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efletindo a amplitude de interesses academicos do Departamento de Antropologia do
~use~ Nacional, estes trabalhos
1nvest1gam problemáticas teóricas bastante diferenciadas e ao
r~fletirem sobre os índios do Brasil, co~p6em u~ rico conjunto
que al1a pesquisa empírica e
grandes questionamentos.
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riado em 1968 como um
curso de mestrado, o Programa de Pós-Gradua~ao em
Antropologia Social (PPGAS) estabeleceu, dentro do Departamento de Antropologia do Museu
Nacional, um novo ordenamento
para as atividades de pesquisa e
forma~ao, realizadas anteriormente através do esquema de
estágios e de cursos de Especializa~o em Antropologia Social
(estes, no inicio dos anos 60).
Em conseqüencia da acumula~oo ·de experiencias no Ombito
da pós-graduacao e da progressiva amplia~o e estrutura~o do
seu quadro docente (a partir de
1975 inteiramente absorvido pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro), após o 2 ~ semestre de
1977, o PPGAS passou a funcionar igualmente como um curso
de doutoramento.

-"
"

11
'

i' 1
1

..

'

1

Durante os seus 18 anos de
existencia foram elaboradas
sobre a temática indígena 12
disserta~oas de mestrado e 4 teses de doutoramento, ten do sido
integralmente publicadas 3 dissertaqoes e urna tese. Trabalhos
monográficos, artigas, ensaios e
resenhas, elaborados por integrantes do seu corpo docente e
discante, tem circulado bastante .
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APRESENTA(,AO

Este volume se compóe de seis trabalhos, escritos entre 1978
e 1985, referidos a problemáticas teóricas bastante diferenciadas
e divulgados em contextos sociais muito distintos.
O que os une de início é a preocupa~io em utilizar-se do instrumental da antropologi·a para refletir sobre os indios brasileiros; mas sobretudo, o que os aproxima, incorporando sua diversidade, é o espa~o institucional em que foram concebidos· e
materializados. Todos os autores estao (ou de algum modo estiveram) vinculados as atividades de pesquisa e didáticas do
Departamento de Antropología do Museu Nacional e em especial

do programa de

P6s-Gradua~io

em Antropologia Social. Assim, os

textos agora apresentados ao leitor se constituíram em temas e
objetos de discussao no correr de cursos, seminários, estágios
e pesquisa~ desenvolvidas . no PPGAS e no DA/ MN, tendo sido
produzidos portanto em urna institui~ao que, ademais, tem em suas
· tradi96es valorizar profundamente a pesquisa empírica, preservar
o pluralismo em suas linhas de pesquisa e ensino.
Criado em 1968 como um curso de mestrado, o PPG AS estabeleceu dentro do Museu Nacional um novo ordenamento para as atividades de pesquisa e forma9ao, realizadas anteriormente através do esquema de estágios e de cursos de Especializac;ao
em Antropología . Social (estes no início dos anos 60).
Em conseqüencia da acumula~ao de experiencias · no ambito da
p6s-gradua9ao e da progressiva amplia9ao e estrutura9ao do seu
quadro docente (a partir de 1975 inteiramente absorvido pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro) , após o 2.º semestre
de 1977, o PPGAS passou a funcional igualmente como um curso de doutoramento.
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Zahar, em conjunto com a ANPOCS, com o título de Araweté:

Durante os seus 18 anos de existencia, foram elaboradas sobre
a temática indígena 12 disserta9óes de mestrado e 4 teses de
doutoramento, tendo sido integralmente publicadas 3 disserta9óes e 1 tese. Trabalhos monográficos, artigos, ensaios e resenhas, elaborados por integrantes do seu corpo docente e discente, tem circulado bastante nos últimos anos entre antropólogos,
indigenistas, lingüistas e . cientistas sociais, Além disso, diversos
números do Boletim1 do Museu Nacional foram dedicados a reflexao de questóes de interesse etnológico e relativas a história
dos povos indígenas. Dos 6 textos aquí reunidos, quatro foram
inicialmente difundidos através do Boletim do Museu Nacional e
a través de publica9ao mimeografada do Setor de Etnología e
Etnografia.

os deuses canibais.

O ensaio " Elementos para urna Socio1ogia dos Viajantes", de
Joao Pacheco de Oliveira Filho, elaborado em 1980, destinavase originalmente aos Seminários promovidos pelo Prof. Luiz de
Castro Faria no PPGAS. Urna versao mimeografada circulou em
. 1983, por iniciativa do Setor de Etnologia / Etnografia, cm publica9ao intitulada Caderncs de Etnología. Constituí um par com
outro artigo escrito na mesma época, " Os Atalhos da Magia: reflexóes sobre o relato dos naturalistas viajantes na etnografia indígena ", ora em vias de publica9ao em Boletim do Museu Pa-

raense Emilio Goeldi.

Os prii:neiro trabalhos aqui apresentados, intitulados "A constru9ao da pessoa nas ~<?ciedades indígenas", assinados por Anthony
Seeger, Roberto da Matta e Edµa-réfo- Vivelros de Castro, · e -,-,.A
fabrica9ao do corpo na sociedade xinguana", de Eduardo Viveiros de Castro, constituem, respectivamente, a conferencia de abertura e· urna das comunica9óes do Simpósio "A pesquisa Etnológica no Brasil", realizado no Museu Nacional e na Academia
Bra~ileira

de Ciencias, de 21 a 23 de junho de 1978, com o

apo10 do C.N.Pq e da S.B.P.C. (Regional Rio). Foram publicad~s inicia.lmente no n_:º 32--®_Boletim do Museu_Naqlof}El, 0 que
. fo1 organizado por Yonne de Freitas Leite, englobando ainda
duas outras comunica"óes naquele Simpósio.
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Um dos autores desta conferencia, Anthony Seeger, que foi
professor do P.PGAS de 1975 a 1982, encentra-se atualmente
nos ~~tados Un1~os, onde ~rabalha como Diretor do Archives of
Trad1ttonal Mus1c, da Indiana University.

-O texto seguinte, "Alguns aspectos do pensamento Yawalapíti
(Alto Xingu): Classifica9óes e Transforma9óes", de Eduardo
Viveiros de Castro, retoma reflexóes desenvolvidas em sua dis. serta9ao ·de mestrado " Indivíduo e Sociedade no Alto Xingu: Os
Yawalapíti", defendida no PPGAS em abril de 1977. Recentemente o nutor concluiu seu doutoran1ento nesta institui9ao, com
a tese " Araweté: Urna visao da Cosmología e da Pessoa TupiGuarani", premiada em . concurso nacional de teses, promovido
pela ANPOCS para o ano de 1985, e agora editada pela Jorge
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O trabalho de Antonio Carlos de Souza Lima, " Sobre Indigenismo, Autoritarismo e Nacionalidade : Considera96es sobre a
Constitui9ao do Discurso e da Prática da Prote9ao Fraternal no
Brasil" , reúne e sintetiza algumas questoes abordadas em sua
disserta9ao de mestrado, "Aos Fetichistas, Ordem e Progresso:
Um Estudo do Campo Indigenista no seu Estado de Forma<;ao" ,
apresentada ao PPGAS em setembro de 1985. O texto aquí colocado foi objeto de urna comunicai;ao lida no Grupo de Trabalho sobre História Indígena e do Indigenismo, reunido no IX
Encentro da ANPOCS (outubro/ 85).
O artigo "O Projeto Tukuna: Urna experiencia da A<;ao Indigenista", de Joao Pacheco de Oliveira Filho, escrito em 1979,
contextualiza e descreve um conjunto de a96es realizadas pela
FUNAI no Alto Solimóes nos anos de 1974/ S. Preocupa-se em
problematizar a antropología aplicada e em indicar critérios mínimos quanto ao envolvimento de antropólogos cm a<;6cs de natureza aplicada. Urna avalia9ao crítica da atuai;ao do SPI/FUNAI entre estes índios, emoldurada em dados históricos e na
própria visao dos nativos, foi realizada pelo autor em sua tese
de doutoramento, " O Nosso Governo: Os Ticuna e o Regime
Tutelar", apresentada ao PPGAS em setembro de 1986 .
O texto de Yonne Leite, Marília Facó Soares e Tania Clemente de Souza, intitulado " O papel do aluno na alfabet iza9ao de
Grupos Indígenas: A Realidade Psicológica das Descri9óes Lingüísticas", publicada no n.º 53 do Boletim do Museu Nacional
· finaliza esta coletanea.-rraTa-S'"e de um trabalho funCfamP-nt~do
no acompanhamento e análise de urna experiencia de alfabetiza-
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9ao em língua materna, em curso entre os índios Tapirapé, d e
Mato Grosso.
Por fim caberia algumas breves indica90es . quanto
sele9ao
e ordena9ao dos textos. Por razoes de agilidade editorial, tendo em
vista o próximo lan9amento desta cole9ao da UFRJ, optou-se
por privilegiar textos já de alguma forma publicados e que, portanto, poderiam prescindir de urna revisao da parte de seus
autores. A ordem de seqüencia dos artigos, por sua vez, nao reflete urna seqüencia cronológica, que fragmentaria excessiva e
arbitrariamente a coletanea. Dada a grande diversidade dos trabalhos existentes, nao seria possível fazer mais do que indicar urna
relativa compatibilidade de preocupa96es e temas entre certos artigos, passando de trabalhos mais habitualmente dados como etnológicos ( 1 e 2). a outros que se apóiam amplamente em fontes
documentais (3 e 4) e ainda outros de análise crítica de experiencias aplicadas (5 e 6). De qualquer modo cabe alertar ao
leitor de que este arranjo é meramente simplificador, cada trabalho devendo ser lido igualmente como urna unidade independente, com a originalidade e especificidade que tais produ96es
podem pretender ou possuir.

a

A CONSTRU<;AO DA PESSOA
NAS SOCIEDADES INDf GENAS BRASILEIRAS
Anthony Seeger
Roberto da Malta
E. B. Viveiros de Castro
Museu Nacional -- UFRJ

Introdufao

Cada regiao etnográfica do mundo teve o seu momento na
história da teoría antropológica, imprimindo seu selo nos problemas característicos de épocas e escolas. Assim, a Melanésia descobriu a reciprocidade, o sudeste asiático a alian9a de ca·s amento
assimétrica, a África as linhagens, a bruxaria e a política. As
sociedades indígenas da América do Sul, após os canibais de
Montaigne e a influencia Tupi nas teorías políticas do Iluminismo,
só muito recentemente vieram a contribuir para a renova9ao teó-

rica da Antropología.
Joao Pacheco de ·OJiveira Filho
Museu Nacional, dezembro/ 86.

Deve-se creditar a Robert Lowie e Claude Lévi-Strauss, sem
dúvida, a ,apresenta9ao do pensamento indígena sul-americano ao
circuito conceitual mais amplo da disciplina. E em termos de
etnografía - se excetuarmos Curt Nimuendaju - é apenas após
a Segunda Guerra que come9am a surgir estudos descritivos mais
detalhaClos de sociedade tribais brasileiras; e apenas mais recentemente que se inicia a elabora9ao teórica <leste material. Ou
seja, apenas mais recentemente o foco do problema se destoca
de categorias mais abrangentes, referidas a sociedade nacional
brasileira de um lado e ao tndio enquanto categoría genérica de
outro, para o estudo de sociedades tribais específicas, quando
o foco nao é mais a discussao do lugar do índio (junto com o
negro e com o branco, na hierarquía do universo nacional), mas
- isso sim - a posi9ao daquela sociedade tribal como urna realidade dotada de unidade.
H oje, pode-se dizer que a etnología do Brasil já alcan9ou certa maturidade, desenvolvendo teorías e problemáticas originais,
e dialogando em nível mais abstrato coro as questoes introduzi-
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das na Antropologia pelas sociedades africanas, polinésias e
australianas. ·o . objetivo .do presente trabalho é salientar as contribui~óes que a etnologia dos grupos tribais brasiieiros está fazen~o a Antropologia como um todo. De modo particular, focalizaremos nossa atenc;áo sobre urna tese: que a originalidade das
sociedades tribais brasileiras, (de modo mais amplo, sul-americanas) reside numa elaborac;ao particularmente rica da no~ao de
pessoa, com referencia especial a corporalidade enquanto idioma
simbólico focal. Ou, dito de outra forma, sugerimos que a no9áo
de pessoa e urna considera9áo do lugar do corpo humano na visao que as sociedades indígenas fazem de si mesmas sao caminhos básicos para urna compreensáo adequada da organiza9ao social e cosmologia destas sociedades.
Muitas etnografias recentes sobre grupos brasileiros - sejam Je, Tukano, Xinguanos, Tupi - tem-se detido sobre ideologias nativas a respeito da corporalidade: teorias de concep9iio,
teoria de doenc;as, papel dos fluidos corporais no simbolismo geral da sociedade, proibi96es alimentares, omamenta9ao corporal.
Os trabalhos de Goldman, Reichel-Dolmatoff, S. e C. HughJones, J. Kaplan, P. Menget, J. C. Melatti, C. Cracker e tantos
outros 1 sao um bom exemplo desta tendencia que dominou
o l'.ecém-publicado simpósio sobre Tempo e Espa90 Sociais
(Actes du XLIII Congres I nternational des Américanistes, vol.
11), organizado por Joanna Kaplan. Isto nao nos parece acidental, nem fruto de um bias teórico. Tudo indica que, de
fato, a grande maioria das sociedades tribais do continente privilegia urna reflexao sobre a corporalidade na elabora9ao de suas
cosmologias. Mais importante ainda, porém, .é o fato de que as
etnografias mencionadas - e aqui, sim, ternos urna escolha teórica mas guiada pelo objeto - necessitam recorrer a estas ideologias da corporalidade para dar conta dos princípios da estrutura social dos grupos; tudo se passa como se os conceitos que a
Antropologia importa de outras sociedades - linhagem, alian9a,
grupos corporados - nao f ossem suficientes para explicar a organiza9ao das sociedades brasileiras. Cremos que boje se pode
dizer que a vasta problemática esbo~ada por Lévi-Strauss nas
Mythologiques mantém realmente urna rela9ao profunda com a
t
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Ver bibliografia .

natureza das socied~des brasileiras; esta problemática nao trata
apenas de mitos, ilusoes e ideologias: trata de princípios que
operam ao nível da estrutura social. Esta é a outra tese que vamos defender.
Mas, na verdade, este privilégio da corporalidade se dá dentro de urna preocupa9ao mais ampla: a definic;ao e construc;ao
da pessoa pela sociedade. A produc;ao fí~ica de indivíduos se insere em um contexto voltado para a produc;ao social de pessoas,
isto é, membros de urna sociedade específica. O corpo, tal como
nós ocidentais o definimos, nao é o único objeto (e instrumento)
de incidencia da sociedade sobre os indivíduos: os complexos
de nominac;ao, os grupos e identidades cerimoniais, as teorias sobre a alma, associam-se na cons.truc;ao do ser humano tal como entendido pelos diferentes grupos tribais. Ele, o corpo, afirmado ou
negado, pintado e perfurado, resguardado ou devorado, tende
sempre a ocupar urna posi~ao central na visao que as sociedades
indígenas tem da natureza do ser humano. Perguntar-se, assim,
sobre o lugar do cor'po é iniciar urna indaga~ao sobre as formas
de construc;ao da pessoa.

A Nofao de Pessoa como Categoría

Nao há sociedade humana sem indivíduos. Isto, porém, nao
significa que todos os grupos humanos se apropriem do mesmo
modo desta realidade infra-estrutural. Existem sociedades que
constroem sistematicamente urna no9ao de indivíduo onde a vertente interna é exaltada (caso do Ocidente) e outras onde a
enfase recai na no9áo social de indivíduo, quando ele é tomado
pelo seu lado coletivo: como instrumento de urna rela~ao complementar com a realidade social. ~ isso que ocorre nas sociedades chamadas tribais e é aqui que nasce a no~áo básica de
pessoa que queremos elaborar agora.
O conceito de pessoa, como Geertz observou. é urna via real
para a compreensao antropológica; num certo sentido, fazer antropologia é " . . analisar as formas simbólicas - pal~vras, imagens, institui96es, comportamentos - em termos das quais os
homens (people) se representam, para si mesmos e para os outros" (Geertz, 1976, p. 225). E sabemos, desde Marce} Mauss,
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que as vanai;oes na defini9ao desta categoria do espírito humano sao enormes, de sociedade para sociedade. Sabemos também, especialmente depois de Louis Dumont, que a visao ocidental da pessoa (do Indivíduo) é algo extremamente particular
e histórico. Hoje depois de Mauss e Dumont, Geerts, Lienhardt,
Griaule (e depois dos helenistas franceses inspirados por Mauss) ,
tornou-se quase lugar-comum afirmar isto. Levar isto as devidas
conseqüencias analíticas, porém, é algo mais difícil, como bem
o demonstrou Louis Dumont ( 1966). -Por ser básica e central ,
a concepi;ao do que seja o ser humano que nós, ocidentais, entretemos, tende a ser projetada, em algum nível, sobre as sociedades que estudamos, com o resultado que as no9óes nativas
sobre a pessoa passam a ser consideradas como ide.o logia; enquanto que nossas pré-concepi;óes, nao analisadas, vao constituir a base das teorías científicas.
se escondem
Mas, sob esta algo vaga no9ao - pessoa difereni;as teóricas importantes, dentro da Antropología. Em linhas gerais, pode-se dizer que a Antropología Social desde Malinowski, tendeu sobretudo a analisar a personalidade social, isto
é, a pessoa como agregado de papéis sociais, estruturalmente
prescritos (e os papéis sendo concebidos como feixes de direitos
e deveres).
Já a tradi9ao de Mauss, que foi retomada claramente por
Dumont, mas que aparece em autores como Geertz, inclina-se
para urna etnopsicologia (Carneiro da Cunha, 1978, p. 1), ou
urna etnofilosofia ou seja, considera as no9óes de pessoa
enquanto categorías de pensamento nativas - explícitas ou implícitas -- enquanto, portante, constrm;óes culturalmente variáveis.
Na concep9ao da pessoa como agregado de papéis assumese, na verdade, um nódulo fixo, por baixo da varia9ao infinita
de papéis que os indivíduos, de sociedade para sociedade, ao
longo da história, puderam assumir. Este nódulo é o Indivíduo,
em sua concep~ao ocidental moderna. Já a própria perspectiva
juralista de Radcliffe-Brown e seus seguidores supunha urna concepi;ao de direitos e deveres, que seriam assumidos por indivíduos dotados dos mesmos atributos que o pensamento do Ocidente atribuí ao Indivíduo. Por isto, a dicotomia lndivíduo/ Sociedade vai ser recorrente nas discussóes teóricas da Antropolo-
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gia Social, aparecendo sob vários disfarces: parentesco/ descendencia (Evans-Prichard), descendencia/ fi1ia9ao complementar
(Fortes), estrutura/ communitas (Turner) , estrutura social/ organizai;ao social (Firth). Desde que Malinowski marcou os Trobiandeses com a oposii;ao mother-right vs. father-love, e que
Radcliffe-Brown definiu o avunculato a partir de urna oposii;ao
entre o direito e o afeto, o jurídico e o optativo, o obrigatório
e o espontaneo (Radcliffe-Brown, ( 1924) 1973), foram legiao,
na Antropologia, as dicotomias e análises dicotómicas da estrutura social em termos de urna polarizai;ao entre o social e o
individual, o normativo e o espontaneo, o jurídico e o sentimental. Todas as análises das sociedades unilineares entram neste
modelo. Ao nível das concepi;óes da pessoa, esta tendencia vai
assumir um indivíduo dividido, dual - um pouco segundo a
velha dualidade durkheimiana entre corpo e alma, indivíduo e
sociedade. Vale notar ainda que, mesmo aqueles que buscaram
reagir ao idealismo e formalismo da escola inglesa clássica,
como Firth e Leach, terminaram privilegiando a ai;ao individual
(a estratégia de poder, as op96es, as manipulai;óes das normas
e papéis) - já a esta altura, as noi;óes nativas de pessoa se
desintegravam para dar Jugar ao homem abstrato, que agia no
interior de estruturas concretas.
A outra tradii;ao - a trad.ii;ao de Mauss - assume radicalmente o papel formador que as categorias coletivas de urna sociedade exercem sobre a organizai;ao e prática concretas desta
sociedade. Assume, ainda, a impossibilidadc de se tomarem no96es particulares, como a de Indivíduo, na compreensao de outros universos sócio-culturais. Ao trabalhar sobre e com as categorias nativas, faz urna op9ao epistemológica que nos parece
definir a especificidade da Antropología . Tomar a noi;ao de pessoa como urna categoria é tomá-la como instrumento de organizai;ao da experiencia social , como construi;ao coletiva que dá
significado ao vivido; nao se pode simplesmente derivá-la, por
dedui;ao ou por determinai;ao de instancias mais reais da
praxis; a praxis, a prática concreta desta ou daquela sociedade
é que só pode ser descrita e compreendida a partir das categorías coletivas (e tomamos aqui algo da posi9ao de Sahlins, 1976).
E tomar a categoría " pes so a" como focal é o resultado de várias
opc;oes: deriva da necessidade de se criticarem os pré-conceitos
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ligados a no9áo de Indivíduo que informam muitas das correntes
antropológicas; deriva da percep9áo de que o termo pessoa· é
um rótulo útil para se descreverem as categorías nativas mais
centrais - aquetas que definem em que consistem os seres humanos de qualquer sociedade; e deriva da constata9ao de
que, na América do Sul, os idiomas simbólicos ligados a elabora9áo da pessoa apresentam
um rendimento alto' contrariamen.
te aos idiomas definidores de grupos de parentesco e de alian9a.
Ora, a tradi9ao que identificamos na Antropología Social
é a que gerou a imensa maioria dos conceitos clássicos da análise antropológica da organiza9ao social: linhagem, grupo de
descendencia, . alian9a de casamento, grupo corporado. Foi ela
também urna das que assumiu muito claramente urna dicotomia
entre as "idéias nativas" e o "que realmente acontece" (isto é,
as idéias do antropólogo) . Como veremos, as realidades indígenas
sul-americanas parecem resistir a aplica9ao dos conceitos mencionados, sugerindo a produ9ao de novos modelos analíticos. Tal
resistencia, porém - este é nosso argumento - , se deve justamente a impossibilidade de se trabalhar com a dicotomia também referida. Isto levanta, é claro, a suspeita de que a p~si9ao

aquí defendida -

e que inserimos na segunda tradi~ao (a de

Mauss e Dumont, e Geertz) - padece de um "idealismo". Ácusa9áo que foi levantada contra os etnólogos americanistas, e que
estes passaram adiante para os índios.

As Sociedades Indígenas Brasileiras: Seu Idealismo
Joanna Kaplan, abrindo um simpósio sobre Tempo Socia[ e
Espa~o Social nas Sociedades Sul-Americanas no XLII Con- ·
gresso de Americanistas-1976, chama a aten9ao para a dificuldade de se aplicarem os conceitos clássicos da Antropología
na análise .da organiza9ao social das sociedades sul-americanas;
nosso problema, diz ela, é achar urna linguagem para exprimir
os fenomenos constatados (entre eles, a própria dificuldade mencionada). Fundamentalment,e, os conceitos antropológicos que
procuram definir a estrutura dos grupos sociais e da inter-rela'
~ao entre os grupos corpora~ao, descendencia, afinidade nao dao conta dos tra~os estruturais das sociedades déste con-

-
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tinente. Diz entáo Kaplan: "Por is.so, nós sul-americanos somos
freqüentemente acusados de idealismo por nossos colegas africanistas (ou de outras partes do mundo), mais materialistas e
'empíricamente' orientados. Mas, se somos idealistas, é apenas
porque os ameríndios que estudamos sao também idealistas no
que diz respeito a ordena9ao de suas sociedades. Devemos encarar este fato e sustentá-lo" (Kaplan, 1977, p. 9-10) . .
Nao é fácil sustentá-lo, ainda mais porque a América do Sul
vem conhecendo urna série de estudos resolutamente colocados
no pólo epistemológico oposto: a ecología cultural, que procura
dar conta de fenómenos como autoridade política, guerra, organiza9ao cerimonial, tabus alimentares, etc., em termos de respostas adaptativas a dadas condi9óes da rela9ao tecnología/ ambiente
(ver Carneiro, 1961; Meggers, 1977; Gross, 1975; Ross, 1978).
Embora seja indubitável que os estudos de ecología iluminem muitos dos mecanismos de organiza9ao social das · tribos sul-americanas, estáo sujeitos a todos os vícios inerentes a explica9óes reducionistas e hiperdetenninistas. Sobretudo, nao sao capazes de
gerar conceitos antropológicos para a descri9ao e a compara9áo
dos fenómenos de organíza9ao social. Muitos dos tra9os recorrentes das sociedades do continente - pequeno número de membros, prevalencia de sistemas cognáticos, ausencia de grupos corporados que controlem o acesso a recursos materiais escassos,
divisao do trabaJho, etc. podem ser correlacionados com a
ecología da floresta tropical ou do cerrado. Outras coísas, porém
- e sobretudo as varia9óes entre os grupos no mesmo ambiente
- , escapam ao modelo ecologista. Neste modelo, a sociedade é
parte ~a Natureza; para os "idealistas", a Natureza é urna regíao
dentro de urna cosmología socialmente mantida e organizada.
Kaplan lembra, no trabalho citado, que, "seja na África ou
na América do Sul, estaremos sempre, de urna forma ou de outra, em algum nível, tratando com conceítualiza9óes que nossos
informantes impóem sobre o universo" (1977, p. 10) . A questao
é que as conceitualiza9óes africanas (ou melanésias, etc.) foram reificadas pela AntropoJogia - o totem, o mana, o tabu, a
linhagem, a bruxaria vs. a feiti9aria, o grupo corporado e
alquimizadas em conceitos científicos, universais, em nonnas,
<liante das quais tudo, ou era encaixado a for9a, ou era considerado anómalo e desviante (aí, a ecología podia ser acionada
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para explicar) . A história recente da etnología sul-americana é
muito isto: como for~ar o material a entrar nos modelos antropológicos, e/ ou como explicar as anomalias. Assim, Murdock
apelidou os sistemas sociais sul-americanos de quasi-linhagens
(Murdock, 1960), enquanto Nimuendaju foi criticado pela facilidade com que encontrava formas elaboradas de descendenéia e
de prescri~6es matrimoniais onde tais coisas nao existiam. A
caracteriza~ao dos Munduruku como "fortemente patrilineares"
por Murphy foi criticada por simplificar urna realidade bem mais
complexa (Ramos, 1974). O que fazer com sociedades com terminología de parentesco Crow-Omaha que nao se dividem em
grupos unilineares, e com metades que nao prescrevem casamentos (Je)? Com urna sociedade de linhagens na qual 50% da
po~ula~ao nao pertencem a Iinhagem nenhuma (Sanumá)? Com
sociedades onde as no~óes de grupo e corpora~ao nao atuam
crucialmente em termos de controle de recursos materiais mas
- quando existem tais grupos - em termos de recursos sfmb6licos (inúmeros exemplos)?

, !odos estes debates, que se centraram de modo mais espec1f1co sobre o uso dos conceitos de linhagem e descendencia (e
também no de alian~a) sobre o material sul-americano· terminam
por enfatizar um tra~o muito típico das sociedades, do contin~~te: elas seriam flu~das, flexíveis, abertas a manipula~ao in?1v1dual. Esta caracteriza~ao é curiosa e complexa: ela se insere,
1negavelmente, num movimento geral da Antropología, em rea~ao as tipologías juralistas de Radcliffe-Brown e sucessores descoberta dos sistemas cognáticos, enfase sobre a manipula~ao
das normas pelos atores, desvíos ·sistemáticos entre modelo nativo e praxis explicados em termos de rela~6es de poder. Desta
forma, o material sul-americano seria um campo privilegiado para advogar em favor desta rea~ao. Nao devemos esquecer, porém, que . as questóes. da flexibilidade e da manipula~io individual surg1ram a partir do próprio material africano, em sociedades de linhagens (Evans-Pritchard, 1951; Forde, 1950), de
forma que a hipótese da abundancia de recursos como favorecendo
a flexibilidade
nao se sustenta (os flexíveis Nuer nao ·
.
,
v1v.em no para1so terrestre). Por outro lado, n~6es como as de
fluidez, flexibilidade, etc. sao conceitos negativos, em rela~ao a
urna norma. Resta por desenvolver o aspecto positivo desta nao-

normalidade sul-americana - isto é, elaborar conceitos que deem
conta do material sul-americano em seus próprios termos, evitando os modelos africanos, mediterraneos ou melanésios.
A necessidade de se construírem modelos próprios as sociedades
sul-americanas come~a a se generalizar entre os americanistas.
Recentemente, Albert e Menget (s/ d) observaram que os trabalhos
etnográficos recentes sobre a América do Sul indicaram que as
sociedades dali nao entram "no quadro tipológico tradicional da
etnología, orientada por urna perspectiva substancialista", por
apresentarem certas propriedades sócio-ideológicas, entre as quais
" . .. a grande fluidez dos grupos sociais e a presen~a constante
de um simbolismo complexo impossível de ser reduzido a um simples reflexo ideológico de urna ordem mais fundamental" (p. 1).
Em seguida, resumem urna posi~ao que come~a a se generalizar:
"Assim, abstrair des tas formas de organiza~ao social o discurso
do parentesco, como sendo um operador sociológico autónomo, que
funcionaria recortando unidades sociais discretas a partir de redes
de intera~6es produtivas genealogicamente fundadas, nos parece
arbitrário, etnocentrico. . . e inútil. As unidades sociais desta área
cultural sao, do ponto de vista de sua permanencia, comunidades
de propriedades simbólicas que articulam sistemas de identid;¡de

social, antes de serem coletividades económicas ou juridicamente
solidárias. As transa96es sociais efetivas. . . só podem s~r entendidas como um sistema de categorias que distribui as identidades
sociais, as quais sao realiza~oes conjunturais deste sistema (p. 2-3).
Ve-se aqui que dois pontos sao salientados: a fluidez dos grupos
sociais e a dominancia do simbólico da defini~ao da estrutura
social das sociedades indígenas do continente. Talvez se possa
dizer que esta fluidez, esta flexibilidade, tantas vezes apontada
pelos etnógrafos, é simplesmente o resultado da aplica~ao de modelos inadequados, modelos justamente que nao consideram a
dimensao categorial-simbólica como formadora da praxis. Esta
focaliza~ao errada buscam-se grupos, encontram-se categorías
de pessoas; buscam-se recursos escassos, encontram-se penas de
arara, distintivos cerimoniais e espíritos - sugere ou urna importa9ao indevida de modelos ou um empirismo sociologizante que
define a organiza9ao social como urna questáo de gente de carne
e osso se movimentando.
'Assim, em vez de nos perguntarmos sobre a ausencia de um
sistema de descendencia N uer ( ou Romano) , deveríamos voltar
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nossa aten~io para aquilo que é característico das sociedades indígenas sul-americanas. Sugerimos aqui que as no~óes ligadas a corporalidade e constru~io da pessoa sao algo básico. Isto nao é idealismo. Linhagem e cla nao sao mais reais que a idéia de que os corpos sao fabricados apenas pelo semen. Todas estas idéias sao principios de organiza9ao social. Como os que operam na América do
Sul sao diferentes dos que operam na África (na África dos antropólogos), surgem como simples idéias, ou símbolos. Mas sao
princípios, que operam e informam a praxis. Nossa tese, portanto,
é que a fluidez social sul-americana bem pode ser urna ilusao; que
as sociedades do continente se estruturam em termos de idiomas
simbólicos que - esta é a diferen9a para com os símbolos africanos, europeus, etc. - nao dizem respeito ·a defini9ao de grupos
e a transmissao de bens, mas a constru9ao de pessoas e a fabrica9ao de corpos.

A No~ao de Pessoa na América Indígena: Corporalidade e
Sociedade
Reflexóes sobre o papel do corpo como matriz de significados
sociais, e objeto de significa9io sociat aparecem na obra de alguns
antropólogos contemporaneos, como Victor Tumer (o pólo corpóreo-sensorial de toda metáfora ritual; 1967, 1974), Mary Douglas
(a experiencia social lan9a mio dos processos corporais para tornar-se pensável; 1970, 1976) e C. 'Lévi-Strauss (as qualidades sensíveis, e a experiencia do corpo, como operadores de um discurso
social; 1962, 1966, 1967). Apesar das inúmeras diferen9as entre
estes autores, há algo em cómum: a corporalidade nao é vista como
experiencia infra-sociológica, o corpo nao é tido por simples suporte de identidades e papéis sociais, mas sim como instrumento,
atividade, que articula significa9óes sociais e cosmológicas; o corpo é urna matriz de símbolos e um objeto de pensamento.
Na maioria das sociedades indígenas do Brasil, esta matriz
ocupa posi9ao organizadora central. A fabrica9ao, decora9ao,
lransfonna9aÓ e destruic;ao dos corpos sijo temas · em torno dos
quais g!rain as mitologias. a vida cerimonial e a or~anizac;ao social.
Urna fi siológica dos flµidos corporais - sangue, semen - e dos
processos de comunicac;ao do corpo com o mundo (alimenta9ao,
20

