·do ela' e assim por 
diante, passando pelo todo da aldeia, um dos 
espaços de troca cotidíanamente mais vitais na 
vida do (ndio. São os princ(pios geradores de 
idéias e valores que legitimam e regulam 

mal..!ntenclonados de todos os colonizadores do 
mundo, no mínimo imaginavam como sendo 
"civilizar", fazer algo assim, só que com um 
domínio de uma cultura sobre a outra. Um 
domínio intencional e, não raro, destruidor dos 
valores da cultura "selvagem", "primitiva", 
"atrasada". 

EstudQs deste tipo, aos quais outros estudos 
antropológicos mais modernos endereçam a sua 
critica, fixam muitas vezes os limites da anãlise 
"do que acontece" em algumas modificacões 
culturais derivadas · do, contacto entre grupos 
étnicos diferentes. Fatores históricos do encontro 
são deixados de lado, ou são descritos como se 
n.io . fossem determinantes do que ocorre nas 
modlticeções culturais. Tais "mudanças sociais", 
ou "mudanças culturais", nem sempre são 
descritas como processos que têm a ver com 
determinantes concretos, ligados aos modos 
como os grupos em contacto exercem, um sobre 
o outro, formas de controle sobre a produção e a 1 
distribuição de bens materiais de subsistência ou 
de mercado. I 

No entanto, o que vimos até aqui acontecer 1 
com sociedades indígenas brasileiras envolvidas 1 
pelas frentes de expansão de nossa sociedade 
nacional, com o seu modo de vida e as suas 
relações com 'o sistema capitalista de produção de 
bens e reprodução da ordem social, são interações 
diretas entre sistemas econômicos, sistemas 
políticos, sistemas sociais derivados. São 
situações novas para o índio e são situações 
renovadas para o branco, diante de cada tribo 
com que se encontra São situações históricas - 
ainda que aparentemente regidas pelos mesmos 
princípios sociais, cada contacto entre brancos e 
índios tem uma histbria própria, a sua história 
-que envolvem problemas furdamentais como: a 
posse da terra, a distribuição dos direitos de uso 
dos bens da terra, a preservação de formas 
primitivas ou a imposição de formas regionais de 
exerclcio do trabalho, o controle de condições 
imedi atas de reorganizar, com .eutonomia ou 
dependãncia, o modo de vida tribal. 

A história dos homens tem o poder de, 
quase sempre negar a retórica dos seus discursos 
oficiais. Brancos civilizam os índios que sobram, 
depois de lhes tomar as terras e reduzi-los a força 
de trabalho ao seu serviço. "Aculturação",, 
"mudança social", não são processos sociais 
desligados de outros processos que, mais do que 
paralelos sfo muitas vezes partes da 
determinação da "mudança". Uma tribode (odlos 
nâ"o muda o estilo e a estrutura das casas onde 
vivem as suas fam(lias porque elas aprendem 
com os brancos a fazer uma casa melhor. 
A mudança das casas e da d isposiça'o 
delas na aldeia podem ter sido decididas por 
imposições "modernizantes" de missionários ou 
de autoridades indigenistas. Podem ter sido 
provocadas pelo fato de que os (ndios aos poucos 
perderam partes do estilo de vida e de relações 
familiares que lhes exigiam suas casas primitiv_as. 
Do mesmo modo, a tribo n.io altera um sistema 
milenar de chefia interna porque aprende com o 
branco a "democratizar" a vida tribal. Ela é 
constrangida a subordinar as relações internas de 
poder na tribo - concretamente, nas aldeias da 
tribo - ao sistema regional de controle do branco 
sobre a tribo. E, vimos, esta é apenas uma das 
subordinações a que o contacto com o branco 
obriga o (ndio. Quando acontece um contacto 
entre grÜpos etnicamente diferentes e 
politicamente desiguais, o que se obtém corno i 
resultado não é o produto de um mero encontro 1 7 
entre duas culturas: tecnologias, regras dell 
conduta, sistemas de crenças. Encontro de que 9 
ambas se enriquecem por trocas mútuas do que é, ~ 
ou passa a ser necessário para cada uma, ou do, ~ 
qual uma cultura sai enriquecida e a outra I O 
debilltada em alguns de seus elementos, perdidos < 
ou desfigurados. Ou, ainda, de que uma cultura t; 
desaparece sob o peso dos produtos materiais e i.i 
valores espirituais da outra. Não se obtém, do ~ 
mesmo modo, um contacto entre dois tipos de w 
sociedades autónomas uma diante da outra, cujas o 
histórias continuam a ser escritas < 
independentemente de existirem, agora, uma 9 
&eMeâo~ra. ; 

Roberto Cardoso de Oliveira sugere que uma w 
tal 6ituação de contacto constitui, na verdade, um i:: 
sistema interlttnlco de relações que, a todos os: Z 
níveis do modo de vida da sociedade dependente i :) 
no contacto, tem o poder de determinar as suas 
transformações. Ora, situação de oontacto e ~ 
sistema interãtnico são duas categorias cientificas °' 
de explicação das relações entre brancos e (ndios ': 
que Roberto Cardoso de Oliveira desenvolveu a "" 
partir de um antropólogo francês. Georges ] 
Balandier. · "' 

A idéia de totalidade de uma sltuaçâo nova 4> 
que surge quando dois grupos étnicos se ;! 
encontram e passam a conviver, ele fez derivar da M 
idéia de situação colonial. A idéia de que esta IS 
situação cria e configura um sistema interétnico, .l!! 
ele fez derivar da proposta de Georges Balandier, t! 
de que sejam compreendidas em seu caráter o 
sistêmlco {totalidade e integ_ração de partes "'- 

diferentes trocas das pessoas com a natureza tque 
bicho pode ser caçado e comido e que bicho não 
pode? Por quí!? l; trocas das pessoas entre si, 
interpessoal ou coletivamente (quem pode casar 
com quem? Quem pode caçar com quem? Quem 
pode cantar com quem? ); trocas de grupos com 
grupos (que clã de que aldeia presta este ou 
aq1Jele tipo de serviços a cue outro? O que 
recebe dele em troca? ). 

Todo este corpo às vezes extraordinariamente 
complexo e d i.ferenciado de trocas, 
rol ações-posições, instituições . q\Je lhes dão 
nomes e sentidos, sistemas e tegras do viver a vida 
da tribo, ll sustentado slmbolicamente por 
conjuntos que se fundem em totalidades de 
explicações, de interpretações originais a respeito 
de tudo: a origem do Mundo, o seu sentido, a 
ordem absoluta das relações entre todos os seres, 
o lugar daquela tribo na ordem de um Cosmos, 
que é preciso compreender. São mitos, lendas, 
crenças, idéias e valores sobre tudo o que hti e 
tem a ver com a vida da tribo. São também 
sistemas de modos de "pensar o mundo e 
pensar-se no mundo" que as relações dos índios 
com a natureza criam, que as suas relações sociais 
recriam e ·que, ao mesmo tempo, explicam 
porque tudo aquilo é assim e não de outro modo. 

Ora, contactos de tribos com tribos podem 
alterar o equil<brio de tudo o que foi enumerado 
acima. Uma tribo pode quase dizimar a outra, ou 
submetê-la a um regime cie quase-servidão. Duas 
ou mais tribos podem descobrir modos de 
convivência em um mesmo territ6rio e, assim, 
podem ser obrigadas a resolverem a questão da 
interdependência que a convivência poderá gerar. 
Mas o contacto com o mundo dos brancos é de 
outra natureza. Não são duas tribos. Não são dois 
grupos sociais diferentes, mas iguais. São dois 
tipos de sociedades desiguais em suas diferenças e 
onde uma se relaciona com a outra dentro dos 
padrões de dominância que vimos acontecer entre 
os Terêna, Krahõ, Gaviões, Asurinf e Tukúna que 
nos têm acompanhado. 

O contacto entre (ndios e branoos 'provoca 
alterações sucessivas em todos os sistemas do 
modo de vida do (nd io: 
1. Ele perde todas as suas terras ou uma parte 

delas; permanece em um território 
reduiido ou á empurrado para mais 
adiante, onde nem sempre encontra as 
mesmas co nd ições adequadas de 
caça-e-pesca, de coleta e agricultura; 

2. Ele perde toda oú parte de· sua autonomia de 
rei ações políticas !relaç(les de trocas 
sociais com determinantes de poder de um 
modo de vida sobre o outro) e passa a se 
relacionar com a natureza, com outros 
grupos sociais e com sua própria ordem 
in rer na," como um dependente, uni· 
tutelado: 

3. Ele perde as condições anteriores de manter a 
ordem de trocas de bens e trabalhos que 
preserva a vida física e social de todos entre 
todos; caçadores e agricultores solidários 
que ~çam em grupos e plantam em 
f amr'Ii as para o sustento de todos 
tornam-se coletores individuais d~ 

castennas, não para a sobreviwncia direta 
da família, ou para: a fabrlcaçâ'o de 
ornamentos rituais, mas para a empresa 
regional que paga pelo produto e, assim, 
determina as regras de seu trabalho; 

4. Ele vê perder-se, portanto, o todo ou parte do 
modo de vida e da ordem tribal. Alguns 
índios apenas permanecem nas aldeias, 
outros migram para as cidades. A de 
população por morte ou migraçA'o não 
-diminui apenas o número das pessoas de 
cada aldeia. Ela altera o equilíbrio dos 
sistemas internos de relações sociais 
primitivas. Para que os rapazes e moças da 
tribo obedeçam às regras arcaicas de 
escolhas matrimoniais, é preclso que haja 
moças e rapazes equilibradamente 
distribu{dos em todos os clãs. Para que as 
pessoas vivam a vida do sujeito social que 
são, é preciso que haja gente -suficiente, 
posições sociais operativas suficientes, 
condições suficientes de trocas tradicionais 
entre elas. 1: necessário haver gente para 
que haja ordem social, mas é preciso que 
haja ordem social para que as gentes sejam 
pessoas. 

Como preservar uma vida cotidiana solidária e 
rituais solidários de iniciação de adolescentes, 
Quando o trabalho que garante a vida exige novas 
regras, impostas de fora sobre o cotidiano da 
tribo? 

Para que o jovem índio obedeça ao preceito 
social de destinar a melhor parte da carne de caça 
que conseguiu para os parentes da esposa, é 
preciso que haja terras onde caçar, que haja caça 
ainda nessas terras, que haja tempo efetivo para o 
exercício da caça, que ha/'ª mulheres na aldeia 
para serem esposas e que e as tenham um resto de: 
parentes morando lá. Aliãs, é preciso que haja a 
aldeia. Em síntese, é indispensàvel que haja ainda 
condições materiais (a mata com a caça), sociais 
(a_ família, a autonomia de tempo social para a 
caça) e simbólicos (a crença de que caçar e dar o 
melhor da caça para a famllia da esposa são 
valores de vida que devem ser preservados a todo 
custo, por todos da tribo). 

o contacto lnterétnico entre índios e brancos é 
a história de encontros inevitáveis. ~ também a 
história dessas perdas. Vistos alguns de seus 
exemplos na .aula anterior, vamos examinar o seu 
teor. 

Durante vários anoso encontro entre nações, 
povos e sociedades diferentes foi percebido e 
explicado pelos antropólogos oom um foco sobre 
o que acontecia com a cultura de um lado e do 
outro, ou com um tipo de cultura que fazia a 
s(ntese das culturas anteriores postas em 
contacto, interação. Aculturação é o nome do 
processo através do qual culturas intercambiavam 
"traços" e "complexos" culturais, de tal sorte 
que os de uma delas, mais forte, mais tmposltíva, 
envolviam os da outra e, do encontro, surgia uma 
nova cultura co-psrtlclpada por dois. _grupos· 
sociais diferentes. Os sonhos ora ingênuos, ora 



en~o lvid es) todas as relações do tipa 
dominanie/do{Tlinado. Um sistema que obriga a 
co-participarem de momentos de história comum 
"duas poµulaç<S'es dialeticamente 'unificadas' 
através de interesses diametralmente opostos, 
ainda que interdependentes, . pvr :~xal qúii 
pareça" !Cardoso de Ollvefra, op. clt., 1978, p. 
85). 