sexualidade, fala e demais sentidos) parece subjazer as varia9óes
consideráveis que existern entre as sociedades sul-americanas sob
outros aspectos.
Assim, entre os Je do Brasil Central, o dualismo básico entre
esfera doméstica (periferia da aldeia) e esfera público-cerimonial
(centro da aldeia) é basicamente urna oposi9áo complementar entre o domínio estruturado em termos de urna lógica da substancia
física (produ9áo de indivíduos, de alimentos, associa9áo por la9os
de substancia) e o domínio estruturado em termos de relac;óes de
nomina9ao ou classe de idade, rela9oes que negam os la9os de
substancia. O corpo humano, entre os Je, parece dividido da
mesma forma: aspectos internos, ligados ao sangue e ao semen,
A reprodu9ao física, e aspectos externos, ligados ao nome, aos
papéis públicos, ao cerimonial - ao mundo socíal, enfim (expressos na pintura, ornamenta9ao corporal, can9óes) (ver Da Matta,
1976; ·seeger, 1974, 1975a; Melatti, 1976).
Entre os grupos do Alto Xingu, a importancia das substancias
naturais e dos processos fisiológicos também é evidente. Ali também se encontra algo como a comunidade de substancia Je; ali,
urna vez que nao se encontram grupos cerimoniais nem uma nomina9ao tao elaborados como os do Je, a matriz corporal atinge
um rendimento sociológico elevado. A n09ao de doen9a (e o xamanismo associado) está na base do sistema cerimonial xinguano,
sistema este que constituí o nível mais amplo de integra9ao da
aldeia. A f abrica9ao do corpo dos adolescentes na reclusao pubertária envolve também um elaborado .discurso sobre o corpo
(ernéti~os·, escarifica9ao, restri9óes sexuais) (Viveiros de Castro,
1977; Gregor, 1977).
Os Tukano do Rio Negro oferecem um claro exernplo do
uso de um simbolismo corpóreo-sexual para pensar a sociedade e
o cosmos (Reichel-Dolmatoff, 1968); a rela9ao com a vida, com o
ecossisterna, é pensada como um circuito de energía sexual que
passa pelo hornem. Por outro lado, a sociedade Tukano é urna
das poucas que apresenta algo como as linhagens clássicas grupos que controlam áreas e recursos económicos. Estas linhagens, no entanto (Goldman, 1977; Bidou, 1977; C. Hugh-Jones,
1977), sao conceitualizadas em termos de transmissao da substancia física e da substancia espiritual, numa dialética da exogamia
e do sangue (feminino), da continuidade da linhagem e do semen
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(patrilinear) ; ' ambos os sexos contribuem com aspectos espirituais
e físicos na fabrica9ao da pessoa. Mais ainda, a estrutura clanica hierarquizada dos Tukano assenta em mitos de cria9ao cuja
linguagem fisiológica (nascimento, gestac;ao, corpo partido da cobra fálico-uterina) ressoa por toda a cosmologia Tukano: na casa,
na cac;a, no mito, no espac;o.
As sociedades Je, Xinguana e Tukano sao muito diferentes entre
si; o lugar da corporalidade, eni cada urna delas, é infletido
por estas diferenc;as (ecológicas, de organizac;ao social, cosmológicas) . Mas existem linhas de forera ideológicas que indicam urna
base comum - justamente a enfase na corporalidade. Há todo
um complexo sul-americano de restric;óes/ prescric;óes sexuais e alimentares que ~ao tem nem merecido a aten9ao comparativa devida,
nem sido considerado em sua importancia enquanto estruturador
da experiencia e organizac;ao sociais. Os mesmos princípios básicos
parecem estar operando, neste complexo, nas várias sociedades :
urna ordenac;ao da vida social a partir de urna linguagem do corpo
(que, em muitas delas, se desdobra em urna linguagem do espac;o); a couvade, os resguardos por doeric;a ou morte, as reclusóes,
o luto - todos estes momentos acionam o corpo segunde regras
estruturais bastante consistentes e recorrentes.
A natureza exata dos lac;os de substancia física que ligam os
indivíduos, as teorias nativas sobre a procriac;ao e a transmissao
de substancia, eis algo que só rece_ntemente comec;a a ser explo~ad? pelos ~tnó~rafos; nao obstante, repetimos que a sócio-lógica
ind1gena se apóta em urna fisio-lógica, cuja retórica nao deixa
de ser irónica para aqueles estudiosos do parentesco que, depois
de Morgan, vem tentando se libertar de qualquer substancialismo
em seu objeto.
O corpo físico, por outro lado, nao é a totalidade do corpo;
nem o corpo a totalidade da pessoa. As teorias sobre a transmissao da alma, e a relac;ao disto com a transmissao da substancia
(distribuic;ao complementar de acordo com os sexos, cumulac;ao
unifiliativa) , e a dialética básica entre corpo e nome parecem indicar que a pessoa, nas sociedades indígenas, se define em urna
pluralidade de níveis, estruturados internamente. Tendo como foco de dispersao teórica os grupos Je, um certo dualismo da identidade humana tende a surgir em várias sociedades. Este dualismo,
geralmente associado a polaridade ·homens/ mulheres, vivos/
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mortos crianc;as/ adultos é, em sua versao mais simples, reduzido a' um feixe de oposic;óes cuja matriz é: individual (san..
gue, periferia das aldeias, mundo .cotidiano) versus coletivo o.u social (alma, nome, centro, vida ritual). O ponto a ser enfatizado
é que 0 corpo é o locus privilegiado pelas sociedades tribais da
América do Sul, como a arena ou o ponto de convergencia desta
oposic;ao. Ele é o elemento pelo qual se pode criar a ideología
central, abrangente, capaz de, nas sociedades tribais sul-americanas, totalizar· urna visao particular do cosmos, em condic;óes histórico-sociais específicas, onde se pode valorizar o homem, valorizar a pessoa, sem reificar nenhum grupo corporado (como os
etas ou linhagens) o que acarretaria a constituic;ao de urna formac;ao social radicalmente diversa. ·
Parece que a fabricac;ao da pessoa na América indígena acíona, de fato, oposic;óes polares; mas a natureza da relac;ao entre
os pólos, entretanto, está longe de ser estática, ou de simples negac;ao versus complementariedade. Em outras palavras, a velha
oposic;ao Natureza/ Cultura, subjacente sem dúvida aos grupos sulamericanos (gra~as sobretudo aos Je) e que se exprime nestes dualismos, deve ser totalmente repensada.
Para sociedades como os Tukanos, por exemplo, a dominancia
de um plano sobrenatural estabelece urna mediac;ao entre Natureza e Cultura que praticamente chega a dissolver a antinomia.
No caso dos Je, os processos de comunicac;ao entre um domínio e
outro devem ser examinados para evitannos cair em um fonnalismo
protocolar.
Nao se trata de urna oposic;ao entre o homem e o animal realizada longe do corpo e ao longo de categorías individualizantes,
onde o natural e o social se auto-repelem por. definic;ao, mas de
urna dialética onde os elementos naturais sao domesticados pelo
·grupo e os elementos do grupo (as coisas sociais) sao naturalizados no mundo dos animais. O corpo é a grande arena onde
essas transformac;óes sao possíveis, como faz prova toda a mitología sul-americana que <leve, agora, ser relida como hist6rias
com um centro : a idéia fundamental de corporalidade.
A continuidade física e a continuidade social, na América indígena, escolheram outro caminho que o grupo corporado perpétuo . aue controla o ooder produtivo e reprodutivo de seus membros.
Assim, as genealogías sao pouco importantes, comparativamente a
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outras partes do mundo; o tempo social nao é o tempo genealógico; a nega9ao do tempo, objeto de todas as culturas, se executa a,qui por outras vias que as da descendencia e da heran9a.
Igualmente, as sociedades da América do Sul nao concebem a si
mesmas como entidades político-jurídicas; a estrutura lógica da
sociedade reside num plano cerimonial ou metafísico (Kaplan,
1977, p. 391) - , onde as concep96es de nome e de substancia,
de alma e de sangue, predominam sobre urna linguagem abstrata
de direitos e deveres.
A visao da estrutura social que a Antropologia tradicional
nos legou é a de um sistema de rela9io entre grupos. Esta visao
é inadequada para a América do Sul. As sociedades indígenas
deste continente estruturaram-se em termos de categorias lógicas
que definem rela96es e posi96es sociais a partir de um idioma de
substancia. Mais. importante que o grupo, como entidade simbólica,
. ,
. .
'
'
.
aqu1, e a pessoa; ma1s importante que o acesso a terra ou ·as pastagens, é aqui a rela9io com o corpo e com os nomes. Se o idioma
social Nuer era "bovino", estes aqui sao "corporais".
Tudo neste trabalho conduz a sugestao de elaborar a no9ao
de corporalidade nao só como urna categoria fundamental das sociedades sul-americanas, mas também como um conceito básico que
provavelmente nos permitirá interpretar certos papéis sociais como o
de chefe, bruxo, cantador e xama.
Elaboremos esse ponto.
Sabemos como o corpo é · destotalizado nas sociedades tribais
da América do Sul, com atribui9ao de valores mais ou menos
sociais a certas partes ou órgaos do corpo que estao servindo
aquí como um idioma francamente social. Assi~, os meninos, prestes a se transformarem em homens (seres sociais), devem ter
essa penetra9ao gráfica, física,
seus lábios e orelhas furados.
da sociedade no corpo que cria as condi9óes para engendrar o espa90 da corporalidade que é a um só tempo individual e coletivo,
social e natural. Quando tal trabalho se completa, o homem está
completo, sintetizando os ideais coletivos de manter a individualidade, tal como nós a concebemos, refor9ando a coletividade e a
complementariedade com ela.
Mas o que ocorre quando tal equilíbrio nao é realizado, ou
quando urna dada pessoa se recusa (por várias raz5es) a manter
esse balan90 entre os requerimentos pessoais (que conduzem na
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trilha da vertente mais individualizadora) e as demandas coletivas?
}! aquí, supomos, que se abre o espa90 onde surge o bruxo, o
xama, o cantador e o líder tribal. Pois é nestes papéis sociais que
0 sistema tribal recupera e constrói algo parecido com o nosso
indivíduo: a pessoa fora do grupo, refletindo sobre_ele e, por isso
mesmo, sendo capaz de modificá-lo e guiá-lo. l!, assim, na área
<lestes papéis que surge uma regiio liminar, onde as pessoas podem expressar o seu profundo desacordo com o grupo (como ocorre com os bruxos) e a sua contribui9io ao pa~rimonio deste grupo, como acontece com os chefes e cantadores, que podem cria!
e inventar novos modos de a9io que a coletividade decide incorporar. De fato, todas as narrativas míticas situam sistematicamente tais figuras de heróis fora do mundo. Pessoas que por um
motivo ou outro, freqüentemente um acidente, foram colocadas
fora da aldeia e ali no mundo da natu reza e em contato com sua
substancia física, encontraram alguma entidade natural (ex., um
'
animal) que lhes salva a vida e lhes ensina urna nova técnica,
básica para a sobrevivencia de seu grupo social. Na América do
Sul nao teríamos renunciadores clássicos, como ocorre na India,
mas teríamos claramente os papéis e os espa~s onde os impulsos
internos das pessoas podem se manifestar. Acreditamos que tais
espa9os sejam individualizados, e que neles urna aproxima~io do
indivíduo, tal como o concebemos, ¡)ode aparecer. A sugestio é,
pois, a de éstudar esses papéis, tradicionalmente problemáticos na
etnología sul-americana, como estados onde urna vertente individualizada da pessoa pode surgir, ficando colocada de modo mais
ou menos claro urna oposi980 entre a coletividade e o líder ( ou
her6i, ou bruxo, ou cantador), que assim pode dialogar com ela
em condi~s altamente dramáticas e criativas.

Conclusao
Em primeiro lugar, sublinharíamos a necessidade de uma aná~
lise comparativa em nível . amplo sobre o simbolismo corporal como linguagem básica da estrutura social dos grupos sul-americanos, em articula9ao com outras perspectivas: espa~o social e tempo social. Em segundo lugar, lembraríamos novamente a necessi25

dade de se tomar o discurso indígena sobre a corporalidade e a
pessoa como infonnador da praxis social concreta e única via naoetnocentrica de inteligibilidade desta praxis. Urna localiza~áo na
n~ao de pessoa. e na corporalidade como idioma focal. evita
ademais os cortes etnocentricos em domínio ou instancias sociais
como "parentesco". "economía••, "religiáo" .'
~ necessário recordar que a abordagem aqui proposta é limitada em seus objetivos.
Tudo que sugerimos aquí, na verdade, é a possibilidade de
se repensar a Antropologia com os olhos dos índios brasileiros,
, em vez de olhá-los com os olhos dos Nuer, dos Trobriandeses ou
dos Crow.
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A FABRICA~ÁO DO CORPO
NA SOCIEDADE XINGUANA
Eduardo B. Viveiros de Castro
Museu Nacional - U.F.R.J.

Esta Comunica~ao pretende especificar alguns dos pontos sugeridos no trabalho de Anthony Seeger, Roberto da Matta e E. B.
Viveiros de Castro, "A constru~ao da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras", a partir de dados Yawalapíti, grupo que participa do sistema social alto-xinguano. O material é exclusivamente Yawalapíti - foi nesta aldeia e nesta língua que realizei minha
pesquisa (Viveiros de Castro 1977) - , mas assumo a hipótese
de que as idéias gerais aqui expostas estao presentes na ideologia
e prática das demais aldeias do Alto Xingu. Tal pressuposi~io encontra algum respaldo nas etnografias sobre a regiáo, embora elas
nao se detenham sobre o problema aqui tematizado (ver Basso
1973, Agostinho 1974ª, Monod-Becquelin 1975, Gregor 1977).
Umas das mencionadas idéias gerais, e centrais, no pensamento Yawalapíti, é a de que o corpo humano1 necessita ser submetido a processos intencionais, periódicos, de fabrica~ao. As rela~5es sexuais entre os genitores de um futuro indivíduo sao ·apenas
o momento inicial des ta tarefa. E tal fabrica~ao é concebida dominante; mas nao exclusivamente, como um conjunto sistemático de interven~5es sobre as substancias que comunicam o corpo
e o mundo: fluidos corporais, alimentos, eméticos, tabaco, óleos
e tinturas vegetais.
As mudan~as corporais assim produzidas sao a causa e o instrumento de transforma~oes em termos de identidade social. Isso
· 1 Mina-tíji (fem. tapa-tíjt), onde /tiji/ é um morfema reflexivo ou enfático. /Minal (/tapa/) é um conceito crucial na língua Yawalapíti. Aquí
denotando a corporalidade, parece especificar urna no~ao mais geral, que
glosaríamos por 'da sustancia de" (substancialidade) . Ver Viveiros de Castro 1978a .
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significa que nao é possível urna distin9áo ontol~gica - tal como o fazemos - entre processos fisiológicos e processos sociológicos, ao nível do indivíduo. As mudan9as corporais nao podem
ser consideradas nem como índices, nem como símbolos, das mudan9as de identidade social. Para os Yawalapíti, transforma9óes
do corpo e da posi9ao social sao urna e a mesma coisa. Desta forma, a natureza humana é literalmente fabricada, modelada, pela
cultura. O corpo é imaginado, em vários sentidos, pela sociedade.
Com esta proposi9ao inicial quero implicar que a persona xinguana nao parece ser facilmente redutível a um dualismo - mesmo dialético - de tipo Je (subsumido na matriz Natureza/ Cultura; ver Melatti 1976, da Matta 1976), e muito menos ao horno
duplex da metafísica durkheimiana. O social nao se deposita sobre o corpo Yawalapíti como sobre um suporte inerte: ele cría
este corpo.
Esclare90 que falq em "fabrica9ao do corpo" ao pé da letra:
traduzo o verbo / umá-/ , " fazer", "produzir'', enquanto atividad~
humana, interven9ao consciente sobre a matéria.
Sugiro ainda que um _exame da no9ao do "fazer" Yawalapíti
permite articulá-lo . estruturalmente com outra no9ao- capital na
cosmologia desta sociedade: a metamorfose (/ -yaká-/ ), processo
corriqueiro nos mitos e que também caracteriza certas formas da
doen9a e do xamanismo xinguanos (ver Gregor 1977, p. 340 e
ss.). A fabrica9ao subordina a Natureza informe ao desígnio da
Cultura: produz seres humanos. A metamorfose reintroduz o excesso e a imprevisibilidade na ordem humana; transforma os homens em animais ou espíritos. Ela é concebida como urna modifica9ao de essencia, que se manifesta desde o nível da gestualidade até, no limite, o nível da mudan9a de forma corporal.
Cumpre observar, porém, que estes dois processos, sobre nao
serem simplesmente simétricos e inversos, comportam cada um
sua própria dialética. A fabrica9ao é cria9ao do corpo; mas do
corpo humano (da pessoa, portanto) e, nesta medida, apóia-se
em urna negatividade: numa nega9áo de possibilidades do corpo
" nao-humano". A metamorfose é desordem, regressáo, transgressao - mas nao se trata de urna volta, de urna recupera9ao pela
Natureza daquilo que lhe foi roubado . pela Cultura. Ela é também cria<;áo; pois além de manifestar urna ordem do mundo que
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totaliza Natureza e Cultura (ordem que retificamos, erradamente, sob o rótulo de "Sobrenatural"), isto é, urna ordem que admite
aquilo que a fabrica9ao nega, ela permite a reprodu9ao da Cultura como transcendencia.
Des tes do is processos, examinarei sobretudo o de fabrica9ao;
deve-se ter em mente, contudo, que ele.. só adquire inteligibilidade
plena em conexao com o de metamorfose. Ambos sao fundamentais, porque permitem pensar o estatuto da pessoa humana em
sua raiz, isto _é, em sua diferen9a dentro da ordem das coisas;
._eles envolvem passagens e media9óes entre os subuniversos Yawalapíti de significa9ao.
A expressao "estou ·razendo (meu filho)" {usada pelos Yawalapíti para explicar as a~óes de um homem em certos contextos :
cruciais de produ9ao de novas identidades: ( 1) durante .o perí~
do em que o homem constrói, por rela9óes sexuais repetidas, o :
corpo da crian9a no corpo da mae:i; (2) durante a reclusao ·
pubertária, sobretudo . em seu momento inicial, quando os país
devem-se abster de sexo, devem ministrar eméticos ao recluso e
cuidar de suas necessidades; (3) para descrever a rela9io entre ·
um morto e seus país, durante a cerimonia dos mortos. Usa-se
também a categoría do "fazer" para designar o xama que inicia
um outro; ele é dito o "fazedor" (inumots6ri) deste outro, e sua .
rela9ao com o novi90 em reclusao iniciática é assimilada a rela9áo
do pai com o jovem em
reclusao pubertária.
.
..
Os tres momentos principais enumerados sao as passagens críticas, social e ontologicamente, do ciclo vital : acesso a vida; capacidade de reproduzi-la (maturidade sexual); fim da vida. A
inicia9ao xamanística pode ser, aqui, pensada como capacidade
de restaµrar ou proteger a vida (cura) .
Os momentos mencionados nao sao, assim, vistos como "naturais", independentes da interven9ao humana. Sua fase liminar
explica-se, para os Yawalapíti, como sendo o tempo da fabrica9ao
~o novo papel social por meio de urna' tecnología do corpo. Na
transi9aq entre estados da pessoa, a sociedade intervém radical2 A mae, esta, usa a expressao apenas no plural ("estamos fazendo"), o
que é coerente com a enfase Yawalapíti no papel formador do semen . Ver
Bastos t 978, p. 34-36, para o conceito Kamayurá de "trabalhar" a crian9a,
onde a contribui9ao da mae parece ser mais elabórada .
·
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mente, submetendo o indivíduo e o "individual" (ver Pocock
1967) a urna normaliza~ao sócio-fisiológica.
Vamos ao princípio.
A fabrica9ao primordial dos humanos, reza o mito3 , foi realizada por Úm dem.iurgo (Kwamuty, Mavutsinin), que, soprancio
fuma~a de tabaco sobre toras de madeiras postas em um gabi·
nete de reclusao, deu-lhes a vida: criou a mae dos gemeos Sol
e Lua, protótipos da humanidade atual. Ela foi a primeira mortal,
em cuja honra se celebrou a primeira festa dos mortos - um
"sub~tituto" da impossível re~surrei9ao, esclarece o mito.
.
.
O demiurgo Kwamuty é designado, nos mitos, por um epíteto
~ itsatí - que também significa "festa", "ritual", e mais propriamente a cerimónia dos mortos. Este ritual, o mais importante
da sociedade xinguana, é, como mostrou Agostinho (1974a), urna
re-encena~áo da cria9ao primordial seu símbolo focal sao toras da mesma madeira primeva, verdadeiros duplos, colossoi dos
mortos (Vernant 1965) -·, sendo o momento privilegiado de
apresenta9áo pública dos jovens recém-saídos da reclusao pubertária. Assim, é um ritual que entretece a morte e a vida; as m09as
que saem da reclusao sao como as primeiras humanas: mae dos
homens (pois a saída da reclusáo coincide idealmente com o primeiro casamento).
.
.
Por que itsatí "é" o demiurgo e 3 festa mortuária? Itsatí é um
qualificativo que se usa para exaltar indivíduos muito hábeis na
confec9ao de objetos . culturalmente valorizados: bancos, máscaras, adornos plumários, cestos, flautas. Neste sentido, ele refere
o artesao ao modelo por excelencia do criador: o demiurgo, que
produziu o .artefato mais precioso - os humanos - , e inaugurou
o fazer: da Natureza, extraiu a Cultura, ltsatí, assim, designa a
produ9ao cultural - e concebe os homens como produ9ao cultural. Sugere ainda a visao do ritual como um ·tazer (Viveiros
de Castro 1978b). Além da fuma~a de tabaco, instrumento dos
xamas e substancia que corresponde ao poder criativo do semen,
na esfera sobrenatural, a f abrica~ao dos humanos exigiu unta reclusao. As mo~as de pau transformam-se em gente depois de en3 Versóes deste mito em Villas Boas e Villas Boas 1972, Agostinho 1974b
Monod-Becqueblin 1975 .
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cerradas no gabinete de palha (p0ju) que abriga os reclusos dentro da casa de seus país. Falernos da reclusáo.
Sugiro que todo o complexo xinguano da reclusáo - que incluí a couvade, a puberdade, a doen~a (de modo mais brando),
a inicia~áo xamanística, o luto, e de modo "simbólico", a gesta9áo e_ o sep~lta~ento .(este i:io período liminar entre o enterramento e a ceriinónia itsatí, um ano depois que libera a comunidade da presen9a do morto) - todo este complexo deve ser
reexaininado, em suas diversas manifesta9óes, a luz desta idéia:
de que o corpo é corpo humano a partir de urna fabrica9áo
cultural.
Toda reclusao é sempre concebida, para os Yawalapíti, como
urna mudan9a substantiva do corpo. Fica-se recluso, dizem, para
"trocar o corpo", "mudar o corpo". Nao apenas para isso, é certo:
para formar, também, ou reformar, a personalidade ideal-adulta,
sobretudo no caso da reclu~ao ·pubertária, a mais importante. Admoestando-se os avarentos, interpela-se-os: "voce nao ficou preso
(recluso) nao?" Yale ~otar, po_rém, que a personifica9ao do homem ideal depende de urna adesao correta as regras ditadas pela
tecnología do corpo na reclusao. Aqueles que nao seguiram as regras alimentares e sexuais da reclusio tomam-se ipuñoliOri-malú,
"gente imprestável" , e sao candidatos ideais a acusa~óes de feiti- .
9aria, além de sofrerem "defeitos" físicos típicos dos feiticeiros:
" barriga inchada" (por acúmulo de sangue, resultado de incontinencia alimentar específica, ou sexual), pequena estatura (incontinencia sexual do adolescente recluso), fraqueza, etc. A feiúra
e a avareza refletem, assim, recluse>es mal sucedidas; nao por
acaso, · os chefes (amulaw) sao idealmente belos, fortes e generosos e devem ter ficado reclusos por períodos maiores na
adolescencia.
·.
Essas "trocas" e "mudan9as" do corpo sao marcadas pelo parikú, a "vergonha", categoría básica do ethos xinguano (ver Basso 1973, para os Kalapalo) . A transi9ao social é urna mudan9a .
corporal, esta é "vergonhosa" e deve ficar invisível (a vergonha
é marcada por restri~s a intera9ao social: silencio, invisibilida8e). O ser em fabrica9ao está "nu" - nao usa pintura nem adornos, que marcam estados, enquanto a focaliza9ao nos processos
de incorpora9ao e excorpora9ao marca o limen - , frágil, pois .
depende de seu grupo de substanciá (ver Seeger 1975, ·da Matta
1976, Viveiros de Castro' 1977) para suas necessidades mais ele-
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mentares, e exposto a variados perigos físicos e metafísicos. Os
reclusos, de fato , sao freqüentemente comparados a recém-nascidos - condi9ao que parece fornecer o paradigma da reclusáo,
além de sugerir urna metáfora eficaz, a do nascimento, para descrever as passagens cruciais; é como o recém-nascido, e está, como
este, ex pos to a muitos perigos físicos e metafísicos. A categoria
" vergonha" Yawalapíti define rela9óes sociais ambíguas ou limi·
nares: reclusao, rela~ao entre afins, entre as mulheres e os homens
(enquanto grupos). Ela fala a respeito do perigo (ver Douglas
1976) - e é por isso que se aplica aos reclusos. Embora possa
referir-se a urna experiencia psicológica (como a interpreta Gregor 1977: 220 e ss.), seu significado é propriamente ·social.
O complexo da reclusáo é, na verdade, um aparelho de cons·
tru9ao da pessoa xinguana: é através dele que os papéis sociais
sao ·assumidos. Portanto, que o idioma da reclusao seja sobretudo um idioma da corporalidade, isso nos indica o papel central que a imagem do corpo desempenha na elabora9ao da persona xinguana.
Com isto quero dizer que se deve levar a sério a teoria Yawalapíti a respeito da reclusao, como sendo urna fabrica~ao do
corpo•. Teorias como a de Gregor ( 1977: cap. 14) , que interpretam a reclusao como método de manuten9áo do equilíbrio psicosocial, por garantir urna privacidade e um momento de relaxamento dos desempenhos públicos, nao permitem que se perceba o
significado (versus a f un9ao imposta a institui9ao pelo observador) da reclusao dentro da ideología xinguana; nao permitem que
se veja, por exemplo, que a morte é pensada como reclusao!'.> (e
que o Xingu apresenta um sistema de duplas exéquias disfar9ado), e assim também a doen9a, a gesta9ao. Sobretudo, a teoría
4 Assim como a fabricafao do corpo se faz no gabinete de reclusáo (uma
hipóstase do espa~o doméstico-privado), as metamorfoses se dáo sobretudo
/ora da aldeiá, no mato, quando os indivíduos estáo sós, isolados da sociedade . A reclusáo-fabrica~áo isola o indivíduo para poder "incorporá-lo" (em
duplo sentido); a metamorfose expele o indivíduo para além das fronteiras
do grupo e da forma corporal humana .
5 Como reclusáo pubertária; aqueles que morrem pré-púberes chegam ao
céu já pós-reclusos . Basso (1973: 58) diz que a alma recém-chegada aos
céus· entra em reclusáo para recuperar suas for9as após a longa e perigosa
viagem . Nao há crian~as, como nao há sexo, afinidade ou trabalho, na aldeia dos mortos - mundo congelado, sucessáo eterna de festas e rituais .
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de . Gregor - a única até agora formulada sobre a reclusao xinguana desqualifica a interpreta~ao nativa da institui~ao, o
que é tima op~ao teórica que recuso. Se os Yawalapíti dizem que
a reclusao é " para" se mudar o corpo, esta afirmativa nao pode
ser tomada como " metáfora" ; ela deve ser ouvida ao pé da letra,
desde que se entenda que o "corpo", para os Yawalapíti, é algo
diverso do que assim chamamos6 •
A tecnología de elabora~ao do corpo em reclusáo se exerce por
meio de interven96es sobre os canais de contato entre o corpo e
o mundo. Trata-se da manipula9ao de algumas substancias que,
devendo ou nao entrar/ sair do corpo, colaboram para seu eres·
cimento e fortalecimento : sangue, semen, alimentos, eméticqs ve·
getais, tabaco.
A perda de semen enfraquece - e por isso, os jovens em reclusao pubertária devem-se abster de sexo, sob pena de ficarem
baixos. Por outro lado, a produ9áo de um filho exige um gasto
contínuo de semen, sendo assim vista como um esfor90 e um trabalho, pelo homem. A reten9ao de sangue - de sangue que deve
sair - enfraquece igualmente. Por isso, a escarifica9ao é técnica
de fortalecimento. O sangue tende freqüentemente, se nao forem
tomados eméticos vegetais e se praticar a escarifica9ao, a acumular-se na barriga, com efeitos deletérios. Isto pode ocorrer aos pais
(a~bos) de um recém-nascido e a couvade, para o homem,
consiste em tomar eméticos e jejuar para eliminar o sangue (da
mulher) que fica na barriga do pai - ou ao executor de um feiticeiro, •cujo sangue tem o mesmo destino. O alimento que mais
afinidades apresenta com o sangue é o peixe. O peixe, base proteínica da alimenta9áo xinguana, é sempre proscrito para os indivíduos cujo estado envolve perigo de reten9ao de sangue país em couvade, mulheres menstruadas, assassinos de feiticeiros,
meninos que furaram a orelha no pihi.ká. O jejum do peixe se
desdobra na utiliza9ao intensiva de eméticos vegetais, que tem a
dupla fun~áo de purificar o organismo das substancias "peixe"
e "sangue", e de produzir semen (especialmente no caso do adolescente recluso). O uso de eméticos se faz em toda situa9ao de
6 Ver Whitherspoon 1977: 86, sobre a necessidade de saber distinguir o
que é metáfora do que é afirma9ao literal nos termos da cultura do grupo
estudado e nao, da cultura do pesquisador.
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transi~áo s~cial

ou ~e perigo místico ou 11s1~u . Sao tomados pelos
xamis iniciantes, pelos lutadores antes de um confronto interaldeias e constituem a técnica principal da primeira fase da reclusáo pubertária (quando o adolescente é dito ataya otsori, "tomador de eméticos").

silencio e seu segredo, a fabrica~io demorada do co~, sub~e
tido a regras de continencia alimentar e sexual. Aqutlo que distingue os individuos - · seus corpos - transforman-se, na reclusao, naquilo que os identif ica.1

O tabaco é a substancia xamanística por excelencia, quase o
emblema do xami, e tem fun~óes criadoras e transformadoras:
induz o transe, cura doen~as , "benze" objetos e pessoas. -e urna
substancia que caracteriza, igualmente, os espíritos. Na verdade,
o tabaco é a substancia mediadora entre o mundo atual e o mundo e~piritual: abre ou fecha ~s portas en.tre os dois mundos. Sua
fun~io criadora pode ser vista no mito da cria~áo, quando dá
vida as toras de madeira primeva. Ele vai desempenhar papel
análogo ao do semen e ao dos eméticos, em outro registro - no
registro em que fabrica~io e metamorfose se misturam e confundem.
Toda esta lógica da incorpora~io/excorpora~io de substancias
críticas constituí o corpo xinguano em sua trajetória do nascimento a morte e se manifesta com mais for~a nos rüomentos de
reclusáo; momentos em que o corpo é manipulado segundo esta
lógica. Assim, o que se passa "dentro" do corpo é de interesse
imediato para a sociedade, que nio se limita a inscrever a superficie do corpo suas marcas gráficas. Pode-se dizer que a fabrica~io do corpo - a manipula~áo de suas entradas e saídas - define o dominio da casa, da periferia da aldeia, do privado e do
secreto (o gabinete de reclusio); e que a exibifao do corpo, seu
uso como tela onde se depositam as marcas de status (sexo,
idade, papel cerimonial) caracteriza o pátio da aldeia, a vida pública, o confronto com as outras aldeias da regiio, o cerimonial.
Fabrica~ao/reclusio opóe-se, assim, a decora~io/exibi~io; os seres em reclusio nao se pintam nem se adornam, estio "nus".
Tal oposi~áo marca a vida xinguana em elevado grau, que se
desenr~la como oscila~io entré estes dois momentos complementares e necessários. Esta dialética ilumina os modos de emergencia da individualidade (em sentido lato) na sociedade xinguana.
O pátio, a · f ala do pátio, a luta corporal, a dan~a, a exibi~io
(típicamente . masculina) da própria singularidade no centro da
aldeia só existem articulados com o gabinete de reclusáo, seu
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7 Como se ve, portanto, há um sistema de tres termos: a fab!ica~io do
corp0 , a decora~áo, exibi~io do col"l?°, e as m~tamorfoses · A m~m me P:.
rece que estes tres processos poderu~m ser arttq1l~dos . com tr1ade Na.t
reza/Cultura/ Sobrenatureza desde que com isso nao se retire deles seu
caráter fundamental - o de serem processos, que, na verdade, f B:Zem
media~óes entre os domínios da tríade mencionada.- Acrescente-se a1nda
que, a decora~io do corpo "c~tidiana", que caracteriza o holl)em. (ou .~u
lher) "xinguano" ideal, sobrepóe-se as pinturas e ornamentos cer1mon1a1s,
que muitas vezes representam espirilos (apapalu-tápa) que amea~am, /ora .
do contexto do ritual (e fora da aldeia), os homens - ~end~ transformá-los (metamorfoseá-los) em seres ~á~human~s. O referido s1stem~ ~
corta ainda o espa~o social em 3 dom1mos: extenor (metamorfose), penfena
(fabrica~áo) e pra~a (decora~io) .

ª·
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ALGUNS ASPECTOS DO PENSAMENTO
YAWALAP1TI (ALTO XINGU):
CLASSIFICA<;OES E TRANSFORMA<;OES
E. B. Viveiros de Castro

Língua e Classijicafao1
O objetivo deste trabalho é descrever certos aspectos de uma
lógica do sensível (Lévi-Strauss, 1962, 1964) Yawalapíti, isto é,
trata-se aqui de examinar as categorias Yawalapíti2 que, tendo
referenciais na experiencia sensível-concreta, funcionam como o esqueleto da cosmologia deste grupo indígena do Alto Xingu. Na
verdade, apenas uma pequena parte desta cosmología será aqui
esbo~ada: as rela~óes entre os humanos (ipuñoñori) e os outros
·seres (animais, espíritos) que povoam o pensamento Yawalapíti.
Mas, antes disto, faz-se necessária urna análise em nível mais abstrato, que situe melhor o que quero dizer quando falo em cosmologia.
1 Os Yawalapíti sao um grupo de língua Aruaque do Alto Xingu (Parque Nacional do Xingu, Mato Grosso). O presente trabalho é um resumo
revisto do cap. IV de minha disserta~áo de mestrado (Viveiros de Castro,
1977) apresentada ao Programa de · Pós-Gradua~ao em Antropologia Social
do Museu Nacional (UFRJ). Ele se apóia em pesquisa de campo realizada
nos meses de setembro-outubro de 1976 e julho de 1977 . Informa~ees gerais sobre o Alto Xingu, os Y awalapíti, e ref~rencias bibliográficas mais
completas encontram-se no trabalho citado . Agrade~ aos Profs. Roberto
, da M~~ta, AnthonY. ~ger e Gilberto V~lho pelas __!Ujestees oferecidas
quando da defesa da disserta~o. e a Renata Bondim, estagiária de Lingüística do Musel Nacional, que esteve entre os Yawalapíti, pela discussio de
aspectos cruciais do tema aqui abordado. Como sempre, a responsabilidade
por erros e lacunas cabe apenas ao autor.
2 Emprego o termo categoria em sentido amplo; ele se refere a palavras Yawalapíti que ora constituem taxa dentro de um bubsistema classificatório qualquer, ora · funcionam como conceitos-chaves da · cultura do
grupo, organizando a experiencia social, conectando dominios simbólicos
diferentes, estabelecendo isomorfismos e transforma~ees entre estes dominios
(Viveiros de Castro, 1977, p. 98 a 102).
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Um tra90 saliente na opera9ao classificatória em Yawalapíti
é a anexa9ao de certos modificadores lingüísticos aos conceitosbase. Nao pretendo analisar os aspectos propriamente lingüísticos <leste fenómeno; mas considero útil urna interpreta9ao do
sentido dos modificadores, e mesmo do fato em si de seu largo
uso como artifício classificatório Yawalapíti. A análise deste tra90
lingüístico, sempre em bases algo ingenuas, permite urna aproxima9ao sintética as linhas-mestras do eidos Yawalapíti3 • Nao estou
supondo que a estrutura semantica reflita exatamente a cultura;
no caso xinguano especialmente, a correla9áo língua-cultura é problemática, umá vez que a regiao abriga, sob algo como urna
cultura comum, urna diversidade de línguas. Nao obstante, o exame
das etnografias sobre grupos Carib e Tupi da área leva a perceber
a difusao de um certo esquema classificatório que, com pequenas
varia96es, encontra-se em todas as línguas; ele apresenta assim
urna autonomía <liante das pressoes específicas de cada língua,
garantindo a recorrencia de urna cultura (enqúanto estrutura de
categorizacrao da experiencia) comum ao Alto Xingu. Tratarei de
examinar tal esquema entre os Yawalapíti; ele se revela, neste
caso, no papel dos modificadores.
Quando se pede a um Yawalapíti que classifique um dado
fenómeno, um objeto, um animal, urna rela9ao de parentesco, um
status, isto é, quando se trata de incluir o referente numa categoria geral, imediatamente se percebe que, dentro do paradigma
denotado pela categoria, existem distin9óes cruciais, geralmente de
· grau, as vezes de natureza. Tudo se passa como se a língua (e
a cultura) dispusesse de um repertório limitado de conceitos,
tipos-ideais classificatórios, e que a adequa9ao de cada referente
a estes conceitos só fosse possível através de certos artifícios lingüísticos - os modificadores - que estabelecem a distancia metonímica ou a diferen9a metafórica entre tipo-ideal e fenómeno atual.
Ou, dito de outra forma, as categorías classificatórias só podem
ser proveitosamente acionadas através de modificadores que indicam a forma de pertinencia do referente a classe. Quatro modificadores foram identificados, nesta fun9ao, no discurso Yawalapíti: / kuma/, / ruru/ , / minal e / maú/ . Sao colocados sempre
após . o nome. Assim, por exemplo, o taxon zoológico úi (cobra),
3 Para este conceito, ver Bateson, 1958, cap. XV.
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é passível de se especificar em: úi-tyumá ( / kumií/ ), cobras-es-