Ao fazer, como outros antrop6fogos de todo o 
mundo, a sua cr(tlca das abordagens da 
aculturação na análise dos efeitos do contacto 
entre grupas dominantes e dominados, entre 
maiorias e <ninorias, Georges Balandier convida 
a que se reflita o que ocorre no encontro entre 
sistemas sociais ocidentais e colonizadores, e 
sociedades como as da África Negra, como uma 
situação total de relações cujos fatores básicos 
são a produção de bens, o controle do trabalho e 
o dom(njo polrttco de um tipa de sociedade 
sobre o outro. Ele chama a esta urna sltúação 
colonial, cuja essência é, justamente, a 
desigualdade e o poder de reprodução da 
desigualdade (Soclologie Actuelle de l'Afrique 
Noire. deGeorges Balandier, Paris: PUF 1971, pgs. 
34-38). · - 

Ao invés de compreender as relações étcnicas 
desiguais através de aspectos particulares, soltos e 
isolados, a que cada tipo de estudioso especialista 
chama a atenção, Balandier prefere considerá-las 
como um sistema próprio, e no seu todo. No seu 
todo e, sobretudo, em sua história própria, aquela 
que começa justamente quando colonizadores e 
colonizados estabelecem as pautas de seus 
relacionamentos. Assim, a situação colonial tem 
urna história que não é a de cada um dos povos 
ou sociedades envolvidos. Esta é uma história que 
envolve trocas de teor político marcadas pelo 
antagonismo domínio X submissão, e, tanto os 
conflitos quanto qualquer tipo de mudança social 
da( derivados so pedem ser compreendidos 
respondendõâs perguntas que as teorias de 
aculturação justamente evitam fazer. Assim, para 
o nosso caso, o do contacto entre frentes 
extrativistas, pastoris e agrícolas da sociedade 
regional com as diferentes tribos brasileiras que 
eles encontram pelo caminho-elas poderiam ser: 

lo. Oue segmentos da sociedade regional entram 
em contacto com os (ndios? Que tipo de 
frentes pioneiras? Com que interesses 
fundamentais de conquistas e exploração? 

2o. Como, na situáção de contacto, os brancos 
percebem o índio e, conseqüen>emente, 
definem as suas relações com a tribo? 
Com-1 que tipo de barreira ao avanço e aos 
interesses da frente 7 Com que potencial de 
,apropriaçâ'o de terras, de produtos 
naturais, de força militar (para o combate 
a outras tribos em nome do branco) de 
força de trabalho? 

3o. Qual a correlação de grupos de interesses e de 
forças sociais de teor político da sociedade 
regional em contacto? Como empresas de 
co lonizaç,fo, proprietários rurais, 
autoridades governamentais, missionários 
se pasicionam diante da sociedade tribal? 

4o. Qual a situàçã'o e a posiçdo da tribo dentro do 
novo sistema de relações de produção. 
trabalho e poder, que se configura como o 
sistema interétnico das transações entre as 
duas sociedades em contacto? 

So. Qual o destino físico e geográfico do grupo 
tribal? Ele é dizimado? ~ depopuledo a 
ponto de perder as suas caracter(sticas de 
uma tribo organizada? Divide-se, 
permanecendo alguns (ndios em aldeias e 
migrando outros para fazendas, empresas 
ou cidades regionais? Toda a tribo se 
destribalíza e é incorporada ao "mundo 
dos brancos"? O grupo perde todo o seu 
território anterior e é expulso (por 
fazendeiros) ou deslocado (pela FUNAJ) 
para uma outra área 7 E le preserva todo ou 
quase todo o território anterior e sua 
reserva é demarcada? Ele perde uma parte 
significativa de suas terras e luta ainda pela 
demarcação de uma reserva? O território 
onde o grupo permanece, ou para onde foi 
deslocado, preserva que condições de 
sobrevivência da tribo segundo os padrões 
do modo de vida tribal? 

6o. De que modo a tribo, como um todo, ou em 
· uma parte de seus membros; ti incorparada 
à sociedade regional, através de relações de 
serviço: a) produzindo e consumindo por 
conta própria os bens de subsistência? b) 
dividindo-se entre produzir para a 
subsistência e para o mercado regional? c) 
dependando ·dos brancos para a produção 
e o consumo .da própria subsistência?. d) 
trabalhando rias terras da própria aldeia, 
em terras dos brancos, na cidade? 

7o. Dentro do sistema lnterétnico, como se 
realiza o processo de redefinição tribal - 
de desintegração ou.reorganização do todo 
ou de frações da ordem social primitiva, 
em decorrência do contacto? O processo é 
autônomo ou dependente? A redefinição 
sa faz na direça'o da preservação dos 
elementos fundamentais da ordem 
'anterior? Na direç!io_ de mudanças básicas, 
adaptativas à situação de contacto? Na 
direção da perda total ou quase total da 
ordem primitiva de relações tribais (a 
"tribo" vira um "povoado de sertanejos'\ 
par exemplo}? 

Bo , Corno se processam ·as transformações 
decorrentes, dos costumes tribais, dos 
padrões de conduta, das regras internas de 
casamento, da chefia, da vida religiosa e 
ri t uai, da socialização de crianças e 
adolescentes? Como se processam as 
transformações, também decorrentes, da 
tecnologla primitiva, dos usos de técnicas e 
objetos de cultura? Da representação do 
mundo e da realidade social? 

Ao fazer perguntas e reflex6es semelhantes no 
seu estudo sobre os {ndios Tukúna do Alto 
Solimões, Roberto Cardoso de Oliveira escreve o 
seguinte: -, 

quais as idéias- diretrizes, as mais 
fecundas a nosso ver, que poderiam 
nortear o estudo das relações entre os 
marroros das sociedades tribais e os da 
sociedade nacional? A primeira delas, já 
enunciada por Balandier, como vimos, 

, seria a preliminar de que a sociedade tribal 
mantém com a sociedade envolvente 
( nacional ou colonial) relações de oposição 
histórica e estruturalmente demonstráveis. 
Note-se ~m que não se tratam de relações 
entre entidades eontrárjas, simplesmente 
diferentes ou exóticas, umas em relação a 
outras; mas contraditórias, l, e., que a 
exísténcls de uma tende a negar a da 
outra. E não foi por outra razão que nos 
valemos do termo fricção interátnica para 
enfatizar a característica básica da situaç§o 
de contacto. Exemplo disso temos no 
processo de expansão da sociedade 
brasileira sobre os territórios tribais, 
resultando na destruiçãodos indígenas (de· 
população, desorpanização tribal, 
desagregação e dispersão das populações 
tribals etc.l: a sobreviYênda de algumas 
sociedades tribais, se bem que 
descaracterizadas, nã'o é suficiente para 
esconder o senrído destruidor do 
contacto. Em última análise, sao os 
membros dessas· sociedades que se 
acomodam num sistema social que os 
aliena. Por outro 'lado, os segmentos 
nacionais - representados por indiv(duos 
expostos, no mais das vezes contra a sua 
vontade, diante de grupas tribais hostis - 
são obrigados a enfrentá-los a fim de 
sobreviverem ... 

Em segundo lugar, assentada a idéia 
básica da oposição entre a ordem tribal e a 
ordem nacional, cumpriri? ao investigador 
determinar aquelas dimensões da realidade 
social que, uma vez descritas e analisadas, 
melhor explicariam a dinâmica do 
contacto interétnlco.i, Tentamos seguir 
estas diretrizes no presente ensaio 
perguntando, inicialmente, quem decide, 
em última instância, sobre o destino das 
populações do Alto Solimões, inseridas 
numa área de fricção interétnica ... Ná'o 
seria suficiente dizer que é a sociedade· 
dominante, nacional, que decide sobre o 

destino dos Tukúna; indispensável nos 
pareceu localizar o grupo ou os grupas, 
organizados ou ná'o, que dominam 
realmente as populações tribais naquela 
área de fronteira. O · que fizemos foi 
penetrar na dimensão pol(tlca da situação 
de contacto a fim de descrever 'e analisar a 
estrutura de poder subjacente, o podpr na 
esfera tribal, tradicional, e como ele é 
transfigurado , ·quando a sociedade in 
d{gena se insere noutra maior, mais 
Poderosa, que lhe tira (a princípio parcial 
e, depois, totalmente), sua autonomia. A 
progressiva perda da autonomia tribal, a 
irreversibilidade do processo e a ocupação 
definitiva dos territórios ind(genas 
surgiram para nós como um tema da maior 
significação estratégica para a compreensão 
de fenómenos de interação entre (ndios e 
brancos no Alto Solimões ... Procuramos 
perguntar, em seguida, sobre o destino dos 
bens ind(genas, i, e., de seus bens de 
produção, o que nos permite penetrar na 
ordem social através de sua dimensão 
'econômlca ..• 

Realizado este tipo de indagaçlio, 
cuidamos de sublinhar· a )distância 
cultural' existente entre a sociedade 
ind(gena e a sociedade regional, 
examinando alguns casos em que ficasse 
patente a Imponderabilidade da 
comunicaçâ'o interétnica ou da 
comunicação entre campas semânticos' 
distintos" (Cardoso de Oliveira, op. cit., 
1981,pags. 25-27) 

Após haver sido contactada e se ver sob o 
controle da sociedade regional; a tribo não é 
passiva ao contacto lnterétnico. Dentro de uma 
sltua çãc de contacto caracterizada pela 
contradição entre modos de vida e projetos 
sociais antagônicos, entre brancos e índios, estes 
últimos procuram reagir. Eles desenvolvem então 
diferentes estratágias de resistência. Assim, os 
(ndios Krahó aceitaram missionários em suas 
terras, lutaram para os brancos contra outras 
tribos e, depois, lutaram contra os brancos por 
suas terras e sua sobrevivência. Depois de 
estabelecida a sua reserva, vivem em suas aldeias, 
mas subordinam os seus "capitães" ao poder de 
escolha e controle ·de autorldades brancas. 
Comerciam com os brancos e viajam entre suas 
cidades, mas raramente escolhem, fora da reserva e 
da aldeia, um modo de vida sertanejo para si 
próprios. 

O destino da tribo depende bastante do tipa 
de frente que ela encontra e enfrenta. Cada 
modalidade de frente de contacto percebe o 
índio de uma maneira diferente, de acordo com 
os seus interesses na região. Ele é indispensável 

como mão-de-obra e é uma ameaça como um 
caçador de reses, para as frentes pastoris. Ele 
interessa como fórça da trabalho para fazendas de 
exploração agr(cola e, mais ainda, para as 
empresas de exploração extrativista {tanino 
madeiras de lei, castanha, borracha). 

Em qualquer circunstância, no entanto, a terra 
do (ndio é sempre compreendida pelo branco 
regional como "território de conquista" de uma· 
expansão colonizadora. A tribo oscila entre os 
extremos de ter quase todo o seu território 
anterior demarcado como "reserva ind(gena" e, 
portanto, oficialmente protegido, e ser 
planamente expulsa de suas terras, sem condições 
de reocupar, em outra área, outras terras que lhes 
garantam iguais condições de vida primitiva. 

. Vivendo ainda dentro de suas aldeias, a sua 
ordem tribal protegida por uma reserva 
estabelecida; vivendo em aldeias da reserva uma 
vida entre a primitiva e a dos sertanejos da região; 
vivendo já destribalizados, oomo os camponeses 
regionais que os cercam; vivendo dispersos pelas 
cidades próximas, como (ndios urbanizados, as 
tribos em contacto permanente ou em processo j 8 inevitável de Integração iniciam um novo. 
momento de sua história, a sua parte indígena de l 
sociedade dependente e minoritária na história de §; 
sistema interátnico de que particip.a. o 
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Os (ndios passam a existir "no mundo dos 
brancos" e, como indivfduos, como fam(lias, 
como aldeias, como frações sociais ou cerimoniais 
da tribo, como a própria tribo ainda, vivem 
diferentes passibilidades de coexistência, de 
inserção, no sistema socioeconómico nacional. 
Cada grupo tribal tem, de acordo com Roberto 
Cardoso de Ollvelra, o seu potencial de 
integração, a partir do qual faz a sua parte na 
difícil equação de suas trocas dependentes com o 
branco. 

Deixo para tratar a seguir das questões que 
mais importam aqui. Aquelas que estão mais 
ligadas à sobreviYência da tribo enquanto uma 
unidade que ainda se identifica a partir de seus 
próprios valores e, portanto, ainda é capaz de 
pensar a sua condição do ponto de vista da lógica 
do (ndio. Sugiro ao leitor que retomemos as 
nossas cinco tribos da aula anteriorr e 
-irocurerros examinar, através delas, oomo 
recriam meios de reorganizar- entre as suas 
perdas - a atualidade e o sentido de seu modo 
de vida e sua ordem social de grupa primitivo. 
Uma ordem e uma vicia que o fndio vive e 
percebe atraYês de sentir-se a si mesmo e se 
pensar como índio, como um "nós tribal" oposto 
ao branoo e a seu mundo. Este é o momento de 
refletirmos sobre a identidade étnica. 

ESTUDANDO, VAI JORRAR. 
Desperte seus sonhos, 
acione seus projetos futuros, 
ligue as turbinas. 
Top~ o desafio, 
o Nordeste vai funcionar. 
A PETROBRÁS quer que você 
tenha os pés firmes sobre 
este solo rtoo. 

Ela entende muito da terra 
brasileira. 
Afinal é desta terra que 
vem um dos eletnentos mais 
indispensáveis para o 
desenvolv.imen·to do país. 
Tão importante quanto 
o saber. 

o PETROBR~S 
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lNTERÉIN ICO 
A Identidade do Índio 

Carlos Rodrigues B~andão 
que são hoje muito menos ope- seu povo; mas a antiga trama 

. rativas (como as metades), são de relações intercomunitárias, 
. refefinidos para a comunidade de comércio de bens e de troca l 

· real e operativa que é ª· aldeia, de mulheres desapareceu com- ! 
a. comunidade da aldeia. Este 4 pletamente, enfraquecendo a 1 
um novo limite efetivo de rela- solidariedade tribal, a ponto de l 
ções cotidianas sociais, quando as comunidades Iorrnarem.] 
a família é aindaaldeada e vive elas mesmas, unidades discre 
nâ.~ res~ry~; .· .. oj.(' simbólicas, tas e alheias ao destino das de 
quaudo. ela jáé.de~,tribâlizada e mais" (Cardoso de Oliveira, op. 
vivê ·érn · 'alguma. periferia de cit., 1968, l>· 34 e 35). 1 
Aquidauana · ou· Campo Gran- l\,r it , d. ld d · · l de · · • .tUI os m ios a ea os ja 1 

· · não sabem sequer de que meta- i 
"Tudo indica que a unidade de tribal ser~am. Os mais jo- / 

entre ·• os .grupos locais Terêna vens podem ignorar Pº: com 
era alcançada por meio da solí- pleto as regras de r~laçoes :n· f 
dariedade existente entre. os tre a~ camadas; na'!t1., waher.e ~ i 
[naatí, como grupo inclusim. kautí. Nor~a.s SO~IalS de VIZl· ! 
que era. A presença dessa •. n_hança e compadrio (lo bom ~s- 1 
mada · em todos os aldeamen- tílo dos povoados sertanejos 1 
tos; a par da exogamia de gru- s~o mais ilJ!-Pº!tantf~ nas tela-/ 
po .local, pode-se dizer que era çoes entre índios v1zmho~, pa 
função da-solidariedade tribal. re~te~ou amigos nas !lldeias e, I 
Comprova-se isso pelo desmo- principalmente, na cidade do 
-ronàmento da estrutura social que metades ou camadas. 
diante da dispersão da popula- As transformações nos nú· 
ção Terêna, face à desarticula- cleos referenciais de relaciona- 
ção dos grupos locais por oca- mento entre os Terêna e a redu 
sião da Guerra. do Paraguai. ção dos espaços de relações tri- 

. ,; Durante esse tempo · e o que bais não ameaçam de perto a ·P oucas tribos mantêm destri~a·i~ada~. não ~rbaniza- e~e se seguiu,. até-~ .reorga~iz~- adscrição rerê!lª _que os_ índios 
com os brancos um· re- das, nao e mais possível recu- çao das aldeias, ja em prmci- fazem a si proprios. Nao des- 
pertórío tão variado de perar e manter vivos antigos pios deste século ... · os Terêna truiu as bases de um sentimen 

relações de dependência como padrões tribais de vida; os ín- · tiveram de sobreviver em con- to de nós tribal. Um exemplo: 
os Terêna. Do antigo sistema dios os adaptam· não só às di- dições de extrema penúria, in- todos os índios tratam os patrí 
de vida praticado por todos na mensões, mas a um estilo co- clusive como cativos nas f azen- dos de outras aldeias como 
ordem da tribo primitiva, munitário de "vida de aldeia!' das da região. O resultado dis- gente de um mesmo povo. Ou- 

'1 perderam-se aspectos impor· em que mesclam os seus cos...- so, pode-se verificar até hoje, tro: algumas festas cerimoniais 2 
tantes. Recordo alguns: a vi- mes com os que aprendem com foi desaparecimento de contac- congregam ainda índios de ou· o 
gêncía do sistema de classes (' os brancos nas fazendas e nas tos freqüentes e sistemáticos tras aldeias em uma só. Assim, 6 
de metades endogâmicas; as re- cidades. Fidelidades -antes de- entre· as comunidades, agora se a ordem social operativa é a ~ 
lações estreitas de reciprocida- vidas à camada; à :metade tri- · . distribuídas em Reservas Indí- aldeia, com uma quase exclusí- ~ 
de entre famílias e aldeias; as bal, são transferidas agora pa- genas, com o conseqüente de- vidade, e se é a ela que os Terê- ffi 
trocas de mulheres, bens e ser· ra o âmbito da •• comunidade", sisteresse do Terêna por seu na dirigem o miolo de seu senti- ~ 
viços entre comunidades; o sis- porque é nela que o Terêna en- patrício de outra· aldeia. Embo- mento de· pertencer a "uma w 
tema de chefia. Tal como os re- contra hoje limites reais de vi· ra não seja-dífícíla um indivi- gente", isto não significa que, a ~ 
gionais fazem nos limites de vência social e afetiva. Isto sig- duo encontrar um parente em um nível simbólico de classifí- v.i 
suas comunidades campone- nifica que, na prática. pessoas e qualquer das aldeias hoje exis- cação étnica mais ampla; todos ~ 
sas, os índ.ios foram ohriga~'?s famílias identi(ic~m-se agor~ t~ntes, ess~ .parentesco é _tão os reç'?nhe~ como "um po· ~ 
a transferir para um domínio , com a sua comunidade de orr-. distante e tao frouxo que nao o vo",."uma tribo" -quem sabe?- 

1 cada vez ~~is re~trit? .à aldeia gem. a .• aldeia de onde eu sou" c~mpele a es ... teitar su~s rela- "uma nação indígena". Ape- ~ 
trocas sociais e simbólicas que . de modo algo semelhante a eo- çoes. O· Terena .contmua a nas esta adscrição de uma -~ 
antes do contacto eram esten- mo antes 'sentiam-se identifica· identificar-se . com sua comu- identidade étnica passava an- ~ 
didas aos limites internos de dos com· a metade, a camada nidade de origem, como .antiga-. tes por toda uma ordem de J. 
suas classes (camadas), meta- social. Os padrões antigos de-. mente se. identificada com seu· posições-relações muito mais ! 
des e a própria tribo, em toda a terminantes de escolhas, evita· grupo local, sua camada, sua complexa (camadas, metades :;: 
sua amplitude. · ções e fidelidades devidas a íns- metade; continua. também a . etc) e, agora, ficou reduzida a i 
Mesmo no interior ~~ rcs~r- tâncias .sociais que já não exis-. trat~ seus patrícios d~. OU\r&S. · uma outr~, mais s~ples e me- ·~ 

va, mesmo para as familias nao tem mais (como as camadas) ou aldeias, como pertencente11 .w. nos peculiar aos Terena. ~ 



~ceberiam d~le alguns pr~sen~e~~· . : . · se~~~:, 'Nf<>. sã'~ md1()~ e;~pi ~t!~: (Papa_·tt)~l/o~.: ~)., Os · •am!gos fonna1s~· ;~,a,. 14e~fi~de '. ?~~ si_ ;~~;~,. e • para· g , : 
• .• • . · .. , • .· • ·.•· • .ft sa-q 'kúpé1f kahógn.t(fals~ e1viJizad9:S},; O <dos,-Pmbll:aliók. se puseram diante da casa> :;~r.llll~ •. ~u. Se.Ja, co~\l: e_lê., art1c$ . ,e · · 

·-Portanto, ser índio, para os ·Kraho, mes.mo·nos disse outro iriforman~ sobre riúmà linha de defesa; e à frente deles se rnol>iliza indicadores de qúálificaç.(o de sua 
parece constituir questã"o de ,gr~dação. D~ ,Viçente, que vivia sozínho..com j~µlh:er. e . colocaram,' núma .. outra linha; apenas os ~t~go~ de: pessoa, gente, pov~, tribo, 
um modo geral,. aqueles 9ue, seJa qual ~or fi_lhos,Jonge da aldeía: 'Cóm. um idioma indivíduos. considerados como não-Krahô: , e~rua diferente, em função do .jogo de 
~u . aspecto físico, habitem nas. ~dei.as _(uma a~tude) muito ruim;.por~ue não quer umhóniem ··~. uma mulher Xerênte, ~- situações em que se vê envolvido no 
~r~res, tom~do p~e !1-ªs. atividades _serfo~10 e nem que! ser cnstão. , . rapa; e duas mulher~s ~anelas, dois .contacto com o bran~. . 
ntuais, sã'o considerados índíos. Os o~t~os, Da m~s~a .m.aneua que. -~~o tndi?s, os rapazes e uma moça A\'maye. TOdos e~es . ~o lado de ~wna tdenti~~e nuclear, de 
9ue ·. abandonam ~ aldeias e w~ viver Krahô se distinguem dos cívilízados, como índívíduos haviam nascido fora das aldeias índio.! de Terena, no cotidiano de ~uas 
~07:ados!, à maneu:3 dos sertanejos d~ ~ô se destacam _dos demais _~dios. _Já Krahô. Um d~úapazes Apinayé er~ filho reJaçoes.com os branco~, pessoa~, fat:iílias e 
regia-o, J~ na-o são viStOJ do mestp<? _modo. vun~s ~!11º as aldeias Krahô est~,clle1as de mulher Apmaye e homem Krahõ, mas grupos índrgenas marupulam .identidades, 
sâo índios mas também são civilizados. de índívíduos descendentes de element<>S mesmo assim se viu colocado. entre os .usam mais uma ou outra de acordo com o 
A:}guns exemplos nos ~Judam a ·~otar essa de ou~os grupos ~riba~. Paraser Krahõ 'estrangeiros .. · Muitos outros fndios,· mome~to, recorrem a id~nti~ades 
diferença. Um deles .e o do antigo chefe não e necessário ter ascendentes entretanto descendentes de elementos alternativas. Se, de um lado, a identidade 
Chiquhtlto, velho cafuso de· pele bem exclusi!ament~ deste grupo tribal. Um extrà"trib~s. por linha patrilinear ?U pede ser.considerada C?mo uma cat~goria1 
escura e cabelo lanoso, mas consid~rajo dete~ado ntual _parece de~onstrar que, matrjlinear , mas nascidos na~ ~Ideias ide;ológ1ca de adscnção, de atnbut<?s 
um dos maiores conhecedores das tradições para assim ser considerado, sena o-bastante Krahô, não foram' assim díscrímínadas. étnicos, de outro lado ela e uma categoria 
Krahô; Disse-nos dele o falecido índio nascer numa aldeia Krahõ. No, último dia Nascer mima aldeia Krahô· é condição, .estratégica de articulação· de relações entre 
J~smto, ,qu&:do. nos preparávamos par~ de um C(;lrirnoníal dos Pembkahó~~ a 14 de . portanto, para ser.Krahõ" (N~latti, op, cit., sujeitos e ~pos-. desi~ais .. U~ coisa é 
visitá·!~: V,oce vai ver como i cabe!o dele~e setembro (há ·um e~gano no original, na . 1967; pag.126 e_l27). . .·· ·. . . · . . corno'? Terena se identifica para sr mesmo; 
encolhido! E acrescentou.. Mas e Krahô, verdade foi em dezembro) de 196:Z., na · ' · ,· · · · · · · outra e como ele apresenta para o branco 
filho _daqui mesmo; agora_ nós tudo, es~ ald~ia do Posto , presentes os seus As adscrições dé identidade, que, de ~ identi?Ade; outra ainda é como, em 
rapaziada tudo é tudo misturado; mas e habitantes e mais os moradores de Pedra um lado, dependem do modo como se dão diferentes situações, ele mobiliza estes ou 
Krahô mesmo!' Mas num outro exemplo, Branca como convidados, uma casa, onde P. se alteram as ordens sociais de brancos e aqueles qualificadores de si mesmo. 