píritos; úi-ruru, cobras venenosas; úi-malú, cobras nao-venenosas;
úi-mina, animais semelhantes a cobra (p. ex. o peixe-elétrico)•. ·
Estes modificadores sao encontrados em praticamente todas as
áreas semanticas da língua e cultura Yawalapíti; eles definem as
formas culturalmente reconhecidas de rela9ao entre conceito geral
e indivíduos classificados . .O exame do significado dos modificadores, assim, nos leva a raiz da atitude cognitiva básica dos Yawalapíti, permitindo, ademais, adicionarmos material relevante para
a caracteriza9ao dos eidos do grupo - o qual, como já indiquei,
parece ~poiado na diferencra contínua entre arquétipo e atualiza9ao5.
Numa tradu~ao rápida, a partir das informa9óes Yawalapíti
em portugues, a categoría "cobra" escolhida, por exemplo, se
dividiría em: cobras "grandes, bravas, invisíveis" (/ kuma/); cobras "de verdade" (/ruru/ ); cobras "imprestáveis, ruins" (/ma/ú/ ); animais "parecidos _com as cobras"(/ mina/ ). Estes modificadores, portante, indicam o "outro", o "próprio, o "inferior",
o "semelhante" - alteracrao de natureza, adequacrao ao tipo ideal,
nao-adequa9ao por carencia, proximidade. Rela9óes complexas,
que Jogam com a oposi9ao forma/ essencia segundo um ·sistema dé
grada96es entre tipo e indivíduo. Esses modific.adores, além ciisso,
formam um sistema de oposicroes flexíveis, em vários casos urna
oposi~ao diádica subsumindo as outras rela~5es residualmente: ora
/ kumO./ se opoe a /ruru/, como o "monstruoso" ao "verdadeiro";
ora /kumii/ e o "arquétipo" por oposi9ao a /mina/, o "existente";
e assim por <liante. A compreensao de cada modificador exige
que se considerem as posi~es que assume no sistema total.
Dois destes modificadores parecem-me especialmente sintomáticos: / kuma/ , cuja traducrao mais exata seria "equivalente sobre..
natural de", e /minal, algo como "semelhante (nao-identico) a
um ~ado modelo". Porém, tanto a "sobrenaturalidade" de / kumií/
quanto a "proxi~idade" de /mina/ ordenam-se segundo vários
4 Estas divisóes nao sao subclasses; sao formas de adequar o taxon
a casos concretos. Assim, um informante me dizia que os Waurá cornero
peixe-elétrico; a minha questao: "mas ele nao é peixe (kup_áti)?", respondia:
"nao, é cobra (ui)"; retorqui: "cobra mesmo?", respondeu: "nao, só uimina" .
S Viveiros de Castro. 1977.
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critérios e condensam vários significados aparentemente díspares.
Vejamos:
/ Kumii/ (feminino / kumálu/ ) se aplica em geral: (a) A
maior espécie de urna ordem animal: / kutipíra-kumo/ é a harpia,
o maior dos pássaros ( kutipíra); / kupáti-kuma/ sao a pirarara e o
jaú, os maiores peixes ( kupáti) da regiao. (b) A certas espécies ou variedades animais e vegetais, classificadas por deriva9ao
de outra : por exemplo, / irú/ ( tracajá) e / irú-kumalú (jaboti) ou
/ áwtu/ (caititu) e / áwtú-kumii/ (queixada). Nao tenho clareza sobre se as variedades marcadas por / kuma/ sao necessariamente
maiores ·que as nao-marcadas; no caso especialmente das plantas, ·
nao parece haver proximidade botanica entre classes distinguidas em
Yawalapíti a través de / .kumii/ , ou esta proximidade nao é sistemática. Nesta acep~ao, a tradu9ao dada pelos Yawalapíti para o
modificador é "outra (espécie) ". (c) A seres e objetos que estao
fora do espa~o e do tempo xinguanos, como os animais vistos por
alguns Ya-~alapíti nos zoológicos do Rio e S. Paulo, sempre classificados pela anexa~ao de / kumii/ ao termo para um animal
xinguano correspondente6 ; ou a inda para posi~oes de parentesco
distantes no tempo : os bisnetos e demais descendentes sao ipuyákakumii (neto-kumii). (d) Para seres espirituais correspondentes a
seres reais-atuais: yanumaka-kuma é a on~a sobrenatural, iishákuma a canoa monstruosa que tem vida própria (personagem mítica), pitbpo-kumii o bem-te-vi espiritual, patrono dos xamas. (e)
Para seres e objetos que surgem nos mitos: descritos pelo termo
comum, se eu perguntava se tal ou tal ser é o que existe hoje, a
resposta era: nao, é (x)-kuma.
No sentido (a), portan to, / kumií/ foi-me traduzido por "grande"; em (b), simplesment~ por "outro"; em (c) o significado
coincide em parte com o de (b) e, como veremos adiante, com
o de (e) - sua tradu~ao mais própria seria a de "distante"; em
O boí é tsoma-kumií, anta-kumii (o cavalo, ídem); awayúlu-kuma (raposa-kumii) é o cachorro; ayóma-kumii (ayoma-cervo) é a girafa . E mais:
putáka (aldeia)-kumá é a cidade; waráyu-kumii sao os índios (warayu) naobrasileiros, ou os japoneses; ouyá-kumii é o mar. lagoa grande . Yawalapítikumá é o grupo semilendário de Yawalapíti que se separou dos atuais durante urna migra~ao norte-su}, indo morar nas cabeceiras do Kuluene; sao
invisíveis até hoje . Na literatura etnológica sao chamados de Agavotoqueng, palavra carib que traduz exatamente o termo Yawalapíti: / Agavoto/.
Yawalapíti. e / gueng/ ou / kuegi/. /kumii/ .
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(d) é " espiritual"; em (e) é "mítico" (estas duas últimas acep~óes sao de tradu~ao minha). Muitas vezes há superposi~ao empírica <lestes conceitos: kutipíra-kumií é a harpia, animal real, mas
é também o urubu bicéfalo, ave-espírito dona do céu; kupáti-kumil
é a pirarara, e qualquer peixe-espírito; aybma-kuma é a girafa e
o veado mítico.
Quando se pergunta diretamente a um Yawalapíti o que significa o termo: (nome de animal)-kuma, a resposta mais comum é: "bicho bravo, valente, grande, que ninguém ve." Em
torno deste conceito - urna categoría no sentido mais próprio do
termo - giram assim vários atributos: ferocidade, tamanho, invisibilidade, monstruosidade, alteridade, espiritualidade, imprevisibilidade. O importante, aquí, é que estes atributos coincidem parcialmente no pensamento Yawalapíti: / kumii/ é tudo isso. Na
verdade, a n~ao mesma de "espírito" depende de urna compreensao adequada do sentido <leste modificador.
A defini~ao mais apstrata de / kumií/ seria "outro"; assim,
a anexa9áo deste sufixo a um conceito-tipo indica urna altera~ao,
urna exterioridade do referente quanto a essencia do tipo. Mas as
coisas nao sao tao simples. Esta altera9ao é urna exterioridade,
mas também um excesso. Tal excesso, concebido pelos Yawalapíti
em termos de tamanho ou ferocidade, termina por condensar significados contraditórios de / kuma/: / kuma/ é o outro, mas por
isso mesmo é o arquétipo. O outro é o próprio. Ou ainda, temse aqui a proposi~ao de que todo modelo apresenta urna superabundancia de Ser, o que lhe dá o estatuto ambíguo de monstruosidade/ alteridade. Quando / kuma/ significa espiritual ou monstruoso (n~óes próximas), se op6e as coisas-ruru, verdadeiras.
Mas quando / kumii/ significa o grande e o arquetípico, se op6e
as coisas-mina, que definem o existente como réplica enfraquecida
de um modelo: os seres míticos sao / kuma/. Este modificador,
assim, fala a respeito de urna categoría de seres (ou um estado
do Ser, fundamental na cosmología Yawalapíti: os seres umañí.
cria~áo, isto é, os protótipos dos seres atuais criados pelos demiurgos míticos (Viveiros de Castro, 1977, cap. 111). Os seres míticos, se foram kumií, seráo sempre umañí, protótipos. Esta equivalencia é essencial: o original e o excesso se confundem. Ouando
eu perguntava, por exemplo, se o jacaré atual é o mesmo jacaré
mítico que originou o pequi, diziam-me; "nao, esse que tem aquí,
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nio, só aquele que tem lá no Rio" (o crocodilo africano do zoológico?) . Este jacaré mítico-carioca, yaká-kurná, condensa a distancia temporal e a distancia espacial - formas de pensar o excesso.
Em geral, os Yawalapíti afinnam que os seres umañí eram demasiado grandes e f erozes, e que no come~ do tempo histórico
os animais míticos foram mandados embora do Xingu, pelos gemeos Sol e Lua ("estio na África; aqui só ficou a on~a" - animal especial, como veremos adiante).
A equivalencia entre os diversos significados de / kurná/ grande, outro, feroz, invisível, distante - aponta para o sentido
deste modificador. Há interse~5es entre o mundo real e o mundo das coisas-kumá por excelencia, que sio os espíritos e os seres
míticos - há animais e (coisas)-kuma qµe sao reais, e seres-kumá
que sao apapalutápa, espíritos. / Kurná/ é um modificador existencial, que estabelece urna equa~io entre duas esferas da realidade
- um duplicador mítico, um operador básico da cosmologia
Yawalapíti. O kuma é o invisível, o imprevisível, o inatingível, o
limítrofe; e, por outro lado, o típico, o símbolo. O kuma é o impensável, pensado e controlado por urna categoria lingüística I kurná/ - que funciona assim como a n~ao-mana (ver Mauss,
1902 [1950), especialmente p. 114) dentro dos processos eidológicos Yawalapíti. O modificador / kuma/ é um classificador da
incerteza, um duplicador da certeza para urna esfera nio-controlável. · O mundo como um todo se divide - de maneira nao dualista, nem radical, pois as fronteiras entre as coisas-kuma e naokuma nao é nítida nem homogenea - em urna esfera kuma,
exterior (em vários sentidos), e uma esfera das coisas/ruru/,
ou! mina/ , ou /malú/ /kuma/ é, assim, o conceito-chave para
o entendimento da ontologia Yawalapíti. "Real" e "irreal" nao sao
n~es que fa9am muito sentido neste contexto; a oposi~io relevante (gradativa, e nao-coincidente com a distin~ao ocidental entre natureza e sobrenatural) é entre coisas-kuma; excessivas, originais, arquetípicas e/ ou monstruosas, e coisas nao-kumii (ruru/ ·
I mina/ ou / malú/ ), próprias, atuais, réplicas enfraquecidas.
'
/ Mina/ é mais difusamente empregado; ele serve para: (a)
classificar fenómenos e objetos como membros de urna categoría;
operador de especifica9ao: kutipíra-mina sao os animais alados
(kutipira, pássaro); atatapá-mina sao as raízes (atatapá, raiz);
(b) distinguir os fenómenos ou rela~óes que pertencem a urna
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dada categoria, sem no entanto serem exemplares perfeitos, integrais, do modelo: úa-mina é o tio materno (úa) classificatório;
amulaw-mina é o líder que nao preenche todos os critérios definidores <leste status, ou nao desempenha plenamente guas fun96es;
putáka-mina (putáka=índio xinguano) sao os Suyá, Cajabi e
Trumai, grupos que, embora diferentes dos xinguanos, estáo na
regiio há algum tempo, e mantem la9os de parentescos com estes ·
últimos. Os Txucarramae, por sua vez, sao warayu-ruru, 'índios'
(nao-xinguanos) de verdade", isto é, ferozes, imprevisíveis e bárbaros1.
. No sentido (a), / mina/ significaria algo como "da espécie
de"; ·em (b) seria "parecido com", "quase", "forma mais fraca
de"ª.
Em (a), / minal indica a pertinencia do referente a urna classe,. e se opóe .ª / malú/ , este último um modificador que indica
ser o referente um exemplar inferior do tipo. Assim, por exemplo,
ipuñ-Oñori-mina é hom~m bom (istp é, adequado ao ·ethos xinguano) ~, e ipuñoñori-malú sao aqueles indivíduos que " nao sabem
· 7 Lembro que warayu-kuma sao os "outros índios" - chineses, japoneses,
etc .
8 Há outra acep9ao do significante /minal (a única que permitirla a
fo rma feminina / tapa/ ?) cuja redu9ao as anteriores é problemática . /Minal
é abundantemente empregado para definir estados da pessoa humana como
•em nukatupa~min~. (estou triste),_.?u _kaputsaka-mina (pele avermelhada pelo
urucum) . Mma-ti¡i (fem. tapa-ti¡i) e "corpo" de humano ou animal Este
modificador é, aqui, empregado na descriiyao especialmente de estad~s corporais, co,mo em ahi:mina, chei~o. de corpo após relaiyóes sexuais. /Tíji/ é
~ma parttcula reflexiva ou enfat1ca. Náo, descarto, no en tanto, a possibihdade de urna conexáo de sentido entre o /mina/ como referencia a corporalidade e o /mina/ como réplica. Urna traduiyáo como "da substancia
de", talvez desse conta de /mina/ em sentido amplo - aceitando-se essa
relaiyá? de substancia como metonímia . E, de fato, pode-se dizer que
/ kuma/ é a metáfora, e /mina/ a metonímia, no pensamento Yawalapíti.
· 9 • ~m _outro lugar (Viveiros de Castro, 1977) examino esta forma de
cl~ss1f1ca9ao das pessoas, especialmente os atributos do amulaw, chefe ou
an stocrata . Lembro que ipuñoñori-malú é o "antónimo" de amulaw mas
~ue nem todo ipuñoñori-mina é um amulaw, embora a recíproca dev~ (no
ideal) ser verdadeira . Por fim, homem mau ruim é mipuñoñoritári lit .
" " D h
,
,
,
na~-~~~t~ . . os om.ens-malú para os náo-homens é urna questáo de grau .
1punonori-mz~a p~dena se~ tr~duzido, em (a), por "da espécie humana",
:~ . (b) , p~r pro~i°!o . ao tipo ~de~l- ~.~ .ho~em". Significativamente, ipuño~oci-ruru e,, um s1~~~i~? de_ lfJ~nono~z-.mma (onde se op~e, P?r~anto, as
nao-gentes ) . I punonori-kuma sao espintos antropomorfos mdefm1dos nao
nomeados, que soem habitar certas lagoas da regiáo .
'
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falar" ("falar bem" é um atributo básico da humanidade masculina)' ou sao egoístas, agressivos, anti-sociais, que sao o oposto dos
chefes, amulawnaw. Aqui, portanto, / mina/ inclui, positivamente,
o indivíduo enquanto exemplar de urna categoria/ tipo-ideal.
No sentido (b), o mais generalizado, / minal vai funcionar
como modificador básico no eidos Yawalapíti. Um classificador
"enfraquecedor" que indica a distancia entre o classificado e o
tipo-ideal que ordena a classifica9ao; e essa distancia é, no caso,
pensada como maior ou menor proximidade do tipo-ideal: /mina/
estabelece grada9óes entre tipo e referente. Aquí, ele se opoe a
/ruru/ verdadeiro ou próprio (invertendo, aparentemente, o
sentido (a) ) . As coisas-mina sao coisas que se enquadram apenas
parcialmente no modelo; as coisas-ruru sao as de adequa9áo plena:
itutaká-ruru é o irmáo biológico; itutaká-mina, todo parente paralelo (dependendo do contexto, também cruzado, da gera9áo de
Ego, a quem se aplicara, enfraquecidas, as mesmas regras de relacionamento. / Ruru/; o próprio, pode ser concretizado pelo adjetivo
utúna, "mÚito"; / Mina/, ·o quase, por pahítsí, "pouco", parúti,
"metade", ou ihowku, "longe", conforme o contexto 1 º.
Mas, na verdade, parece ser possível mostrar a superposi9ao
dos sentidos (a) e (b). Pois os membros de urna espécie
(/mina/ em (a) ) sao sempre exemplares imperfeitos, réplicas,
do arquétipo da espécie, que pode ser ou nao encarnado em um
ser mítico (/ kuma/ ). A totalidade dos entes, em certo sentido,
é sempre /minal por oposi9ao aos arquétipos do Ser, umañi e
/kumii/ .. O modificador /ruru/, por sua vez, fica a meio caminho: define coisas existentes no mundo atual (real) que se
aproximara ao máximo do modelo conceitual; este modelo é hipertrofiado e encarnado nos seres-kuma, que no limite terminam por
ser monstros. Urna dialética entre o modelo-arquétipo-excessomonstruosidade, por um lado, e a réplica-atualidade-carencia-inferiorida,de, por outro, que se orienta assim entre dois extremos, os
seres-kuma e os seres-malú: modelos versus exemplares impres-
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/ Ruru/ pode ser usado como en fase, cf. átsa-ruru, " nao mesmo".

táveis, passando pelas coisas-ruru, adequadas ao modelo, e as coisas-mina, próximas ao modelo 11 •
Tive ocasiao de me referir a difusao das no9óes de "muito"
e "pouco" na atribui9áo de identidades grupais, na classifica9áo
dos graus de chefe (amulaw), na classifica9ao das rela~s de
parentesco (Viveiros de Castro, 1977) . O livro recém-publicado
de Thomas Gregor sobre os M·ehináku ( Gregor, 1977, caps. 17
e 18) chama aten9ao para exatamente o mesmo ponto1 ::. Na
verdade, a classifica9áo de fenómenos e rela96es por grada9ao, distancia relativa a um tipo, nao é própria apenas das rela9óes humanas, no pensamento Yawalapíti: ela parece caracterizar um tra90
geral da cultura, que se expressa lingüísticamente no uso intenso
do modificador / mina/ e a série associada. Tal cosmologia contínuo-gradativa exprime-se na enfase sobre urna organiza¡yao espacial concentrica (versus urna organizac;ao diametral; cf. LéviStrauss, 1958, cap. VIII), na nao-separa9áo radical entre as esferas
da Natureza e da Cultura, e em outros aspectos da sociedade
x1nguana.

11 Um exempfo de varia9ao no uso <lestes modificadores conforme as
exigencias do contexto seria o caso da categoría kutipíra, pássaro . Kutipíramina é, em geral, animal alado, e kutipíra-kumií, como disse, é a harpia.
No entanto, surgiu-me em certo contexto a expressao kutipíra-ruru, que designava os " verdadeiros pássaros", is to é, as aves de rapina e entre elas a
harpía; aqui, kutipíra-mina reduzia-se a significa9ao de pássaro pequeno; e
kutipíra-kuma era traduzido neste contexto apenas como pássaro espirito.
No domínio dos peixes - outro exemplo - , o peixe elétrico é úi-mina,
meio-cobra, ou kupáti-parúti. metade peixe; já a arraia é kupáti-malú, peixe
imprestável ou peixe impróprio, por oposi9ao aos kupáti-ruru, os peixes
de escama, e, neste contexto, a maioria dos de couro; kupáti-kumá passam
a ser apenas os peixes-espíritos. A possibilidade de se desdobrar urna oposi9ao diádica qualquer (mina x kumá, ruru x malú) de acordo com exigencias de especifica9ao indica que o sistema ·formado pelos modificadores
nao está colado rígidamente a taxonomías cristalizadas. mas possui urna
relativa flexibilidade e um potencial de criatividade.
12 Gregor correlaciona essa atitude gradativista da classifica~ao Mehináku com a flexibilidade dos grupos do Alto Xingu em termos de organiza9ao social, e, a partir daí, retira , de modo a meu ver nao-convincente,
a conclusao de que os Mehináku vislumbram claramente o ho mem por detrás da máscara (op . cit. p. 295 e 298, passim), isto é, eles possuiriam urna
concep9ao de Indivíduo muito semelhante a corren te no Ocidente. Aqui
nao é o local para discutir estas conclusoes (mas veja Viveiros de Castro,
1977, para urna outra coloca9ao do problema), mas nao me parece que a
(já nao tao) recente questao da flexibilidade dos sistemas sociais sul-americanos permita urna solu9áo <leste tipo .
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Quanto ao / mina/ , o que <leve ser retido, é que /mina/ exprime nao identidade, mas semelhan9a (de forma, de substancia,
de posi9ao, etc.), isto é, urna distancia metonímica, nao-absoluta,
entre réplica e modelo, entre atual e ideal. Os conceitos que recebem os modificadores podem ser vistos como denotando estes tipos
ideais; em rela9ao a estes, as coisas podem ser excessivas (/ kuma), adequadas (/ ruru/ ), próximas (/ minal ), distantes (/ malú! ) . / K u mil/ parece se ordenar segundo um eixo metafórico
(a metonímia do excesso transforma-se na metáfora do espírito),
os demais modificadores seguem um eixo metonímico.
Observe-se ainda que / ruru/ , verdadeiro, pode opor-se em
alguns contextos diretamente a / malú/, falso, inferior, inútil.
Assim, a casa do dono da aldeia, dita umatalhi ("feíta", isto é,
feíta por todos da comunidade segundo um esquema cerimonial),
é pá-ruru, casa de verdade; as outras sao pá-malú. Ou ainda,
dentro de urna tipologia da fala xinguana (ver Gregor, 1977, p. 76
e ss.), é importante a distin9ao entre yayakatualhí-ruru, fala verdadeira - ·o discurso formal do chefe, feito no centro da aldeia
ou qualquer mensagem lingüística que denote adequa9áo ao ethos
xinguano - e yayakatua/hí-malú, fala ruim, basicamente a fofoca, própria da casa e das áreas periféricas da aldeia. A falamalú é, além disso, a fala de crianc;as pequenas (balbucio), o
joking entre primos cruzados, e a fala agressiva. / Malú/ costuma
ser aplicado a objetos e seres que "nao sao" ou "nao fazem"
conforme seu tipo ideal. No exemplo da cobra (úi), as úi-malú
sao as cobras sem veneno; portanto, nao está presente, necessariamente, a idéia de um perigo por trás dos seres-ma/ú; apenas im·
perfeic;ao. A estrutura do sistema pode ser assim visualizada:
/ Kuma/
(excesso)

Se levarmos em conta que, na verdade, cstes n1odificadores
se ordenam numa escala contínua, das subcoisas as supercoisas,
teremos:

/ Malúl

(-)

¡

I M'l11Q,

/ Ruru/

I Ku111ií/

<+>

Com urna descontinuidade ao menos virtual entre / kumií/ e
/ ruru/ , que podem, como indiquei, se opor diametralmente enquanto sobrenatural e atual1 3 •
t importánte observar que este esquema cognitivo, eidológico,
irá repercutir na esfera etológica, isto é, vai-se articular com certos
princípios do ethos Yawalapíti (para este conceito, ver Bateson,
1958, p. 118 e ss.). As coisas-ruru e especialmente as coisaskumii (no sentido de sobrenaturais) sao objeto do kawika, respeito ou medo. De modo mais geral, quanto mais próximo se está
do modelo, igualmente mais forte e definida é a atitude própria
<liante do objeto ou relac;ao classificada.
Seria interessante comparar-se o modelo cosmológico aqui
proposto, na análise dos roodificadores, com o esquema que Basso
( 1973, p . 17 a 26) trac;a para os Kalapalo (Carib do Alto Xingu) ,
a partir dos critérios " metáfora humana" e "sufixo de posse".
Penso que um esquema baseado em oposic;óes discretas, como o
de Basso, nao dá conta do caráter essencialmente contínuo das
classificac;óes xinguanas; por outro lado , ele cobre questóes que
deixo aquí de lado como a das relac;óes estabelecidas pelos
afixos de posse.
Lembro ainda que o modificador / kuma/ foi atestado para
línguas nao-Aruaque do Xingu; corresponde ao / kuegi/ Kalapalo
(Basso, 1973, que indica as formas de uso) e ao / aruwiyap/ Kamayurá (Agostinho, t 974a). Nao há informac;óes sobre os outros
modificadores. O trabalho de Gregor ( 1977) sobre os Mehináku

Arquétipos
/ Ruru/

A tualiza~óes
(carencia)
/ Malú/
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Is to é, / ruru/ passa a subsumir a cssencia dos seres nao-kumá; é o
limi te superior de /mina/ e /malú/. O esquema , entretanto, se desdobra :
os animais terrestres sao categorizados como apapalutápa-mina (apapalutápa
- espírito). opondo-se aqui aos apapalutápa-ruru, ?S espíritos propria_me~te.
Como os espíritos sao os seres-kumii por excelencia. ternos um kuma-"!ma,
e um kumá-ruru - e, no limite lógico, um kumá-kuma: nas lagoas do. Xmgu
moram muitos espíritos; no mar, lagoa-kuma . deve haver. como d1sse-me
alguém espontaneamente, muitos apapalutápa-kwná, isto é, es píritos-kwna!
13

/ Mina /
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(Aruaque) , além de indicar o mesmo uso de / kzanii/ - · mas sem
dar conta de seus múltiplos significados, nem integrá-lo na série
que proponho - oferece um equivalente de / ruru/ - / waja/ -,
e o mesmo / malú/ . Quanto ao / mina/, o cognato Mehináku,
/ mune/ , é dito "de significado complexo", e a tradu~ao contextual oferecida é a de "substancial". Trata-se aí (p. 321) de traduzir apapiiiyei mune, em Yawalapíti apapalutápa-mina, isto é, animal terrestre. Como veremos , a tradu9áo literal do termo seria
· " espírito-mina", e as conclusóes que daí retiro sao diferentes das
de Gregor.
Por fim , observo que a simples existencia <lestes modificadores enquanto possibilidade lingüística nao é, obviame~te, exclusiva do Alto Xingu enquanto regiao culturalmente homogenea. É
preciso cuidado para nao reificar um tra90 lingüístico quase universal e torná-lo distintivo. Os Suyá, por exemplo, bem como
muitos outros grupos Ge, possuem algo semelhante (Seeger, 1974:
1kumeni/ correspondería a / ruru/ ; / uraga/ a / mina/ e / kasaga/ condensaria / kuma/ e / malú/, urna equa9ao inadmissível em
Yawalapíti) . A questao é mais sobre a prevalencia de urna cosmologia de tipo nao descontínuo no Alto Xingu, e da possibilidade de se tomarem os modificadores como índice deste tra90.
Obviamente, eles nao sao a única evidencia <leste tipo de cosmologia.
Os modificadores lingüísticos Yawalapíti desempenham papel
importante na classifica9ao dos seres vivos; / mina/ caracteriza
os espécimens de certas ordens animais, e / kuma/ vai definir
a essencia dos espíritos (apapalutápa). Homens, animais e espíritos
sao pólos principais de urna macrotaxónomia Yawalapíti. Vejamos.

Os Seres Vivos: Distinfoes14
Os Yawalapíti possuem urna categoría geral, yakawaká, que
traduzem por "coisas" - os entes, os objetos do mundo. As prin14 O trabalho pioneiro de Basso (1972, 1973) sobre o simbolismo alimentar xinguano, e sobre a taxonomia dos seres vivos entre os Kalapalo,
<leve ser examinado para urna ·análise mais rigorosa e exaustiva des te tema .
Trato aqui apenas de abordar alguns pontos dentro da taxonomia dos seres
vivos; nao estou f azendo etnociencia. Considera9óes ecológicas também nao
estao em pauta.

54

cipais subdivisóes sao: apapála, bens; e ipú/a, os seres vivos,
que, embora yakawaká, nunca sao referidos por este último termo.
Jpúla incluí humanos, certas ordens animais, vegetais. Os espíritos sao problemáticos: alguns informantes os classificam como
ipúla, ressalvando que, porém, eles sao invisíveis; outros os puseram a parte. Note-se que certas coisas também podem se revestir de caráter sobrenatural (através do modificador / kuma/ ).
Mas ipúla também se aplica a itens como: peixe sem assar,
pau verde - refere-se, portanto, a objetos ainda nao transformados pela atividade humana (pau verde - madeira nao trabalhável) ; es tao vivos num sentido particular: crus. l púla se diz do
alimento em estado potencial, igualmente. Desta forma, o sentido
geral. Nao existe um taxon correspondente a nossa no~áo de
vivos parece-me urna metonímia cujo valor, fora do contexto das
questóes do antropólogo, desconhe90. Já os vivos, isto é, os seres
ainda nao-mortos, sao kutírilaw: os acordados. Ipúla, entretanto,
contém a raíz / ipú/ , presente em ipúka - crescer, broto, ancestral - e em ipuñ-Oñori, ser humano. 15
O tra<yo mais saliente da taxonomía dos seres vivos Y awalapíti é a nao-separa9áo categórica entre homens e animais em
geral. No existe um taxon correspondente
nossa no~ao de
animal ; novamente ·a oposi~áo Natureza/ Cultura nao parece vigorar integralmente, urna vez que nao é possível fazer a Natureza corresponder ao animal em geral (como é o caso, .por
exemplos, dos Suyá, que opóem mbru, animal e me, humano;
Seeger, 1974, p. 24). As principais distin~óes feitas no domínio
dos ipú/a sao: ipuñoñori (=humanos); apapalutápa-mina ( =animajs terrestres; os Yawalapíti os chamam "bichos"); kutipíramina "(=alados, animais semelhantes aos kutipíra, pássaros); kupáti ( =animais aquáticos, categoría que, além dos peixes, inclui, por
exemplo, o tracajá, Podocnemia cayennensis); pátshi, plantas cultivadas; plantas selvagens, descritas pela expressao ipúka-pira
(crescem sozinhas) 16 • Outras categorías também recortam o domínio, como uto, bichos da terra molhada, que se aplica a urna
variedade de insetos, e yú/u-yúlu, bichinhos que voam. Nao há

a

15
16

Isto é urna especula9ao sem muita base lingüística .
Diz-se ipúka-pira tambéril dos filhos de mae solteira.
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taxon para inseto ou similar; e muitos animais nao estao incluídos neste nível mais geral de contraste 17 :
A parte os humanos, ve-se que as linhas mestras da classifica9ao animal apóiam-se na distin~ao terral água/ céu, para as categorías principais. Há subdistin9óes, como _por exemplo entre
pássaros " que andam a pé" (galináceos) ; pássaros " em cima
d 'água", pássaros "no céu". As subclassifica9óes vegetais mais importantes sao : ataya, eméticos, e irána, remédios.
Apapalutápa-mina incluí vários animais voadores, insetos e
répteis aquáticos, como o morcego, a abelha e o jacaré. Incluí
também, significativamente, certos peixes: os kupáti-kumll, peixes
grandes (de couro, como o jaú). Isto nos leva ao critério fundamental de ordena9ao prática da classifica~ao animal: o regime alimentar, pois as categorías animais se definem pela rela9ao que
mantem comos homens. Este é o objeto de interesse neste trabalho.
O regime alimentar é urna das formas de rela9ao entre ipúla e
humanos.
Os apapalutápa-mina sao incomestíveis (os kupáti-kumll também) ; dos kutipíra-mina, come-se apenas alguns (em geral os
que " andam a pé") ; kupáti (isto é, kupáti-ruru), por sua vez, é
o alimento animal por excelencia.
Os apapalutápa-mina, que os Yawalapíti glosam por " bicho", .sao
seres que mantem urna rela9ao obscura com os humanos e com
os espíritos. " Quase-espíritos", "da espécie dos espíritos", seria
a tradu9ao literal do termo. Sua rela9ao com os humanos também
é ambivalente. Os gemeos Sol e Lua, pais dos humanos e filhos
do Jaguar, nascerain na aldeia dos apa.palutápa-m.ina, cujo chefe
era o Jaguar. O surgimento da humanidade, contam os mitos, está
associado a urna disjun~ao entre os gemeos e a tribo do pai: os
primeiros índios, feítos de taquara pelo Sol, matam os animais.
Mas nos mitos subseqüentes do ciclo, quando Sol e Lua f azem a
primeira festa dos mortos 18 , a luta cerimonial opóe os convidados-peixes aos anf~trióes-animais terrestres, estes últimos sendo
definidos como o " pessoal do Sol" (kami-ipukoñdri) . Em outros

mitos, sao os pássaros que enfrentam os apapalutápa-mina, sempre comandados por Sol e Lua.
Como os apapalutápa-mina sao incomestíveis, quando se diz
que kupáti-kumii é apapalutápa-mina, pode-se estar dizendo: (a)
que eles sao parecidos com espíritos (/ kumll/ ); (b) que este~
peixes sao animais terrestres. A ambigüidade está nas próprias
categorías.
O arquétipo - o "chefe" - dos apapalutápa-mina é a on9a
(yanumaka). Ele é o único animal que nio tem kawíka (medo,
respeito) dos humanos; isto o aproxima dos espíritos, de quem
os humanos tem kawíka. Já observei que a on9a é o único animal
umañi (no sentido de feroz) que existe até boje no Xingu. Seu
oposto é o macaco (kúji-kúji, Cebus gen.), que é o único apapalutápa-mina que os Yawalapíti reconhecem que comem, argumentando, bastante paradoxalmente, que é porque "ele parece
gente" (ver Basso, 1972, para o mesmo argumento entre os Kalapalo) . On9a, macaco e hornero formam um sistema: as onyas
comem os homens, os homens comem os macacos. "Gente é ma:
caco de on9a", disse-me alguém. Em determinados contextos,
notadamente na ca9a, o macaco é chamado ipuñOñOri, ser humano,
metáfora que evita que ·ele se esconda do ca9ador ~ Ora, urna
das características do ethos xinguano é seu pacifismo; dizer que
se vai ca~ar gente, referindo-se ao macaco, é urna transgressao
simbólica des te ethos, e de ve ser considerado urna forma irónica.
Os primeiros macacos, diz o mito das Amurikumálu, eram
bebes do sexo masculino jogados fora pelas mulheres monstruosas que abandonaram a sociedade (isto foi-me lembrado por um
informante, quando eu perguntava sobre o porque do consumo
de macacos). Eles sao, assim, humanos que reverteram ao mundo
natural. Mundo este que é reificado na figura da on~a, de quem
os humanos se separam no início dos tempos. Penso, portanto,
que a explica~ao para a elei9ao do macaco como comida - e
a comida menos perigosa (fora da mandioca vegetal) , a primeira a ser consumida após os jejuns rituais - só pode ser alcan~ada

17 P . ex . , as cobras, as fonnigas. Os Yawalapíti nem sempre concor<lam sobre a inclusao de certos animais nesta ou naquela classe . Para alguns, as cobras sao apal utápa-mina; para outros, sao apenas cobras. O tracajá ora é peixe, ora é bicho - depende de se se quer 'comer tracajá ou
nao .
18 Para esta cerimónia, ver a análise de Agostinho, 1974a.

19 Ou recebe out ros eufemismos. como apaláka-riñojo (nossa cara),
i puñoñori ukúna (gente do mato), ip.tika-tiwá (gente em cima da árvore) .
A cai;a ao macaco - ca9a em geral - é descrita por um verbo que significa
primariamente "andar" . A pesca, por outro lado - a pesca de espera
com arco e flecha , é concebida como um " fi car parado" . imóvel . Ademais,
os macacos es tao em cima (das árvores); os peixes. no fundo .
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se considerarmos o jaguar como terceiro termo do sistema. Os
macacos correspondem, no seio dos apapalutápa-mina, aos humanos, enquanto a on~a encama o arquétipo desta categoria de
seres20. Comer macaco, assim, é comer o semelhante no seio do
diferente: é um artifício dialético para marcar a separa~áo entre
homens e apapalutápa-mina; destes últimos, aquele que mais se
parece com os homens vira comida. Comer macaco lembra aos
homens que eles sio diferentes das on~as (isto é, dos animais).
Macacos e on~as exercem um f ascínio profundo na filosofía Yawalapíti, pois representam imagens que refletem aspectos complementares de urna humanidade invertida21 •
Os apapalutápa-mina em geral, por sua vez, sao a comida das
on~as, nio dos homens 22 • Sol e Lua tentam convencer seu pai
de que doravante devia comer bichos, nao gente - um contrato que estabelece a separa~io homens-jaguares, lembrada cada
vez que os homens comem macacos.
Macaco e peixe, em outra dimensio, se opóem: os peixes seriam os mais diferentes dos humanos, sendo assim o alimento
próprio; os macacos, por mais próximos, sio o alimento em situa~óes "nio-alimentares".
Posso aventar a hipótese, portanto, de que a posi~io especial
dos apapalutápa-mina diante dos humanos deve-se ao fato de que
estes últimos sio, até certo ponto, urna subcategoria dos primei20 Lévi-Strauss (1964, p . t 40 e ss . ) observa entre os Tukuna um sistema correlativo, macacos, homens, jaguares: o senhor dos macacos tinha
forma humana, mas pertencia a ra~a dos jaguares . ºO jaguar ~ o contrário
do homem; o macaco é, antes, sua contrapartida", diz Lévi-Strauss . Penso
que o exemplo Yawalapíti demonstra e toma complexa esta proposi~o,
ao introduzir urna regra alimentar . A proibi~áo do consumo dos apapalutdpamina possui semelhan~as com urna proibi~áo do incesto (ver logo adiante,
relayócs entre comida e sexualidade); e o consumo de macacos é o símbolo
que, por inversáo, transgride e simboliza a separa~áo entre homens e animais terrestres .
21 Note-se, entretanto, que a mitologia xinguana náo tem o macaco
como um personagem muito importante .
22 Os waráyunaw, índios náo-xinguanos, comem carne de bicho - o
que os afasia da Cultura, torna-os agressivos (kañuka) e imprevisíveis como
os jaguares. O regime alimentar xinguano é um dos critérios distintivos da
humanidade verdadeira, e está associado ao ethos pacífico, do respeito
(kawíka) , defendido pelos grupos da regiáo . Somos o que comemos, num
certo sentido; mas também somos o oposto daquilo que comemos - e
estas proposi~óes contraditórias coincidem dialeticamente no consumo ·do
macaco pelos Yawalapíti .
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ros 23 os protótipos da humanidade nasceram do jaguar, e estio associados aos animais terrestres em oposi~io a peixes e pássaros. Urna subcategoria que, evidentemente, separou-se por nega~io: nega~io da animalidade. l! interessante observar que, ao negar a rela~io de substancia com o Jaguar, ligando-se afetiva e
essencialmente a mie humana, os gemeos Sol e Lua afastam-se
da animalidade oontradizendo a teoría da concep~io defendi da
pelos Yawalapíti, que atribui ao pai a substancia do filho. Negar
a animalidade, atingir a Cultura, negando a paternidade - eis
aí algo que interessaria o antropólogo devoto da psicanálise2 • .
A aproxima~io entre animais terrestres e espíritos, evidenciada no próprio nome da categoría,. parece ser menos explicável,
urna vez que espíritos os há em toda a parte, e sobretudo na
água (enquanto que apapalutápa-mina e humanos vivem na terra) . Observo que, ao glosarem a categoría por "bicho", os Yawalapíti estio empregando este termo no sentido ambíguo que ele
possui em portugues: significa "animal", mas também "coisa desconhecida, monstro" 4 • Este segundo significado dá conta do / apapalutápa/ na defini~io da categoría. Mas, por que? l! difícil
responder. Posso especular, lembrando a on~a como modelo dos
apapalutápa-mina, e ela, por sua vez, mantendo urna rela~io, por
sua ferocidade, com a ca.tegoria dos espíritos. Note-se, entretanto, que o "dono" dos apapalutápa-mina nao é a on~a, mas um ser
antropomorfo, Apasha (Kamayurá Añangú), cuja aparencia física o
aproxima singularmente do macaco: é um espírito de tra~os subhumanos26. De qualquer forma~ os apapalutápa-mina distinguem23 Certa ocasiáo, sentenciaram: "apapalutápa-mina é ipuñoñori", isto é,
os animais que os Yawalapíti nao comem, e que sao classificados através
de urna modifica~áo do termo para espírito (apapalutápa) sáo gente (ipuñoñori) . Náo tive condi~óes de explorar esta proposi~io; apenas a registro.
24 O mito de cria~io xinguano pode ser lido, em várias versóes, em
Villas Boas, 1972; Agostinho, 1974b; Monod-Becquelin, 1975 .
25 Eis porque os kupáti-kumii, peixes grandes ou ambíguos, sáo apapalutápa-mina da água . "Bicho", em portugues, é urna no~áo-mana (ver LéviStrauss, 1950) .
26 Zarur (1975, p. 72) afirma que este sobrenatural está associado aos
velhos; Menezes Bastos (s. d., p . 7) diz que o macaco só é comido pelos
velhos, entre os Kamayurá. Este último ponto náo se verifica para os Yawalapíti; mas velho (wokoñoji) é de fato urna perífrase para Apasha . O ritual
do Apasha permite palhayadas, nao é considerado kawíka . Os dan~arinos
vio de casa em casa pedindo comida, o que nunca se faz no cotidiano
(este comportamento desregrado talvez, realmente, possa ser associado aos
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se das outras categorías por serem incomestíveis absolutamente
(com a exce9ao, que confirma a regra, do macaco); como o sao,
é desnecessário dizer, os espíritos. A rela9ao espíritos-alimento é
inversa. Causadores de doen~a, os espíritos assim exigem o jejum
de certos alimentos, e implicam a distribui9ao ( vs. consumo) de
alimento para a comunidade, executada pelo grupo de substancia
do doente.
Minha ·impressao é que os apapalutápa-mina sao "bichos" ~xa
tamente por nao manterem urna rela9ao bem definida com ·os humanos. Semelhantes a aqueles pelo espa90 que habitam (terra),
pela forma de nascimento21 , os humanos surgem ao negarem esta
rela~ao. Esta ambigüidade, que remete aos mitos, aproxima os
animais terrestres dos espíritos, seres inclassificáveis, ambíguos e
excessivos.
Os pássaros (kutipíra-mina) habitam o céu, onde sao chefiados pelo urubu bicéfalo (ulúpu iohowtiw). Os pássaros arquetípicos sao os gavióes e harpias, que lutam com as almas periodicamente. As aves ensinaram aos humanos várias cerimonias, como o iraláka (duelo de dardos) e o pihiká (perfura~ao da orelha
dos adolescentes). A reclusao pubertária foi inaugurada pelo urubu,
e em geral os alados estao associados aos jovens ( wikinori) , o
que se observa na pintura corporal, especialmente no pihiká, onde os meninos sao pintados com temas alados na face e olhos, e
na rela~áo entre animal de estima9áo e filho.
.Kutipíra significa pássaro e animal de estima~áo; mesmo o
cachorro é, aí, kutipíra .. Os Yawalapíti, como os demais xinguanos, apreciam entreter-se com periquitos, papagaios, bem-te-vis e
urna variedade de aves. As harpías sao encerradas em gaiolas
cónicas no centro da aldeia, e suas penas servem em enfeites.
A rela9ao entre kutipíra e dono é pensada através de urna
simbología da filia9áo; o animal é criado, alimentado pelo dono
como o filho pelos pais. Alguns mitos contam como pássaros develhos, que desempenhariam papel semelhante ao dos velhos Suyá - ver
Seeger, 1976 . Mas nao tenho dados Yawalapíti suficientes sobre o assunto) .
A Profa . Heloísa Fénelon Costa sugeriu-me urna rela9ao entre Apasha e
"primitividade", humanidade pré-cultural .
27 O nascimento vivíparo é di to yumokopoño . A raíz /yum/ define um
paradigma de termos ligados a fisiología sexual: menstrua9ao, crian9a pequena, feto, etc . Os peixes e pássaros tem inahotsi, ovos . As plantas ipúka,
brotam .
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f untos ajudam viajantes ao céu, em retribui9ao aos cuidados que
receberam na terra. Esta rela9áo persiste, assim, após a morte,
pois o céu é dos pássaros e das almas . Os kutipíra sao enterrados
junto a rede dos donos e possuem alma (ipaiori) . Note-se ainda
que o pessoal do amulaw (líder) é chamado de kutipíra do líder,
que, assim, os "'alimenta", "toma conta" deles . Acresce que o representante tribal (putáka wokoti) dirige-se a seus representados
pelo vocativo nuñañaw, "meus filhos ", ou yum.Onaw, " crian~ada."
Os peixes sao a base proteínica da alimenta9ao. Seu consumo
é objeto de inúmeras restri96es, que examinaremos a seguir. Aqui,
lembro que a distin9áo entre peixes de escama (iráta, casca) e
de couro (imá, pele) é importante, os primeiros sendo mais
próprios que os outros. Os peixes com dentes agu9ados sao perigosos para os doentes, porque causam dores. Os peixes ensinaram aos homens a cerimonia do Tapanawana, e foram os animais convidados a se baterem contra o pessoal do Sol na primeira
cerimonia fúnebre em honra da mae dos gemeos.
As ordens animais se organizam a semelhan~a dos humanos;
possuem chefes, campeoes (Iutadores, "donos de luta") , xamás.
O cará (yatakúlu, fam. Ciclídeos) é o xama dos peixes; o bemte-vi, o dos pássaros; a sucuri é o campeáo das cobras; a bicuda,
dos peixes; a on9a, dos animais terrestres. A cascavel é chefe
das cobras, o peixe-cachorra (fam. Caracídeos) é chefe dos peixes. Os animais também possuem aldeias (píti), urna para cada
espécie. Além disto, as ordens a·nimais (peixes, pássaros, animais
terrestres), ou certas espécies, podem estar associadas a um "dono"
(controlador, causador, arquétipo) - wokoti - , semelhante aos
Mes tres dos Animais tao difundidos na América do Sul (ver
Reichel Dolmatoff, 1973). Este dono pode ser um animal-kumii,
ou um espírito com nome próprio. O jacaré (yaká, yaká-kuma)
é dono dos peixes; Apasha o é dos apapalutápa-mina (note-se
que o primeiro é apapalutápa-mina, ou simplesmente apapalutápa;
o segundo é apapalutápa antromorfo); o urubu bicéfalo é dono
das aves. Esta no~áo de "dono" de animais nos remete a no~áo
de espírito, que veremos adiante.
Há evidentemente urna variedade de associa96es simbólicas
entre determinadas espécies e. certos atributos : a raposa é associada aos mortos, cujas almas viram este animal a noite (ou viram
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cobras); as borboletas estao ligadas a Apasha28 ; a arara vermelha ao Sol; a on~a aos chefes (enfeites de pele e garras de on~a
sáo usados exclusivamente por amulaw), bem como a harpia; o
jacaré ao pequi; os pássaros, como disse, aos jovens; e talvez
seja possível estabelecer urna analogia entre peixes e estrangeiros, nas cerimónias interaldeias, levando em conta que estes animais foram os primeiros opositores de Sol e Lua na cerimónia
dos mortos. Quanto aos vegetais, a mandioca e o pequi estao ligados as mulheres ; os eméticos aos reclusos homens; certas raízes e p1antas, aos xamas. Pimenta e tabaco sao coisas masculinas
e xamanísticas por excelencia. O urucum (e a cor vermelha) ligase a vida, a atividade pública (reclusos nao se pintam); como o
carvao aos xamas e aos espíritos. ~ tempo entao de explorarmos
a lógica das rela96es entre o mundo humano e os seres e substancias da natureza.

Trans/orma9oes e Relafoes: Regime Alimentar
Algo já foi dito sobre o simbolismo da dieta Yawalapíti: espécies ou ordens animais consumidas. Tentei explicar como o
macaco é o único apapalutápa-mina consumível, em virtude de
sua rela9ao com os humanos e a on9a. Examino agora as linhas
gerais de urna das formas de rela9ao entre o mundo social e a
natureza: a alimenta9ao. Desde os trabalhos de Lévi-Strauss
( 1964, 1967), ficou claro que as modalidades de incorpora9ao
dos alimentos - formas de prepara~ao, restri~óes - f uncionam
como instrumentos simbólicos de classifica9ao social: pela cozinha se chega a dialética Sociedade/ Natureza. Mas a cozinha nao
é o único domínio onde homem e natureza interagem em termos
de substancia - urna considera9ao do sistema alimentar Yawalapíti, que permite articular c1assifica9ao animal e sociedade, deve
Iam;ar mao de substancias e rela96es que extrapolam a cozinha.
Tres categorías básicas da cozinha Yawalapíti sao: otsoko, assado: wakúpij, cozido e yulatáka, moqueado (assado a fogo len28 A alma do morto, se morre de novo, transforma-se em urna borboleta
grande e preta, mapapa/úlu-kumá, que voa de modo errático (que os Yawalapíti comparam a corrida do xamá em transe) .
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to sobre jírau). Diz-se assado do beiju, do peixe (ou ave, macaco) posto em contato direto com o fogo ou brasas. A prepara9ao do mingau de mandioca obedece a outras categorías, das
quais a mais importante é a no~ao de engrossar, ficar no ponto
(utukwá). "Cru" é <lito átsa otsoko pá: "nao está assado", para
carne. O que nao deixa de ser paradoxal, visto que o assado parece
ser o modo mais natural de prepara~ao. Os reclusos, após o
jejum inicial, nao podem absolutamente comer assado: para · o
adolescente (maritshaya) provoca paralisia das articula96es, e é.
antagónico a ataya (eméticos) que ele está tomando; para o xama
iniciante causa a penetra9ao de flecha~ do espírito (apapalutápa
inukúla) em seu corpo, causando dor; para o pai em couvade
prende o sangue que este tem na barriga. A ordem, do mais
para o menos perigoso, é: assado, moqueado, cozido - distancia
crescente do fogo. A comida cozida, isto é, com água mediando
entre carne e fogo, está associada as mulheres (que trazem toda
a água da casa) ; a menstrua~áo de urna mulher estraga toda a
comida cozida da casa (nao a assada).
Esta virtualidade natural do assado, com efeito, isto é, sua
menor capacidade de transformar culturalmente o alimento, pode
ser percebida na observa9áo Yawalapíti de que o peixe assado
mantém com mais for9a o cheiro ahí, que caracteriza este animal. E a categoria ahí, olfativa, é um símbolo crítico de relacionamento homem-natureza. A classifica~ao das substancias pelo
cheiro é importante na cultura Yawalapíti29 e nos ajuda a entender o regime alimentar.
Os Yawalapíti possuem urna grande variedade de categorias
dentro do código olfativo (e gustativo, mal separado do anterior).
Algumas delas nos interessam mais diretamente por córresponderem a classifica~ao animal e/ ou indicarem estados corporais. Estes cheiros (isha) sao: (a) Há é o cheiro dos apapalutápa-mina,
e o cheiro do suor humano; é o cheiro de animais comestíveis
que se tornaram impróprios para o consumo por terem se alimentado de coisas iñoyo (nojentas) - como um peixe em cujo es29 Embora nao chegue a ter a importancia que recebe entre os Suyá,
0nde a classifica9ao por cheiros ordena homens e animais cm termos de
maior ou menor proximidade do póJo Natureza (vs . Cultura) - ver Seeger,
1974, cap . VI, que me chamou a aten9ao para o uso do código olfativo
como instrumento simbólico (seguindo Lévi-Strauss, 1964, p . 144 e ss .).
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tomago foi encontrado excremento de capivara. Há, cheira de
corpo humano, é mais forte nos adultos de ambos os sexos; crian~as e velhos nio tem cheiro. (b) Ahí, que é o cheiro de peixe,
de sangue e de semen. 1! o cheiro do sexo - após urna rela~o
sexual, fica-se ahí-mina, o que é perigoso para quaisquer pessoas
em estado liminar que estiverem próximas. As mulheres menstruadas ficam ahí.
Há outras categorias de cheiro, como oro, perfume, aplicável
ao urucum, ao tawaji (óleo de pau), ao pequi; ou haká, que é
o cheiro dos animais (nao-peixes) comestíveis: aves, macaco. E
outros mais, correspondentes ao queimado, fétido, etc. A riqueza
conceitual dos códigos olfativo e gustativo Yawalapfti é considerável.
Além do peixe, do sangue e do semen, a única substincia que
possui ahí é o jenipapo (/enipa americana). A tintura feita desta
fruta serve como pintura para os jovens recém-safdos da reclusao e enlutados no fim do seu período de luto; estarla assim
associada a vida e a entrada ou reentrada na sexualidade (ver
Agostinho, 1974a, p. 136).
Na verdade, ahí é muito mais que um cheiro, é urna categoria, símbolo de processos e estados sociais. As coisas ahí representam de alguma forma a Natureza dentro da Culturaªº· Elas
sao incompatíveis com as pessoas em estado liminar: reclusos
adolescentes, xamis iniciantes, pais em couvade. Eis por que estas
pessoas nao podem comer peixe. Menos que urna correla~io negativa entre sangue e peixe (como quer Basso, 1972), o que há é
30 Ahl púka ha? - "Ainda sai cheiro (ahí)?º - é pergunta que se faz
quando se quer saber se o peixe está suficientemente cozinhado. Tomado
alimento, o peixe supostamente perde muito do ahí; a cozinha, enquanto
media~io, o neutraliza.
Um mito Kamayurá colhido por Etienne Samain abre outras conexóes,
~ue permitem incluir o pequi (Cariocar butisorum) no sistema cheiro-sexualidade-alimento . O pequi originário brotou dii:s cinzas de um jacaré sexualmente voraz, que copulava com duas humanas . (Em algumas glosas do
mito que colhi, o pequi nasce dos testículos do jacaré . ) O cheiro deste
fruto era, originalmente, "ruim" - cheiro de sexo (ahí). Mais tarde, o Sol
transfere o cheiro original da genitália feminina para o fruto, e dá a esta
parte do corpo o cheiro penetrante de urna espécie de formiga. O pequi
é fruto fálico, como o jacaré. Dizem que ele engorda mais as mulheres
que os homens, na época de sua coleta e processamento (novembro-dezembro) .
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urna suplementaridade vista como perigosa, pois os reclusos estao
de alguma forma associados ao sangue - os adolescentes sao
escarificados freqüentemente, o pai em couvade está com a barriga cheia de sangue31 • Quanto ao xama, as coisas ahí possuem flechas (ukú) e o xama iniciante precisa imunizar-se contra estes
objetos, ·causadores das doen~as, pois seu ofício é tratar com
eles. Note-se que os espíritos possuem uin olfato muito sensível
- detestam as coisas ahí. Enquanto Sobrenatureza, sao . também
a epítome da Cµltura 32 •
As restri~óes alimentares Yawalapíti giram em torno desta categoria ahí: os eméticos tomados na reclusio também sao incompatíveis com este cheiro - eis porque os reclusos nao entram
em contato com peixe, com sexo, com mulheres menstruadas. As
mulheres menstruadas nao comem peixe para evitar a já referida
suplementaridade: já "com sangue", comer peixe (1ahí) causaría
a coagula~ao desta substancia na barriga. Os doentes e seu grupo
de substancia tampouco comem peixe: dizem uns que é porque
os peixes - especialmente os peixes, grandes - tem flechas, e
a etiología mórbida Yawalapíti atribuí a doen~a a flechas lan~adas por espíritos ou feiticeiros; outros, porque estes animais
tem muito ahí.
Note-se que sexualidade e comida possuem, no pensamento
Yawalapíti (como em inúmeras outras culturas ver LéviStrauss, 1962, p. 140), urna semelhan~a essencial. Comer e co31 Os meninos que acabaram de furar a orelha, no pihiká, também entram em reclusio, ficando sem comer peixe por um período de cerca de
dois meses. Comem beijus de mandioca, depois macaco, aves. Eles sao
comparados explicitamente as mulheres menstruadas, devido a perda do
sangue.
Lembro que a conexio entre sangue e cheiro foi apontada por da Matta,
1976, p . 85 (ver n. 15) para os Apinayé, em aproximadamente o mesmo
sentido . Mas sua equa~áo cheiro-sangue-alma, nao tenho elementos para
adotá-la no caso Yawalapíti.
.
32 . Além de nao terem cheiro, os espíritos abominam o cheiro de gente,
especialmente o cheiro ahí de rela~0es sexuais. Por outro lado, as almas
dos mortos (yakulá, sombras), embora também nao gostem de cheiro de
gente viva, tem um cheiro, e muito forte, também ahí (ahí-ruru). Isto é
curioso, porque as almas possuem um sangue muito fraco, sem substancia.
Nao sei resolver esta aparente contradi~áo . De qualquer forma, talvez isto
possa ser coerente com a equa~áo cheiro-sangue-alma que da Matta viu
para os Apinayé.
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pular sao descritos pelo mesmo termo; e sonhar . com urna relacráo
sexual pressagia urna pesca abundante.
Mas, por que essa associacráo entre peixe e sexualidade? A
questao do sangue e do semen, substancias fundamentais da sóciofisiologia Yawalapíti, foi desenvolvida por mim alhures (Viveiros de Castro, 1977). Aqui a questáo é saber por que peixe e
estas substancias que engatam a sociedade na natureza (reproducrao) estáo associados sob a categoría ahí. ~ difícil dizer. O
peixe parece ser o alimento animal por excelencia33 - complementa e se opóe a mandioca, comida vegetal, e a primeira a ser
consumida pelos reclusos e doentes, sob a forma de beiju. Neste
sentido, a rela9ao pertinente seria entre alimento animal e sexualidade, ou entre o primeiro e as substancias corporais ligadas a
vida sexual. Tudo que posso afirmar é que os Yawalapíti associam, através da nocráo de ahí, peixe, esperma e sangue, e que
isto forma um esquema coerente com a proibicrio · de os liminares (reclusos e doentes) comerem peixe. Basso (1972; Becker,
1969, p. 131) interpretou estas associacroes apenas em termos de
urna oposicrao sangue/ peixe; Menezes Bastos (1976, p. 174 e
ss.) estabelece urna correlacrao entre as flautas apapálu (Kam.
yakuí), os peixes e urna ·representacrao masculina da menstruacrao, que, para os Yawalapíti, nao faz muito sentido. De qualquer
modo, em ambos os autores se verifica urna conexao peixe/sangue. O que meus dados Yav.'alapíti permitem, é ampliar este sistema, introduzindo o semen como termo relevante, o que indica
que a equa9áo pertinente é peixe =semen= sangue, isto é, alimento animal= sexualidade, e que, além disso, outras substancias entram no sistema: os eméticos, como anti-alimentos; o tabacou.
.
Antes disto, recordo que os animais incomestíveis (apapalutápa-mina e a maioria dos pássaros) tem o mesmo cheiro dos
humanos sexualmente ativos (adultos; criancras e velhos nao tem
há), enquanto que o cheiro do peixe é o mesmo das substancias
sexuais. Apesar desta semelhan9a "olfativa" entre peixe, semen
33 Os Yawalapíti, desenvolvendo a oposi<;áo entre vivos e mortos, dizem que "peixe de alma (yakulá) é gri)o" - um alimento .s eguramente menos forte, assim como as almas . Além de nao comerem peixe - comem
grilo - as aimas tem um sangue fininho, ou nao tem sangue; e nao tem
rela<;óes sexuais.
34 Sangue e semen nos demais contextos se opóem diametralmente.
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e sangue, o primeiro se liga aos outros dois de forma diferente:
comer peixe impede a saída livre do sangue, o coagula na barriga
- que é exatamente o que faz ~ esperma na mulher - " corta"
o sangue, o estanca, indo formar o feto. E o esperma, por sua
vez, deve ser retido pelos homens em reclusao (proscri~ao de
relacróes sexuais).
Ora, o oposto do peixe, isto é, a substancia que é ingerida em
primeiro lugar nas reclusóes, sao os eméticos (ataya). A cultura
xinguana elaborou em profundidade o simbolismo do vómito, enquanto antidigestao. Os eméticos sao usados em todo momento
de passagem ritual, especialmente na reclusao pubertária masculina, onde sao considerados como formadores do corpo adulto
•
do lutador. Algumas pessoas afirmam que o semen masculino é
fabricado pela ataya. Estes eméticos, por sua vez, sao usados pa·
ra tirar o sangue (ajudando a escarifica~ao) da barriga do pai
em couvade35 • Assim, peixe nao deve entrar, sangue deve sair, semen nao deve sair, e a ataya condensa esta dialética: forma o
semen, tira o sangue, opóe-se ao peixe. Se este último é o alimento por excelencia, associando-se a sexualidade enquanto for~as paralelas de enraizamento do homem na Natureza, a ataya
é antialimento que fabrica o corpo numa esfera alternativa a da
sexualidade: é urna metáfora do semen. A ataya fortalece o corpo, o muda ("mudar o corpo" é o objetivo de todas as reclusóes),
o engrossa. Note-se que as seivas vegetais (bem como o mel) sao
ditas yátshi, esperma; o que se toma é ataya yátshi, a seiva, o
esperma da ataya.
Ataya wokoti, o espírito antropomorfo patrono da ataya36, e
que encarna qualidades idea is do lutador, aborrece a sexualidade

35 Após o nascimento do primei ro filho. acredita-se que a barriga do
pai enche-se de sangue, que deve ser rapidamente eliminado através do
jejum de peixe e do uso de emético; caso contrário fica·se barrigudo e virase homem ruim (ipuñoñori-ma/ú) . Os mesmos perigos ame~'Yam o executor
de um feiticeiro : o sangue do morto enche sua barriga; as precaü9óes sáo
identicas as da couvade .
36 Os Yawalapíti conhecem urna infinidade de eméticos, cada um com
urna serven tia determinada, urna época apropriada. para cada sexo. etc. O
mais forte , kawikári (perigoso) , é o túti (mucuna, leguminosa papilionácea),
tomado no início da reclusáo pubertária, e que pode aleijar o tomador. Só
homens usam . As mulheres também usam eméticos, para formar o corpo
•
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e o sangue a tal ponto que os reclusos que estao tomando eméticos devem parar momentaneamente as escarificac;óes terapeuticas. Os eméticos purificam e protegem o corpo: antes de urna
festa em que se vai lutar, vomita-se para evitar que o cheiro do
peixe velho servido pelos anfitrióes enfraquec;a o lutador; antes
de se iniciar a vida sexual ativa (reclusao pubertária), toma-se
ataya; ao se recomec;á-la (xamás iniciantes que retomam a vida
normal), também.
Duas out ras substancias que estao na periferia do alimento,
e que participam <leste sistema de oposic;oes, sao a pimenta e o
tabaco. Ambas sao ditas kahiúti (dolorosas, que ardem - esta
é urna categoria gustativa) e sao o alimento próprio dos xamas.
Apenas os homens adultos fumam, . e o tabaco é a substancia predileta dos espíritos, que apreciam seu cheiro oro, perfume (que
vai opó-lo, portanto, ao sangue e substancias sexuais, detestados
pelos espíritos). O tabaco, porém, é incompatível com a atividade
do lutador - o enfraquece, e os jovens nao fumam. O ataya
wokoti aborrece o cheiro de tabaco; embora os xamas usem eventualmente a ataya, quando vao ter relac;óes sexuais pela primeira vez, após a reclusao iniciática, esta é o distintivo do lutador,
assim como o tabaco (a pimenta) o sao do xama. O tabaco
é a substancia transformadora por definic;ao: o demiurgo Kwamuty fabrica os primeiros humanos soprando fumac;a em troncos
de árvore; Sol ressuscita Lua peln fumac;a de tabaco; os mitos
abundam em episódios onde o tabaco dá vida, recria, refaz religa. As flautas apapálu foram capturadas (eram espíritos aquáticos) pelo uso de pimenta e tabaco. Ele vai assim corresponder
negando - ao esperma enquanto substancia criadora; o taadulto, para acabar com o fluxo menstrual. Os homens, porém, consideram os eméticos f emininos como fracos e irrelevantes.
Os. eméticos da reclusao pubertária sáo atribuídos ao urubu, conforme
os mitos ·q ue associam gabinete de reclusáo e céu. O cheiro dos eméticos
ataya é dito hipúka, categoria que também se aplica ao cheiro do caldo
venenoso da mandioca. Há, aparentemente, urna certa associa~áo entre
ataya e veneno, o primeiro urna forma fraca do segundo. Assim, o timbó
(tyúma), cipó cuja seiva é usada para envenenar os peixes, é tomado como
emético pelos país de filhos ilegítimos (com amantes), para matar uín verme
que se cria na barriga do pai. Donde, o sistema: [(pai de filho socia.l: san~ue na barriga do pai: emético ataya) :: (país de filho natural: verme na
barriga do pai: veneno para peixe)]. O que permite prova indireta da
associa~áo peixe/sexualidade/ sangue.
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baco no domínio onde Cultura e Sobrenatureza se encontram, o
esperma na jurn;ao entre Cultura e Natureza. Se o esperma fabrica os indivíduos (conforme a concepc;ao Yawalapíti), o tabaco os
recria, os cura, pois é o instrumento curativo básico do xama.
Se a reclusao pubertária está vinculada a ataya - o recluso é
<lito ataya otsori, tomador de emético - a doenc;a e seu trat~mento (ou reclusáo iniciática do xama, que decorre de urna
doen9a ónde o · indivíduo .é chamado pelos espíritos) estao ligados ao tabaco. Ambos, ataya e aíri (tabaco), sao ante- ou paraalimentos que os Yawalapíti elegeram para ocupar os espa9os e
momentos liminares da trajetória social3j; nisto se opóem ao peixe, sobretudo ao peixe assado, super-alimento, que mantém relac;óes obscuras com a sexualidade humana e suas substancias.
Deixando para outro lugar urna explora9ao mais detalhada do
simbolismo do esperma e do sangue, que nos levará aos problemas da fabrica9ao do corpo, a diferen9a homem/ mulher, podemos no entanto estabelecer a correlac;ao: (esperma: natureza: :
eméticos : cultura : :' tabaco: sobrenatureza) 38 , o que indica
que, no sistema alimentar Yawalapíti, nao é possível urna redu9ao dualista do tipo Natureza/ Cultura. E vemos que, partindo do
alimento - do peixe como símbolo sobredeterminado, análogo ao
sangue mas com tra9os fálicos, pois aumenta a barriga, coagula
o sangue, lanera flechas espirituais 39 - , chegamos a substancias
para-alimentares, como os eméticos, o tabaco, e a substancias corporais, o sangue e o semen. Na verdade, é a partir de um sistema
composto <lestes elementos que a cultura Yawalapíti vai pensar
de maneira mais profunda o estatuto dos seres humanos - papéis sociais, transic;oes sociais, relac;óes sociais. Ele parece ser a
chave do simbolismo xinguano.
Em ·nível mais concreto, há urna série de restric;óes alimentares
específicas: os pais em couvade nao devem comer mu ita carne
Observe.se que a ataya corresponde ao gabinete de reclusáo, enquanto q~e o tabac~ é sobretudo fumado no wokúka, na, pra~a da aldeia, pelos
xamas ao crepusculo . Dentro de casa, os homens so fumam quando estao
tra~ando de um doente . O tabaco, diz-se, eneorda o xama inician te, recluso,
ass1 m como a ataya fez com o recluso adolescente.
38 ~res _substancias que, ~ títulos diversos , desempenham papel central
na. fa~nca9ao do corpo. Ad1anto que toda reclusáo é concebida como fabnca9ao .
39 Ukú. flecha. é urna metáfora para penis (pohí).
37
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de aves, pois os ossos dos filhos podem ficar quebradi~os; certos
peixes sao proibidos aos jovens, porque enfraquecem o Iutador;
outros animais sao umañí, cria~áo, e por isso também sao incompatíveis com as crian9as. Acresce que os peixes possuem ahí
em grau diferente, conforme a espécie e o tamanho (os maiores
tem mais, cf. a tendencia que associa tamanho grande e prototipia; ver / kuma/ ), e que certos hábitos de cada espécie qualificam/ desqualificam-nas para o consumo dos doentes.
Duas categorías centrais orientara as restri9óes alimentares Yawalapíti: tiñokotí, "abstinencia", e kanupa, intraduzível (corresponde a " reima" dos caboclos amazónicos), indicando influencia nefasta de certas substancias sobre pessoas em estado liminar, especialmente crian9as . Na verdade, ambas as no9óes nao se restringem a alimenta9ao: a sexualidade e certas atividades também
sao incluídas.
.
Tiñokotí, jejum ( nutiñoko - eu estou em estado de restri980 alimentar ou sexual), é urna prática que ·se impóe: (a) aos
adolescentes no início da reclusáo pubertária; (b) aos país (pai
e mae) em couvade; (c) aos xamas iniciantes; (d) aos meninos
que furaram a orelha no pihiká; (e) aos doentes, aqueles que
foram atingidos por flechas invisíveis enviadas por espíritos ou
feiticeiros; (f) as mulheres menstruadas. Em todos os casos, ele
é parte de urna restri~ao mais geral, que inclui restri~ao de m~
vimentos (reclusao: fica-se patakwaráta, deitado na rede, sem ·
mexer) , invisibilidade social absoluta ou relativa40 • Pode ser um
jejum absoluto, ou, mais propriamente, refere-se a proscri9ao · de
certos alimentos: exemplarmente, peixe, sobretudo os peixes
grandes.
Mas tiñokotí se aplica também a proibi9ao de rela9oes sexuais,
que acompanham as proscri9óes alimentares em todos os casos
acima. E, sobretudo, a abstinencia define um grupo, idealmente
nítido, de pessoas ligadas por la9os de substancia: tiñokolaw,
" aqueles por quem me abstenho". Isto é, o indivíduo pode se
abster em causa p~ópria, mas também em benefício de outros,
a quem está ligado de forma especial. Assim, os país do recluso
40 O que Seeger diz sobre os Suyá verifica-se integralmente para os
Yawalapíti: "As restri9óes d~ comida, sexo e atividade que surgem em
momentos de passagem repetem-se em combina~óes ligeiramente diferentes
[para cada situa9ao liminar específica]" (Seeger. 1974. p. 226) .
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adolescente nao devem, no come90 da reclusáo, ter rela~óes sexuais (diz-se deles que estao "fazendo o filho", expressao usada
também para a fecunda9ao; só que agora é justamente o sexo que
é banido); os pais em couvade, sobretudo o pai (yumamukú wokoti, dono de crian9a), nao ·só se abstém de sexo como de peixe,
em primeiro lugar por si mesmo (para que o sangue saia de sua
barriga e ele volte a ter for9a), depois pelo filho; o xama que
inicia um outro também evita sexo e peixe ( é pensado como
pai do iniciado); finalmente, os país, irmios e filhos (/ ruru/ ,
ligados por la~os biológicos reconhecidos socialmente) de um doente devem se abster de peixe, para evitar causar dores a ele.
Assim, o tiñokotí define la9os de substancia, metonímicos, entre pessoas; o pensamento Yawalapíti pressupóe urna continuidade, urna indiferencia~ao essencial dentro do grupo de parentes
de substanciaº. Note-se que esta unidade se exprime através de
um conjunto de proibi96es, alimentares e sexuais; e que, por outro
lado esta unidade surge a partir da sexualidade, pois a substancia que une os individuos deriva do "parentesc?'.' (no ca~~ .. d?.
xami, o iniciador é dito pai). Mas ainda a pratica do tznoko
parece se apoiar na idéia de que os indivíduos sao feitos, fabricados, por um grupo: ele exprime a unidade da família d·e pr~ria980. O grupo, ou melhor, a categoría que se opóe ao tiñokolaw
sao os iwíkalaw - "aqueles que eu respeito (tenho kawíka) ":
os afins. Os tiñokolaw se definem por serem o conjunto de pessoas que nao comem em conjunto; os iwtkalaw sao indivíduos
cujo nome eu nao pronuncio. Os primeiros estao numa rela~ao
de mutualidade, continuidade de substancia; os segundos estao
numa rela~io de reciprocidade, descontinuidade de substancia
(exogamia). Em certo sentido, os iwíkalaw sao um caso particular da categoría mais ampla que se opóe ao grupo de substancia: ·
a comunidade da aldeia, que se relaciona com os tiñokolaw através da distribui~ao alimentar42 • O caso da ·doen~a é exemplar: o
grupo de substancia do doente se abstém, e posteriormente pro41 Ver da Matta, 1976, para a discussao desta "comunidade de substanciaº característica das sociedades indígenas do Brasil Central (Cf. tb. Seeger,
1975).
.
.
42 "O pagamento em alimentos é um indicador crucial de certas relactoes
definidas por outros critérios que os de parentesco
" (Becker, 1969,
p. 165).
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duz alimento que vai ser distribuído pela comunidade, na festa
em honra ao espírito causador da doen9a. Dessa comida, eles
náo comem, sáo os outros que comem.
Fazer tiñoko por alguém é marcar urna rela9ao de substancia;
nio pronunciar o nome de alguém é marcar urna rela9io de afi.,iidade. Em ambos os casos, proibi9óes (complementares) exprimem urna rela~io, e sio usadas estrategicamente pelos .y awalapíti na defini~ao das rela~oes que desejam ver sancionadas pela
comunidade (ver Becker, 1969).
e ·racilmente 'observável que as situa~óes que exigem a abstinencia sao aquel as em que os indivíduos estáo em contato com for~as anti ou para-sociais: momentos de crise, de passagem. A abstinencia é urna forma de exprimir e controlar estas crises. Toda
comunica9ao entre Sociedade, Natureza e Sobrenatureza se acompanha de tiñoko. A ruptura, a nao-observancia de urna proscri~io alimentar ou sexual pode ocasionar malefícios físicos, mas,
quando se trata de um jejum em causa própria, transforma o indivíduo em ipuñoñori-malú: homem de segunda classe, feiticeir.o
em potencial. O feiticeiro é alguém que, tntre outras coisas, nao
segue as proscri~es alimentares: ele nao sabe controlar suas rela~óes com o domínio extra-social43 • Os amulawnaw (chefes) e
os ipuñoñori-mina, ao avesso dos feiticeiros e homens ruins, sao
pessoas generosas e que seguem as regras restritivas do tiñokotí.
Como se ve, a generosidade (vs. o egoísmo do feiticeiro) e a
abstinencia sao faces da mesma moeda: abdica~io dos aspectos
anti-sociais da individualidade. Tiñiikotí vai, portanto, contribuir
para a forma9ao do ethos Yawalapíti44 ; ele replica o kawíka
(respeito e generosidade). F~zer tiñoko pelos parentes de substancia, ou em causa própria, se complementa pela generosidade
43 Seeger, 1974, p. 229, observa entre os Suyá equa9áo análoga, quebra
de restri9óes alimentares = feiti~aria .
44 A quebra de urna proscri~áo alimentar é um acontecimento kana·
katí. Kanakatí se diz do incesto, do nascimento de gemeos e, em geral, de
q~~lquer aci~ente desagradável, imprevisto. Em sentido estrito, parece sig·
mf1car urna irru~áo da Natureza na Cultura, do imprevisível no mundo
do previsível. A gemelaridade é abominada pelos Yawalapíti, que a ligam
a um excesso (note-se que Sol e Lua eram gemeos, e filhos de um animal)
animalesco, produto de urna sexualidade exagerada. A gemelaridade do
Sol e Lua aponta para o mundo excessivo que é o mundo do mito das
'
coisas úmañí.
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e pela presteza em distribuir alimento para os afins e . a comu·
nidade em geral.
A prática do tiñoko aponta para a rela9ao entre corpo e esta·
dos sociais: o corpo funciona como superfície de incidencias sociais; mudancras corporais sempre acompanham mudancras sociais,
e ambas sio objeto de tiñoko, que, assim, transforma a alimenta9io em símbolo da rela9io entre o indivíduo e a sociedade.
Note-se que a proibi9áo de se comer apapalutápa-mina - na verdade, nao se trata de urna proibi9áo, mas de urna prática impensável,
- é urna forma de tiñoko geral45 , que define a humanidade própria - os xinguanos4~.
Os indivíduos submetidos a urna proscri9io alimentar, em geral, só se alimentam de coisas insossas (nao-kihári, gastosas; só
comem coisas iñoyo, nojentas ou sem gosto); alimentos doces
(pujúa), como o mel, o mingau nukáya, sao evitados; o sal é ha·
nido. Sobretudo, de coisas sem ahí: os primeiros peixes comidos
após o jejum devem s~r pequenos, sem gordura, e apenas as espécies com menos ahí. lsto é visto como um esfor~o desagradável, urna prova9ao - apóia-se numa ética da purifica~io e do
ascetismo que parece dominar a cultura Yawalapíti. Os eméticos,
instrumento básico desta purifica9io, acompanham o tiñoko: eles
também sao insossos ( iñoyo), e sao incompatíveis com os alimentos saborosos.
"'
Urna categoría
especial de alimentos e práticas que devem ser
evitadas durante os períodos de abstinencia é kanupa. As coisas
kanupa sao prejudiciais as crian9as pequenas, doentes e liminares
em geral. Nukanupaa pá, estou kanupa, diz o indivíduo que acabou de ter rela9óes sexuais, ou se sua mulher está menstruada;
ele nao pode visitar o tomador de ataya (recluso), o xami iniciante, o doente grave. Certos peixes, grandes, ou espécies determinadas (arraia, pacu), nao podem ser comidos pelo grupo de
Isto é especula~áo minha; os Yawalapíti nao associam a abstinencia
a evita9áo alimentar dos ammais terrestres.
·
46 Esta análise de urna lógica corporal deve necessariamente incorporar
a considera9áo das marcas sobre a superfície do corpo: pintura, untura,
adornos. O urucum, o óleo de pequi, etc. sao substancias fundamentais
nesta lógica do sensível. Razóes de espa~o fazem-me deixar para outro
lugar o problema das rela~óes entre fabrica9áo do corpo e decora9ao do
corpo. Em princípio, estes process~$ sao mutuamente exclusivos.
45
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substancia do doente, porque dio kahiúti (dor), e sao kanupa.
Alguns animais sao muito kanupa, como o mutum-cavalo ou o
macuco. Os animais umañí sio muito kanupa. Mas este termo se
aplica também a alguns atos, que nao podem ser realizados, e~pe
cialmente por pais de crian~as pequenas: matar on~a, pegar penas de tucano, fazer pentes (aperta a barriga da crian~a), trabalhar na feitura de colares. Em alguns casos, trata-se de analogías
entre a a~áo e eventos corporais na crian~a; em outros, trata-se
de animais umañí, ou de motivos que ignoro• 1 •
O kanupa é especialmente perigoso para crian~as pequenas,
isto é, seres que a inda nio f oram integralmente culturalizados
(nio podem comer peixe, estio reclusos); a couvade Yawalapíti
tece-se em tomo desta categoria. Ela exprime um cuidado do grupo de substancia di ante de seres em fabrica~io, ou em con tato
com for~as extra-sociais (como o doente). As coisas kanupa sao
kawikári, perigosas. O kanupa é um símbolo da separa~io, da
distancia, que deve existir entre os seres liminares e o mundo
natural e sobrenatural. Os liminares sio seres frágeis e poderosos.
Se entrarem em contato com coisas kanupa, urna variedade de
malefícios corporais ocorrem: paralisia, convuls6es, diarréia, febre, conforme o caso. Certos temas da música das flautas apapálu
sio ditos kanupa: as crian~as nao podem ouvi-los.
Assim, tiñokotí e kanupa exprimem urna preocupa~áo Yawalapíti . com a corporalidade humana: toda liminaridade é de ccrta
fonna uma doen~a, urna fragiliza~io. E os indivíduos estáo ligados a um grupo que possui urna substancia comum, ~ que reage
em conjunto aos estímulos da natureza.