. . abemos .já que via de regra os 'P oberto Cardoso de Oliveira cita o case 

S. índios. são considerados como de uma jovem Terêna que conseguiu 
· "índios" pelos 'regionais. Mesmo tomar-se professora primária, aumentando 

. quando forçados a se portarem muito o seu prestígio junto aos seus, 
. · como "civilizados" na ciCT~de, ou porque o seu trabalho f considerado por 
mesmo quando chegam a ser pressionados todos como "de branco" (Cardoso de 
pelos bancos a negarem a sua etnia, como Oliveira, op. ct, 1968, p. 186). Mais 
acontece com os Gaviões, n~o se prestígio obteve um Terêna, barbeiro de 
confundem com pessoas. da sociedade profissão, que, além de montar negócio 
regional, da mesma maneira como brancos, próprio e ter um empregado regional, foi 
negro_s '.e lll~tiç~s -estabelecem entre sid membro da Força Expe dicionár ia 
diferenças raciais sobre . o. fato de se Brasileira. O· reconhecimento do valor 
definírêm corno .. 'sujeitos 'de uma, mesma atribuído ao índio pelo que é' do. branco 
sociedade, de um mesmo mundo. O negro é contrapõe-se a umaídentídade.fndígena de 
um diferente, o índio é um desigual. origem. Como não é "bom" ser índio en tre 

Sabemos, assim, que os índios assumem os brancos, é b~~ ser como ~)>ranco (na 
serem urna outra gente, de um tipo de .. profissão, na ~religi:ro, n~ adoção de ~os.e 
mundo social. Vimos que eles se definem costumes); nao porqu~ 1s~o, .tome o índío 
para si e para os brancos ostensivamente .melh cr enqua_nto .md10, mas _porque 
como índios e como os "Krahõ marcam acresce à uma identidade depreciada os 
com segÜranç; fronteiras étnica;, Mas O indicadores us_uais da outra, val~rizada. Tal 
que dizer de atitudes reais ou aparentes de co~o em algun~ .casos pesqu1s~~os pela 
negação da identidade indígena? equipe de Fre drik Barth em regiões tao 

. . · . . distantes do mundo, quando a identidade 
Jovens Te~na r~s1dentes na cidade de índio compromete a vida do Terêna 

tendem a reagir, mais do que adultos e entre os brancos na cidade ele não hesita· 
velhos, a~,s. ~~stu!!les an_tigos da tribo. em repudiá-la. Falando d~- mesmo índio 
Procuram civilizar su~ vidas, não porque barbeiro do exemplo acima, Cardoso de 
os brancos os forcem diretamente a isto, e Oliveira conclui: . 
não são raros os que procuram " • -~ . 1 5 
identificar-se com os regionais, mesmo que Esse Terena tem tant~ consciencra de. 0 

. seja com os das camadas sociais mais seu st:3tus que em ~rtas situações chega a > 
baixas. repudiar a sua etnia, quando sente que a i 

condição de índio poderá discriminá-lo em o 
"Nota-se no jovem Terêna uma reação sua profissão ou como cidadão ;;_ 

contra a "vida tribal", que conheceu antes aquidavanense" (Cardoso de Oliveira op. ffi 
da _migraçã'o º!:1- quejá ouviu c~ tar de seus cit., 1968, p. 190). ' ~ 
pais ou avos. essa reaçao aumenta < 
progressivamente, em regra, à medida qiie De um !_IlOdo alg~ mais <lramãtiC? do ~ 
as crianças e os.adoíescéntes entrevistados que .os Terena, também os Tukúna vivem < 
são moradores . de ares 'rnaís urbanas; na gangõrra simbólica de se identificarem ~ 
equivale afirmar que os residentes em como índios e serem reconhecidos, ~ 
Aldeinha são os mais conformados à sobretudo pelos brancos, como brancos ou, ~ 
situação tribal. 'ft.s gerações ~ais nwas pelo menos, como os brancos .. A trilha para 15 
buscam, às vezes obsessívamerite , a míscigenação de.Identidadeque, no seu 1 
assimilar-se na sociedade regional; ainda caso,· pareée resolver-lhe a ambivalência de ~ 
-que se já em suas camadas mais baixas. afírmar-se e negar-se como Tukúna, é ~ 
Chegam, inclusive. a desconhecer percorrida .através da adoção progressiva ,u·. 

:;·• ••• , - J os:-ensív~ente na rua velhos Teréna, cuja. dos sin~s· dlacrttícosdo branco: o uso do ~: 
'· . ,,.. .. ongem indígena, ficara marcada por sua _portugue,s, a roupa regional, a ·compra de ê 

· ppstu.ra 'e por seus trajes simples ... A utenstlíos "cívilízados" nos regatões que ~· 
valorização excessiva de tudo quanto sobem o rio, o uso freqüentedo dinheiro . .,, 
representa. a "civilização" parece Mais adiante ela é percorridaatravés de o ~ 
caracterizar a juventude Terêna índio identificar-se como a categoria - 
citadina"(Cardoso· de· Oliveira, op. cit. caboclo. Caboclo é uma categoria da -i! 
1968, p. 204). sociedade.regional de amplo uso na área do & 



·+ .. , ·.:· ··. ,·.··.· ...•...... ·. ·• ··'· ,, .. ·:,. · ·.,· 
. ált9/S0limões.·E1a designat,3nto o sujeit1:>'.. 
biologicàmente associado. pqr,déSc<?l'ldêncà. 
íiõ índió ~: ao bran·co, 'qt1anJ9 o índ~o que; I ,. 
ao adotar em .. parte o modo de vida do · 
branco, -adota parte de sua identidade: uma 
espécie de identidade mestiça também, mas 
que;: para o índio;. aos 'olhos do branco, é 
sempre menos depreciada do que a elo 
próprio índio. 

1 Por isso os índios do igarapé traçam 
1 claramente a diferença entre a sua condição 
1 e a dos índios arredios do rio Javari, "ainda 
i de .arco e flecha"(Cardoso de Oliveira, op. 
1 ci t, 198 1, p. 92 ). 
1 Desconfiando, no fundo, das verdades e 

l da consistência dos valores e do mundo do 
; branco, o índio Tukúna adota os papéis 
! deste mundo que atribuam a ele correções 
j regionais de uma identidade indígena. Ele 
1 se esforça por ter. a cidadania do branco I através. da identidade do caboclo ~ dos 
1 atributos "brasileiros" que branqueiem a 

l .sua condição de índio: ser reservista, tirar o t ítuio de eleitor, pertencer a alguma igreja 
: "de crente" (evangélica) (Cardoso de 
· Oliveira. op. cit, 1981, p, 91). 

Tornar-se o mais poss íve] como o 
branco, através <lo caboclo em que se 
transfigura, implica repudiar, pelo menos 
diante dos grupos regionais, a sua 
identidade-de índio, adotando, inclusive, os 
mesmos indicadores depreciativos de 
adscrição que os brancos usam para definir 
o que é ser índio na região. Para 
representar-se como um sujeito "mais 
branco' do que índio", o Tukúna 
acaboclado fala do rhdio como se fosse um 
branco. 

".É assim que quando um índio Tukúna 
se identifica como caboclo, ele está dando 
forma àquelas representações altamente 
negativas, expressas no discurso que os 
brancos, ou civilizados", produzem sobre a 
população Tukúna como , um todo. E toda 
uma crosta de preconceitos e estereótipos 
difusamente existentes na "cultura do 
contacto", produzidos pelos civilizados e 
consumidos igualmente por índios e 
brancos.' Obedecendo a um padrão segundo 
o qual o branco receberia uma carga 
positiva e o índio uma carga negativa 
(branco mais índio menos), o caboclo é a 
f o r m a e m q'u e s e a s s u m em a s 
representações que os Tukúna do rio 
Solimões têm de si próprios" (Cardoso de 
Oliveira, op, cit. 1976, p. 45 e 46). 

Para o índio Tukúna o "ser caboclo" é a 
possibilrdade de tornar-se aceitável como 
pessoa 'em trânsito entre situações do 
sistema interétníco. ~~as é também uma 
identidade arnbivalente que revela, no fim 
das contas, a própria ambivalência de sua 
situação, Isto porque, do ponto de vista 
ideológico, o caboclo é o índio visto 
através dos olhos do branco. De tanto 
submeter-se ao sistema de valores do 
dominador, o dominado aprende a 
definir-se através deles. Mais ainda, aprende 
a atribuir significados aos que não passaram 
por este processo de miscigenação de 
identidades, através dos atributos negativos 
do homem branco. Negativos porque são os 

· ..... :' '." :- ·:· . > . .. . . " .. .. . 1 
.a're~~tsâ'éiô;\ndi~'pefof retiohhl~(~etafo~· ' 
op ', cit; 1~67;p_; 151).. . · · · . ··. ·· · · 

..'.: 'A ,terisã'o. qÚ~; existe no Jogo 'entre 
preservar uma identidade tribal e .assumir 
em parte ou no seu todo a do branco, é 
mais dramática no caso dos índios Gaviões. 
Voltemos ao. seu convívio, leitor, por 
alguns momentos. 

Vimos em· aula anterior que entre os 
Gaviões o regime imposto do trabalho nos 
castanhais obrigou o índio a destruir as l 
bases da produção solidária de antes do 
contacto. Não ser preguiçoso passou a ser 
regra do branco íntrojetada velo índio j 
(Laraía e Da Matta, op. cit, l 979, p. 
173-174). Os regionais consideram os 
Gaviões como "não sendo gente", como 
preguiçosos, sujos, traiçoeiros e maldosos. 
E sobre estes <e outros qualificativos todos 
eles negativos, que constroem, para si 
mesmos e para os índios, uma idéia de 
índio. Reconhecendo-se como as vítimas 
da situação de contacto, consideram os 
brancos cruéis e insensíveis às condições de 
indigência da tribo (Laraia e Da Matta, op. 
cit, 1979, p. 142). 

• O que fazem os índios a respeito de sua 1· 

própria identidade? Eles manipulam o 
repertório de qualificadores com que os 
brancos os vestem. Reagem aos mais 
negativos, aos que mais ameaçam a 
presença deles no mundo do branco: 
traiçoeiros, maldosos. .Manobram 

. a s e u f a v o r que Ih e s p o d e m 1 
trazer proveitos. Assim, atribuem-se· serem 
submissos e serviçais na cidade e "bravos" 
na mata (Laraia e Da Matta, op. cit, 1979, 
p. 178-180). Aliás, a oposição cidade X 
mata, mais do que apenas uma base 
geográfica de oposirões, "lugar do branco 
X lugar do índio' , é a base lógica da 
identidade do Gavião. Enquanto procuram 
parecer civilizados, em condutas e 

. . . .· .. .. . .. . . .. adjetivos,. quando na cidade, de volta ao 
atnbutos. do outro,. do dominado,, n~o cons.1dera~os por toda y~ c?mo seu mundo na florestadewojam-se de tudo 6 
po~,ue sejam necess~namente _os dos Indío, r e g 1 º.~ a 1 s , e o~ o n a o· rnA 1 o s, o q~e lhes é "do branco: e. retomam, da 

. O caboclo é, assim, o Tu\mn~ vend~-se <consequentemente • co~tu';llam enf~~.~r ~- ,,vestune.nta à conduta, ao 10d10 que.q~erem o 
a si mesmo com os olhosdo branco, 1. e.;. seu lado de descendência Kraho .para- ser." A: petsistéricia · de ·uma· identidade ~ 
como intruso, indolente; tr~ç'oe1ro, ~nfun,' '?b~rem dire~tos fe~erais estendidos aos étnica é· o que lhes· resguarda de ~ 
como alguém cujo t'l~,1co desuno é índios (Melattí, op, eít, 1967, P: 156). procederem na cidade como os mendigos < 
tr~b3!har par.a o branco (Cardoso de Por outro lado, algumas pãgínas ,atrás eu regionais, cujas condições de vida não são ~ 
Oliveira, op. c1t. 1976, p, 46). havia chamado a atenção para o fato de muito piores que as deles. Não usam álcool w 

Mas quando são outras as condições da que os Krahõ reconhecem como sujeitos da e fumo como freqüência, não se submetem · ~ 
situação de contacto, outras podem ser as tribo as crianças que nascem em suas a qualquer tipo de "serviço", não pedem w 
dire~s ~o jogo ?e _construção e ~parênda aldeias e as pessoas que.vívendo .na re~rva; esmolas e não deixam que suas mulheres se ~ 
das identidades etmcas. Os Kraho podem preservam o modo social e cerimonial da prostituam. e 
viver isolados dos regionais (ainda que vidaA Krahõ, sejam eles mestiços, negros, . . . .. ~ 
jamais livres deles). Possuem a sua reserva e Xerênte ou Apinavé. Os Gaviões querem tomar-se como os ~ 
obtêm dela a sobrevivência da tribo. No Na prática da história . do sistema brancos sem, ~ontudo, deixarem de ser ~ 
entanto lamenta distâncias e em alguns ínterétníco, é muito raro que. um Krahô !nd1?s. Por isso mesmo, porque a 
casos parecem preferir que os regionais experimente transformar-se plenamente em Identidade com que se pensam no mundo e ~ 
vivessem mais vizinhos de . seu território um e ris tão ( n o me e o m que através d~ _qual estabelecem relações com °' 
(Melattí, op. cit, 1967, p. 156). Já que não preferencialmente qualificam os regionais) outros sujenos ~ gr_upos dele, é, no ~m das -; 
precisam de viver entre os brancos, nem dentro da reserva indígena. Melattí cc:,~tas,. contradit~na para eles próprios, os -o 
necessitam de empregos regionais regulares, apresenta três razões para isso: la) a devan:10s que tem antes do sono e as ·i 
não possuem razões estratégicas para vantagem de viver como índio dentro do fanta~ias que . conversam em volta das 41 
deixare!ll de se afirmar como índios. Ao território indígena, enfatizando a condição fogueiras, àA noite, ~esemboc_am sempre.em ;;: 
~on_tráno, só aos que são definidos como Krahô como garantia da legitimidade dos U!Jl dos tres segum~s. _proJetos ~e vida: 13 índios ~ão 5eservados direitos de posse das seus direitos de posse de terras sem a _tomar-se finalm~nte cívílizado, matar todo~ ~ 
terras 10 d ige nas. Portanto, segundo o obrigação de taxas pela sua utilização, 2a) a ·~ branc5>5,. fugir p~ra o mato e voltar. a t! 
testemunho de Julio Cesar Melatti, até persistência dos laços efetivos .. e Vida do índío (Laraia e na Matta, op. cit, & 
mesmo alguns mestiços · em geral classifícatórios com os índios aldeados, 3a) 1979, P· 194). · 