Trans/ormafoes: Os Espíritos
Os Yawalapíti postulam a existencia de uma categoría de seres
espirituais, que tem influencia considerável nos negócios humanos: causam a maioria das doen9as, encontram-se com os homens
no mato, ajudam os xamas, respondem como "donos" por certos
animais. Como já observei, sua classifica9ao como seres vivos é proVer Gregor, 1977, p. 272, para a enumera9ao das
em couvade .
47
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blemática. Na verdade, a categoria dos espíritos é aberta (aberta,
inclusive, para a manipula~io individual: cf. Gregor, 1977 cap.
19) ; melhor seria falar de urna espiritualiza~io potencial, a que
os seres estio su~metidos. Trata-se, de fato, de esb~ar aqui o
contexto da Sobrenatureza.
Em geral, há duas grandes classes de espíritos: (a) os sereskumií, isto é, animais e objetos que se revestem de urna essencia
transcendente; (b) os apapalutápa (espíritos) nomeados, que nao
tem correspondente no mundo visível. Este segundo conjunto inclui representa90es antropomórficas de fenomenos naturais, como
o trovio e o raio, e certos espíritos com urna forma particular. Os
Yawalapíti possuem urna representa9io visual deles, que se atualiza nos rituais. Entre os apapalutápa nomeados, os mais importantes sao patronos de cerimonias: Apasha, Yakuí-katu, Apapálu,
etc. Em ambas as classes, é comum se conceber os espíritos como
possuindo urna essencia antropomorfa por baixo de uma aparencia - concretamente pensada como urna roupa (iná) - monstruosa.
Os espíritos sao invisíveis (munupakinári); só aparecem para
o doente e para o xamá em transe. Ver um espírito acidentalmente (sempre quando se está só, fora do círculo da aldeia) provoca
por si só doen9a ou morte. Ver, com efeito, é algo que define
urna rela~io com a Sobrenatureza"8: o xamá é aquele que tem
urna visáo poderosa (awíri nuritá - olho bom). Quando se está
morrendo, veem-se as almas dos mortos; com febre, ve-se o espirito
causador da doen~a. A alma do doente viaja até as aldeias dos
apapalutápa, e os Yawalapíti comprazem-se em contar o que viram nestas viagens febris. O feiticeiro, igualmente, é um ser que
ve demais, sabendo o que se passa em casa alheia. Ele e os xamis
lan~am mio de remédios que agu~am a visio.
Os espíritos estio em toda a parte, menos dentro da aldeia,
onde surgem apenas nas situa~oes extraordinárias da doen~a, do
xamanismo e do ritual. Eles residem sobretudo nas lagoas que
abundam no Alto Xingu e no mato. O céu nao é considerado especialmente como morada de espíritos, embora lá vivam alguns,
como o Trovio e o urubu bicéfalo. Clareiras na floresta, sítios
48 Assim como o código olfativo tende a definir urna
Natureza, e o falar está associado a Sociedade.
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embaixo de árvores grandes sao · casa de apapalutápa. Sítios parti·
culares abrigam, por vezes, espíritos particulares. Assim, urna lagoinha que fica entre a aldeia e o Posto Indígena é morada de
urna apapalutsí (flauta pequena) que causa doen~a em crian~as
recém-nascidas. A "lagoa do segredo", área de antigas aldeias Y awalapíti, abrigava urna quantidade de espíritos maléficos. A vizinhan~a de tais locais é perigosa, visto que o modelo de relacionamento homem-espírito é a doen~a.
A anexa~ao do modificador / kumil/ ao termo para determinado animal, ou objeto, indica, como vimos,. que ele é um sobrenatural: grande, feroz, invisível. Há peixes-kumá, on~as-kumil, canoaskumá, tachos de assar beiju que sao kuma. Alguns animais, no
entanto, prescindem do modificador para que sejam considerados
como apapalutápa: o jacaré, a onr;a, o cervo, o macaco, foram-me
indicados como apapalutápa. Estes animais (todos, por sinal, apapalutápa-mina, bichos terrestres) , por sua vez, incluem-se entre
os seres umañí, arquétipos, isto é, seres míticos. Todos os seres e
personagens míticos sao definidos como apapalutápa: Sol, Lua,
Kwamuty, Ayanamá etc.4 ' . Assim, os espíritos atuais sao urna categoria de seres que mantém viva a rela~ao entre o mundo mítico
e o mundo histórico - esta distinr;ao, marcada no pensamento
Yawalapíti (cf. Viveiros de Castr~. 1977, cap. 111), é transcendida pela existencia dos espíritos. E a doen~a. por isto, constituise em instrumento privilegiado de contato entre indivíduo e mundo mítico, e o ritual, momento correspondente, quando entao é a
Sociedade que esquece o Tempo.
A questao de saber se um determinado ser espiritual é individual, singular, ou se é urna classe ou espécie de seres, nao parece
preocupar os Yawalapíti. Os espíritos possuem urna ubiqüidade
que dissolve a oposi~ao individual/ genérico. Alguns, como o primitivo Apasha, constituem verdadeiras sociedades, com homens,
mulheres, crian~as , aldeias, etc. Todos os espíritos sao iguais no
olfato sensível, no gosto pelo tabaco, pelo cheiro de akukúti (se-

49 Os Yawalapíti distinguem entre os awapúka (lit. "os nossos que nos
deram origem"), os ancestrais míticos, e os shokúñalaw, os antigos, isto é,
antepassados históricos. Os awapúka sao os criadores, e tudo o que criaram (ou mais bem transformaram, pois náo existe cria~áo ex nihilo no
pensamento Yawalapíti) entre na categoría umañí, protótipo .
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mente usada nos colares dos xamás), na atra~ao/temor da cor
negra.
,.,
Duas figuras da sociedade humana mantem urna rela~ao especial com os apapalutápa: os xamas e os feiticeiros. O espirito -::
qualquer um - é por defini~ao um x~má ~iat~má). ~lguns sao
especificamente xamas de certas categonas an1ma1~ .<ass1m, o _be~
te-vi espiritual é o xamá dos pássaros), mas espirito_ e ~ama sa~
em certa medida sinónimos; e efetivamente os xamas sao referidos pelo nome de seu espirito tutelar, dentro da comunidade dos
xamás do Alto Xingu. Eles sao xamas, além disso, por sua rela~ao com o tabaco - além de gostarem do cheiro, fornecem os
cigarros do xama durante a inicia9ao. Nuiatamá, meu xama, é como o xama humano refere-se a seu espirito-guia, o que parece
indicar que o papel xamanístico depende fundamentalmente da
presen9a ativa do espírito. Mas os espíritos sao também feiticeiros
(s/Wkou wokoti, dono de feiti~o), pois possuem flechas invisíveis
que lan9am no corpo dos doentes, como seus congeneres humanos. Sendo xamas e feiticeiros a .um só tempo, os espíritos provocam e curam as doen9as"º.
Os espíritos relacionam-se com a sociedade Yawalapíti em bases predominantemente individuais. Afora Apapálu, espirito das
flautas sagradas proibidas as mulheres, que talvez se constitua em
um culto da comunidade masculina (e o espirito feminino das
Amurikumálu, para a comunidade feminina), nao existe rela~ao
fixa entre determinados espíritos e papéis sociais, ou segmentos
sociais definidos. Os espíritos se manifestam para a sociedade
a través de urna rela~ao com um indivíduo. E a forma básica des ta
rela~ao é a doen~a.
A n~ao de doen~a. entre os Yawalapíti, presta-se mal a urna
correspondencia com o conceho ocidental de patologia. A doen~a
nao é um mal, ou nao é apenas isto. Pelo contrário, urna grande
parte do sistema cerimonial xinguano depende intrínsecamente do
sistema de cren9as ligado a doen~a. e o circuito de reciprocidade
ativado pelas cerimonias constituí-se no mecanismo mais geral de
integra~ao da comunidade de aldeia, além de estabelecer o esqueleto de um sistema político, em termos de coordena9áo do
trabalho coletívo (Dole, 1966). Sobretudo, pela doen9a definem50 Para o xamanismo e feiti~aria, ver Viveiros de Castro. 1977, cap. V.
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se as rela~óes entre o indivíduo (e seu grupo de substancia) e a
comunidade, incorporando urna crise individual na dinamica comunitária, dando-lhe urna linguagem estável que é a do mundo
mítico. Desta forma, o sistema cerimonial ativado pela doen~a
preenche o lugar dos grupos cerimoniais ou de parentesco que fizessem a media9ao entre indivíduo e sociedade - grupos inexistentes na sociedade xinguana.
A parte os males causados por feiticeiros (que podem, aliás,
auxiliar-se de espíritos), todas as doen~as decorrem de um contato com o mundo sobrenatural. O doente (kamá, doente ou morto)
é alguém que foi "matado" (kuká inukakína, diz-se do doente e
do xamá em transe) por um apapalutápa. Tal estado se deve a
penetra~io de dardos invisíveis (apapalutápa inukúla) no corpo,
que o xama retira e visibiliza na sessio curativa. Ele também pode
ser causado por um roubo da alma (ipaiori) pelo espírito que a
leva para a aldeia dos apapalutápa. Este roubo é a viagem febril
(o sonho é urna forma branda de tal jornada), que termina quando o xama repoe a alma com o auxílio de urna boneca spirit catcher
(yakulátsha; cf. yakulá, sombra, alma dos mortos), urna imagem
do .d~nte. U~a vez curado, o indivíduo passa a dever algo ao
espirito que viu. Ele deve patrocinar (ou entregar o patrocínio
a outrem, que tenha condi~6es económicas para tal - o que abre
o si.s~ema a eve~tualidade) urna cerimonia em que se representa 0
espirito, por me10 de cantos, dan~as e adornos/ pinturas corporais.
A festa é basicamente um momento em que o grupo de substancia
do doente (que tende a ser urna unidade de produ~io) produz alimento para distribui9ao geral. O espírito é encarnado pela comunidader.1, que recebe alimento do grupo que, idealmente, jejuou
dur~nt~ ~, doen~a .. A c_
omida _'~istribuída é dita: "(nome do espírit~? ~znula , comida do esp1nto. O doente torna-se patrono ( wokotz.: ver adiante) da cerimonia, e dela nao participa como ator.
Ass1m, ao encarnar o espírito, a comunidade o socializa e reintroduz
o indivíduo na sociedade.
'

ª.

51 Esta representa9ao do espírito no ritual coloca problemas interes~.~nt!!s gar~ ~":1ª análise da mimesis xinguana. Os dan9arinos sao ditos
1m1tar (1s~o~1ku~aa pa) o espírito. Mas nao existe a idéia de urna falsi-

~ade . nesta 1m1ta9ao; trata-se mais de um f azer como. Is to deve ser dis·
tmgu1,do do metamorfosear-se, que implica urna mudan~a de essencia e
tambem urna desordem (ver adiante).
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Mas, além do xama e do feiticeiro, também o doente é de alguma forma identificado como espírito. O momento de cura estabelece urna participa~ao mística, urna confusao essencial entre xami,
doente e espírito. Em termos mais gerais, existe urna n~io capital
no discurso Yawalapíti, a de metamorfose (yakaa pá), que define
um tipo de rela9ao entre humanos e Sobrenatureza, e que é ao
mesmo tempo desordem e cria~áo. O xami em transe, o doente em
delírio, os humanos que, nos mitos, transfonnaram-se em apapalutapa, todos sño exemplos dos processos de metamorfose. A cura
xamanística sup0e esta metamorfose (yakátsho é o nome do xami
especializado em descobrir feiti~os no mato e em conversar com os
espíritos). O próprio xamanismo é concebido como doen~a - o
chamado é urna doen9a em que um espírito se manifesta, dá
tabaco ao novi~, ensina-lhe os cantos e os remédios. Esta metamorfoseé indicada por um comportamento desordenado, anti-social,
cujo paradigma é o "correr no mato".
Os processos de metamorfose estao associados ao tabaco, e,
enquanto passagem entre Cultura e Sobrenatureza, opóem-se a passagem Natureza/ Cultura, associada ao semen e descrita como urna
fabrica~ao, um fazer (umaa pá). Nao parece haver, por outro
lado, a idéia de que o espírito se apossa, entra no corpo do doente
ou do xamá em transe; antes, é a alma que sai, e as flechas invisí- ·
veis (urna metonímia do espírito) que entram52 • o xami, esta espécie de doente, também possui flechas em seu corpo, só que nele
elas sáo um poder curativo (yutsho) .
Diz-se dos espíritos que eles ~ao donos ( wokoti) da doen~a
que causam. Os espíritos sao sobretudo donos de certos animais,
certas substancias. Por seu lado, eles nao podem ser possuídos
52. Isto náo é claro: há situa9óes em que o xami fica possesso, violento,
e saa correndo pela aldeia, quebrando tudo, f erindo crian9as. Ele está
.. transformado" (yakaa pá), e seus atos sáo atos do espírito que dirige seu
comportamento. Mas náo se afirma claramente que o espírito entra de
alguma forma no corpo do possesso; antes, ele vira espírito e se move em
um mundo que ninguém ve, a lógica de seus atos é inescrutável. Este
comoortamento violento do xama ocorre. idealmente, quando o apapalutápa
o . chama pela primeira vez para a profissio; pois há xamis que foram
featos, tr.abalhados , diretamente por um espírito. Na verdade, explosóes de ·
transe violento parecem ocorrer em momentos de crise aguda da comunida~e . (~orte de ~m doente importante), ou quando o xarrii está com sua
def1na9ao de realadade amea9ada. em oerigo de seu status ser deslegitimado
por acusa9óes de feiti9aria, f accionalismo.
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pelos humanos; no máximo sao tidos como ajudantes (ikapaluatsatá) do xama.
A no~ao Yawalapíti de apapalutápa é complexa, e nao espero
poder interpretá-la exaustivamente. Os seres sobrenaturais, como
observei na introdu~ao (cf. / kuma/ ), sao seres excessivos, que
transcendem o mundo previsível e ordenado da sociedade. A n~ao
de espírito é um classificador da incerteza, urna aloca~áo da responsabilidade (doen~a). Quando um evento qualquer destrói a
estrutura de previsibilidade social, ele é imediatamente classificado
como apapalutápa. E os apapalutápa sao também seres originários,
que remetem ao mundo mítico. Os apapalutápa sao os habitantes
do mundo "exterior.. - ocupam a esfera do impensável. Dentro
da sociedade, eles surgem como disruptores da ordem, mas sao
capturados pelo ritual. E nem sempre os espíritos sio maléficos
- para o xami, sao ajudantes, e ensinaram a.o s homens muita
coisa (as festas em sua homenagem). O mundo atual é duplicável, na cosmología Yawalapíti: é sempre possível espiritualizar um
ente, de forma que Natureza/ Sociedade e Sobrenatureza se espelham e se replicam. As coisas atuais (no sentido de presentes e
reais) sao réplicas ou versóes domesticadas deste mundo espiritual,
ao qual se ligam através da n~ao de wokoti. Por outro lado, existem grada~óes entre estes mundos: há papéis sociais em maior ou
menor contato com o mundo espiritual (xamas, feiticeiros) momentos de contato (doen~a), e os seres e eventos podem ser muito
(utúna, ruru) ou pouco (pahítsí, mina) apapalutápa. Além disto, o
panteon Yawalapíti é aberto e nao-hierarquizado. A liga~ao individual do espírito com o doente é coerente com as possibilidades de
cria~io inventiva nesta área (ver Gregor, 1977, cap.19 ) .
·A importancia da no~ao de espírito no pensamento Yawalapíti
coloca a questio da validade de distin~óes dualistas de tipo Natureza/ Cultura, e mesmo da eficácia explicativa dos domínios Natureza, Cultura e Sobrenatureza. Nas Mythologiques de Lévi-Strauss
boa ?~rte da mitología sul-americana é pensada a partir da primeir~
opos1~ao. Se ela dá conta realmente de certos tipos de cosmología
(a dos grupos Ge, p. e~.), em outros casos, como o Alto Xingu 0
Noroeste amazónico (Reichel-Dolmatoff, 1973) e outros (cf., p. e~.,
J· P · Dumont, 1972), faz-se necessária a inclusao de um domínio
da Sobrenatureza que, sobre mediar entre Natureza e Cultura integra-se dialeticamente a estes dois domínios. Lévi-Strauss, eviden-
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temente, nao deixou de levar isto em conta. O que chamo aten9ao
é para a necessidade de se verificar em termos de pesquisa etnográfica a constru~ao destes subuniversos ontológicos para cada caso
concreto.

Nota: A No9ao

d~

Wokoti, Dono, no Alto Xingu

Usamos neste trabalho a tradu9áo, feíta pelos próprios Yawalapíti , da categoria wokoti por "dono". Esta tradu~áo é problemática, pois wokoti é usado em contextos que nao podem ser cobertos pelo conceito ocidental de propriedade subjacente ao uso
comum de dono ou proprietário. Esta categoria, em seus correspondentes nas outras línguas do Alto Xingu, já foi examinada
( cf. Becker, 1969, para o oto Kalapalo e Gregor, 1977, para o
wekehe Mehináku) . Ela é urna no~ao fundamental da cultura xinguana, e a pluralidade de contextos de utiliza~ao parece i~dicar
alguma significa9ao geral, mais profunda, que de conta da tradu9ao
por " dono" e também de seus outros usos. Apenas humanos e es~
píritos, ou animais espiritualizados, podem ser wokoti de algo.
Em alguns casos , o wokoti é um patrono (caso das cerimonias
em que um indivíduo é o responsável pela distribui~ao de alimentos; ele é o wokoti da cerimonia); em outros, é o mestre (caso
de especialistas rituais, mestres cantores); ou o Senhor (caso de
espírito wokoti de espécies animais ou vegetais) ; em outros
a inda é o representante (caso do chefe de aldeia - putáka
wokoti - cuja fun9ao básica é representar o grupo em cerimOnias interaldeias). Pode significar também proprietário, no sentido comum. Em todos os casos, define um papel social através da
relacáo entre um sujeito e um determinado recurso (real ou sim·
bólico) . Assim, nem sempre se pode usar a expressao (x) + wokoti
como substituto da forma (possessivo) + (x) . Ou seja, nao é porque certas coisas sao " minhas" que eu sou "dono" delas.
Pretendo aqui apenas lan9ar urna sugestáo rápida de interpreta9ao da categoria wok iiti. Ela parece definir mais propriamente
urna rela9áo, nao apenas de posse, entre sujeito e objeto, e que
pode ser concebida em duas dire~5es : urna rela~ao de substancia,
urna rela9ao de representa9ao. A rela9ao de paternidade parece
ser o modelo concreto do 1voki>ti. Como tradu~ao abstrata, eu
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- - . Anthropologie structurale. París, Pion, 1958.

sugeriría a idéia de mediador. O_wokoti é aquele humano ou espíri·
to que faz a mediayao entre o objeto e a comunidade, que permite
o acesso (real ou simbólico) da Sociedade ao recurso referido.
Neste sentido, ele é um representante; e boa parte da estrutura
social xinguana se apóia numa classificai;ao de quem é o wokoti
de que. Esta categoría sugere urna análise semelhante a realizada
por Benveniste para certos conceitos indo-europeus (* / poti/; cf.
Benveniste, 1969, cap. 7), em que as idéias de mestre, represen·
tante e dono confundem-se.

- - . La Pensée sauvage. Paris. Pion, 1962.
- - . Le Cru et le cuit. Paris, Pion, 1964.
- - . Du Miel aux cendres. Paris, Pion, 1967.
MAUSS , Marcel. "Esquisse d'une théorie générale de la magie". In: Sociologie et anthropologie. Paris. P.U.F .. [1902] 1950.
MENEZES BASTOS, Rafael. A musico-16gica Kamayurá: para uma antro·
pologia da comunicafáo no Alto Xingu. Disserta~ao de mestrado niopublicada. Distrito Federal, Universidade de Brasilia. 1976.

- --. Musicologías: da menstruafáo as /lautas sagradas - notas sobre o
complexo das Jlautas sagradas entre os índios Kamayurá do Alto Xingu.

BIBLIOGRAFIA
AGOSTINHO, Pedro . Kwarip, mito e ritual no Alto Xingu. Sao Pauto,
Universidade de Sao Paulo, 1974a.

- - . Mitos e outras narrativas Kamayurá. Salvador, Universidade Fe·
deral da Bahia, 1974b.

S. e .. mimeo. s .d.
MONOD-BECQUELIN , A u rore. "Les aventures de soleil et tune et d'autres
mythes Trumai" . In: La pratique linguistique des indians Trumai.
París, CNRS/SELAF, 1975. v. 1 e 11.

BASSO, Ellen Becker. "The Kalapalo dietary system". In: Atti del XL Congresso internacionale degli americanisti. Roma-Genova. 1972.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Desana, le symbolisme universel des
indians Tukano du Haut Vaupes. Paris, Gallimard, 1973.

-

SEEGER, Anthony. Nature and culture and its trans/ormations in the

- . The Kalapalo Indians o/ Central Brazil. Nova lorque, Holt. Rine:
hart & Winston , 1973.

BATESON, Gregory . Naven. 2.a ed. California, Stanford University Press
1958.
,
BECKER, Ellen. Xingu society. Tese de doutoramento nao-publicada. Illi·
nois, Universidade de Chicago, 1969 .
BEN VEN 1STE, ~mile. Le vocabulaire des institutions indo-européenes. 1:
économie, parenté, société. Paris, Minuit, 1969.
DA MA TTA, Roberto. Um mundo dividido, a estrutura social dos índios
Apinagé. Petrópolis, Vozes. 1976.
DOLE. Gertrude . "Anarchy without chaos: alterna ti ves to political authority among the Kuikúru" . In: Political Anthropology. M . Swarz. A.
Tu den e V . Turner, eds. Chicago, Al di ne Pub., 1966.
DUMONT, Jean Paul . Under the Rainbow, Nature and Supernature among
the Panare lndians . Austin, University of Texas Press. 1972.
GREGOR , Thomas. Mehinaku : the drama o/ daily lije in a Brazilian Jndian village. Chicago. The University of Chicago Press, 1977.
L~Vl-STRAUSS, Claude.

Mauss. 1950 .

82

·

lntroduction

a l'oeuvre

de .Marcel Mauss. In:

cosmofogy and social organization o/ the Suyá, a Gi-speaking tribe
o/ Central Brazil. Tese de doutoramento nao-publicada. lllinois, Univer·
sidade de Chicago, 1974.
- - - . "By Ge out oí Africa: ideologies of conception and descent". Comunica~ao apresentada no simpósio Descent in Lowland South Ame·
rica. In: 74t11 meetings o/ the American Anthropological Association.
Washington, D.C., 1975.
- - -.. "Old clowns: the mediating role of old people's age·grade among
the Swjá". Comunica~áo apresentada no simpósio Age and generation:
hierachical relations in Lowland South America. In: 75t1t meeting o/
the American Anthopological Association. Washington. D.C., 1976.
VI LLAS BOAS, Orlando & VILLAS BOAS, Claudio. Xingu, seus índios,
seus mitos. Rio de Janeiro, Zahar, 1972.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo Batalha. Jndivíduo e sociedade no Alto
X ingu: os Y awalapíti. Disserta~ao de mestrado nao-publicada. Rio
de Janeiro. Museu Nacional, UFRJ, 1977.
ZARUR, George. Parentesco. ritual e economía no Alto Xingu. Brasília,
FUNAI , 1975.

83

ELEMENTOS PARA UMA SOCIOLOGIA
DOS VIAJANTES*

/oao Pacheco de Oliveira Filho
Museu Nacional - UFR/

I ntrodufiio
Que interesse podem ter os relatos de viagem para o antropólogo social de hoje? A diferenc;a de outras disciplinas, como a
Sociología e a Ciencia Política, a Antropología nao corresponde a
urna modalidade direta de auto-reflexao da sociedade européia do
século XIX, industrial e liberal, sobre a sua própria estrutura
e destino. Foram as sociedades nao-ocidentais que os antropólogos se dedicaram a estudar quase que com exclusividade até a
década de 50. O que os antropólogos postularam é que a compreensao do social deveria necessariamente passar pelo estudo da
multiplicidade de suas formas, que a tarefa básica era o conhecimento das outras sociedades, da sociedade do outro (isto é, do
nao europeu), o estudo das diferenc;as.
A relac;ao que existe, portanto, entre o antropólogo e os relatos de viajantes é marcada por .urna grande ambigüidade, ora
caracterizando-se por urna grande proximidade e pela expectativa
de estabelecer entre esses dois discursos urna relac;ao de complemen taridade, ora marcada pelo distanciamento e pelo caráter in- ·
'

.

• Esse levantamento sobre os viajantes faz parte de um conjunto de
textos de natureza histórica desenvolvidos no curso do subprojeto Corpus
Etnográfico do Alto Solimóes. Beneficiou-se também em ampla medida
das leituras e discussóes teórico-metodológicas realizadas no seminário Método de AnáUse em Antropología Social (1978), dirigido pelo Prof. Luis de
Castro Faria. Posteriormente urna primeira versao desse trabalho foi debatida em urna sessao do ciclo de reunióes intitulado A Quem lnteressar
Possa, promovido pelo mesmo professor, tendo sido de' grande valor os
comentários ·e sugestóes aí formulados em especial por Castro Faria e
Alfredo Wagner B. de Almeida.
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dissoluvelmente singular das informa\'.óes que respectivamente requerem e oferecem.
Enquanto reconhece nos relatos de viagem o formador de um
inventário mínimo de costumes e instituic;óes nao ocidentais colec;ao sem a qual a Antropología i:iao seria possível - , o antropólogo se situa em urna linha de continuidade com o viajante,
a ele devendo o seu próprio universo empírico de base 1 • Mas nao
se trata apenas de reconhecer um ·vínculo que remetería ao passado da disciplina, mas de evitar que as pesquisas atuais naturaJizem os costumes dos povos estudados, tomando os dados do
presente como expressáo estática de urna condic;áo natural e originária. Os relatos de viagem, ao contrário, ajudam o antropólogo
a imprimir a sociedade estudada urna dimensao histórica mais
profunda, reunindo informac;óes que transcendem em muito a
capacidade de observac;ao dos etnógrafos durante a sua situa~ao
de campo.
C_o nsiderando porém essa relac;ao pelo outro lado, existe urna
descontinuidade
radical entre as descric;óes dos viajantes e as exi1
gencias atuais da pesquisa antropológica. Os viajantes nao f ornecem dados suficientes para se promover urna análise segundo os
padrees requeridos atualmente por urna etnografía . De um lado
faltam informac;óes sobre inúmeros fatores (da maior relevancia)
totalmente descurados pelo viajante, enquanto as informac;óes
muitas vezes incidem justamente sobre aspectos de escassa significac;áo sociológica. De outro lado, mesmo as informac;óes relevantes sao fornecidas de maneira esparsa e bastante assistemática;
incid.em sobre diferentes áreas da vida social, raramente chegando
a formar um conjunto homoge.neo de dados; os dados sao coletados das mais diferentes formas ( observac;ao ·di reta, discurso do
nativo ou ainda do tradutor, informac;ao de terceiros, etc.), possuindo em conseqüencia graus de confiabilidade bastante diferentes e nem sempre facilmente detectáve~s pelo analista atual.
Para muitos antropólogos, movendo-se em urna perspectiva metodológica que o funcionalismo britanico. incorporou a própria tra1 ~ de se notar que as fontes de informa9ao para as constrw;óes teóricas dos primeiros antropólogos (Tylor, Frazer, Westermarck , Marrett) sao
inteiramente dadas pelos livros de viagens. por diários e cartas de missionários e administradores. Essa dependencia é geral entre os antropólogos evolucionistas ingleses, sendo partilhada por muitos autores posteriores (.inclusive Durkheim e Mauss).
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di9ao da disciplina, é no trabalho de campo (entendido esse num
sentido restrito, como contato r~gular e direcionado por critérios
técnicos especializados, com um grupo humano durante um período
extenso de tempo) que reside a atividade fundamental de pesquisa.
As observa9óes sistemáticas e integradas, que vao dar origem as
análises e constru9óes teóricas, dizem respeito ao presente imediato,
vivido e esmiu9ado pelo pesquisador em sua situa9ao de campo.
A utiliza~ao de dados de outra ordem (documentos históricos, re·
latos de viagem, etc.) tem sempre urna · finalidade subsidiária,
sendo usualmente remetidos as partes introdutórias· das monografías ou a tentativas gerais de contextualiza9ao.
Vistos dessa maneira, enquanto urna fonte de dados etnográficos
de valor secundário, os relatos de viagem nao . sao de modo algum
descurados, inclusive por alguns antropólogos funcionalistas2 • Mas
a medida que a enfase no corte sincrónico é suavizada e os pes·
quisadores desenvolvem outros interesses (seja em termos de um
estudo específico do passado, seja pretendendo de alguma forma
integrar um e outro), a manuten9ao dos mesmos esquemas de
uso dos relatos de viagem nao é mais possível. Considera9óes
analíticas nao podem mais se apoiar no uso arbitrár~o de dados
fragmentários.

Os Relatos dos Viaiantes como Etnografia
A pergunta entao que se impóe ao antropólogo como criterio
·definidor de sua posi9ao face aos relatos de viagem é em que medida tais descri9óes podem ser tomadas como constituindo urna
etnografia. Ou seja, as informa9óes contidas nos relatos de viagem podem ser consideradas: (a) confiáveis em sua observa9ao e
registro?; (b) de caráter relevante?; (c) em número suficiente
de modo a permitir que, apoiado apenas por elas, ·o pesquisador
atual possa exercer urna· análise antropológica?
O texto antropológico que possivelmente mais desenvolve essa
indaga9ao é um ensaio escrito por Florestan Fernandes em 1949
2 ~ o caso de incursóes históricas de antropólogos sociais ingleses
(Gluckman , ~chapera, Barnes) que combinam a investiga9ao de campo
co~ a pesquisa documental e bibliográfica (consulta a relatórios administrativos, fon tes missionárias, trabalhos históricos e relatos de viagem) .
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e mais tarde republicado ( 1958 e 1975) em livro, com o título
de Um balan90 crítico da contribui9ao etnográfica dos cronistas.
Alguns antropólogos tem inovado o tratamento de documentos his·
tóri~9s e de relatos- de viagens considerando-os enquanto expressao
de ideologías de e sobre o passado3 ; outros tem-se servido das
técnicas habituais do historiador para construir um pano de fundo
histórico sobre a vida do grupo, estudado igualmente em sua
condi9ao presente.
O que Florestan Femandes pretende com a obra dos cronistas, contudo, nao é nem praticar urna análise de ideología nem
comp·o r urna vasta colcha de retalhos histórica do passado dos
Tupi, mas sim aprender o conteúdo etnográfico positivo da obra
dos cronistas de modo a responder a indaga9óes atuais de ordem
sociológica e antropológica. Tendo como ponto de partida os relatos de 36 cronistas quinhentistas e seiscentistas sobre grupos
Tupi, ele elaborou urna lista de 92 problemas etnográficos sobre
os quais "existem dados positivos" que possibilitariam urna análise antropológica da sociedade Tupinambá.
Nao cabe aqui proceder a urna avalia9ao substantiva dos resultados dessa investiga9ao. O que importa discutir é a proposta metodológica delineada por Fernandes, bem como apreender as condi95es que essa requer para o seu exercício e os diferentes argumentos desenvolvidos para justificá-la.
Nao seria urna extensao abusiva do termo f alar de um conteúdo
etryográfico da obra dos cronistas quando essa etnografía é, em
primeiro lugar, o somatório de fatos colhidos por diferentes observadores em datas e locais diferentes, e, em segundo, como· regra
geral nao exige de quem a faz urna forma9ao especializada?
Para que a obra dos cronistas configure urna análise de Florestan Fernandes, urna verdadeira etnografía de certas tribos brasi. leiras, devem ser satisfeitas, a meu ver, duas condi9óes básicas: (a)
que todas as diferentes descri~es incidam sobre um objeto único;
(b) que as diferentes narra96es possuam certa homogeneidade, re3 Cito aqui como exemplos o estudo de Nathan Wachtel, La Vision de
Vaincus que , baseando-se em diferentes tipos de fontes, aprofunda o modo
diferenciado como um mesmo fato histórico - a conquista do Peru foi concebido e vivido por incas e espanhóis. Ou ainda, a pesquisa desenvolvida por Duchet (1971) sobre a rela~ao entre os relatos de viagem, a
filosofía do 1luminismo e a ideologia colonial .
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metendo a urna relativa unidade em term9s da realidade concebida e descrita pelo observador.
A primeira condir;ao é assegurada pelo quadro teórico geral de
orientar;ao funcionalista, naquela ocasiao explícitamente assumido
por Fernandes. A investigac;ao do autor abarca informac;óes fornecidas pelos cronistas e dispostas em um módulo temporal de século
e meio, tratando com diferentes grupos tribais localizados em pontos distintos no Brasil Colonia . Urna unidade possível de ser estabelecida entre todos esses relatos é, entao, através de um objeto
teórico que dirige, esta considerac;ao dos dados, isto é, urna conceituac;ao de sociedade estática e atemporal, avessa ao estudo da~ diversidades e das mudanc;as históricas.
Afirmar a unidade dos relatos dos viajantes por essa via seria
hoje inteiramente f ora de propósito. Ao contrário, parece-me que,
para que o pesquisador atual possa dar urna utiliza9ao mais fecunda a literatura de viagem, é preciso justamente livrar-se de
um quadro analítico de orientac;ao funcionalista, fechado ao estudo das mudanc;as históricas e das diferenc;as regionais. t necessário que o investigador se conscientize que toda a informac;ao
positiva fomecida por um determinado cronista se refere ao grupo tal, na época tal. Cronista algum trata da Sociedade Tupinambá tal como o antropólogo f uncionali'sta a con cebe, como um modelo de organizac;ao social e de cultura válido no século XVI e
no século XVII, no Maranhao, na Bahía, em Sao Paulo ou no
Amazonas.
Para que a observac;ao realizada pelo cronista fac;a sentido para
urna etnografía moderna (e nao corresponda a urna induc;ao do
próprio cronista ou do pesquisador atual) , é necessário que ela
seja localizada em um eixo que abranja tempo e espa904 • Isso
requer efetivamente deixar o material falar sobre aquilo que está
sendo observado, as situac;óes sociais concretas, deixando de lado
tanto as generaliza96es duvidosas feítas pelos próprios cronistas,
quanto a pretensao do antropólogo ~e reunir informac;óes proce-

4 Nesse sentido, aliás, caberia retomar algumas formula9óes do próprio
F!oresta~ Fernand~s ao ponderar que as informa9óes trazidas pelos cronistas d1zem respe1to a um passado imediato, constituindo-se ou em verda~eiros instantaneos sociais, ou caindo na categoria de indu9óes imprópnas (1975 , p. 275).
-
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,

dentes de diferentes tribos e diferentes momentos num monstro
mecanico e artificial (a sociedade ou a cultura tal).
Paralelamente é necessário proceder a urna reavaliac;ao, desprovida de preconceitos funcionalistas, sobre o valor etnográfico de
relatos históricos. Parece-me inteiramente erróneo acreditar que a
positividade dos documentos históricos submetidos a urna avalia<;ao criteriosa é necessariamente inferior a de urna etnografía
realizada segundo os procedimentos habituais do trabalho de
campo. O valor etnográfico de um relato histórico nao é em si
maior ou menor que dados de observafiio direta; seu valor é

instrumental e depende da de/ inifOO do conteúdo da investigafáO
realizada.
De acordo com o objeto de cada pesquisa, o valor heurístico
de fontes documentais e de dados de observa9áo direta pode variar
bastante. Em muitos casos os dados de que o investigador precisa
podem ser mais f acilmente reunidos a través de fon tes documentais
do que do estudo intensivo de urna comunidade local. Assim ocorre, por exemplo, em pesquisas que pretendem descrever a articulac;ao entre a comunidade local e as agencias e instituic;óes situadas
em níveis supralocais de determinac;ao. Ou ainda em estudos que
visam apreender transforma96es históricas que transbordam em
muito a capacidade de coleta de dados por um pesquisador durante seu período de campo (limitado espacial e temporalmente).
Quanto a segunda condi9ao, relativa a homogeneidade no plano
da observac;ao e da descric;ao, Florestan Fernandes aponta dois
fatores cuja convergencia a assegurariam . Após urna breve indicac;ao
histórica de como a crónica se cristalizou como um estilo narrativo, ele pondera que para .os autores quinhentistas e seiscentistas a
cronica se constituía em "urna técnica suficientemente elaborada
para comunicar ( ou exigir de quem pretendesse aplicá-la com
riQor) urna determinada atitude <liante da realidade e urna forma
definida de transmissao das experiencias pessoais acumuladas"
(Fernandes, t 975, p. 272). Em outro ponto o autor chama a
atenc;ao para o fato de que a obra dos cronistas, instrumento de
que se dispóe para reconstruir um passado morto, é igualmente
urna dimensao do acontecer histórico do processo. de expansao
colonial, pois "os cronistas eram ao mesmo tempo atores, e o
drama descrito apanha-os igualmente como personagens" (Fernandes, 1975, p. 270).
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E justamente na direfiio apontada por essas observafoes de
Florestan Fernandes - que me parecem inteiramente pioneiras
e originais face a época em que o texto foi escrito - que o
presente trabalho se desenvolve. Embora Fernandes pare~a ter tomado como um dado, a priori, que a unidade dos viajantes estava
garantida pelos padróes narrativos e pelas fun~óes sociais por eles
desempenhadas, essas reflexóes a meu ver constituem hipóteses
valiosas, que precisam ser, no en tanto, verificadas e justificadas
por urna pesquisa empírica específica.
A minha intem;ao nesse trabalho é colocar a prova, no caso
específico dos viajantes do Alto Solimoes, essa pretertsa homogeneidade no plano da observafao e da descrifao. Procuro entao
demonstrar que a homogeneidade dos relatos precisa ser restabelecida em func;ao de urna investiga~ao empírica que, ou demonstre
a existencia de urna unidade, ou aponte a presen~a de diferentes
tipos de etnografía aí reunidos. Antes disso, no entanto, toma-se
necessário aprofundar algumas considerac;óes críticas e procurar
delinear um quadro teórico mais ajustado a direc;ao pretendida.