ESTUDANDO, VAI JORRAR. 
Desperte seus sonhos, 
acione seus projetos futuros, 
ligue as turbinas. 
Tope o desafio, 
o Nordeste vai funcionar. 
A PETROBRÁS quer que você 
tenha os pés firmes ·sobre 
este solo rico. · 
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.A vinda definitiva da famflia índia 
para a cidade é sem dúvida a 
experiência .mais radical de 
destribalízação e - perdoe o leitor 

- de desaldeiação. A familia abandona a 
aldeia, a reserva, o trabalho interno e, na 
cidade, é pressionada a viver "como os 
brancos". Instala-se em seu domínio direto 
de vida e depende dele para o exercício do 
trabalho. No entanto, os Terêna realizam 
esta saída da comunidade da aldeia de tal 
modo que ela parece antes provocar uma 
reorganização de situações e sentimentos 
comunitários. Os índios urbanizados: 1 o.) 
reorganizam na cidade linhas de relações 
com outros índios, sobretudo com os seus 
parentes; 2o.) não deixam - a não ser em 
casos de exceção - de sentir-se e afirmar-se 
como índios e como Terêna , Às vezes 
parecem fazer isso até mais do que os 
índios aldeados. 

"O afastamento do grupo de parentesco 
que alguém pode sofrer ao se deslocar de 
um lugar para o outro, como decorrência 
da migração, resulta num tipo muito 
específico de perda de seu sistema de 

. referência ou de padrões de expectativa 
· orientadores de seu comportamento. Ora, 
tal fato não se dá com o conjunto dos 
Terêna migrantes: a migração feita 'em 
família', e esta, reorganizada nas condições 
de vida urbana, elimina uma ordem de 
frustração ou de relative deprivation capaz 
de concorrer para o gue se chamou de 
'out-group-identiflcatlon' (Cardoso de 
Oliveira, op. cit., 1968, pag. 217). 

Os Terêna migram em família, deixando 
nas aldeias de origem os seus parentes e 
lotes de terra de sua posse. Quando podem, 
voltam ã aldeia pelo menos por ocasião de 
festas. Na cidade eles não se isolam em 
"guetos de índios'' e procuram recriar uma 
perdida "vida de aldeia". Ao contrário, é 
possível que principalmente os mais jovens 
façam muito esforço para adotarem o 
modo de vida, os objetos urbanos e até 
mesmo algo de modo regional de pensar. 
Mas ele possui "lá na aldeia" um grupo de 
referência: uma comunidade real com suas 
casas, roças, pessoas, parentes, costumes, 
crenças e festas. Na cidade o índio pertence 
a uma tribo através de uma memória 
primitiva. Através de uma consciência da 
diferença inclusive biológica que há entre 
ele e o branco. Mas ele pertence à sua tribo 
através de indicadores sociais articulados de 
identidade: o grupo tribal de referência e a 
sua existência concreta em uma aldeia com 
vida indígena própria, com seus espaços de 
trabalho e vida, com os seus parentes. E 
através da persisténcía de uma realidade 
tribal que, apesar das perdas sofridas ao 
longo da história do sistema interétnico, 
tem até hoje o seu lugar físico, a sua vida 
própria e a sua ordem índígena (mesmo 
que cada vez menos tribal), que o Terêna se 

reconhece como parte de um povo Terêna, · 
que não é nem "o branco" nem "qualquer 
índio". 

Ne n hurn dos cinco- grupos tribais 
estudados· te:m condições tão adequadas de 
preservação de seu território de reserva e de 
manutenção de um estilo de vida e 
uma ordem tribal, como os Krahô, No 
entanto, em alguns aspectos do cotidiano, 
não há muitas diferenças entre eles e os 
Terêna. Mas tanto na proteção de seu 
território - muito mais amplo do que a 
circunvizinhança de cada aldeia - quanto 
na reprodução de lagos cerimoniais de 
reciprocidade entre parentes, os Krahô se 
identificam como uma tribo, como uma 
nação indígena. Entre eles a idéia de índio 
inclui à de Krahô e todos os membros do 
grupo se reconhecem como mdios, sujeitos 
opostos a cristão, do mesmo modo como o 
Te rê na vai se parar as a dscr i çô es 
diferenciadoras entre índio e purutúya 
("português", isto é, "civilizado'? : 

"Para os índios Krahô, como para todos 
nós, o conceito de índio inclui o conceito 
de Krahô. Definem-se como mdíos, quando 
se opõem aos 'cristãos'; como Krahô, 
quando se opõem a membros de outros 
grupos tribais. De um modo geral, porém, 

definem o ·índio com quase as mesmas 
características com que definem o Krahô; 
embora os. dois termos - índio e Krahô - 
correspondam para· eles a: conceitos 
diferentes; a precísão de sua' definição 
depende das categorias a que são opostos: 
os 'cristãos' ou os Jemais Indígenas" 
(Melatti, op, cit, 1967, pag. 123 e 124). 

O sentimento de posse coletiva de um 
mesmo território, sem dúvida alguma, 
refor~a a adscrição de uma identidade 
Krahô, mesmo para o caso daqueles que - 
muito menos do que os Terêna - saem da 
reserva para a cidade em busca de uma vida 
"como o branco". Alguns índios, registra 
Júlio Cezar Mellati, mesmo dentro das 
terras da reserva, moram em ranchos 
regionais e vivem como os sertanejos do 
lugar. Mas nunca deixam de reconhecer a 
vigência de um povo Krahô e, de modo 
diferente ao de outros índios que, como 
veremos adiante, procura uma identidade 
alternativa à de índio, também não deixam 
de se reconhecer como parte desse povo, 
como índios também, como Krahô. 

O ingresso dos Asuriní na sociedade 
nacional foi difícil. Sabemos disso. A 
fração sobrevivente na tribo perdeu parte 
das suas terras e a autonomia, depois de 

anos de lutas de resistência. Os índios 13 trabalham em seus castanhaís, mas para 
vender no mercado regional, onde 
compram até mesmo alimentos que antes 0 
obtinham por sua conta. Cada vez mais > 
tendem a viver como os coletores regionais 2 
de castanha, mas, ainda que a antiga tribo ~ 
tenha sido reduzida a um pequeno "bando i,,.. 
aldeado", insistem em viver distantes dos ffi 
brancos. Embora mais de uma vez tenham ~ 
tido chefes brancos no comando da tribo, w 
traçam até hoje a diferença entre a sua i;;) 
identidade e a dos brasileiros e, mais do Q 

que ?utras tribos, maiores e _m!is ~ 
organizadas· segundo suas tradições ~ 
originais, afirmam a sua condição de índio. z 
Assim, evitam falar o português e 1 :::> 
consideram "branca" uma mulher mestiça. 

O mesmo acontece com os índios ~ 
Gaviões. Destrlbalizados e reduzidos a um ~ 
pequeno grupo errante, dependem dos ~ 
regionais como seus "protetores". O preço -~ 
que o homem br a.ico coloca para E 
"proteger" o índio - dar emprego, pagar ~ 
pela castanha, dar esmolas - é colocar cm ~ 
questão a sua origem e pressioná-lo a ~ 
abandonar de vez a sua condição de 'B 
remanescente de uma tribo. Os Gaviões õ 
manipulam o jogo de suas relações de t.. 

PETROBRÁS: COMPROMISSO 
COM O DESENVOLVIMENTO 

Cada jazida de petróleo 
descoberta no Brasil é 
um novo aesafio para a PETROBRÁS. 
E um rator de geração de tecnologia 
e capacitação profissional para os 
brasileiros. 

1. o PETROBRAS. 



·• 2.·· Em .. princípio· nió há margens de 
confusão. Os regionais seIdentíflcam como 
civilizados. como brancos, em geral (ou 
através das categorias étnicas dos 
não-índios: brancos. pretos.mulatos) e 
reconhecem os md í o s . como 
não-cívílízados, não-brancos ("bugres''. 
"selvagens", etc.). Os índios aceitam 
reconhecer-se como tal, não raro 
aprendendo a se identificarem claramente 
como índios após o contacto com os 
brancos e por oposíçãc a eles; oposição esta 
estabelecida ideologicamente também pelos 
brancos. Além disso, os índios 
identificam-se através de suas nações, tribos 
ou grupos sobreviventes, como: Terêna, 
Krahô, Asuriní, Turúna e Gaviões. 

3. São casos de absoluta exceção os 
regionais que se ligam aos índios e são 
plenamente incorporados ao seu modo de. 
vida. Melatti registra que os não-índios 1 
casados com Krahô são em geral regionais 1 
negros (Melatti, op. cit., 1967, pag. 58). 
Cardoso de Oliveira relaciona um número 
maior de Terêna casados com brancos. 
Entre os Krahô considera-se índio não só 
quem nasce em suas aldeias e possui 
descendência Krahô reconhecida, mas quem 1 
vive em suas aldeias a sua vida tribal.] 
Portanto, eles identificam um branco entre 'I 
os Krahô como índio e há casos de 
regionais que, vivendo na reserva e casados 1 
com índios, identificam-se como índio ou 
corno Krahô. 

·. '/:.: 

identidade -com os brancos,. Parecendo continua a fornecer · aos seus membros as 
subordinar-se à imposição de "deixar de ser bases de sustentação de uma identidade 
md!o" ou "ser . índio civilizado", não tribal. Valores que traduzem a etnia, 
aceitam negar a diferença que reconhecem porque expressam sistemas próprios de vida 
entre eles e os brancos. ainda operativos, regidos . por princípios 
. Assim, o índio que se apresenta na que codificam relações. entre . tipos .. de 
cidade como branco e evita ostentar .sinais pessoas. e de grupos, muitas vezes ópóstos 
e com portamentos característicos "de ª?S dos sistemas. dominantes. ~xemplos 

. índi?s "· re toma todos os sinais possíveis de disso são: a oposição , en~re o sistema de 
sua identidade quando retorna â aldeia, por trabalho de alguns mdios, baseado na 
poucos dias que seja (Laraia e Da Matta, reciprocidade de produção e distribuição 
op.cit.,1979,pag.155). dos produtos da terra, e o sistema de 

Como não exíste mais um respaldo relações íncli~du~is ~ C?mpeti_ti~~s típico 
., social (uma tribo com a sua ordem social ~as frentes pioneiras, a 1rredu~b~lidade do 
~l? meno~ relativamente preservada), os sistema. de parentecoso ~~s md10s ~ dos 
fndíos.Gavíões não possuem.sequer, como brancos, a concepção ~1.txca.d_a r~alidade 
os . Terêna e 0., Krahô, uma realidade presente n~s forrn~s religiosas 10d_1genas e 
própria de referência sobre que apoiar a sua as concepçoes trazida~ de fo:ª. e impostas 
identidade. Assim, ao mesmo tempo em por ~a outra lógica religiosa, a do 
que atuar como índio e, quando pode, se colonizador. 
recobrf, dos sinais ,~e sua origen; sonha ser Na medida em· que pouco a pouco. as 
como o~ brancos , o que Sigmfica negar a bases sociais da solidariedade primitiva e da 
sua C?nd1ça:o. autonomia tribal vão sendo comprometidas 

"~ ígualrr-ente a depopulação .o que JJC!? sistema interétníco, Os símbolos e as 
~xpJ1ca porque o Gavião de hoje, sendo ide!as ql:e refletem a per.da rea~ de ~uas 

l 
mdio em se~ &estões mais insignificantes, articulações ante:1ores. de vida OJ?Oe_m ainda 
q~er ser brasileiro e renegar a sua própria ~.º br.an~,,uma ,!dentida~e ,de 1~?iº :- ~e 
origem" (Laraia e Da Matta, op. cit., 1979, ser .rn~tº , de ser Gavião ', de ser índio 