A Obra dos Viajantes como Produ9lio Intelectual
A meu ver urna abordagem muito mais rigorosa seria propicia·
da atualmente pela utiliza9ao de esquemas analíticos derivados
da idéia de "campo intelectual" (ver Bourdieu, 1967, p. 141 e
167).Em primeiro lugar .é precis"'o dar um estatuto teórico ao obje·
to de investiga9ao: a obra dos cronistas deve ser pensada enquanto
produ~ao intelectual, isto é, como um tipo de produ9iio específica

realizada por cerios atores sociais, e de acordo com um conjunto
de regras e expectativas sociais historicamente definidas". Para
5 " Urna análi se interna da estrutura de um sistema de relacóes simbólicas
só consegue reunir fundamentos sólidos se estiver subordinada a urna
análise sociológica da estrutura do sistema de relacóes sociais de produ~io,
circulacao e consumo simbólicos, onde tais rela9óes sio engendradas e
onde se definem as f uncóes socia is que el as cumprem objetivamente em
um dado momento de tempo. ( ... ) De fato, cabe a sociología estabelecer
as condi9óes externas a serem cumpridas para que se possa instaurar um
sistema de relacóes sociais de produ9io, circula9io e consumo (por exemplo,
o campo científico ou um dado subcampo artístico) capaz de apresentar
características sociais necessárias ao desenvolvimento autonomo da ciencia
ou da arte. Cumpre-lhe também determinar as le is de f uncionamento que
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poder ser pensada como um instrumento de trabalho do etnógrafo
do século XVII e XVIII, a crónica deve ser conceituada enquanto

modalidade específica de produ~ao intelectual, orientada por certas normas técnicas de recorte, verbaliza9ao ·e sistematizafao da
realidade observada e que se distancia bastante de outras modali~

.

dades de produc;ao intelectual da época (como os ensaios, os discursos filosóficos, as m:emórias, os autos, etc.).
t importante ressalvar que, adotando-se a perspectiva teórica
de fazer a sociologia da produ~ao intelectual, nenhum sentido existe
em brandir um cientificismo de modo a desvalorizar como imperf eita a etnografia dos cronistasR. O que importa para a homoge·
neidade da descric;ao nao é o fato de que a observa~io tenha
sido feita por um único sujeito e durante um período limitado de
tempo (a típica situac;ao de campo), mas sim que esse sujeito
tenha passado por um processo específico de prepara~io que o

capacitou a perceber certos f enomenos (e nao out ros), a jalar
deles de certa forma e a propor certos tipos de explicafao. Se esse

instrumento corresponde a cristalizac;ao de teorias e normas per·
feitamente detectáveis na descri~ao realizada pelo autor - tenha ou
nao essa descri~ao urna pretensao científica - nao é mais marcada
pela arbitrariedade, nao cabendo entao ser rotulada como assistemática ou inaproveitável porque heterogenea.
Nao basta refletir sobre a crónica como urna modalidade de produ9ao intelectual. t necessário ter presente que a cita~io ante·
caracterizam propriamente este campo relativamente autonomo de rela~óes
sociais, leis capazes de explicar a estrutura das produ9óes simbólicas cor·
respondentes, bem como suas transforma~óes. ( ... ) Nio há qualquer razio
para que a ciencia conceda a sociedade dos eruditos, dos artistas, dos
escritores, o estatuto de exce9io que tal sociedade outorga a si ·mesma
com tanta facilidade. (. .. ) A ciencia deve aplicar a estes campos o princípio da teoría do conhecimento antropológico, segundo o qual os sistemas
simbólicos que um grupo produz e reproduz no ambito de um tipo deter·
minado de rela9óes sociais, adquiram seu verdadeiro sentido quando refe·
ridos as rela9óes de for9a que os tornam possíveis e sociologicantente necessários ... " (Bourdieu, t 974a, p . 175-t 76).
6 ~ claro que muitos cronistas apresentam para o pesquisador ..atual,
inte.ressado em comprovar teorías e fazer rela9óes que nio pertenciam ao
horizonte mental da época, urna impressio de pobreza etnográfica. lsso,
no entanto, pode ocorrer fambém com a etnografia academica. Embora
antropólogos atuais e viajantes falem de lugares distintos e em diferentes
configura9óes do saber, o problema de base é o mesmo: a imperfeita
adaptacao de dados etnográficos a teorías que nao orientaram a sua coleta.
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rior de Bourdieu vai bem além disso: a produfao intelectual nao

se faz em um vazio social dirigido apenas por certas normas técnicas e ideais de "como" e "o que" fazer, mas sim dentro de
um sistema de relafoes sociais que articula entre si os diferentes
tipos de produtores intelectuais, agrupando-os . e opondo-os segundo certos papéis e posifoes que aí assumem, segundo o seu
grau de acesso e controle de certos aspectos · materiais da produfaoi, segundo a legitimidade própria que possuem e os critérios de
hierarquizafiío que dispóem seus produtos face aos de outros.
Como se junta a discussao teórica precedente como o objeto
concreto deste trabalho, o estudo da populac;ao de viajantes que
estiveram no alto curso do rio Amazonas e que escreveram sobre
a regiáo? Tendo em vista as críticas apresentadas ao trabalho de
Florestan Femandes e as propostas referentes a um quadro analítico alternativo, esse texto pretende ser um exercício (ainda bastante f alho em termos f actuais e esquemático no plano conceitual)
de aplicac;ao de um tal tratamento a certa parcela da produc;ao
intelectual dos viajantes. Trata-se dessa forma de exemplificar
como seria possível, dentro do esquema analítico proposto, pensar
em conteúdo etnográfico de tais relatos - e nao de realizar urna
explora9ao substantiva de potencial etnográfico desses textos.
A preocupa9ao central desse trabalho é, portanto, discutir a

validade analítica da utiliza9iio da categoría genérica de "viajantes"
para um universo bem di/erenciado de produtores intelectuais, onde
existem diferentes tipos de bens simbólicos envolvidos, cada um
deles ligado a mecanismos bem distintos de produ9ao e de circula9ao, bem como a instancias variadas de legitimac;ao e consagrac;ao.
No correr da análise, a unidad~ dos viajantes é questionada, sendo
minha intern;ao a de explicitar que aí estao envolvidos diferentes
tipos de atores socia is, com f un96es intelectuais e posi96es socia is
altamente diferenciadas, com esquemas diversos de financiamento,
mecanismos distintos para a divulga9ao de seus resultados e
ocupando, em termos de legitimidade, diferentes esferas (Bourdieu, 1967, p. 160 a 163) na cultura da época.
7 Bourdieu sublinha que para romper as análises tradicionais de produi;ao intelectual é preciso constituir o campo intelectual "como sistema
de posii;oes pré-determinadas, abrangendo assim como os postos de um
mercado de trabalho, classes de agentes providos de propriedades (socialmente constituídas) de um tipo determinado'' (Rourdieu. 1'H4b. p. 190).
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A Populafao de Viajantes do Alto Solimóes
Existe urna produ9ao intelectual específica, elaborada por eruditos, historiadores e exploradores sobre os viajantes, de onde procurei partir, pois é nesses textos que a categoría unificadora de
viajantes é dotada de conteúdo e erigida enquanto instrumento
cognoscitivo. t muito grande, a diversidade nas formas e finalidade de tais trabalhos, indo desde listagens simples ou comentadas
e viagens ao Brasil seguindo a ordem cronológica, até descric;óes
romanceadas da vida e das explora96es de alguns dos viajantes
mais notáveis. Qualquer que seja a forma, no entanto, o que importa ·apreender é que esses autores: (a) operam urna selefao de
viajantes dentro de um conjunto muito mais amplo de possibilidades; (b) criam urna hierarquía entre os componentes dessa galería composta de viajantes; (c) dentro da produc;ao geral de cada
autor escolhem um aspecto específico eara consagrar e firmar como
representativo da totalidade da obra desse autor.
A considerac;ao desses autores - aquí referidos como classi1icadores - nao visa portan to avaliar o potencial analítico de
cada um . Através de processos ~e selec;ao, hierarquizac;ao, consagrac;ao e representac;ao, tais textos constituem o próprio objeto
da análise, isto é, os viajantes e os relatos de viagem. Nesse sentido ao falar em viajantes, estarei sempre me referindo ª? conjunto
de autores nomeados, recortados e valorizados por esses classificadores, is to é, a um domínio cristalizado de idéias, fa tos, juízos
e avalia96es, o qual se subordina a regras de produ9ao próprias ao
universo intelectual.
Por outro lado, limitei-me basicamente aos trabalhos de autores
brasileiros ou editados no Brasil sobre a contribuic;ao dos viajantes, utilizando de modo apenas subsidiário a produc;ao realizada
no exterior sobre os viajantes. Em conseqüencia disso é preciso
ficar claro que ao falar de urna populac;ao de viajantes, nao pretendo que isso reflita diretamente as avaliac;óes feítas sobre sua
produc;ao em seus respectivos países de origem (p. ex., o objeto
viajante, para classificadores localizados no campo intelectual
frances, ingles ou americano), mas sim como a sua obra foi filtrada pelo universo intelectual brasileiro, reavaliada e rearranjada.
Apoiado no trabalho de cinco classificadores, procurei construir a popula9ao de viajantes do Alto Solim6es. No quadro abaixo,
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:f. possível que para o leitor o apelo a diversos classificadores

ondo de modo comparati vo os resultados desse exercício, reexp
.
d
1
lacionando urna lista extensa de viajantes menciona os pe o menos
urna vez pelos classificadores, nas colun~s é indicada a presen9a/
ausencia de cada viajante na lista fornec1da por cada um dos classificadores considerados.
Quadro- I -

Os " classificadores'' e suas listagens de viajantes

Rodolfo Theodoro
Sampaio
Garcia
La Condamine
A. R. Ferreira
Spix e Martius

X
X
X

Hinde
Maw
Poepping
Smyth e Lowc
Castelnau
Palacios
Osculatti
Wallace
Bates
Spruce
Herndon e Gibbon
Avé-Lallemant

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Brown e Lidstone

X
X
X
X
X

Crévaux

X

Agassiz
Orton
Marcoy
Clough

X
X
X
X
X
X
X

Von
Santa Teschauer
Hagen
Rosa
X

X

•

*

de constru9iio social de um domínio ordenado e hierarquizado. :f.
preciso ver a consagra9iio,nao como urna dimensiio de consenso (ou

X

de urna tendencia ao consenso que poderia ser numericamente
mensurada), mas como um processo social realizado sempre com
finalidades particulares, a presentando portan to aspectos con/ litan tes
e de imposi9iio de perspectivas. Por isso nao trabalho com autorfon te, mas siro com classificador, isto é, autores que, com finalida-

X

X

X

X
X
X
X
X

des niio necessariamente convergentes, hierarquizam, representam e
cons~gram outros autores dentro de urna popula~iio por eles se-·
lecionada e construída. Cada listagem, portanto, corresponde a

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

.

X
X
X

X

'j?7

Nessa coluna estáo indicados alguns ~os exploradores que
J:Iª&~~
menciona em outro trabalho - Le continen t v,e!t des natura is es. f oi
trésor de cinq siécles d'histoire naturelle en Amerique du Sud d- ·tue ara
editado nos Estados Unidos (Greenberg, New _York, ~948) e tr~ u~~ ºp~rtu
o frances (Durel, París, 1950) . Embora eu nao con e!.a
tra u9a lificar
guesa do mesmo, achei interessante indicar a ~ua sele~ao para exemp
a~ diferenc;as de avaliai;óes feitas por estrange1ros.

*

ª
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sugira que ali se pretende, através da constata9ao de áreas de consenso, constituir urna galería de viajantes consagrados, como é
realizada, por exemplo, por W anderley Guilherme dos Santos
em um artigo ex ploratório sobre o pensamento político-social no
Brasil. A meu ver, em sua análise, Wanderley Gui1herme substantiva a no9ao de consagra9ao (ver Castro Faria, 1978, p. 1-2)
pretendendo apreende-la de modo pouco adequado, através do
uso empirista do critério de redundancia. Esse conceito de consagra~iio mascara, na aparencia de um rigor matemático, processos

'

urna forma de classifica9ao específica, que precisa ser pensada
enquanto' expressao da posi9ao do classificador no campo intelectual no momento da produ9ao.
Ao montar o quadro anterior, minha inten9ao, portanto, nao poderia se~ de construir urna galería de viajantes consagrados, mas
siro de constituir a popula9iio de viajantes do Alto Solimoes, isto
é, o meu objeto de investiga9ao empírica.
O conjunto de autores tomado como objeto dessa investiga~áo é
composto por quase todos os viajantes8 que percorreram o Alto
Solim6es até o terceiro quartel do século XIX. Essa popula~ao
de quase duas dezenas de viajantes está indicada no quadro abaixo, acompanhado de informa9óes de ordem biográfica que situam
o autor no tempo, especificando ano de nascimento e morte, país
8 Nao foram abordados os viajan tes que escreveram em alemao e aqueJes cujos textos nao existe tradu9ao disponível (Hinde e Poepping). Por
ausencia quase total de informa96es sobre a viagem. a posi9ao social e a
forma9ao intelectual do viajante, resolvi excluir também a Laurent de SaintCricq, que escreve sob o pseudónimo de Paul Marcoy, e o médico da marinha francesa, Ju les Crévaux.
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sob cuja bandeira realizou a expedi<;áo e o período de sua viagem. Na constitui<;áo dessa popula<;áo, a ordem seguida fói a · de
dispor os viajantes segu.ndo o ano de partida de cada expedi9ao.
Quadro I 1 -

Popula9ao de viajantes do Alto Solimóes
País

tado (critério cronológico). A medida porém que se reflete mais
sobre tai~ critérios, verifica-se que seu caráter arbitrário tende a
reduzir-se muito, pois aparecem em grande parte embutidos nas
condi<;óes sociológicas e intelectuais que constituem os pressupostos básicos da própria existencia das viagens9 •
Consideremos inicialmente os pré-requisitos sociológicos da existencia de viajantes e de relatos de viagem. t necessário em primeiro
lugar que Portugal e Espanha, nac;óes que colonizaram a regiao
amazónica,· autorizem e/ ou estimulem expedifóes que buscavam
descrever e conhecer as áreas colonizadas. Em segundo lugar é
preciso que tais na<;óes autorizem el ou incentivem a divulgafáo

Nascimento
Morte

Ano da
Viagem

La Condamine

1701-1774

1739-1743

Fran9a

A. R. Ferreira

1756-1815

1783-1792

Portugal

des resultados dessas viagens.

Spix e Martius

1794-1888

1817-1820

Austria

1827-1828

Inglaterra

Algumas indica9óes f ornecidas pelos classificadores sugerem que
efetivamente urna cortina foi descida pelas autoridades coloniais
sobre o imenso ccntinente verde. As crónicas e diários de viagem escritos sobre a regiáo amazónica durante o período colonial
foram sempre realizados por espanhóis e portugueses (Carvajal ,
Acuña, Heriarte, Monteiro Noronha , Ribeiro Sampaio, Braum e ,
mais tarde, a viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira)
ou por indivíduos . vinculados ~s políticas de ocupa<;áo daquelas
áreas (o Pe. Samuel Fritz, natural da Boemia, mas que estava a
servic;o da Companhia de Jesus e do rei da Espanha) . A permissao
a um estrangeiro para percorrer o rio Amazonas foi pela primeira
vez concedida a expedic;ao de La Condamine, devendo, no entanto,
essa comissao ser acompanhada em sua descida pelo cartógrafo
Pedro de Maldonado e por dois oficiais da marinha espanhola,
Antonio de Ulloa e Jorge Juan y Santacilla (Von Hagen, 1950,
p. 16).
Essa ·política de restric;ao e controle do acesso de estrangeiros
as colonias portuguesas e espanholas no Novo Mundo só vai mudar nas primeiras décadas do século XIX. Já na virada do século,
no reinado de Carlos IV, a Espanha reve a sua política de portas
fechadas face as colonias americanas e nao somente autoriza, como
longa
também custeia e fornece todo o apoio material possível

1781-1826

H . L. Maw
W. Smyth

1800-

1834-1835

Inglaterra

Castel na u

1812-1880

1843-1846

Fran9a

Osculatti

1808-

1847-1848

ltália

Wallace

1823-1913

1848-1852

Inglaterra

Bates

1825-1892

1848-1859

. Inglaterra

Spruce

1817-1893

1849-1864

Inglaterra

Herndon

1813-1857

185 1-1852

USA

A vé-Lal leman t

1812-1884

1859-

Alemanha

Agassiz

1807-1873

1865-1866

USA

Orton

1830-1877

1865-1866

USA

Clough

1867-1873

Inglaterra

B. Brown & Lidstone

1872-1873

USA

1886-

Fran9a

Monnier

1853-

Como foi possível constituir o universo efetivo dessa investiga980 partindo do conjunto maior de viajantes mencionados pelos
classificadores? Inicialmente pode ser dito que a populac;áo de
viajantes aqui estudada resulta da ado9áo sobreposta de tres critérios de exclusáo : (a) selecionaram-se apenas os viajantes que
es ti veram no Alto Solimóes . ( critério geográfico) ; , (b) f oram con·
siderados apenas os naturalistas e viajantes estrangeiros ( critério
de nacionalidade) ; (e) foi definido um período de tempo limi-
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9 Lembro-me da o bserva~ao de Bourdieu de que par.a a sociología da
produ\:ao intelectual nao basta proceder a urna autonomiza9ao metodológica, é necessário investigar cuidadosamente as condi\:óes históricas e sociais que tornam possível a existencia de um campo intelectual (Bourdieu,
1967, p. 145) , bem como de um determinado tipo de produtor e de produto in telectual.
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expedi<,:áo de Humboldt. Nesse momento a corte portuguesa mantém-se ainda em sua atitude isolacionista, como o comprova urna
ordem-régia expedida em 1800 ao governador-geral do Pará, indicando que " seria sumamente prejudicial" aos interesses políticos
da Coroa se " um tal barao de Humboldt, natural de Berlim",
estivess~ percorrendo território pertencente a Portugal (ver García, 1922, p. 882) .
- O estreitamento dos vínculos políticos e comerciais entre Portugal e a Inglaterra f avoreceu a locomo<;ao dos ingleses no Brasil
e o surgimento posterior de vários livros de viagem escritos por
comerciantes, gerentes, médicos, mineralogistas e outros sobre o
sul do país e a regiao leste e nordeste (T. Lindley , J. Luccock,
H. Koster, A. Grant , J. Mawe, etc.). Após o Congresso de Viena
novas alian9as políticas foram estabelecidas entre as cortes européias. Come<;aram a chegar ao Brasil entao viajantes e naturalistas procedentes de várias partes da Europa continental. Assim
ocorre com alemaes, como o príncipe de Wied-Neuwied · ( 18157) , como L. Rango e T. Leithold (1819-20); com franceses, como
August de Saint-Hilaire, H . Florence, H. Taunay e a missao artís- ·
tica, liderada por J-B. Debret; com a expedi¡yao científica custeada por Alexandre 1 da Rússia, dirigida por von Langsdorff, contando com L. Riedel, C. Hasse e M. Rugendas; com a missao austríaca , composta por ilustres naturalistas como J.C. Mi kan, J .R.
Poli, J.V. Natterer e aos quais vierara se incorporar, por solicita9ao
do governo da Baviera, J.B. von Spix e K.F .P. von Martius, e por
solicita¡yao do governo de Toscana, G . Raddi. (García, 1922,
p. 887) .
No correr das duas primeiras décadas do século XIX a política
isolacionista foi inteiramente abandonada, passando o Conde da
Barca, ministro do Príncipe Regente, a conceder aos viajantes
passaportes que lhes permitiam viajar sem obstáculo pelas províncias sob a prote9ao real. Além disso existem indica9óes de que
em certos casos as autoridades forneciam a alguns viajantes estrangeiros certa soma anual, admitindo-os na qualidade de pensionários do Brasil1°.
10 Tal prática fo i mencionada pelo pnnc1pe de Wied-Neuwied , que
narra q ue em 1815 seus companheiros. de expedi<;áo, Freyreiss e Sellow,
passaram a receber u m subsídio dispensado aos viajantes estrangeiros (Garcia , 1922. p. 88 ~ ).
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Por outro lado, as dificuldades criadas pelas autoridades coloniais para a divulga9ao dos relatos de viagens sempre f oram enormes. Urna lei da corte espanhola, datada de 1556, proíbe terminantemente a impressáo e a venda de quaisquer livros que tratassem
de assuntos relativos as Indias, para isso sendo necessária urna
licen~a especial dada pe~o Conselho das fndias (Von Hagen,
1950, p. 14) . Já o /ournal du Voyage escrito por La Condamine,
que estava fora do controle das autoridades ibéricas, teve diferentes edi9óes em vários países da Europa e f oi muito discutido nas
mais notáveis associa9óes científicas da época. Sorte radicalmente
diversa tiveram os manuscritos de Alexandre Rodrigues Ferreira,
que só foram publicados (e mesmo assim parcialmente) bem após
a Independencia e com a cria9áo do Instituto Histórico e Geográf(co Brasileiro, permanecendo ainda inédito até o ano de 1974
um conjunto de memórias depositadas na Biblioteca Nacional
(ver Carvalho, 1974) . Aliás os poucos relatos de viajantes que
foram publicados no Brasil sao justamente posteriores a Independencia e geralmente associados ao Segundo Império e a atividade
nele desenvolvida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
A obra dos viajantes está primordialmente publicada em língua
estrangeira, nos seus países de origem, circulando sob essa forma
entre os inte]ectuais brasileiros.
Nao se deve de maneira alguma valorizar exces.s ivamente as
'
condi~óes sociológicas
das viagens. De fato elas dependem fundamentalmente de pressuposi9oes científico-intelectuais sem as quais
nao existiriam viajantes nem relatos de viagem.
Em primeiro lugar cabe destacar que as viagens científicas dependem antes de tudo da existencia de naturalistas e de filósofos
da natureza, indivíduos com uma forma9ao humanística geral e
que se interessam principalmente em estudar fenomenos da natureza. de modo sistemático e mediante compara9oes e a constru9iío
de tipos, classes, generas e espécies. E através desse universo mental que toda a realidade com que eles entram em contato é observavivida. e descrita, inclusive o próprio registro sobre as tribos
1nd1genas encontradas e suas características11 •

?ª·,

l l ~ interessante no tar que ao descreverem a divisáo dos trabalhos de
observai;á? c~entífica. realizadas em suas viagens, Spix e Martius observam
que o pn me1ro. dev1 do a sua qualidade de zoólogo , ficou encarregado · de
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Isso requer um relativo desenvolvimento das institui~s do
campo intelectual, prioritariamente dos centros de ensino (universidades), deixando perceber como em critérios aparentemente arbitrários (como o de nacionalidade ou o cronológico) se esconde,
de fato, marcas de ordem intelectual. Em sua maioria as viagens
científicas sio feitas por ingleses, alemáes, franceses, porque faltam nas colonias portuguesas e espanholas (e nas próprias metrópoles) condi~s para formar quadros capacitados a desenvolver tal tipo de observa9áo da natureza.
um fato bastante significativo que a primeira viagem científica fe ita por um súdito
da Coroa Portuguesa foi a de Alexandre Rodrigues Ferreira, formado na Universidade de Coimbra, após profundas reformas introduzidas pelo Marques de Pombal ( 1772).
Muitos outros fatores ligados a vida científico-intelectual confluem no sentido de mostrar que a categoria de viagem científica
pode ser historicamente datada, surgindo em certa época (século
XVIII, especialmente na sua 2.ª metade) e em certos países (Fran~a, Alemanha, Austria, Inglaterra e, mais tarde, Estados Unidos),
viabilizada por determinados acontecimentos de ordem intelectual.
Evitando incursionar nessa di~io, remeteria o leitor ao trabalho
de Michele Duchet, que analisa detalhadamente a rela~io entre as
viagens e o universo intelectual da época.
Se essas reflexóes indicam que os cortes cronológicos e nacionais nao possuem o caráter arbitrário que inicialmente pareciam
ter, o mesmo nao se pode dizer em rela9áo ao critério geográfico
que permanece inexcedivelmente ligado ao meu particular interesse no estudo da regiio do Alto Solimóes. Isso faz com que os
resultados obtidos por urna análise que focaliza um conjunto
assim limitado de viajantes nao possam ser generalizados - sem
media9óes e sem passar por urna investiga9io específica - ao
conjunto de viajantes que percorreu o Brasil.
Cabe lembrar no entanto que a sele~io da área geográfica nao
é um processo f1Ue se impóe apenas ao pesquisador, mas urna
op9áo que deve ser tomada por cada viajante. E essa escolha deve
ser feita tendo em vista: (a) os critérios de sele9áo que apontam

e.

todo o reino animal, esse domínío abrangendo além da zoología propria·
mente dita, também a etnología, a antropología física, a arqueología e a
pré-história (Spix e Martius. 1976. v. 1, p. 22).

100

regióes diferentes como desigualmente interessantes para o exercício de sua atividade; (b) o conhecimento que lhe é dado possuir, pelo que está dito em livros, artigas, jornais, palestras ou
cartas, sobre cada- regiáo.
preciso ter presente, portanto, que determinadas áreas geográficas, em momentos diferentes, foram fortemente privilegiadas pelos viajantes, para ali se dirigindo urna parcela significativa desses,
urna vez que tal área estava sendo objeto das principais descobertas
e discussóes científicas entáo registradas. Parece-me que efetivamente assim ocorreu com a Amazonia, que se constituí durante o
século XIX em urna das áreas prioritárias de interesse para os
viajantes.
Essa importancia da Amazonia para os naturalistas é um fato
reconhecido pelos próprios dassificadores, como se pode ver no
trecho abaixo transcrito, onde Theodoro Sampaio se refere a primeira metade do século XIX: "No Brasil , é para o vale do Amazonas, a terra da Promissáo dos naturalistas e viajantes, que se
concentram as aten9óes do mundo sábio. A incomparável opulencia de sua Flora, desenvolvida num meio .físico sob condi¡;óes
especialíssimas, que de maravilha aí se reúnem; a variedade imensa de sua Fauna, máxime na parte ornitológica, entomológica e
na ictiologia de seus rios e lagos; o grande número de na9óes
selva.gens que ainda nas suas matas se ocultam ou vagueiam nos
seus grandes rios, muitos destes ainda inexplorados, tudo aí .atrai
o hornero da ciencia, ávido dos mistérios da natureza" (Sampaio,
·
s/ d, p. 15-16) 1 2 •

e.

A área geográfica selecionada - o Alto Solimóes - é a parte
da Amazonia sobre a qual incide a maior parte dos relatos dos
viajantes. A sua localiza9ao faz com que todas as grandes explora96es empreendidas no rio Amazonas, subindo até as suas nascentes ou descendo dos altiptanos peruanos até o Atlantico, forne~am em maior ou menor grau informa~óes sobre a regiao.

12 Além de mostrar a condi9ao privilegiada da Amazonia comparativamente a outras regióes no que conceme as pesquisas dos materialistas viajantes, a cita9ao de Sampaio explicita as diferentes áreas de conhecimento
abrangidas pelos naturalistas .do século XIX: a flora, a fauna '! as na~óe s
selvagens, deixando transparecer dessa maneira que a etnología seria um
ramo subsidiário da ciencia da natureza.
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Organiza~ao

Social das Viagens

As viagens científicas precisam ser vistas nao como fatos singulares, nunca repetidos, mas sim como um fenómeno regido por
um conjunto de normas sociais específicas, um cam vo onde exis-

tem papéis e posi~óes bem estatuídas e para o qual convergem
expectativas e recursos deJinidos socialmente. Nao devem, portanto, ser entendidas como objeto de interesse de eruditos, mas como
objeto de in vestigac;ao por parte do sociólogo voltado para o estudo da produc;ao intelectual. Longe de ser um fato arbitrário ou
dependente de motivac;óes individuais e contingentes, a possibilidade de concretizac;ao de urna viagem tem necessariamente que
passar por· mecanismos de definic;ao e selec;ao de objetivos e pessoas, bem como de fornecimento de recursos que precisam ser
minuciosamente analisados pelo pesquisador atual.
. Partindo da populac;ao de viajantes, é necessário apreender vános momentos nos quais as aspirac;óes de indivíduos ou grupos
passam por um procesos de triagem e redefinic;ao social antes de
chegar a concretizar-se:
1 .º) Ouais sao as finalidades atribuídas as viagens? Quais as
razóes que levam pessoas e instituic;óes a despenderem
tempo e recursos na sua promoc;ao?
2.º)
uem arca com os custos materiais da realiza~ao das
viagens? Quais as diferentes fontes e as diversas modalidades de financiamento possíveis?
3.º) Ouem sao os viajantes? Quais sao as qualifica9óes intelectuais e as características que possuem, ou se espera
que possuam, os indivíduos que realizam tais viagens?
4.º) Ouais sao as recompensas e premios dados aos viajantes
em fun9ao de sua atividade? E como isso afeta a sua
própria decisao de dedicar-se as viagens?
S.º) Como se dá a organizac;ao interna das viagens? Quais os ·
papéis sociais e as hierarquías aí existentes? Como é estabelecida a dura9ao das viagens e fixada a área a que ela
se destina?

o

Finalidades
Cabe esclarecer que ao f alar em finalidades das viagens nao estou
pensando em constru<;óes explicativas montadas a partir da ótica
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de comentadores ou classificadores (situados na época ou nao),
mas sim naquelas finalidades explícitamente destacadas por cada
autor no correr de seu relato.
Considerando a populac;ao de viajantes, a finalidade mais geral
presente em todas as formulac;óes é a preocupac;ao em ver e observar fatos novos, ampliando assim de algum modo o horizonte de
conhecimento. Tal intenc;ao, no entanto, toma urna pluralidade
•
de formas.
Em primeiro lugar há que ressaltar aqueles autores que veem
como finalidade das viagens a ampliac;ao de urna certa área de
conhecimentos tida como científica ou, ainda, a formac;ao de
conhecimentos dentro de um certo domínio do saber. Em alguns
casos encontra-se enfatizada ora a importancia especial das observac;oes astronómicas e geodésicas (La Condamine e, em certa medida, Castelnau), ora particularmente certos ramos das ciencias
naturais (como é o caso de Spix e Martius, preocupados em particular com a zoologia . e a botanica; de Spruce, com a botanica;
de Wallace, Bates, Agassiz e Orton, interessados em diferentes
ramos da zoología). Ao lado dessa preocupa9ao específica com
certos setores do conhecimento científico, existem outros viajantes que definem suas finalidades de urna maneira mais ampla, associando-as a certos domínios do saber. ~ o caso, por exemplo,
de Alexandre Rodrigues Ferreira, que caracteriza suas viagens
como "filosóficas", vinculando-as ao domínio da filosofía da natureza (ver mais adiante indicac;óes sobre o conteúdo dessa categoría). ~ também o caso de alguns viajantes que caracterizam as
finalidades de sua expedic;ao englobando-as na acumulac;ao de
novos conhecimentos do domínio da história natural (essa cate- ·
goria aparece fortemente marcada em viajantes como Castelnau,
Agassiz, Orton, Bates, Wallace ·e Spruce), concretizando-se na atividade da coleta de colec;óes destinadas aos vários museus de
história natural existentes na Europa e nos Estados Unidos.
O segundo modo de definic;ao das finalidades das viagens está
fundamentalmente ligado a obtenc;ao de informac;óes práticas de
cunho geográfico e económico. Assim W. Smith e Herndon, percorrendo o río Amazonas com quase duas décadas de intervalo,
tem objetivos explicitamente identicos: informar sobre a navegabilidade dos rios e sua possibilidade de servir como instrumento
para o comércio e o desenvolvimento do potencial económico da
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reg1ao. Análoga é a preocupa'-'ªº manifestada por Barrington
Brown & Lidstone, voltados para o estudo das vias de comunicayáo fluviais ten do em vista perspectivas oferecidas para o transporte marítimo e a coloniza9ao do vale do Amazonas por imigrantes estrangeiros. Em certa medida a descri9ao realizada por H. L.
Maw se aproxima das inten9óes expressadas pelos viajantes desse
segundo grupo, centralizando suas observa96es nos aspectos económico-sociais e geográficos.
Existe ainda urna terceira forma de definir os objetivos da expedi9ao, evitando restringir o seu foco de observa9ao e deixaitdo
de maneira vaga e implícita os critérios que levam a sele9ao dos
fatos observados. Formula96es desse tipo aparecem em Clough,
que realiza um levantamento amplo da regiao em seus diferentes
aspectos. Um outro autor que nao procede a qualquer especifica9ao de seus interesses para o leitor é Avé-Lallemant, que apenas
se refere vagamente ao seu desejo de conhecer as regiáo tropicais.
Outras vezes ainda, o que é marcado pelo autor é a condi9ao
aventuresca da viagem, como é feíto por Monnier ao observar que
em vários aspectos (geografía e etnografía) a América do Sul
ainda é "urna terra de mistérios" (Monnier, 1980, p. ii). Osculatti
salienta igualmente o caráter misterioso e inexplorado das regi6es
percorridas, enfatizando em especial os riscos presentes em tais
expedi9óes, cuja realiza9ao ele teria empreendido nao somente
para trazer certas vantagens a alguns ramos das ciencias naturais,
mas também no sentido de "trazer glória a sua terra natal"
(Osculatti, 1854, p. 2) e de obter o reconhecimento de seus
compatriotas ( 1854, p. xiii).

Fontes financiadoras

Urna boa parcela dessa popula9áo tem suas explora~ viabilizadas economicamente através de fundos públicos. Assim
ocorreu principalmente com os viajantes do século XVIII (~
mo La Condamine, Alexandre Rodrigues Ferreira), mas também
com alguns do século XIX (Spix e Martius, W. Smyth, Castelnau
e Herndon) . Dentro desse conjunto podem ser distinguidos dois
subtipos básicos de fonte financiadora: um onde o fomecimento
de recursos é feíto em nome do govemo; outro onde é associado
as atividades da marinha. Nesse segundo subtipo estio incluidas
as viagens de W. Smyth e de Herndon, financiadas respectivamente pela marinha inglesa e pela marinha americana.
Quanto ao primeiro subtipo é importante destacar como
urna evidencia da nao autonomizafao do campo intelectual face

ao campo político durante a segunda metade do século XVII
- que os naturalistas aí mencionados só sao subsidiados pelo
Estado mediante a intervenfao direta de algum benfeitor situado nas altas esferas das decisóes políticas. Assim é que La Condamine observa que a concessáo de fundos para a sua expedi980 se deve a urna iniciativa do rei Luís XV, enquanto Spix e
Martius dedicam o seu livro ao rei da Baviera, que lhes possibili tou a execu9ao da viagem. O próprio Castelnau, escrevendo
em um período bem posterior, deixa claro que a sua expedi~io,
esbarrando em dificuldades e desinteresse junto a burocracia
francesa, só pode ser realizada devido a "um príncipe que dedicava um interesse tao vivo quanto esclarecido as ciencias geográficas" (Castelnau, 1850, p. 6).
A segunda fonte de financiamento é representada por fundos
privados, provenientes ora de institui96es científicas (como o
Smithsonian Institution, que subsidiou a expedi9ao de Orton
em 1867) , ora mediante concessao de fundos por um·a grande
empresa privada (como ocorrcu com a expedi9ao de Barrington
Brown & Lindstone, financiada pela Amazon Steam Navigation
Company), ora a través do apoio de entidades religiosas voltadas
para a evangeliza9ao de povos nao ocidentais (o caso da viagem
realizada por R. S. Clough, em 1872-3, com recursos da South
American Missionary Society) .