1 

pag. 156). · Gavião - mas uma identidade que 
Reservo, leitor, alguns dados e tamb!m. aos poucos perde de vista_ as 

conclusões sÓbre os Tukúna para referenc~as do se: uma nação, ~-tnbo, 
1 apresentá-los mais à frente. Se pensarmos uma sociedade articulada de. referencia. 
juntos agora sobre a situação dos Terêna, Quando possuem um território a 
K~al1ô, Asuriní e Gaviões, poderemos defender, com as suas aldeias articuladas 
adiantar um pouco mais este exercício de umas com as outras, seu estilo tradicional 
compreensão de como o índio representa, de vida, os índios tomam estas bases reais 
na construção de sua própria pessoa social, de afirmação de uma identidade de tribo 
as ambivalências históricas de sua condição para corrst it uírem, a ipàrtir dai, os 
no contacto interétnico. indicadores com que se reconhecem· a si 

Houve em todos os grupos considerados mesmos e com que definem o branco. 
aqui uma redução, quando não uma Quando uma tribo existe ainda organizada 
destruição quase absoJuta, dos mecanismos ~~ suas ter.ras! o. índio é dela. Ela lhe é o 
ope-ativos básicos . e originais da ordem e gruP;O_ de ref erencia , mesn:o quando ele e a 
_dt ·1.0~0 de vida da tribo. f~m1ha mudaram há muitos anos para a 
. . ,~ quanto a soci~dade indígena pode ddade e VI vem "a vida do branco", 
seguir conduzindo comportamentos trabalhando para ele em seu mundo. 
mternos e externos de trocas de bens 
serviç?s e signífícados - mesmo depois d~ 
reduzida a tinia ou mais aldeias - .ela 

Quando as bases físicas e sociais da 
tribalidade se perdem, mesmo que continue 
a viver aos bandos, na floresta, o índio 

4. Ao contrário, são comuns e, algumas 
vezes tendem a ser o destino tribal, casos de 
índios que, sozinhos, em famílias ou em 

perde também" referências concretas de grupos de parentes, s~bstituem gra~de 
identificação. A ambivalência social de sua p~rte ou mesmo a totalidade ~e sua vida 
situação provoca a ambivalência tnb~l pela dos brancos:~) nugrand.o da 
correspondente de sua identidade. Assim, aldeia para uma área regional ~e vida e 
com mais ênfase do que o Krahô, o índio trabalho, corno ~ fazen~, '! senngal e ? 
Gavião podeesgrimir. diante de' si-mesmo cas~n~l (atenção, há senngais e castanhaís 
uma imagem de ser índio que apenas lhe de índios que yendem o produto para os 
ilude a consciência do perder-se como uma branC<?s); b)_ migrando para uma cidade e 
tribo de índios e tornar-se, â mercê do assumindo vida e trabalho de brancos; c) 
homem branco, uma gente índia. permanecendo .dentro do território 

Este é o momento limite em que, para o ~dí~ena, n:as retirando~ da ?rdem da 
jogo de adscríções que faz das relações. deía . e .. vivendo a Vida regional dos 
simbólicas índio/branco, co.oca-se O ~rt~ne1os, d) ~r~necendo centro da 
dilema entre permanecer afirmando-se . deía, .mas· substit~do, nela, o modo de 
como índio, ou deixar-se invadir de uma vida tnbal pelo regional, pelo menos em 
vez, seja de uma identidade de branco (''ser boa parte. 
branco" ou "ser · como o branco" - O que parece um jogo fáciJ de adscríções 
yeren:os isso . m~is à frente), ~ja · da polares - ser índio X ser branco - na 
identidade atríbuível com menos nscos e realidade obedece a regras lógicas e 
tensões, de uma categoria intermedi~ia_ simbólicas às vezes muito complexas de 
entre um modo.de ser e~ ?utr?:? mest1Ç?, identificação. Já que estivemos vendo no 
o ca.boclo, um t1p_o d_e SUJe1t0 étnico a meio primeiro capítulo como os Krahô 
can:unho entre o índio que ele não pode ser e o n s t r o em a idéia de pessoa, 
mais, e o bran.co que ele não quer, ou não acompanhemos, em uma longa citação de 4 
consegue ser ainda. Voltaremos a isso. Julio Cezar Melatti, o modo como 
?:'fim'. a co~stru~o -~é uma identidade diferenciam tipos de pessoas étnicas. ~ 
ética _e um Jogo dif'ícil. É uma tensa · :S: 
adscrição de indicadores sociais de (O texto apresentado aqui sucede uma 0 
diferença/igualdade diante de uma etnia longa e muito importante discussão à qual <: 
dominante que envolve a sua, não só de remeto ao leitor). "Atualmente, por ~ 
poderes reais de vida, mas também de conseguinte, nenhum indivíduo poderia ~ 
poderes simbólicos de representação da satisfazer a· essa definição de fodio: ser -e 
vida e das relações entre categorias completamente diferente dos civilizados, ;g 
diferentes d~ ~u?os e su~itos. tan~o cultural quanto" b~ologicamen.te. A ~ 

O sistema integrado de idéias e imagens .ma.1or PaI!e .: dos Kraho vive em alde1~s de ~ 
que a tribo faz de si mesma através de seus estilo tradicional; ~s poucos cafusos Vlv:em l'-1 
mitos e crenças, depois do contacto com O â maneira dos cívílízados, fora ~s aldeias. ~ 
branco colonizador ela 'precisa refazer E!1tretanto, ·~eslll~ os Kraho aldeados ~ 
'sobre si mesma. não só.para definír-se (para dispõem de teci~os, pan.elaJ, armas de fogo, 1 
se redefinir), mas também para explicar-se a falam ~rtugues,. ~~do isso traços que ;2 
si própria, dentro de urna nova situação e çaractenzam os civilizados. Grande parte ~ 
diante de uma outra identidade. deles conta com negros entre seus ~ 

• . . . ascendentes, o . que pc'íe ser facilmente .2 
~roc_uremos reunir, leitor, uma detectado pelo mais rápido exame de seu ê 

seqüência de dados sobre a questão. aspecto físico. Todavia, recorrendo mais ., 
. . .. . ' ~ 

l. O sujeito de um sístema interétníco uma .vez. ao mito de. Aukê, vemos que a ") · 
reconhece que, ao contrário do que ocorre deãníção de índio inclui também a sua li 
no relacionamento entre duas tribos, no sujeição a' fenômenos aculturativos: o -; 
seu caso o que houve foi uma conjµnção ~r~prio A~, depois detransformado em ~ 
entre duas etnias essencialmente desiguais. a.vtlizado, faz presente â sua mãe, indígena, "" 

..•...... ··-···· --:"-··· 
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S er com- o º_ branc_ o sendo aind-a o índio. 
Fazer com que a identidade não tome 
mais difícil viver sob tutela do 
colonizador, mas, ao mesmo tempo, 

. _ lutar )'ara que ela não seja uma 
construçao de símbolós e - condutas que negue a 
memória da origem tribal. De todos os aspectos 
das relações de identidade· que foram tratados 
Pelos quatro· apttopól9gos qu~ nos têm ! àcompanhado aqui, atravcs das cinco tribos 

1

. brasi.leir-as- que_ -descreveram, quero retomar, 
leitor, àquele que me parece o mais rico de 
compreensões, por ser justamente · o que parece 

e mais rico de contradições. Falo do j~o entre os 
aparentes opostos: afumar-se como índio e lutar 
oor ser não-índio aos seus olhos c.rnaís ainda, aos 
Jo branco colonizador. · · · 

Entre os índios Krahõ, _ tanto o seu mito d o 
meninú Aukê ,' quanto .(? pequeno surto 
messiânico descrito por Juho Cczar Melatu, 
reportam a uma mesma questão de identidades a 
opor e definir. Os índios antevêem e espreitama 
iminente destruição daquilo que para eles 
significa a dcstruíção da ordem social de 
dominação do branco sobre eles. Esperam 
tomar-se donos lcgítímos dos bens materiais, de 
posições e do saber dos brancos. Esperam 
tomar-se como os brancos, no sentido de 
assumirem o que lhes interessa "de seu. mofo 
regional de vida, sem-se transformarem, contudo, 

J nos brancos, dentro de :um mundo novamente 
sem os regionais, ou em brancos, dentro do 
mundo deles. 
No movimento messiânico descrito por 

Mellatti, a aldeia onde viVia o chefe do surto, José 
Nogueira, ficou dividida em dois grupos ... "de um 
lado os que desejavam se transformar em 
civilizados e do outro os que não queriam ou 
estavam indiferentes" (Melatti, op, cít., 1972, p. 
40). A possibilidade de "mudança de vida" não 
estava reservada a todos de igual modo. Aos que 
seguissem as ordens do líder era prcrnetida a 
herança dos bens víndouros e as posições sociais 
dos brancos. Os não seguidores seriam também 
transformados, mas em uma direção não 
desejada. Fala o líder messiânico: "quem não 
acabar com semente ·de arroz e can sua criação · 
não víra-: "cristão", vira" negro e vai ser 
trabalhador", (Melatti, op,.clt.;1972, p.40'e 41). 
" ..• Quarido Aukê -vi.J.: seu avô perto do· fogo, 

quis fazer o mesmo. E quando e'lc se aproximou 
da fogueira, os Índios o pegaram pelo braço e o 
atiraram .no fogo. Aukê começou a gritar: Oh! 
Meu avô, você não faz isso comigo. Eu não fü: 
nada com você! Mas o avô também ajudou a 
colocar o menino dentro do fogo, onde ele gritou 
e chorou até morrer. Então o avô disse para os 
outros índios que eles deviam caçar e depois 
voltar a aldeia correndo com toras. Quando 
che~ à aldeia e não viram Au kê , o avo d isse: 
Oh. o meu neto agora morreu· mesmo dentro da 
fogueira, -POIQUe eu fiz assim com o meu 
neto? '.', •. (Da Motta,ºP.· cít., 197 3,p. 24). · 
Mas· o menino Aukê não mcneu. Quando os' 

seus J?aiS foram ver o que restara nas cinzas da .. 
fogueara, viram por perto animais e objetos do 
mundo do branco. Reencontraram o filho vt,,o, 
vivendo fora da aldeia. e como um sertanejo do 
lugar, Possuindo os seus bens. Mais tarde chegan 
os outros. Aukê lhes oferece comida e quer 
presenteá-los com as coisas dos brancos, mas eles 
recusam com medo. O avô recusa. 

"Quando acabaram de comer.Aukê foi buscar 
o arco, o cuité e o prato. Colocou a espingarda e 
o prato bem perto um do outro. E o arco e o 
culté mais afastados. Chamou todo o povo e 
disse: "Agora, meu avô, você apanha este dois" e 
ofereceu a espingarda e o prato. Mas o avô 
apanhou o arco e o cuíté, porque ficou com 
medo de apanhar a espingarda. Aukê então 
mandou que o avô atirasse cem a e!pingarda. O 
avô recusou. Aukê insistiu dizendo: "Eu quero 
que você fique com este. Pra Cristão não quero 
entregar porque estou com pena de vocês todos, 
Éu quero que você faça cano eu, que ando 
vestido. Por isso não posso en treaar a arma para 
os cristãos. Eu quero que vocês fiquem cristãos 
corno eu" (Da Mata, op, cít., 1973,p. 25). 
Aos ínfdíos, parentes ou não, que não aceitam 

os presentes de branco que o herói lhes oferece, 
mas só as coisas de Índio~ Aukê diz que tem 
muita pena deles. Ao despedir-se de todos, 
porque voltam gara a aldeia sem ele, Aukê se 
define como o pai de todos" e os conclama a 
<1,1e sejam como ele: "Porque o certo é como eu 
estou dizendo para vocês, mas vocês não querem 
me acompanhfu:. Agora eu sou o pai de vocês 
todos. Vocês agora me chamam pai. Podem me 
chamar onde vocês quiserem, E quando alguém 
quiser vir, vem, porqu e eu dou alpma coisa e não 
esqueço de vocês porque voces são fllhos de 
todos nós" (Da Matta, op, cit., 1973,p. 26).. _ 
Os índios voltam para a aldeia e o mito conclui: 

"se os índios não tívesscm queimado Aukê hoje 
seriam iguais aos cristãos" (Da Matta, op'. cít., 
1973,p.26~ · 
No mito Canela os índios esperam um herói de 

sua espécie que, nascido de múlhcr, "mudaria a 
ordem das coisas". No mito Krahô os índios 
lidam com um menino arteiro, a quem acabam 
tentando matar mais de uma -vez e que, vivo e 
transformado cm ser como os brancos propõe aos 
seus a mesma mudança: sendo índios, ficarem 
como os "cristãos": em seu estilo de vida, com os 
seus títulos e de posse de seus bens, útxiis, 
segundo a lôgíca do índio (Melatti;op. cít., 1972, 
P,70e 75). : · · · ' 
Não é muito diferente a promessa do líder 

messiânico Krahõ, De algum lugar chegaria bens 
dos . brancos trazidos para os índios .. - Em 
consequ êncía da dádiva os Krahô mudariam o seu· 
modo de vida: morariam em suas casas, fariam 
parte de seu trabalho corno os brancos fazem, 
possuiriam: presidentes, doutores, coronéis e 
delegados. Por outro lado, um outro mito Krahô 
recoloca a questão das diferenças de identidade. 
Adão e Eva geram muitos filhos. Quando chega 
de longe um padre para batizá-los todos de uma 
vez, os dois ficam envergonhados de possuirem 
tautos filhos e escondem alguns. Aqueles a quem 
o padre batiza tornam -re civilizados. Os que 
ficarem escondidos tomam-se índios, perdem os 
direitos de posse dos bens dos brancos (Melatti, 
op. cít., 1972,p. l 32). 