Fontes e Modalidades de Financimento
Para efeitos de descri9ao de como a popula9ao de viajantes
estudada obtém os recursos necessários a realiza9ao de suas explora9óes, eu reuni as fontes financiadoras em tres grandes grupos,
um manobrando com fundos públicos, out ro com fundos privados,
o terceiro com recursos individuais . Quanto as modalidades de
financiamento por sua vez separei igualmente em tres grupos:
as viagens subsidiadas por institui9óes, as que levantam seus recursos através do mercado de bens simbólicos e as que sao sustentadas com recursos estritamente particulares.
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A terceira fonte · de financiamento é constituída por recursos
exclusivamente de particulares ou do próprio viajante. Ao tratar
logo em seguida das modalidades de financiamento possíveis
descreverei mais extensamente as formas que pode assumir tal
tipo de financiamento.
b -

Esquemas de financiamentos

Existem basicamente tres grandes esquemas para financiamento de viagens. O primeiro deles é a concessao de fundos por
parte de algumas instituic;óes ou organismos (públicos ou privados) diretamente ao viajante, sendo os méritos da expedir;ao
divididos entre o viajante e a instituic;ao, geralmente cabendo a
essa última decidir sobre a destinac;ao a ser dada aos objetos coletados durante a viagem. Assim, por exemplo, grande parte das
colec;óes reunidas por Spix e Martius foram destinadas ao Museu de História Natural da Academia de Ciencias de Munique,
bem como ao Museu de História Natural de Viena, cujo diretor,
Dr. Von Scheibes, organizou a comissao científica austríaca que
veio ao Brasil, a qual se juntaram Spix e Martius (Spix e Martius, 1976, v. 1, p. 23). A. R. Ferreira transportou para Portugal, para o Real Museu da Ajuda (do qual mais tarde veio a
ser administrador) as colec;oes que havia formado durante su as
viagens na Amazonia. Castelnau nao indica a destinac;ao última
de sua colec;ao, mas observa que as colec;óes de história natural
foram expostas ao público durante vários .meses no /ardim des
Plantes, em Paris (Castelnau, 1850, p. 23). Na expedic;ao de
Orton urna ampla · parcela das espécies coletadas f oi enviada pelo
Smithsonian lnstitution a diversos especialistas para identificac;ao e
estudo, ficando depositada em vários museus, como o do Smithsonian Institution, da Philadelphia Academy of Natural Science,
da Boston Society of Natural History, da Peabody Academy of
Science e do Vassar Colege (Orton, 1876, p. xii-xiii) .
Urna outra modalidade de obtenc;ao de recursos para a realiza9ao de viagens está ligada a operac;ao do mercado de bens
simbólicos. Basicamente sao registrados os dois esquemas de financiamentos, um ligado a forma9ao de cole96es de história natural, outro a atividade editorial, nao sendo ambos necessariamente excludentes.
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b1 -

Mercado de cole9oes

O principal esquema de financiamento das viagens através da
entrada no mercado de -bens simbólicos é constituído principalmente pela venda das cole9oes de história natural. Embora isso
surpreenda o pesquisador contemporáneo, habituado a ver um
grau relativamente elevado de autonomizac;ao do campo intelectual , cujas instituic;oes em grande parte controlam, influenciam ·
ou direcionam os meios de financiamento de pesquisas científicas, o apelo ao comércio de colec;óes era um fato extremamente
comum durante o período histórico aqui considerado13 •
Alguns dos principais naturalistas ingleses da metade do século
passado tiveram suas investigac;óes viabilizadas por meio da venda de colec;óes por eles constituídas. A diferenc;a de outros grandes dentistas (como Darwin, que dispunha de fortuna pessoal
e de recursos para adquirir colec;óes), Wallace e Bates apenas
puderam estudar as espécies naturais enquanto se lanc;avam a
recolhe-las. O pagamento dos custos das viagens era feito com
a venda de duplica/as e de cole9oes inteiras, quer fosse para
grandes museus da Europa, para outros cientistas de vulto, ou
mesmo para colecionadores de maior porte.
Bates, narrando a preparac;ao de sua viagem (planejada e iniciada junto com Wallace), observa claramente que a idéia de
ambos era de reporem os gastos com a " venda de duplicatas
das colec;oes" (Bates, 1944, . prefácio a l.ª edic;ao, p. 11). Durante onze anos ele enviou regularmente colec;oes para Londres a fim de serem vendidas e lhe garantirem a permanencia
e a continuidade de seus estudos na regiao amazónica (Bates,
op. cit., p. 14) 14 .

13 A relafYaO entre mercado de cole9óes e financiamento de certo tipo
de pesquisa científica foi apontada por Luis de Castro Faria, em comunica9ao apresentada no simpósio A Pesquisa Etnológica no Brasil, realizado no Rio de Janeiro, junho de 1978. Trata va-se ali de indicar como grande
parte das pesquisas etnográficas empreendidas por Curt Nimuendaju na
primeira metade desse século f oram viabilizadas materialmente a través da
venda de cole9óes etnográficas a museus estrangeiros e brasileiros.
14 Mas que nao se julgue que a venda de cole9óes fosse exclusivamente
um artifício utilizado por viajantes dotados de poucos recursos para financiar suas pesquisas. O próprio J. Orton afirma que a maior parte de suas
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Existem outros esquemas de financiamento ainda ligados ao
mercado de colec;óes que podem ser detectados na análise da
populac;ao de viajantes estudada: sao os mecanismos de emprés-·
timos e subscriroes q~e podem ser acionados por viajantes que
já anteriormente tinham certa notoriedade (ou apoio) nos meios
científicos. Assim ocorreu com Spruce, como será <lito mais adiante, que já havia realizado em 1845-6 urna viagem científica aos
Pirineus, apoiando-se entao em um empréstimo a ser pago com.
a venda de colec;óes de plantas (ver Wallace, 1908, p. xxviii·
xxix). Para a viagem a Amazonia funcionou um esquema de
subscric;oes, inicialmente composto apenas por onze especialistas e colecionadores; mais tarde, após a divulgac;ao de análises
de cientistas de renome que se basearam no material recolhido
por Spruce, esse número subiu para acima de trinta (Wallace,
1908, p. xxxiii) . Nas partes e e d retomarei certos aspectos dos
fatos acima mencionados, procurando pensar o sistema de relac;oes sociais por meio do qual as viagens se tomam possíveis
e como os viajantes estao conectados a certas posic;óes e instituic;óes do campo intelectual.

b2 - . Mercado editorial

Quadro 11 l -

Autor e Ano da
1~ Edi9ao

cole9óes de história natural, reunidas em urna expedi9ao subsidiada pelo
Smithsonian Institution , foi comprada ("purchased") pela Universidade de
Ingham, Leroy, N. Y. (Orton, 1876, p. xiii).
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Publica9ao no
. Brasil

La Condamine,
1745

Reedi9óes no
País
1745,
1746,
1747,
1813,

em
em
em
em

espanhol
alemio
ingles
ingles

La Condamine,
1751
Spix e Martius,
1823/9
Maw, 1829

1949

Wallace, 1853

1889 (2~ ed.)
1895 (5• ed.); 1911

1939

1952 (21t> ed.)
1961
1864 (2~ ed. res.)
1873 (31!- ed.)
1891 (61!- ed.)
1895 (7• ed.)

1924, em alemio
1930, nos E. Unidos
1934, nos E. Unidos
1868, na Inglaterra
1869, na Fran~a
1974, na Franc;a
(ed. resumida)
1880, na Fran9a
(2• ed. resumida)

Agassiz, 1868

Brown & Lidstone, 1878
A. R. Ferreira,
1886/8
Monnier, 1890
Spruce, 1908

1944

1831

1854 (2• ed.)

Orton, 1871

Edi9óes no
Exterior

1938; 1976

Osculatti, 1850

Herndon, 1854
Avé-Lallemant,
1860
Bates, 1863

·

1944

Smyth, 1836
Castelnau, 1850

~

importante registrar que a atividade editorial pode ser urna
fonte (secundária) de financiamento para o viajante. Pelo menos em um caso, o de Monnier, que já escrevera anteriormente
outros livros de viagem e que já fora premiado pela Academia
Fra~cesa, é explicitamente mencionado que seu relato deve pagar os ct.istos da expedi9ao.
Considerando o quadro 111, onde os viajantes figuram na qualidade de autores (e portanto de personagens do mercado de
obras literárias), é pos_sível constatar que sao poucos os relatos
de viagem que tiveram urna ampla circulac;ao social.

A circula9ao dos livros de viagens

1876

(3~

1944

1871 (cap.
XV somente)
1938

ed.)

1886/8
1974
1942, em espanhol
(Equador)

Clough, s/d
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De seis, entre os vinte viajantes, só foi possível localizar urna
única edi9ao (Smyth e Lowe; Barrington Brown e Lidstone;
Monnier; Clough), e seis outros além da edi9áo original só foram publicados no Brasil (La Condamine, 1751 ; Spix e Martius;
Castelnau; Maw; Avé-Lallemant). Sao poucos os casos em que
tais obras podem efetivamente ter integrado um circuito amplia:.
do de distribui9ao, tomando-se como indicador disso a existencia e o número de tradu9óes e reedi9óes 1 5 de cada obra dos viajantes. Sem contar as reedi96es recentes (Herndon, 1952, por
exemplo), os relatos de viagem que atingiram várias reedi96es
sao os de Bates (sete edi96es inglesas entre 1863 e 1895), Wallace (cinco edi9óes entre 1853 e 1895), Agassiz, Orton e
Osculatti.
~ possível observar a existencia de dois tipos de edi9óes: as
que sao realizadas em outros países e que visam tornar o texto
acessível aos leitores daquele idioma, e as reedil(Oes surgidas no
mesmo país, ampliando assim a f aixa de público atingida pelo
texto. No primeiro caso se enquadra a circula9áo da Relation
abrégée de La Condamine, no segundo, as reedi96es sucessivas
de Bates e Wallace. Os dois casos se combinam nas edi96es
francesas de Agassiz, abarcando tanto as esferas mais especializadas do mercado (edi9ao de 1869), quanto permitindo urna
difusao mais amp]a do texto através de urna versao reduzida
(as edi9óes de 1874 e 1880).
Já por sua forma e estilo, as obras do segundo grupo visam
obter urna circula9ao ampla, sendo redigidas em linguagem simples e sem digressóes de interesse exclusivamente científico. A
publica9ao dessas obras constituí um empreendimento do mercado editorial1 6 , contrastando por aí também com rela96es de
viagem (Spix e Martius e Castelnau) que se destinam a um
público letrado mais reduzido e para cujas edi96es o Estado
concorreu de algum modo.
15 Nao con segui obter dados relativos ao indicador mais adequado, que
seria a tiragem de cada urna dessas obras, tendo que recorrer entao exclusivamente as reedi9óes e traduc,:óes noticiadas nas biografías e bibliografias
desses au tores.
16 Essa é típicamente urna situac,:ao inglesa. Vale .notar que para a
segunda edic,:áo de Osculatti (nao consegui ter em máos a primeira) funcionou efetivamente o esquema de subscric,:óes, ao final do Jivro· constando
urna lista de mais de 200 pessoas e instituic,:óes, cobrindo aproximadamente
350 exemplares (Osculatti, 1854, p. 540 a ·s44) .
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No caso de v1a1antes cuja situa9ao pecuniária é incerta, a
publica9ao de seus relatos de viagem const1tu1 urna fonte alternativa de rendimentos. Em certos cas9s a própria preserva9ao
material dos viajantes exigiu urna associa9iio entre a atividade

de formar cole9oes científicas e a de redigir livros de viagem.

O insucesso da expedi9ao de W allace a Amazonia em termos de
obten9ao de cole96es de história natural o navio em que
regressava a Inglaterra íncendiou-se, perdendo-se entao suas co-·
le96es e seus escritos científicos - , efefivamen te o for9ou a
obter recursos de outras fontes (livros e conferencias). Quanto a Bates, após o seu retorno a Inglaterra e até a sua morte
em 1892, sua situa9ao económica era extremamente precária,
sendo-lhe de valía a difusa o ampla de seus relatos de viagem.
Urna terceira modalidade de viabiliza9ao das viagens é median·
te recursos particulares. Um dos esquemas pelos quais isso pode
ocorrer é através do autofinanciamento por parte de viajantes
dotados de amplos recursos económicos. Embora se trate de
urna prática nao muito f reqüente e usualmente restrita a expedi 96es com apenas um viajante (e nao comissóes científicas),
existem alguns casos que devem ser registrados. O caso mais
notório é a expedi9ao de Osculatti que, segundo suas próprias
informa96es, nao teve auxílio de qualquer governo oti sociedade científica, limitando-se ao que pode ria f azer com base na
sua fortuna privada (Osculatti, 1854, p . 2). Como Osculatti já
havia realizado várias outras viagens anteriormente - em 1830
a Grécia, -Egito e Turquía; em 1834-6 a costa do Pacífico na
América do Sul e cordilheira dos Andes; em 1841 a Armenia,
Pérsia e f ndia (Larousse Grand Dictionnaire Universel du
X l X Siecle, vol. 11, p . 1524) - é de se su por que dispusesse de
recursos dilatados, urna vez que evitou penetrar no comércio de
cole9óes, <loando ao Museu de Milao a maioria de suas colec;óes
etnográficas, principalmente as de armas e tecidos.
Sao bem mais modestas as outras ex pedi9óes que recorrem
a um esquema de autofinanciamento. As viagens de R . Avé-Lallemant sao possi bilitadas pelo exercício da atividade de medicina em vapores que navegam pelo rio Amazonasli.
17 Em certa medida, a expedic,:ao de H . L. Maw talvez devesse ser incluida nessa categoría, urna vez que o autor ressalta te-la realizado as suas
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Urna outra modalidade de possibilitar a realiza9ao d e viagens
através de recursos particulares é obter o patrocínio de um mecenas. Na popula9ao estudada o único caso registrado é o da
Thayer Expedition. Contando com urna equipe de cientistas e
técnicos, dirigida por Agassiz, a expedi9ao foi, no en tanto, inteiramente financiada pelo milionário americano Nathaniel Thayer. T oda a valiosa cole9ao dé história natural reunida foi destinada ao Museu da Universidade de Cambridge, nos Estados
Unidos, onde lecionava Agassiz. Ao publicar o relato de sua
viagem, Agassiz, em contrapartida, dedicou o livro ao Sr. Thayer,
"amigo cuja generosidade permitiu dar a esta viagem o caráter
de urna expedi9ao científica." (Agassiz, 1938, p . 7) .

Pré-requisitos

Considerando-se a popula9ao de viajantes estudada, nota-se
que a sua forrna9áo intelectual parece ser extremamente heterogenea: médicos, engenheiros, professores, literatos, militares,
cientistas naturais sao encontrados lado a lado, todos classificados igualmente como viajantes e vistos como base de urna
etnografía tida como unitária - a etnografía dos viajantes. Mais
adiante ao procurar relacionar os diferentes aspectos das viagens
(de início abQ~dados separadamente) t_e nciono indicar como as viagens constituem um objeto altamente diversificado e que, em
conseqüencia, sua etnografía também se orientará em dire9óes
bastante distintas.
Por ora, visand.o realizar uma descri9ao da capacita9ao que

Nessa parte do texto procura responder a questao quem sa~
os viajantes?18 • Isto é, por que alguns indivíduos sao consi-

derados socialmente aptos para empreender ou dirigir viagens?
O que leva a que eles recebam créditos por parte de certos
setores da 'sociedade quanto a realiza9ao de suas pretensoes?
pró prias custas. Vale ressaltar, no entanto, que altos ofi.ciais da marinha
inglesa o btiveram-lhe alg1;1mas facilid~~e~ ~u postularam 1unto ao governo
peruano permissáo e apo10 para tal m1c1at1va.
18 Seria bastante interessante do ponto de vista de representa¡;óes concernentes as viagens inventárias, detectar quais os sintoma~ socialme!'te
· reconhe_~i~os de voca¡;ao de viajante.: Embo~a. esse P? nto n~o t~nh~ sido
nesse trabalho objeto de urna aten9ao especifica, sena poss1vel indicar a
presen9a de tres tipos ·de f atores.
. Em primeiro plano, vários autores destacaram a atra9áo p~l~s coisas des·
conhecidas e o gesto pela av~ntura . C:astelnau fala . ~º f~scm~o que. sobr~
ele exerciam os relatos de v1agem , de1xando-lhe a 1magma9ao deltrant.e
e dando-lhe urna grande feli cidade: " o desconhecido sempre teve para m1m
urna atra¡;áo irreversível" (Castelnau, 1850, p . 3-4) .
Refl exóes similares aparecem em Osculatti e em Mo~nier, e~fati.zando
este último os mistérios de regiáo (Monnier, 1890 , p. 11), o pnme1ro os
imensos perigos por que passa o viaja.nte, ~nf~entand~ n~o só .~s feras, a
floresta e as doen9as, mas ainda as tnbos md1genas ma1s crue1s e ~elY.a
gens", " ávidas do meu sangue e da minha roupa" (O sculatti. 1854, P: x1-xu).
Observa9oes serrielharités realiza
biógrafo de Herndon, ao caract~rizá-lo
como impregnado de um " romanticismo sulista" (Basso, ~ 95 2 , p. x1).
Out ro sin toma que os biógrafos gostam de apontar .é .º. mteressc .Pr~coce
pelas espécies natu rais e o desenvolvimento extraord mano da cu n os1dade

o
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Para responder a tais questóes cabe exclusivamente apelar para
as características dos viajantes antes de iniciar a viagem considerada19.

deveriam possuir os indivíduos aos quais é dado transformar-se
em viajantes, procuro reunir em alguns grupos contrastantes a
diversidade da formac;áo i~telectual observada. No processo social de sele~ao do viajante, destaco _ a existencia de quatro
grupos: (a) indivíduos que possuem titula9áo academica e que
pretendem realizar observac;óes científicas na Amazonia; (b) indivíduos com formac;ao diversificada, mas que ~emonstram algum interesse pela história natural; (e) indivíduos que possuem

científica: éom 17 anos Wallace teria organizado um herbário da parte
sul do País de Gales (Mello-Leitáo, 1944, p. 11); Bates nas horas de lazer
em sua juventude teria hábito de percorrer os campos coletando insetos
(Mello-Leitao, 1944, p. 5-6); Agassiz ainda adolescente econtraria enorme
prazer em pescarías nos lagos gelados de sua terra natal (Tharp, 1964,
p . 11 a 15) ...
. ~m outro fator que prenuncia a voca9áo de viagens é urna frágil con·
d19ao d~ saúde, que faz ~om que esses indivíduos procurem ter um traba. lho sad10 e ao ar livre (em carta a u m amigo, Spruce menciona como sua
· saúde teria melhorado por ter um trabalho fo ra de casa - ver Wallace,
1908, p. xxxii), valorizando paralelamente o clima tropical (o caso de Bates,
por exe~plo) .
19 Vale no tar ainda a dificuldade existente quanto a obten¡;ao de certos
d ados que seriam fundamentais a essa análise (principalmente os relativos
a condi9áo social dos indivíduos anterio rmente as viagens), e também a
fa lta de urna descri9áo melhor de sua própria forma9áo academica . Com
urna amplia9áo da consulta a biógrafos e comentadores d a obra de cada
um desses viajantes, talvez fosse possível, no entan.to, contornar parcialmente tal dificuldade .
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urna forma9ao primordialmente geográfica; (d) indivíduos cuja
forma9ao os oriepta a realizar descric;óes literárias da Amazonia.
Integrando o primeiro grupo estao todos os primeiros viajante~
que percorreram a regiao até 1820, durante a época colonial
isto. é, La C.on.4am~ne, A. ~· Ferreira, Spix e Martius. Durant~
um largo período os viajantes da Amazonia nao possuíam urna
formac;ao similar a desse grupo; só na década de 1860 foram
realizadas, já sob a bandeira americana, duas explora9óes científicas de cunho semelhante (Agassiz e Orton).
Em geral os viajantes desse grupo se destacam por urna posi- ·
c;ao social elevada que lhes permite urna forma9ao universitária
e altamente especializada, inserindo-se nas esferas mais consagradas da cultura erudita da época. Assim ocorre com Spix e
Martius, ambos doutores e membros da Academia de Ciencias
de Munique, qualificados respectivamente como zoólogo e botanico. Antes de sua vinda ao Brasil, Spix já f ora durante vários
anos conservador do Museu de História Natural vinculado a
Academia de Ciencias (Larrousse, v. 14). Ambos já haviam ·
sido escolhidos entre os membros da Academia para urna viag.em científica que o rei da Baviera em 1819 pretendía patrocinar, mas que acabou nao ocorrendo (Spix e Martius, 1976, ·

·v. 1, p. 21).

·

Mais destacada ainda é a trajetória intelectual de Agassiz an--:.
tes de sua vinda ao Brasil. Suíc;o de nascimento, Agassiz formouse pela Escola de Medicina de Zürich ( 1826). Seu interesse pela
História Natural orientou-o logo para a carreira docente, trabalhando durante. muitos anos como professor na Universidade de
Neuchatel (1832-1846). Após importantes conferencias nos Estados Unidos, Agassiz aceitou convite para ir lecionar História
Natural na Universidade de Harvard, Cambridge,. USA (1847).
~esmo anteriormente a sua viagem ao Brasil , Agassiz já . possu1a urna alta reputa9ao no mundo científico, sendo visto como
u~ especialista no estudo de peixes e de geleiras. Muito jovem
ainda, em 1829, foi convidado por Martius para descrever a
exte?sa col~7~0 de· ~~ix~~ trazida do Brasil, tarefa que Ihe garant1u notab1hdade c1enttf1ca. Mais tarde, em maio de 1837, escr~veu um traba~o sobre as geleiras.
.. Fora do ambito cientÍfico também Agassiz adquiriu amizades
importantes, que concorreram para viabilizar seus projetos. Na
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América, Agassiz logo obteve notoriedade pública. Suas confe- ·
rencias eram anunciadas com destaque pelos jornais e falava
muitas vezes, em anfiteatros para um público de 5.000 pessas ! (Tharp , ' t 964, p . 99) . A sua transferencia para os Estados
Unidos foi p~rmitida pela criac;ao de urna escola de ciencias
na Universidade de Harvard, resultado da doac;ao de 50.000 dóla res por Abott Lawrence, riquíssimo bostoniano que se tomara
de grande admirac;ao por Agassiz (Hall , 1964·, p . 100) .- O Museu de Zoo logia Comparada que f undou em Cambridge (e para o qual eram destinadas as cole96es que desejava obter mais
tarde com sua viagem ao Brasil) f oi construído grac;as a colaborac;ao de outro homem de negócios americano, Francis Calley
Gray (Hall , 1964, p. 124). Igualmente a sua expedic;ao ao
Brasil, como já foi <lito antes, foi financiada por outro rico bostoniano, Nathaniel Thayer (Hall, 1964, p . 130).
Sobre James Orton as informac;oes disponíveis sao poucas nos
verbetes de dicionários e encicJopédias, referindo-se principalmente a sua viagem. Em seu livro, porém, o seu nome aparece
qualificado com os seguintes títulos: professor de História Natural do Vassar College (N.Y.); membro correspondente da Acad:~ia de Ciencias Naturais de Philadelphia e do Liceu ¡e Histori a Natural de New York; autor do livro Comparative Zoology
(Orton , 1876, p. vii) . Por suas finalidades e por sua fonte fina nciadora (o Smithsonian Institution), é de se supor que Orton
possuísse crédito científico já antes de sua primeira viagem ao
Bras il.
Tanto La Condamine como Alexandre Rodrigues Ferreira possuíam igualmente urna elevada formac;ao intelectual. La ·Con da.
.
.
mine era matemattco e estava vinculado a Academia de Ciencias
de París, para a qual já realizara viagens em outras partes do
mundo. Seus conhecimentos científicos eram os f atores que o
ca p~ci t a vam para liderar urna comissao científica composta por
astronomos, matemáticos, botanicos (Von Hagen, 1945, p . 11).
Ouanto a A. R. Ferreira, cursou, dentro da Universidade de
Coimbra, a Faculdade de Filosofía Natural, urna das novas insti tui96es de ensino superior criadas pela Reforma Pombalina de
1872 . t importante deixar claro o significado dessa expressao
filosofía ~atural - debaixo da qual, observa Almir de Andrady, f oi se introduzindo em Portugal o ensino das ciencias
~
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físicas e naL ura1s. Eram seis as disciplinas ensinadas nessa faculdade: "física experimental, química teórica e prática, história
natural (abrangendo a zoología, a botanica e a ·mineralogia),
lógica, ética e metafísica" (Andrade, 1958, p. 6-7). Foi essa
forma9ao que permitiu a A. R. Ferreira desenyolver estudos significativos no campo da história natural e da etnografia, Jan9ando os fundamentos de um "estudo científico sistematizado de
nossa fauna, flora, clima, geografia, bem como das nossas popula¡;óes e das nossas possibilidades económicas" (Andrade,
t 958, p. 9-10).

Após haver concluído o curso, A. R. Ferreira foi nomeado
demonstrador de História Natural na Universidade de Coimhra,
mais tarde sendo, juntamente com outros naturalistas, encarregado da missao geológica de examinar a mina de Buarcos (Martins, 1958, p. 6). Antes de sua partida para o Brasil, já exercera
outras fun9óes de destaque, tendo realizado descri9ao das espécies
naturais do Museu da Ajuda e importantes experiencias físicas
e químicas. Em 1780 foi eleito membro da Academia de Ciencias de Lisboa ( Garcia, 1922, p. 875).
O segundo grupo de viajantes difere do conjunto anterior por
nao possuírem formai;ao intelectual específica, embora tenham
interesse em realizar observa9óes que sejam de utilidade a história natural. t bastante diferenciada a condi¡;ao social dos viajantes desse grupo, encontrando-se de um lado pessoas dispondo de muitas posses (como Osculatti), de outro lado, filhos de
mestre-escola (Spruce), de pequeno negociante (Wallace) e de
fabricante de móveis de vime (Bates).
Em termos de forma9ao intelectual propriamente dita, Osculatti
demonstra urna cultura geral bastante ampla, enguanto Wallace,
Bates e Spruce possuem o conhecimento próprio de certos ofícios
(principalmente o de professor). Osculatti viajando com recursos
próprios nao faz mem;ao a qualquer aprendizado científico regular, sendo conhecidas, no entanto, as suas extensas viagens
anteriores ( 1830, 1836-38, t 841), em grande parte aventurescas,
em parte voltadas para observac;óes sobre o mundo natural e
humano (Larousse, Grand Dictionnaire Universe/ du X/ X Siecle,
vol. 11 , p. 1529).
Diferentemente disso, Wallace, Bates e Spruce tiveram urna
formai;ao dirigida para o aprendizado de urna determinada pro116

fissao com a qual ganhavam o próprio sustento. Wallace formo u-se em engenharia, mas logo em seguida foi ser mestre-escola
em um colégio público. Bates, por sua vez, aepois de urna instruc;ao básica foi encaminhado por seu pai para a prática do
comércio.
Desde que Wallace se instalou em Leicester (1844), ambos
tiveram muito contato, desenvolvendo acentuado interesse pelo
estudo das ciencias naturais. Em 1847 após a leitura de um livro
de viagem sobre a Amazonia, Wallace e Bates planejaram viajar
para a regia o amazónica para estudar em detalhe a sua fauna
(sobre a qual muito pouco entao se sabia), pensando em pagar
os custos da viagem com a venda de duplicatas das cole9óes
que por lá constituíssem. No ano seguinte, antes de embarcar
para o Pará, despenderam tres meses em Londres, estudando as
cole9óes do Museu de História Natural e do Jardim Botanico de
Kew, fazendo inúmeras consultas a bibliotecas em busca de informac;óes variadas sobre o Amazonas (Mello Leitao, 1944, p. 7).
A trajetória de Spruce é bastante semelhante. Filho de um
mestre-escola, em 1839 lecionava matemática no Collegiate School
de York (Wallace, 1908, p. xxii). Com o tempo tornou-se colecionador respeitado. Gra9as a interven9ao de Mr. G. Bentham
(presidente da Linnean Society, de Londres), obteve, após discussao com outros colecionadores e cura9ores de jardins bota. nicos nas colonias, um empréstimo para fazer em 1845-46 urna
excursáo aos Pirineus (Wallace, 1908, p. xxvii). Como resultado
disso, recolheu entre 300-400 espécies de plantas, cujos compradores se distribuíam pela Inglaterra e pelo continente (Wallace,
1907, p. xxx). Em conseqüéncia de seus contatos no mundo
científico e de sua reputa'Yáo de bom colecionador, nao foi difícil financiar sua viagem a Amazonia através de um esquema
de subscri9óes.

Sistema de Posi9óes na Produ9ao Intelectual
Considerando o caso de Spruce, Wallace e Bates, se consegue
penetrar no campo intelectual inglés dos meados do século XIX ·
e se ter urna compreensao de como ali se constitui um verdadeiro processo de produ<;áo de conhecimentos no ámbito das
ciencias naturais com papéis sociais diferenciados e com di/e117
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rentes graus de disponibilidade e controle dos recursos indispensáveis a produ9ao intelectual.
Parece haver urna clara divisao entre urna atividade práticá
e urna atividade teórica, entre, de um lacio, um trabalho puramente ·técnico (aind·a -que adornado pela fantasia e pelo espírito·
de aventura), voltado para a coleta e a identifica9ao de espécies
naturais, e de outro lado um trabalho de gabinete, ligado ao
ensino nas universidades e a reda9ao de trabalhos especializados
que circulavam entre as várias associa9óes científicas. A segunda posi9ao é claramente a dos grandes nomes da época (Darwin,
Hooker, Bentham) , cuja obra é efetivamente classificada como
teórica e verdadeiramente científica. A primeira posi9ao é ocupada pelos viajantes, aqueles que no curso de sua própria pesquisa se desenvolvem enquanto naturalistas e que estao conectados aos academicos por vários tipos de rela9óes e vínculos de
dependencia. Entre viajantes e dentistas está estabelecida urna
divisiio de trabalhQ bastante assimétrica,_ na __qual cabe aos viajantes recolher e informar sobre novas espécies naturais, cabendo
· aos cientistas sistematizar e refletir analiticamenie sobre tal material.
Á condi¡;áo subordinada de~ses .viajantes no processo de produ9ao de conhecimentos nas ciencias naturais nao é um fato singular, nem se justifica como resultado de um processo de escolha individual, decorrendo, como bem observa Bourdieu (1974ai
p. 131) , da lei cultural e da hierarquía entre as es/eras da cultura. Ocorre que esse tipo de viajante só pode existir e se reproduzir económica e socialmente como viajante enquanto está
vinculado a um dentista de renome, que divulga sua atividade
no meio científico e afian9a a sua qualidade como colecionador.
O estabelecimento desse vínculo é fundamental para propiciar
ao viajante: a) pessoas e institui9óes interessadas em comprar
as cole9óes por ele formadas; b) indivíduos que lhe forne9am
empréstimos em dinheiro para pagar quando da venda das cole¡;óes ; c) um conjunto de especialistas que, mediante um sistema de subscri¡;óes, viabiliza a execu9ao e a continuidade do trabalho. Nos parágrafos anteriores está indicado como isso ocorre
com Spruce: a medida que os trabalhos científicos de Bentham
e Hooker tornam-se conhecidos, mais estáveis se tornam as condi¡;óes de trabalho para Spruce na regiao amazónica mediante
a eleva¡;ao do número de subscritores.
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preci'so atentar ainda para o fato de que, por sua fun~ao
de avalista junto aos compradores e fornecedores de crédito no
mercado de cole9óes, o dentista - como autor_idade cultural (Bourdieu, 1~67, p. 1~7l ~ ~em direito a utna ~eqompensa espec.ífica. Isso torna-se patente no esquema de subscri9óes de Spruce:
as cole9óes botanicas por ele formadas eram enviadas diretamente a Bentham, que nomeava as espécies já conhecidas, classificava-as em generos e depois as remetía aos subscritores, tendo
por isso direito a receber o primeiro conjunto completo de todas
as plantas coletadas (Wallace, 1908, p. xxx) . Além de tornar
pate~te a separa9ao entre o trabalho de coleta e a descoberta de
novas espécies naturais, esse exemplo mostra ainda como, atrav~s de relafoes personalizadas de dependencia, é possível que
um indivíduo que ocupe certa posic;ao no campo desfrute de
urna condi¡;ao privilegiada de pesquisa face a out ros situados em
posi9áo identica. Assim é claro que Bentham estava muito mel~or. ~ituado que qualquer outro dentista para proceder a descobert~ baseadas nas cole9ó~s reunidas por Spruce.
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Retornando a descri9ao da diversidade de forma9ao . intel~ctu~l
dos viajantes, passo a _considerar agora o grupo constituído por
aqueles que realizam urna descri9ao primortlialmente geográfica
~om nreocupa9óes com a hidrografia, o clima e os recursos naturais. A- maior parte desses viajantes está ligada a urna iniciativa
político-militar -da Inglaterra e depois dos Estados Unidos de realizar um reconhecimento dos meios de comunicac;ao fluviais, dos
recursos económicos e da popula9ao fixada na Amazonia e nas regióes centrais do continente. Quase todos esses autores. fizeram
suas expedi¡;óes durante o período em que a navegac;ao no rio
Amazonas esta va proibida as embarcac;óes de outros países :io, cons- .
tituindo-se os seus relatos em importantes pe9as para o conhecimento de urna área ainda- muito pouco explorada .
.

.

Herndon é o que parece dispor de urna f ormac;ao mais elaborada. Membro de urna das mais tradicionais famílias america-

20 A abertura do río Amazonas ao comércio com outras na~óes só ocorreu em 1867 . As expe di ~óes de Maw , Smyth e Lowc, e Herndon , portante,
pcnctraram no Brasil descendo o rio Amazonas, vindas do Peru , só travando maior con tato com as autoridades brasileiras já ao final da viagem.
.

.
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nas, cuja genealogia remontava aos imigrantes de 1674, Herndon
teve como cunhado o 20 .º presidente dos Estados Unidos, Chester
A. Arthur (Basso, 1952, p. xii). Em 1841 foi admitid~ como
tenente da marinha americana, servindo mais tarde no Depot of
Charts and 1nstruments, de Washington, en tao sob a dire~ao de
M. F. Maury2 1 •
Algum tempo depois recebeu urna missao do governo america~
no: viajar ao vale do río Amazonas e recolher informa<;oes nao
só sobre "as condi96es de navegabilidade de seus ri os, mas também as suas capacidades para o cultivo, o caráter e a extensao
de seus recursos comerciais nao desenvolvidos , sejam o campo,
a floresta, o rio, a mina . . . " (Basso, 1952, p. xvi). ~ bastante
elucidativo que o seu biógrafo compare a sua expedi<;ao com a
do Comodoro Perry na abertura do Japao (ídem, p. x), concluindo com a afirma9ao de que "os Estados Unidos estavam
entao no meio de urna era de descobertas e explora96es que dificilmente seria menos impressionante que as eras similares da
Espanha e da Inglaterra" (Basso, 195~. p. xv) .
Poucas informa96es existem sobre a forma<;ao de outros autores. Sobre Clough, por exemplo, nada conseguí saber de sua
condi<;ao social e sua forma9ao intelectual. De Lister Maw sabese apenas que era tenente da marinha inglesa e que antes de
iniciar sua viagem muniu-se de alguns instrumentos próprios para navega9ao e registros geográficos e meteorológicos ( Maw, 1831 ,
p. 4). Quanto a expedi~ao de Barrington Brown e Lidistone,
é conhecida a f orma9ao de cada um : o primeiro esta va encarregado dos trabalhos geológicos e o segundo era engenheiro e
desenhista.
21 Mau ry foi um importante publicista americano. que em urna série
de artigos inflamados, publicados em u m jorn al de W ashington (depo is
transformado em um livro muito popular: Letters 0 11 the Amazon and
Atlantic Slopes o/ South America) preconizava a impo rtancia da abertura
do rio Amazonas para a pró pria preservac;ao da Uniao Americana . A seu
ver. com o desenvolvimento da Amazon ia. os escravos do sul seriam ven·
didos aos plantad ores do Amazonas. satisfazendo igualmen te as ambi<;óes
de su listas e nortistas. Posteriormente enviou mensagem formal ao Con·
gresso Americano pedindo providencias no sentido de f or<;ar a aceitac;áo
pelo governo brasileiro da livre navegac;ao no rio Amazonas. Além de
suas _relac;óes na marinha , Maury e Herndon eram primos, tornando-se
tam bem cunhados com o casamento do primeiro com u rna irma de Herndon
(Basso, 1952, p . xix).
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No último grupo de via1antes, com forma9ao que os capacitasse
a descri<;óes literárias da regiao, poderiam ser incluídos Avé-Lallemant e Monnier. O primeiro se autodefine como " um médico de
hospital, que nunca teve pretensoes ao nome de naturalista" (AvéLallemant, 1961 , p. 7) . Além de seus ·relatos de viagens, Avé-Lallemant escreveu alguns trabalhos biográficos e literários, como
urna parte da biografía de Humboldt (1872) e um livro sobre o
poeta Luís de Camoes (Encyclopedia e Diccionário Internacional,
v. 11 , p. 1026). O segundo é um escritor de viagens cujas descri<;óes nao tem qualquer preocupa<;ao científica, romanceando suas
experiencias e observa9óes.