Procuremos reunir os dados dos mitos, projeto 
messiânico e, mais, d95 devaneios e fantasias que, 
aqui e ali, os antropólogos enumeram cm seus 
estudos sobre as cinco tribos: 

1. Os índios não são corno os brancos. São 
diferentes deles, melhores cm algumas coisas, 
mais desprovidos e menos poderosos em outras. 
Estão fora de sua ordem social e não vivem o seu 
modo de vida. Não possuem nem os seus bens 
nem o seu poder, por causa de algo que os 
brancos fizeram com os índios; 

2. Assim, comparadas as duas situações, os dois 
modos de vida, o dos índios é percebido como 
carente: de bens, de poderes e de papéis sociais. 
Eles são percebidos como suficientes no mundo 
dos brancos; 

3. Esta ordem desigual de coisas, ap6s o 
encontro entre o branco e o índio: a) será 
preservada sem grandes modificações, 
reconhecendo-se os Índios como carentes e 
desprivados frente aos brancos (lógica dos mitos); 
b) poderia ser alteradas através de uma ação 
coletiva em que os índios, por exemplo, matam 
os brancês, destroem as bases próximas de seu 
domúiío expropriador ou refugiam-se na floresta 
lon~ deles (lógica dos devaneios); c) será alterada 
através da realização histórica de uma promessa 
feíta por · algum poder rúnítico? mágico? 
rel~oso?) em favor dos índios todos, ou dos 
índios seguilorcs (lógica. do projeto messiânico). 

Ora, na conduta dos índios aldeados ou 
destríbalizados, nós seus mitos e devaneios, na 
maneira como procuram resolver a questâo dos 
opostos. entre como se pensam para s1 mesmos e 

'corno se 'aprcsenram para o outro, permeia uma 
·divisão de identidades: ser índio X ser como o 
branco.' O artifício lógico da divisão acomoda o 
reconhecimento da necessidade de salvaguarda de 
uma identidade indígena· versus a irredu tibilidade 
da situação de contacto cem o homem branco, 
Inferiores aos índios segundei os valores mais 
próprios à memória da tribo, os brancos lhes são 
superiores na situação atual do contacto e os 
dominam. · · 

A divisão busca resolver também a questão d3 
impossibilidade real de o Índio ser in tcgrad o ao 
mundo dos brancos. É muito difícil.' ao Índio 
entrar ali sem ser para tomar-se "o últuno den trc 
os brancos", como alhures diziam um Tukúna, É, 
mesmo cm_ termos de pum estratégia de vida, 
muito arriscado ao Índio deixar de ser índio. Ele 
não pode ser "branco", .• cristão" (mesmo que se 
converta) ou "civilizado" (mesmo que aprenda a 
ser, viver e fazer como o regional). Ao tentar ser 
branco, passar para o outro lado dos polos do 
sistema In tcrétníco, ele não logra mais do que a 
caricatura de-ser como o branco.no caboclo.por 
exemplo, cm que o Tukiina se transforma e com 
que se identifica. Um sujeito de ídcn tidade 
híbrida, ·a começar pela. figura física, entre o 
índio do rio Javari.quc ele aprende a desdenhar e 
o branco, a quem aprende a - obedecer. Mas- ser 
caboclo não significa apenas assumi.r uma 
-iden tidadc pensada segundo a lógica do branco. 
3ignificà' pensar de. acordo com a lógica do 
rranco e através dos seus valores. Roberto 

· :atdoso de Oliveira afirma que isso se dá a tal 
1 onto que o Tukúna aprende aos poucos a 
! m tir-se um estranho cm suas próprias terras. O 
ic.'.cal da .• civilização" afinal se realiza. O índio 
pensa corno o branco e está pronto a servi-lo 
como índio, como servo. "Ver-se com os 0U1os 
do branco" significa haver a tal ponto 
internalizado como sendo sua a visão de mundo 
(e, especialmente do mundo do contacto 
interétnlco) da sociedade rc~onalquc constitui o 
fundamento lógico e simbólico da construção da 
identidade étnica, que ele acaba dominando com 
as do branco as suas maneiras próprias de pensar 
o mundo e pensar-se no mundo. 

"Neste sentido o "caboclo" generaliza 
automaticamm te para todos os seus patn'cios os 
atrib_utos m_arcadamcntc negativos de sua· 
iden t_id:a.<,!e '.,'' O ;;"e tnocen tri srn o" estaria, 
paradoxalmente, no modo pelo qual o '.'caboclo". 
interioriza.rldo o retrato que dele faz o 
"civilizado", ou tiliza como paradigma absoluto 
de seu pensamento étnico. Noutros termos, a 
"cultura nativa" transfigurada, remodelada pelo 
branco, persiste .em ser a medida de todas as 
coisas ... " ·(Cardoso de Oliveira, op. cit., 1976, p. 
47) 

Na lógica do branco do lugar, que o Índio 
acaboclado aprende a fazer .sua também, o 
caboclo é a possíbilid ede da sociedade nacional 
versus a negação da indigena, na medida em que, 
ele é um produ to humano ao contacto e, ao 
mesmo tempo, uma categoria de sujeito 
transformado pela sociedade regional - pelo seu 
trabalho civilizatório - sobre a matéira-prima da 
sociedade indígena. Ele é o "índio dom esticado", 
"civilizado", por oposição ao "úidio selvagem", 
"tribal". 

Pensando a mesma lógica com os seus símbolos 
próprios, o caboclo é a evidência da possibilidade 
de uma passagem de uma sociedade para a outra. 
O catodo que pensa o índio "no mato" com.· o 
branco, imagina-se ser igual ao branco, mesmo à 
condicão de um branco depreciado. De um deles 
disse 'Roberto Cardoso de Oliveira que optava 
por ser "o menos expressivo dos brasileiros" ao 
invés de "o maior dos Tukúna" (Cardoso de 
Oliveira, op., cit., 1981, p. 79). 

Dcix emos de lado os casos de vocação 
individual de passagem para . o mundo e a 
identidade do branco. Do ponto de vista da tribo, 
de sua cultura nativa; Terêna, Krahõ, Gaviêes, 
Ausuriní e Tukúna não querem se dissolver no 
branco. Não querem "virar branco". assumindo 
uma identidade que no fundo eles consideram 
não só oposta à do índio como até, em parte , 
demoníaca. Esperam, dentro dos padrões e 
medidas da cultura que possuem, tornar-se 
parcialmente cano os brancos, obtendo deles o 
que os toma, jrstarnente , capazes de serem mais 
poderosos do que os índios e os dom narem. 
Neste sentido, "ser como" poderia ser o oposto 

lógico de "ser o". Porque poderia representar 
simbolicamente o dom{nio daquilo que, sendo o 
branco, poderia ser integrado,·sem destrui-las, à 
cultura e à identidade da tribo, do Índio. Poderia 
ser mais ainda, poderia representar algo que se 
obtém do mundo dos brancos faz:endo-o perder, 
portanto, o seu poder de expr~riar o do Índio, 
resolvendo assim a questão da diferença material 
e política entre as duas sociedades. Dife1ença que 
omdio não nega, porque ele sabe a distância que 

há cn tre um arco e uma cspíngard a, entre o seu [ 
estado de carência e o de suficiência dos brancos, 
dentro do sistema Que os oeõe .. sem os integrar, 1 
Os índios via de· regra se avaliam com o mais 

nobres, mais justos e mais valorosos do que os 
brancos. Mas é comum que estes sejam os l 
atributos.que a sim mesmo se dão os vencidos, 1 
Por outro lado, eles não podem deixar de atribuir 
aos brancos significados de identidade ·que,, 
ri:csmo sendo. eticamente os m~s dcspreztvcis, 
sao os que politicamente determnam o poder do 
regional sobre o autóctone. Afinal,um homem 1 
cruct que me venceu é crucl.rn as me vcnccu. 

E como pessoa ou sociedade alguma constroem 11 
a sua identidede ativa e atual sobre valores soltos 
de sua situação real, aqui e agora, na medida em 1 que as tribos são subaltcmam ente absorvidas pela j 
sociedade regional, os índios aprendem a conviver , 
com uma imagem ambígua de si mesmos, mas 1 
uma imagem operativa cm sua condição de 
dominados. Ela integra os valores indígenas do ser 
índio com os valores brancos vantajosos do ser i 
corno o branco. i 
Resta uma última questão. Saber até que ponto i 

uma destriballzaçâo absoluta poderá provocar, 1 
um dià, para cada tribo, para cada Índio de cada I 
aldeia 'uma perda completa de sua identidade 
indjgena.' Uma representação ativa e coletiva de si 1 
mesmo que, primeiro, restaria apenas como uma! 
difusa memória, entre a história real e os scu s] 1 
mitos. Que, depois, restaria apenas nos relatos i 
escritos dos brancos sobre as relações que seus, 
pioneiros mantiveram um diz com Índios. (,!ma f 
história escrita pelo civiliz ad or que, ao escreve-la, 1 
constrói a identidade de um lado e do outro a sou! 
modo, com a sua ótica, sob a sua lógica e, semi 
dúvida, de acordo com os interesses que os fatos, 
do passado possuem para os do presente. f 

i 

l "BASTA SOBRE O ASSUNTO" 
Aqui termina o nosso caminho, íc ítor.! 

Reconheçamos que ele foi pequeno demais para). 
sequer tocar de leve cm todos os pontos da ' 
questão d- os cn_con tros e_ relações entre as pessoas 1 
dos povos do Brasil, Foi preciso separar aspectos 
mais importantes, cm nosso caso, e deixar outro, 
de lado. Foi preciso, de todas as ímimcrus 
histórias de relações de guerra e paz entre osj-· 
povos indígenas no Brasil e a sociedade regional] 
de que somos parte, separar apenas algumas e 
tomá-las como exemplo. O que aconteceu no 
contacto cn ttc tribos e frentes cm ou tros 
momentos, em outras regiões, não terá sido 
muito difercn te. Mas é preciso não esquecer que, 
sempre, cada história é uma só e vale por si. 

Estivemos vendo juntos como os mundos 
sociais constroem as idéias e. os súnbolos de que 
investem de ncmes e regras os seus sujeitos, a sua 
vid~ coletiva e a sua ordem de relações em que, 
dentro e fora dos limites de ~da povo indígena, 
de cada minoria étnica, de cada classe social, 
tratam -se bens, servi,os, pessoas. palavras, 
símbolos, ritos e mitos, códigos e idéias, 

Muito de propósito comecei essas reflexões a 
respeito do con tacto interétnico no Brasil com 
algumas questões aparentemente distanciadas de 
nossos problemas centrais. Procurei ensaiar aqui 
uma análise, para compreender como povos, 
nações, soced edes concretas, vivendo momentos 
e sítaações do fio de sua história, Criam e recriam 

1 7 não só as suas idéias, mas a lógica d o pensá-las e 1 
as categorias através das quais as pensam. l e 

·> 
Como ramos lidar com sujeitos de povos,! O 

leitor: brancos (fazendeiros, seringalistas, donos 1 ~ 
de empresas, missionários, a ut or id ades ] ._ 
indigenistas) e índios (Terêna, Krahô, Asurim', I ;'.:: 
GaviõcseTukúna, especialmente), centrei o 1:1! 
começo do estudo sobre pessoas. Sobre o exame ~ 
do modo como as articulações concretas da vida <: 
da cultura de uma socíedaíe produz e articula a ;.i 
categoria social: pessoa. Em qualquer lugar de ~ 
qualquer 1empo da história pessoas humanas o 
estão se encontrando e trocando entre si os sinais i;; 
da vida. Mas foi precise uma longa marcha de ~ 
muitos anos. através de muitos povos i;,ara que ~ 
emergisse e, depois de desenvolvesse, a idéia de z 
.pessoa. :;;> 

O exercício ooestudo sobre a construção social "' 
da_ idéia de pessoa, feito.primeiro ao Iongo da ~ 
história de muitas sociedades e, depois, através da - 
!é:gica de uma só, a dos Krahô, serve de base a ~ 
todos os outros' capínilos. Logo a seguira pessoa 2 transfoima·sc nosncmes de categorias de pessoas, · •• 
e suxge a identidade. A identidade são nomes com E 
que tipos de pessoas, diante de outros tipos - {: 
sociais, religiosos, profissionais; sexuais, étnicos - "' 
constroem si2n_ ificaç&s sobre si mesmos e sobre ri 
este."o outro'1'.' · · :· · ~ 

, Ao nosso estudo interessou e~ciabnentc a f! 
identidade étnim e, dentro dela, a identidade do 2 

1. 



'índio e de i'ndios no Brasil, Mas identidades 
étnicas constroem-se; transformam-se, 
confrontam-a: e manip,ulam-s: em situações de 
contacto; Cinà:i grupos tribáis brasileiros foram 
escolhidos para que os acontecimentos. de sua 
participação em: sistemas inte~tnic:os. nos 
ajudasse a cempreender a questão crucial de 
nosso estudo: o que é para o índio o contacto 
com o branco e o que acontece paraa. sua vida 
primitiva, sua ordem social. e seu sistema de 
símbolos, quando ele ingressa no mundo do 
branco? · 

Em um primeiro momento foi descrito o 
conjunto de. modificações que cada uma das 
tribos ·sofreu quando frentes. regionais as 
contactaram e envolveram. Foram descritos 
também os artifícios de resistêneías à destruição 
física da tribo, ou à destruição de sua ordem 
cultural. O grupo itnico, umavez "contactado", 
vive um momento Irreversvel de sua história: a 
de participar como minoria sub altero a e tutelada 
da ordem social brasileira. Há casos de tribos que 
desspareceram por completo; há casos de tribos 
desintegradas, com os seus membros 
remanescentes espalhados em pequenos punhados 
pelas periferias da sociedade regional; .hã casos de 
tribos cm boa medjda destribalizadas, mas 
capazes ainda de preservarem-a sua existência 
tribal e a. sua identidade· de ·tribo indígena; há, 
finalmente, casos de tribos para as quais .os 
malefícios dô contacto com o branco foram até 
~ora muito pequenos. Pequenos a ponto de não 
comprometerem nenhum aspecto nuclear de sua 
vida primitiva . Mas não são conhecidos 
casos reais de tribos que, uma vez em contacto 
permanente com o colonizador ocidental, tenham 
conseguido escapar dele - do . seu · poder de 
cnvolverv.dc dominar, de destruir, de fazer com 
que se transforme - .e retroceder a uma situação 
anterior de isolamento. · · 

Algumas idéias fundamentais foram trazidas 
até aqui, seguindo, como. um esforço de 
explicação, o mesmo caminho que percorremos 

antes descrevendo as situações e os efeitos .do 
contacto cem o branco sobre as cinco sccíedades 
tribais escolhidas. Uma. delas, a .. base da 
compreensão' dos mistérios da .etnicid:de .e da 
identidade étnica, foi a de grupo étnico'. 
-: · Pondo-o a nu de suas coberturas de "traços de 
cuítura indígena", .procuramos compreendê-lo 
como um tipo organizacional definido e 
socialmente diferencíado de todos os outros. 
Uma categoria de articuJaçTK> de pessoas que.por 
estarem unidas por laços próprios (fam11iàs, redes 
de parentesco, clâs, metades, tribos), porvtverern 
e confessarem uma mesma vjda.estabelecem para 
si e diante do outro as suas fronteiras étnicas, 
os seus limites de· etnia.· Estabelecem a 
especificidade de seu mundo a partir da definição· 
de seu território; dos seus sistemas próprios de 
trocas de bens; serviços, pessoas e sígniflcados; do 
recmhecímen to coletivo que as pessoas do grupo 
- dentro ou .fora dele, mas dele - possuem de si 
e de sua tribo, naçJo ou povo, como uma unidade 
social etnicamente diferenciada de outras tribos, 
povos, nações ou sociedades. 

Vimos que paza o fodio brasileiro em 'contacto 
com à sociedade regional, os principais fatores de 
vigência de limites étnicos e de uma ídentidade 
étnica podem ser sínjetízados na garantia da 
preservação de uma exístêncía tribal do ponto de 
vi'sta dern ogr-áftco; geográfico, econômico, 
polúíco, cultural. Povos que . concretamente 
perdem as. bases 'de sua vida tribal, perdem 
també'm as condições simbólicas de preservação 
de sua identidade. Mas onde . tais bases 
persistem, mesmo àqueles .. que se afastam dá 
tribo, da -aldeia e da fam11ía, permanecem a elas 
simbolicamente Iigados, não só pelos laços 
afetivos," cone também pelo recoohecimentode 
que são· parte de algo ajnda vivo e socialmente 
articulado. . . · .· · 

Mesmo envolvidos com os brancos hHnais de. 
150 anos. índios Terêna e Krahô não se 
identificam · fortemente ainda . como {ndios e 
como. Terêna e Krahô apenas porque guardam 
memórias, mitos, cantos e danças· conuns. Eles . 

foram capazes de gerar cQndições de preservar 
as bases operativas. de sua rnenôria, seus mitos, 

. seus cantos e _danças, apesar de-tudo o· que, da 
miem do paren esco ao sistema religioso, foi 
destruído oetzansformado. · . · · . · · · · 

· Preservaram,:ao longo-das transformações do 
. sistema interétníco, ou por causa delas, uma 
. ordem ainda própria de tela~ões sociais e 
cerimoniais com uma dominância de atributos 
tribais, por oposição aos seus equivalentes 
caracterizadores da ordem e da vida da sociedade 
regional. Preservaram limites próprios· de 
afirmação de suas. diferenças. nas desigualdades 
impostas pelos brancos, onde a própria relação de 
dependência do mdio · para . cem o regional é 
aftimadora da .oposição 'entre uma e outra etnia. 

Os acontecimentos que envolv~ a construção 
e as transformaçõesda identidade ~tnica de tribos 
brasíleírás . em contacto permanente cem a 
sociedade nacional, são, talvez, o núcleo 'dá 
explicação deste contacto. A prova factual disto 
são os avanços tecentes na questão indígena, Pela 
primeira vez índios de todos os cantos do país 
ganham e reforçam uma consciência de si 
próprios como índios. Mas como mdios enquanto 
uma construçâo coletiva que, pela primeira vez 
também, o próprio índio faz e impõe, como valor · 
de significação de sua identidade. Ao mesmo 
tempo em que.se reforçam .encontrando-se agoJ.3 
entre si, como Xav§nte,Borôro, TukÚna;·Kra110·, 
Xerênte, Tapirapé e tantos e tantos outros, 
aprendem a 'se perceberem' como o conjunto de 
todos: Não ,a vaga categoríâ dos livros de História 
do Brasil, mas uma categona de , forte·--.teor 
político. Uma fo?9a novana luta jndígenista, mas, 
agora. uma força md(S1?na dentro da questão: · 

Aqui se constrói, portanto,' a base de úma. 
nova forma de participação do Índio navida 
nacional; desenvolvimento desta forma nora 
pode.alterar todo o sentido da história das 
relações eritre índios e branccs'no país. · . . 

Está será a história de um povo índio 
participante, mas · à pai:te; prese·1;1e, m,as ~ão .· 
dissolvid<f_n~ presença : ·. C?lll uma vida propna e. 

Termina o curso 
e om este longo estudo Também pretendeu-se com- de "Contato Interétnieo", ê hoje . t:::i:::t1ºt:~:i~~ -, :1:;iiJâ8.:~:;1:;:tt1:t ·. ~rsc;;}:!~!é~Í3;:!~::. de_ Car:· 

professor da Universidade de porânea, Iniciada no 'curso an- A primeíra unidadefoi subdí-: 
Campinas (Unicamp), termina terior da Universidade de Bra-. vidida 'em três partes: territó· 
o Curso -sobreYSociedades ln- sília, apropríadamente intitulado rio e economía; alógica das ré 
dígenas e Contatos Interêtní- ''Introdução à Antropologia" e. lações, socíaís; e ·· organização 
eos", ofertado pela Universida- também coordenado pelo dr. política e religião. A segunda 
de de Brasília. Júlio César Melatti. unidade foi originalmente sub- 
O objetivo básico deste curso '' Sociedades Indígenas e dividida em quatro partes: pes- 

foi oferecer uma visão suscinta Contato Interêtnico" t iniciado soa, nomes e etnias; cinco .his 
mas atualizada do mundo dos no fascículo - aula n? 02t foi di- tórías de contato Interétnlco; 
indígenas, a partir- do melhor vidido em duas grandes unida- fricção -interétníca e identidade 
material científico cuidadosa· des. A primeira, intitulada "So- étnica; e identidade do índio. 
·mente reunido pelo professor ciedades .· Indígenas", · foL ex- . Nem .serúpé essas . subdivi 
Júlio César Melatti, mestre da posta por Alcida Rita Ramos, da sões coincidiram com a nume 
UnB e coordenador do evento. UnB. A segunda, denominada ração dos fascículos-aulas. ) 

uma Identídade étliica que deve ser presereada 
junto cem tudo . .quilo que concretamente -a 
,sustenta e lhedá_senti~o. Piesert~, recupera.da, . 
reconstruída nao · so porque e etnicamente 
diferente, mas poi:qúe a sua humana difeien9a 
toma muito mais ricife vt,,a a vida que todos nos, 
solidárícs · através ·da diferença:,.· podemos". 
compartir no 1>aís. aauj e agçra, . 

Nas cerimônias coletivas à volta das fogueiras, · 
alguns índios do mundo tenn.inam · os longos 
discursos que fazem com uma expressão igual oo 
semelhante à que coloquei cano título desta 
pequena conclusão, Creio que .é hora de usâ-ía 
também, leitor. Pelo menos para este estudo 

. sobre índios e brancos, "basta sobre o assunto". \ . .... ... . ' . 

Questionário 
de revisão 

1) Como e por que gru 
pos e pessoas partici 
pantes de um sistema 
interétníco manipulam 
a identidade étnica? . 
2) Q. que os mitos do 
contacto e . 'os movi 
men tos messiânicos in- .. 
dígenas nos ensinam 
sobre a identidade ét- 
nica? · 

Idéias-Chave' 
.• .. 

< . 

- A alternativa entre 
· ser branco e ser como o 
branco. 

A·· manipulação · da 
identidade 

Leitura indicada . 

. CARDOSO · DE OLI- 
_ ·VEIRA, ·. Rober to, 
Identidade, Etnia ·· e 
Estrutura Social. São 
Paulo: Pioneira, 1976. 

um nummo de -seis' :(o6i folha( . 4).~s <;renÇf:1$ ~- prá~k~s religío- 
de papel. almaço. ·:. ·· . . sas nas sociedades Indígenas. 

. O prazo final para entregada · 5} A'noçijo de.pessoa nas socie- 
dissertaçãoserá 6 dejulho d? dades'in.dígen'as: . . . · 
corrente ano. Na primeira pági-: 6):As 11oções,de'fricção- interét 
na -deve constar 9 .nom,e cpnV~ /i:iica esistema intérétnico como 
ple~? do· autor.e é~d~reço;,ip~·-: i~sti:4m~ntO('pafá: intérpreta- 
clusive.telefone, se tiver .. ,· · . · Çéte> das relações entre as soc1e· 
l) Trabalho e lazer nas socieda- dadés .índígenas e -a sociedade 
desindígenas. · · . . . brasileJr.a. . . · - . 
2)As maneiras de classíficaros: . 7) As.noções de ', etnia e de íden 
parentes.em sociedades .índíge- , .. tidáde: ~t.r1ic~ .c<>mo ; recursos 
nas; . . . . , • . para eompreendér 'como bran- 
3). As .relações políticas .nas so-. · C?S e índios·pensam 'as' suas re- , 
cíedades indígenas; ' . . .. ·· : lações de contato/";·, . •. J . e .'. .. 

.:-., ' ... ·,· ,-.· .·.,: ·, '.·· 

O s alunos da Universi-. 
· dade Aberta O POVO 

. que desejarem obter o 
diploma de conclusão de Çurso 
de Extensão Universitária da 
Universidade de Brasília deve 
rào fazer uma. dissertação .es 
cri ta sobre· um dos sete temas .. · 
abaixo relacionados. 

Se datílograda, a dissertação 
deverá ter um. mínimo de .três. 
(~) páginas datilografadas : ém: 
espaço dois (02). 'Se f9r escrito 

. à . mão,· o trabalho ·· deverá ter 

1 ) ••.• ~· .. : . · .:,,~ • 1 ; •• 