Recompensas
Existe um outro interessante aspecto das viagens, representado
pelos premios obtidos em decorrencia dessas expedi9oes. Isso indica como a sociedade, através de suas múltiplas agencias e institui<;oes, estabelece remunera~oes diferenciadas e próprias para
cada tipo de viajante. Em certos casos as expectativas quanto
a determinados .Premios e recompensas pode ter funcionado como fator de motiva<;ao concreta para o viajante. Vale notar que
tais objetivos normalmente nao sao sequer mencionados nos livros desses viajantes. Para se obter urna descri<;ao dessas recompensas é necessário apelar para os biógrafos dos viajantes e comentadores de suas obras.
Um primeiro tipo de recompensa é configurado pela outorga
de premios e títulos relativos a ascen<;ao em termos de carreira
científica. No caso dos primeiros naturalistas, estipendiados com
fundos públicos, a recompensa estava associada a concessao de
cargos de dire<;ao em entidades científicas prestigiosas. ~ o caso
de A.R. Ferreirai2 , gue ao retornar a Portugal ,após um curto
período de servi~o burocrático, foi encarregado da administras:ao do Real Gabinete de História Natural e, depois, do Jardim
Botanico e do Real Museu da Ajuda (Garcia, 1922, p . 878).
22 Por urna portaria de D .
cebeu como donativo o hábito
9ue ele foi o primeiro vassalo
lista, encarregado de observar,

Maria 1 de 08. 07. t 794, A. R . Ferreira re·
de Cristo e sessenta tensas. Ali se afirma
portugues a exercer a condi9ao de naturaacondicionar e remeter para o Real Museu
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Martius, igualmente, foi m.ais tarde nomeado diretor do Jardim
Botanico de Munique, ·onde ·pode dedicar-se com mais calma ao
est~do dás cole9óes de plantas trazidas do Brasil .
As expedi96e~ realizadas por Agassiz e Orton integram-se ainda a esse primeiro tipo. Ambos tem uma posi9ao firmada no
mundo científico da época e desempenham papéis importantes ·
em institui~óes de ensino e de discussao científica. A preocupa9ao de cada um deles era entao de obter cole~óes de história
natural para as institui~óes a que estavam vinculados. Assim é
que a~ cole~s formadas por Agassiz destinavam-se ao Museu
.de Zoología Compar~da (fundado por ele). Orton, por sua vez,
encaminhou boa parte das cole~oes ao Vassar College, onde lecionava, e a Academia de Ciencias Naturais da Philadelphia, da
qual . era sócio-correspondente.
. Um segtindo tipo de recompensa está relacionado a obten~áo
de favores e premios nao diretamente associados a uma carreira
científica. A viagem pode ser um instrumento para o indivíduo
melhorar sua posi~ao economica e social: é o que sucede a
Lister Maw que explícitamente afirma haver visto na viagem as
regióes pouco conhecidas da Amazonia urna oportunidade de merecer promo~áo "em urna época da paz, ern que faltarn ocasióes
de se· obter distin~óes no servi~o" (Maw, 1831, p. 2).
l! mais complexo o caso dos naturalistas ingleses que empreendem suas pesquisas na Amazonia sem qualquer apoio governamental ou de outras institui~óes, dependendo exclusivamente
do mercado de bens simbólicos (e, em especial, das cole~óes de
história natural) para a sua própria sobrevivencia. Por um lado
. eles obtem premios e recompensas outorgadas pelo mundo academica23. Tais disti!l~S corre~pondem a urn reconhecimento
a posteriori pelas associa~óes científicas e universidades do alto
valor de suas atividades. No entanto, aguardam paralelamente reda Ajuda os produtos dos tres reinos, animal, vegetal e mineral, sendo igualmente in~umbido de todo genero de obseiva~s filosóficas e políticas sobre as diferentes representayóes e dependencias da populayáo, agricultura,
navegayio, comércio e manufaturas (apud Garcia, 1922, p . 875) .
23 Wallace, por exemplo, recebeu posteriormente inúmeras medalhas,
cargos de projeyio e honrarlas, tais como: medalha da Royal Society
(1868); medal~a de ouro da Société de Geographie de Paris (1870); Preside.nte da Sessao de Biologia no Congresso de 1876 da British Association;
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compensas de outra ordem, que lhes permitissem melhorar as
condi~óes

de trabalho2• e resistir as instabilidades da tarefa de f orma~ao de col~óes • O que mais . os contraria é a ausencia de
recursos monetários que lhes permitisse viver e estudar sem se
\
~
desfazer de suas cole~óes.
De Wallace, observa Mello Leitao (1944, p. 11), "nunca
teve vencimentos certos, vivendo do que lhe rendiam suas cole~óes e seus livros e conferencias". 1! o próprio Wallace quem
narra a luta dos amigos de Spruce para em 1865 conseguir obter
em nome deste último uma "pequena pensao govemamental de
-SO libras· por ano" . Somente doze anos depois (1877) e devido
a interven~ao de Sir Clements Markham, que fora oonsul ingles
no Pará e era membro importante da Royal Geographic Society
de Londres, é que foi possível agregar a tal quantia mais cinqüenta libras como pensao do govemo indiano (Wallace, 1908, p.
xlvi). Por sua vez, somente em 1881 - quase trinta anos após
o seu retomo do Amazonas - é que Wallace conseguiu obter
urna pensao de duzentas libras anuais do govemo britinico (Magalh~es, 1939, p. xxx).
Ouanto ·a Bates nao existe notícia alguma de iniciativa bem-sucedida nesse sentido. 1! o que tem a sua sobrevivencia m~terial
26

título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Dublin (1882) (Magalháes, 1939, p. xxix-xxx).
Bates f~i secretá~o-assisten.te da Roy~l Geographic Society .de Londres
(1864); fo1 colaborador da L1nnean Soc1ety (1862) e da Entomological Society de Londres (Mello Leitio, 1944, p. 9) .
Spruce, por sua vez, colaborou com artigos em revistas da Linnean Society, da Botanic Society de Londres e de Edindurgh. Sua saúde precária
levava-o a recusar convites que corresponderiam a uma verdadeira recompensa no sentido de evidenciar a importincia de seus trabalhos . ~ o caso
da oferta que lhe fez Martius em 1866 para colaborar no seu estudo sobre
a flora d~ ~rasil (Wallace, 1908, p . xlv). Inúmeras declarayóe°s de destacados c1ent1stas da época apontam o seu mérito e existem vários trabalhos do final do século dedicados a sua obra (a qual no· entanto somerite
foi publicada integralmente no século XX) .
24 _ Spruce em vários po!1!ºs queixa~a-se das canseiras de organizar as
coleyoes, dos custos e das d1f1culdades em remete-las intactas para Londres,
bem como do tempo a isso inteiramente dedicado (Wallace, 1907, p. xxx) .
. , 2~ Wallac~ sofreu a instabilidade do mercado de coleyóes, pois como
Jª d1sse antenormente, durante seu retomo a Europa um incendio no navio
o fez perder integralmente as coleyóes reunidas. De toda sua atividade
?e quatro anos na Amazonia, salvaram-se apenas as cole~óes de peixes e
msetos, despachados em 1849, e um caixote enviado em agosto de 1850
(Magalhies, 1839, xiv).
"·
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mais ameacrada, demonstrando em vários momentos seu desalento e decepcrao pela· dissolucrao de suas bem montadas cole~es.
Ao mencionar que das quinze mil espécies faunísticas recolhidas durante as suas viagens, oito mil eram novas para a ciencia,
Bates concluiu: "Será motivo de pesar para muitos naturalistas
saberem que nao se conservou em parte algu,ma colecrao completa das espécies. ( ... ) Os meios limitados do viajante parti-

cular náo permitem que ele fafa uma grande colefao com fins
puramente científicos (grifo meu). Grande número das remessas
que chegavam a Londres foram escolhidas para o Museu Britanico. ( . .. ) Mas isso compreende, provavelmente, menos da metade do total das espécies obtidas. Minha cole9ao particular de
insetos, de quase todas as ordens, muito completa e que era especialmente valiosa por conter todas as variedades etiquetadas
com suas localizacróes exatas, de modo a ilustrar a formacrao da~
ra9as, nao mais existe em sua integridade, pois alguns grandes
grupos a passaram para outras máos em diversas partes da Europa" (Bates, prefácio 1.ª edi9ao de 1863; na edicrao consultada
citada na p. 16).
Um terceito tipo de recompensa almejada pelos viajantes parece ser urna eleva9áo difusa da consideracrao que por eles tem
os seus contemporaneos. Essa intencrao transparece claramente
ein Osculatti, como já foi indicado antes, para quem a divulgacrao de suas viagens deveria favorecer-lhe a obtencrao de estima
e benevolencia por parte de seus compatriotas ( Osculatti, 1954,

p. xiii).

Organizafao interna das viagens
Consideradas em termos de sua organiza9ao interna, as viagens apresentam diferencras substanciais em rela9ao a sua composicrao interna e a sua dire9ao, afetando entio o seu modo de
relacionamento com a realidade observada.
Quanto a sua composi9io interna, é possível dividir as viagens
em dois tipos: as comissoes científicas e as viagens isoladas. No
primeiro grupo devem ser incluídas as grandes expedi9óes científicas, como a de La Condamine, A. R. Ferreira, Spix e Martius,
Castelnau, Agassiz, Orton e Barrington Brown. Em um quadro
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abaixo indico de modo comparativo a composicrao de tais equipes de· acordo com as qualificacróes intelectuais de seus membros. Isso pode ajudar a avaliar em que medida_.!l~ finalidades
explícitamente declaradas de cada expedicrao correspondem efetivamente a sua composi9ao.
Quanto as viagens isoladas, existe urna gama ainda m~ior de
varia9óes possíveis, incluindo desde expedi9óes em que houve
participa9io parcial e secundária de outro viajante (o caso de
Herndon que em um trecho inicial da descida do rio Amazonas
f oi acompanhado pelo aspirante a tenente Lamer Gibbon), até
outras empreendidas em caráter estritamente privado (como é o
caso de Spruce, de Avé-Lallemant e de Lister Maw).
Em rela~o ao tempo de dura~ao das expedi~s existem igualmente grandes diferencras. As de menor dura~io sao aquelas
cujos viajantes foram classificados como de forma~·ao humanística e com descri~oes relativamente romanceadas, isto é, Avé-Lallemant e Monnier, cada um dos quais percorrendo específicamente a regiao amazonica. No pólo oposto estio os naturalistas
ingleses, aos quais possivelmente o qualificativo de viajante nao
pode ser usado sem um esclarecimento pré_vio. 2 esse, notoriamente, o caso de Bates, que permaneceu na Am8Zonia por onze
anos, e o de Spruce, que ali morou durante quinze anos. E nio
pode passar sem registro o fato de que um convívio prolongado

como o desses dois naturalistas nao pode deixar de propiciar
uma etnografia qualitativamente distinta daquela a que podem
chegar viajantes que despenderam poucos meses na regiao26 • Apenas para exemplificar com um recurso básico para a obten~io
de dados etnográficos, pode-se lembrar que Spruce, além de falar ingles, frances, espanhol e portugues possuía um manejo coJoquial da língua geral, do Baré e do Quichua (Wallace, 1908,
p. xxii).
Entre esses dois extremos está distribuída a grande maioria
dos viajantes. Com um período entre um e dois anos encontrase Clough ( um ano) , Lister Maw e W. Smyth ( com aproximadamente um ano cada um), Osculatti (com quatorze meses), Hemdon
26 Observa~io semelhante pode ser feíta em rela~io a A. R . Ferreira,
cujas Viagens Filosóficas na Amazé>nia estenderam-se por nove anos . Em
certa medida talvez essa observa~io pudesse ser aplicada a La Condamine
no caso da Amaz6nia nio brasileira .
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e Agassiz (com quinze meses), Barrington Brow (com um ano).
Os demais viajantes, como Spix e Martius e Castelnau despenderam tres ano& em suas expedi96es, mas é necessário lembrar
que nesse período percorreram muitas outras regióes além da
Amazonia, na qual nao se detiveram por período superior a
um ªno.
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Uma tentativa de classifica9ao dos viaiantes

o

Concluída a descri9ao da popula9ao de viajantes em fun9io
dos aspectos destacados separadamente como relevantes, cabe
agora procurar fornecer urna visao geral e de conjunto da sua
diversidade. O quadro abaixo apresenta de modo sumário e simplificado os resultados obtidos no correr · da análise precedente,
indicando as características de todos os viajantes em rela9ao a
cada um dos aspectos abordados, mostrando paralelamente nas
casas em branco os tópicos em que ocorre ausencia de informa9áo.
Durante as considera~s precedentes, em vários momentos os
diferentes aspectos pelos quais as viagens estavam sendo abordadas pareciam remeter uns aos outros, sugerindo a existencia
de conexóes mais fortes entre algumas dessas características, enquanto entre outros o vínculo parecía mutável e acidental. Abdiquei de urna pretensao formalizadora (a tentativa de estabelecer
rela9óes necessárias entre todos esses· aspectos) e objetivando taosomente delinear um ·primeiro esbo90 de classifica9ao dos viajantes, selecionei aqueles aspectos das viagens que me pareciam
manter conexóes mais estreitas entre si, buscando apreender que
tipo de racionalidade sociológica e intelettual indicavam. Foram
tres os aspectos escolhidos e que vao se constituir no núcleo para
a análise da diversidade das viagens: a) a modalidade de financiamento da expedi9ao; b) a qualifica9áo e a posi9ao do viajante
no campo intelectual; c) a composi9ao interna das viagens. Tomando como base tais fatores, parece-me possível indicar a existencia de tipos bastante diferenciados de viajantes.
Um primeiro tipo é configurado pelas grandes explora9oes científicas. O financiamento a essas expedi9óes é fornecido pelo Estado,
que arca com os custos de sua manuten9ao, indica a regiao que
<leve ser pesquisa.d a e selecionada de acordo com as institui9óes mais
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QUADROV
INVENTÁRIO DAS CARACTERÍSTICAS DA POPULAQÁO DE VIAJANTES
Fonte
Esquema de Formacao Recom
Org. Interna
Finalidades Financiadora 9nanciamentc Intelectual
,.....,~ (composieao)
Comis.
científica

Residéncia

Internas a
carreira
cientírica

Comis.
científica

Residéncia

Internas a
carreira
científica

Comis.
científica

Viagem
ampla

Material

Individual

Viagem na
regiao

Individual

Viagemna
regilo

Material
(cargo)

Comis.
cientírica

Vtagem
ampla

Difusas

Individual

Viagem na
regilo

Hislória
natural

Material
(pensao)
orémios honor

Individual

Residéncia

História
natural

Cientíricas

Individual

Residéncia

cole~es

História
natural

Material
(pensao)

lnstituicao

Geográfica

Individual

Viagem na
regtao

~o-

Llterária

Individual

Viagem
curta

Comis.
científica

Viagem
ampla

Comis.
científica

Viagem na
regiao

Individual

Viagem na
regllo

Geográfica

Comis.
científica

Viagem na
regllo

Llterária

Individual

Viagem
MI

La Condamine

Cientlfica

Fundos
Públicos

lnstituieao

Cienti fica

A. R. Ferreira

Filosofia
natural

Fundos
Públicos

lnstituie4o

Científica

Spix e Martius

Cienlífica

Fundos
Públicos

lnstituicao

Científica

H. L. Maw

Económico
Geográfica

Particulares

W. Smyth

Geográrica

Fundos
Públicos
IMarinha)

Casteln•au

Hislória
natural

Fundos
Públicos

Osculatti

História
natural

Particulares

Wallace

História
natural

Particulares Mercado de

Bates

História
natural

Particulares Mercado de

Spruce

História
natural

Particulares Mercado de

Herndon

Geografia
económica

Avé-Lallemant

Conhecim~nto Particulares

Cientírica

lnstituicao

Hislória
natural

AutoLiterária J
financiamento Hist natural

col~Oes

difuso

Agassiz

Auto·
Geográfica
financiamento

col~s

Fundos
Públicos
(Marinha)

(prom~o)

financiamento
Particulares

Mecenas

Científica

Internas a
carreira cient.
(cole~s)

Orton

Científica

Fundos
Privados

lnstituicao
científica

Clough

Conhecimento
difuso

Fundos
Privados

lnstituicao
religiosa

Brown e
Lidstone

Geografia
económica

Fundos
Privados

Empresa

Monnier

Duracao

Conhecimento Particulares
Auto·
difuso
financiamento

Científica

Internas a
carreira cient.
(col~s)

consagradas e que tipo de especialistas sao mais adequados para
participar daquela missao.
Os integrantes de tais expedi~óes sao cientistas qualificados,,
isto é, que passaram por um processo regular de selefao e preparafáo academica, possuindo urna forma~ao científica especializada, obtida por meio de sua inser~ao no sistema universitário
e nas institui~s renomadas de pesquisa .. Em geral, já antes da
viagem, possuem posi~ao de destaque em esferas consagradas da
cultura legítima, razao pela qual sao escolhidos para participar
de tais expedi~óes.
A finalidade com que tais viagens sao realizadas enfatizam
fortemente o seu interesse científico, enquanto contribui~ao aos
diferentes ramos das ciencias naturais e físicas. As observa~
que se propóe levar a cabo sobre a regiao amazónica sao pri·
mordialmente o registro de novas espécies naturais e o estudo
de fenómenos astronómicos e geológicos.
Em fun~ao de tais finalidades, ainda quando os recursos necessários a realizac;ao das viagens nao sao provenient~s do Estado, nao ocorre urna modifica~ao substancial nas características
básicas desse tipo. Pode suceder que cientistas altamente conceituados consigam mobilizar recursos financeiros de outras f ontes
que nao o Estado. Assim ocorreu com Agassiz e com Ortonz1 •
Nesse primeiro tipo trata-se de verdadeiras comissóes científicas, nao de viajantes individuais. Cada . urna dessas expedic;óes
é composta por um conjunto de especialistas em diferentes ramos da ciencia, sendo a composic;ao do conjunto estabelecida
em rela~ao as finalidades definidas para a viagem. Além desses
cientistas participam alguns técnicos (preparadores, desenhistas,
27 ~ importante refletir sobre como os esquemas de financiamento deixam aflorar o relacionamento estabeleci.do nos diferentes países entre o
campo intelectual e os campos político e economico . No caso da Europa
continental da segunda metade do século XVIII e início do século XIX
é muito clara a existencia de um forte vínculo entre as institui9óes do campo intelectual e do campo político, representado pelo Estado e pelo soberano. Bem diversa é a situa9áo nos Estados Unidos na segunda metade
do século XIX: registra-se de um lado um desvinculamento bastante acentuado entre campo intelectual e campo político, parecendo existir uma
aproxima~áo bem maior entre o campo intelectual e o campo economico;
de outro lado surgem institui~óes próprias ao campo intelectual, atuando
com autonomía face ao campo político e ao campo economico .
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etc.) cujas fun9óes sao imprescindíveis para a forma~io de grandes cole~óes e para a reprodu~ao das realidades observadas.
Os premios e recompensas obtidos por tais viajantes se situam
basicamente dentro do espafo academico e da cultura legítima.
Mesmo que sejam cargos mais elevados ou prestigiosos, tais posi~oes sao relativas a urna trajetória intelectual e nao diretamente a obten9ao de ganhos económicos ou sociais.
~xiste um ·segundo tipo de expedifáo muito bem delineada,
embora sua rotula9ao apresente dificuldades. A sua característica
fundamental é dada pela articulafáo entre as viagens e o abas._

tecimento do mercado de bens simbólicos em termos de colefoes.
de história natural e de livros de viagem2 8 • A base de defini9áo
desse t~po de expedi9áo é proporcionada pelo esquema de financiamentcf9 utilizado pelo viajante, contrastando fortemente
com os esquemas adotados pelas grandes explora9óes científicas,
onde as cole9óes a rigor nao pertencem ao viajante, mas sim as
institui9óes - que o financiaram e aquelas a que está vinculado.
Contrasta também com o tipo anterior a posifáo do viajante
face as esferas consagradas da cultura. Dentro das instituifoes do
campo intelectual, esses viajantes desempenham funfoes menores
e ocupam posifoes subordinadas: sao professores do ensino mé28 A meu ver a Inglaterra de meados do século XIX é exatamente o
país em que se dá urna maior autonomiza¡;áo do campo intelectual face
~s co~stri¡;óes e recursos utilizados na vida política e na vida económica.
E é aí que está mais claramente configurado um verdadeiro sistema de
produfiío de conhecimentos em relafiíO as ciencias naturais, estruturandose um conjunto interligado de papéis, detendo um controle -diferenciado
produfiío e gozando paralelamente de um
soore os recursos necessários
grau. muito diverso de legitim_idade científica. As teorías das ciencias natura1s e os naturalistas viajantes sao agentes distintos e ínter-relacionados
dentro de um sistema de produ9ao que abarca as universidades, os museus
de história natural e jardins botanicos. o mercado de cole9óes .e o mercado
editorial. O financiamento direto das expedi9óes científicas por parte do
Estado ou de outras institui9óes de cultura legítima pode ser prescindido em
tal contexto, urna vez que o sistema produtivo já se acha em funcionamento regular, propiciando novas descobertas teóricas e a acumula9ao de
informa9óes novas, reproduzindo paralelamente as posi9óes assimétricas
dentro do sistema. Note·se a fun9ao residual do Estado face as viagens,
atuando, no máximo, como regulador do sistema produtivo através do esquema de fornecimento de pensóes aos viajantes mais destacados .
29 A venda de duplicatas das cole9óes; a constitui9ao de empréstimos
~ara pagar co~ cole9óes ou quando da publica9ao dos relatos de viagem;
hsta de subscr19ao, etc.
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dio (mestres-escolas), nao professores universitários; podem terse graduado em universidades, mas situam-se a distancia das atividades desses centros de ensino bem como das mais destacadas
institui9óes de debate e pesquisa. O conhecimento que possuem
sobre certos ramos das ciencias ·naturais sao obtidos por meio de
leituras esparsas e assistemáticas, de estudos empreendidos a
margem de sua atividade profissional. No máximo tornam-se conhecidos enquanto bons colecionadores, freqüentemente depen-

dendo do aval dos cientistas de destaque para legitimar e ajianfar a qualidade de seu trabalho.
Quando obtem os recursos necessários, empreendem viagens individuaisªº. Em geral os recursos mobilizados sao parcos e a tarefa de forma9áo de cole90es, com a conserva9áo, separayio,
identifica~ao e remessa das espécies, é muito fatigante e demorada.
Em conseqüencia, tais viajantes tendem a residir por períodos relativamente extensos em certas localidades das áreas estudadas.
Em termos literais o seu contato com a regiio nao poderla ser
descrito como urna viagem, urna vez que por lá habitam durante longos períodos nos quais realizam várias e diferentes expedi9óes a áreas dessa regiio.
Ap6s as suas viagens, obtem muitos premios e honrarias por
parte do mundo científico: seus trabalhos sao apresentados nas
mais notáveis associa9óes científicas e seus artigas editados nas
revistas especializadas; tornam-se sócios e membros honorários
daquelas entidades mais ligadas a sua especialidade; recebem
med~lhas e títulos de associa9óes diversas. Apesar disso nao é
criada para eles urna posifiio própria dentro .do campo intelec-

tua/31 que lhes permita o exercício regular de uma atividade de
pesquisa ou ensino. Em decorrencia, a recompensa material é
. 30 Bates ~ Wallace formularam juntos o plano de sua viagem a AmazOn.ta. M.as apos um curto período separaram-se, dirigindo-se a áreas geográficas d1feren tes e trabalhando em especialidades distintas.
31 Apesar de sua extensa atividade científica, Spruce nao figura em
nen~~m ~os dicionários e enciclopédias consultados. A sua condi9ao de
bota~1c? e apenas :econhecida por outro viajante do mesmo tipo, Wallace.
que mtitul~ a coletanea de seus escritos publicados postumamente de Notes
of b~tamst on. the Amazon and Andes . O único registro que pode lembra-lo e o reduz1do verbete sprucea, relativo a um genero de árvores coníferas e_ncontrado nas regióes austrais (Grand Dictionnaire Universel du
~~~- S1ecle, vol. 14, p. 1032; The Encyclopaedia Brittanica, vol. 21, p.

,ª
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para eles bastante importante, vendo com bons olhos a movimenta9ao de amigos influentes para colocá-los como pensionistas do
Estado.
Um terceiro tipo de viagem é configurada por levantamentos das características geográficas e dos recursos económicos
da regiao amazonica. O financiamento de tais expedi~s pode
ser realizado por fundos públicos (a marinha inglesa ou americana) ou privados (companhia de navega~io). O fundamental é que, em ambas as circunstancias, tal financiamento
advém de organismos direta ou indiretamente interessados na
coloniza9ao e no aproveitamento do potencial agrícola, comercial e mineral da regiio.
As observa~s e destaques realizados por esses viajantes pautam-se primordialmente em um pensamento de tipo geográfico:
o clima, as bacías hidrográficas como meios de comµnica9áo, os
recursos naturais e as perspectivas para seu aproveitamento, o
meio ambiente humano com as suas diferentes ra~as - esses
geralmente os t6picos tratados por tais viajantes primordialmente ein separado, mas algumas vezes também em sua mútua intera~ao. Aindá que tenham desempenhado fun~s intelectuais
dentro dos organismos a que estavam vinculados•, a sua preocupafoo central é de ordem prática, sendo evitadas as digressóes
científicas de difícil compreensáo e a elabora~io de teorías gerais (geológicas ou geográficas).
A composi~io de tais equipes pode ser variável, podendo ser
integradas por ·um diferente número de pessoas, exercendo a
mesma fun~io ou fun~óes distintas. Em qualquer das hipóteses,
porém, trata-se sempre de viagens regionais (e nao viagens am- ·
plas), urna vez que se destinam exatamente a explorar a ~
zonia como regiao pouco conhecida.
Nao existem dados significativos sobre os premios e recompensas recebidos por esses viajantes. Aliás isso é bastante compreensível, pois estáo vinculados a corpora9óes· que controlam
os seus ·escritos. No caso de Herndon, o próprio texto é um relatório destinado ao Congresso Americano.
32 Cabe nao esquecer que Hemdon trabalhou em importante órgiio da
marinha americana voltado para o estudo das eondi~óes atmosféricas (ven·
tos e correntes, etc.), e que Smyth foi autor de memórias de cunho geográfico sobre aspectos da regiáo amaz6nica .

132

Existe ainda um quarto tipo de viajantes, cujas características,
no entanto, parecem bem menos delineadas que as dos preceden- ,
tes . A sua forma de viabiliza9ao material é mediante o esquema
de autofinanciamento; é o próprio viajante quem custeia a sua
expedi9ao e, portanto, que mais diretamente define suas finalidades, rota e dura9ao. Isso faz com que no plano das finalidades explicitadas pelos viajantes esse grupo mostre urna grande heterogeneidade.
Em um dos casos considerados (Monnier), esse esquema de
financiamento se apóia no fato de que o viajante é um escritor
de viagens, custeando a sua expedi9áo com recursos que resultam da publica9ao e venda de seu relato. Nos demais casos nao
existem quaisquer indicayóes de que o autofinanciamento seja
viabilizado por alguma forma de articula9ao com o mercado de
cole96es. Ao contrário, Osculatti faz questao de frisar que a
cole9ao por ele entregue ao Museu de Milao foi doada.
Como o autofinanciamento nao é complementado por outras
fontes, a solu9ao qu~ parece se impor é a minimiza9ao dos custos
da expedi9ao. 'Em termos de organiza9ao interna da viagem,
trata-se, em geral, de viajantes individuais, e nao de éomissóes
de qualquer ordem. Quanto a área percorrida, as viagens desse
tipo tendem a ser regionais (e nao viagens amplas), estendendose por períodos curtos (cinco meses) até pouco mais de um ano.
A forma980' intelectual desses viajantes é bastante heterogenea.
Existem ·escritores de viagem, com forma9áo literária (Monnier) .
Já Osculatti ao lado de urna cultura erudita e de urna preocupa·
seu trabalho é louvado pelos editores como urna
9ao lherária
jóia da literatura italiana da época) evidencia conhecimento de
certos ramos das ciencias naturais. Lister Maw, oficial da marinha inglesa, deixa transparecer em ~rtas opinióes a influencia
·do liberalismo economico. Apesar de recha9ar urna identifica~ªº com os naturalistas, Avé-Lallemant é formado ern medicina
e possui· urna boa base científica.
Os premios e recompensas obtidos por esses viajantes sao de
dois tipos. Um deles concerne a obten9ao de recompensas rnateriais: é o caso de Lister Maw que pretende obter urna promoc;ao funcional. O que predomina, porém, é urna recompensa mais
difusa: que parece estar associada a obten9ao de prestígio entre
seus contemporaneos. Os meios utilizados para isso sao princi-
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palmente os livros de viagem (Monnier, Avé-Lallemant, Osculatti) , mas pode também ser a doa9áo de cole9óes para os museus
de história natural ( Osculatti) .
Com o objetivo de resumir as coloca9óes aqui realizadas, cons-·
truí um quadro sintético em que mostro os diferentes tipos de
viajantes, as características básicas que definem cada tipo e como se distribui a popula~o de viajantes do Alto Solimóes dentro desses tipos. Existem, contudo, dois viajantes que permanecem
em urna posi9ao ambígua: Castelnau e Clough. Em rela9áo a esse
último tal defini9ao resulta claramente da escassez de dados de
ordem biográfica e sobre as condi9óes de realiza9ao de sua viagem. Já Castelnau, embora seja mais naturalmente localizado entre as comissóes científicas (tipo I) , cabe registrar que por algumas outras características (posi9ao no campo intelectual e recompensa de tipo material - cargo) se aproxima um pouco
do tipo II.
Para finalizar e retomando a discussao inicial com Florestan
Femandes, cabe indagar qual a unidade existente entre os viajantes que poderia permitir que se tomasse a totalidade de fatos
f0rnecida por diversos viajantes como oriunda de um único etnógrafo? Considerando o conjunto de viajantes que percorreram e
descreveram o Alto Solimóes durante os séculas XVIII e XIX,
sao outras as conclusoes que se impóem. A argum~nta9ao anteriormente aqui desenvolvida parece indicar claramente que de

modo algum a etnografia dos viajantes pode ser vista como uni-·
dade, urna vez que os diferentes tipos de viajantes obedecem a
pressóes economico-sociais bem distintas e servem-se de esquemas mentais muito diferentes. A categoria viajante revela-se, por-·
tanto, urna base enganosa para propiciar a homogeneidade das
descri9óes de que precisaria o antropólogo atual para utilizar tais
relatos como urna verdadeira etnografia.
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A assimil~áo, porém, náo é a elimi~áo: e o empenho deve
consistir em que o fenfJmeno se opere evolutivamente, e náo
pelo processo brutal do exterminio sanguinário. (Pitanga, 1901,
p. 30)
A infelicidade do sociólogo é que, na máior.ifl· .das - vezes, as
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que ele diz, náq tem nenhuma vontade, nenhum interesse nisto,
· tendo mesmo fortes interesses para se recusar a faze-lo (o que
faz com que as pessoas muito competentes ein outros assuntos
se revelem completamente indigentes diante da socioiogia), enquanto aqueles que teriam interesse em se apropriar daquilo
possuem os instrumentos dessa aprop;iaque o sociólogo diz,
fáO (cultura teórica, etc.). O discurso sociológico suscita resisténcias inteiramerite análOgas em sua lógica e em suas manifesta·
fóes "aquetas encontradas pelo discurso psicanalitico. (Bourdieu,
1938(a) p. 33-34)

nao

A Hist6ria da Política Indigenista Brasileira no Séc. XX:
Questóes Preliminares1

FERNANDES, Florestan . "Um balan~o crítico da contribui~ao etnográfica
dos cronistas". In: lnvestigQfaO etnológica no Brasil e outros ensaios.
Petrópolis, Vozes, 1975 (originalmente esse ensaio foi publicado na
Revista do Museu Paulista, Sao Paulo, v. 111: 7-128).

·Como já se apontou por diversas vezes (Oliveira F.º & Lima,
1983; Lima, 1984(a); Leite & Lima, 1985), a hist6ria da política e do pensamento indigenistas (neste século, sobretudo), en-

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. A imagina~ao político-social brasileira. I~_: Dados. Rio de J~neiro, IUPERJ, 2/3:182-193, 1967 .

1 ~sJe artJgo sum~riza _os pri~cipais . pontos · de minha dissertai_ao de
-mestrado (LIMA, 1985), apresentada ao l>PGAS/MN-UFRJ, sob orienta<;ao cfo Prof. Dr. Joao Pacheco de Oliveira F.º. Agrade<;o a ele, a Protª
Dr.ª M.ª Manuela C. da Cunha e em especial ao Prof. Luiz de Castro
Faria, as críticas recebidas e parcialmente incorporadas. Agrad~o .também
a Jurandyr F. Leite que comigo trabalhou na realiza<;áo da pesc¡uisa, que
foi financiada pela ANPOCS (Programa de Dota<;óes para Pesquis.a/1984).
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quanto práticas e discursos produzidos a partir do campo político, notadamente do aparelho de Estado, tem sido muito pouco
estudada, situando-se, dentro da hierarquia dos objetos científicos legítimos, em posi~ao - ao menos até o presente momento
- desvantajosa, tanto no campo das Ciencias Sociais quanto no
da História. Náo se trata tanto de que a política indigenista, em
si, nao tenha se transformado, como urna visao superficial e simplificadora - alheia a qualquer percep~ao da constru~áo histórica que nao seja a da continuidade - tem apontado, mas isto
sim, que ela nao tem sido pensada e analisada.
Decerto os antropólogos agentes legitimamente encarregados, dentro da divisáo do trabalho científica, de falar sobre o indio
- tem tecido um discurso ético, parte da cena indigenista característica do atual estado desse campo de saber, em defesa da diferen9a e do direito a ela que tem os povos indígenas.
Produzido do campo científico e destinado ao campo político,
esse discurso tem se caracterizado pelo tom de denúncia, que deve
ser diferenciado da denúncia de conflitos concretos entre povos
indígenas e brancos, ·r ealiiada em ocasióes rituais como a Semana
e Dia do Indio __:. data instiiuída pelo indigenismo interamericano para celebrar esse ser genérico oficial, antítese por excelencia da
diferen~a étnica - ou como as da cria~io do Servi~o de Prote~io
aos Indios . e Localiza~io
, d~ Trabalhadores Nac~onais (SPILTN),
matéria sobre a qual aqui se trabalha, ou da institui~io do Parque
Nacional do Xipgu, na década de 1950; ou ainda na chamada questao da Emancipa~áo dos Indios, em 1978.
Nestas situa~oes, como que por leis e palavras, os povos indígenas do Brasil parecem sempre na iminencia de serem extintos.
Por isso, chamo-as "rituais": atualizam mitos, denunciam, mas nao
questionam, pois é certo que nao serio leis ou palavras que poráo
fim aos grupos indígenas no Brasil. Julgo que a história o comprova.

o

Sem negar a importancia de movimentos de pressao do Estado
pela Sociedade Civil, parece-me que a maneira como (em si, completamente distintas) tem sido representadas, servem mais para
construir a importancia e a excepcionalidade de homens e grupos
- em especial, dos intelectuais - do que expressam altera9oes
profundas no nível do campo político.
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Tampouco os textos produzidos nestes momentos pautam-se
pelo caráter analítico, ainda que assim o pare~am. Sao produto
da luta política e nao de um esfor~o científico de análise, mas nem
por isso menos posicionado. ]'leste campo reina, assim, urna relativa e apenas aparente "esquizofrenia": os intelectuais (em ~special,
os antropólogos) tomam posi9ao em defesa dos povos indígenas
e produzem um saber academico completamente distanciado destas
tomadas de posi9áo. Isto é, fala-se como cidadáo e nao como cientista. Sou consciente de que a separa9ao é um tanto arbitrária, no
entanto, instrumental para o que quero assinalar.
Vale notar, ainda, que se imprime quase sempre um tom catastrófico a tais situa96es, colocando-se, freqüentemente, como. ponto
focal das preocupa9óes dos diversos atores em luta, a sobrevivencia física e nao étnica dos povos indígenas, sendo toda e qualquer
a9ao tomada no sentido da primeira - ainda que em detrimento
da segunda - avaliada como positiva, já que atende a urna "emer- ·
gencia".
Pude já sublinhar (Lima, 1984 (b), p. 1410) como a história,
por exemplo, da Funda9ao Nacional do Indio é pensada (conforme o posicionamento do autor nos campos político e intelectual)
como "herdeira" ou nao do Servi90 ~e Prote9ao aos Indios, durante
o período em que este esteve sob a adtninistra9ao direta de Candido M. da Silva Rondon.
Por mais de urna vez, em momentos passados, do campo intelectual, ouvi de agentes .ligados a esse espa~o de lutas, que eu
deveria tomar especial cuidado para nao me "queimar" ao trabalhar com essa temática, buscando saber o suporte com que
poderia contar, para lidar com personagens cuja carga mítica
investida a partir do campo político era tal - é o caso de Candido Rondon - que as repercussoes seriam com toda certeza
adversas. Outra observa9ao, ainda, foi feíta no sentido de que
tomar a história do SPI como representa~ao seria destruir a única
ponte de que os intelectuais, isto é, os antropólogos dispunham
para pressionar o Estado, em momentos de crise como os supracitados (onde a posi~ao contrária - o Estado -- estaria, quem
sabe, defendendo urna forma de "extermínio"), construída através da exemplaridade de Rondon e seus companheiros. Foi-me
possível, ainda, verificar em circunstancias diferentes (reuni5es,
aulas, palestras, etc.) como qualquer proposi~ao de abordagem
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· distinta a ·estabelecida traz sempre - inclusive a ageñtes do campo da antropologia - urna sensa9ao de mal-estar difuso e algumas defesas discretas dos mitos que poderiam ser melhor divisados (e nao explicados) como urna forma de resistencia (no sentido psicanalítico, cf. Laplanche & Pontális, · 1983, ·¡). ·595-599).
Iss~ é óbvio, para nao falar. dos que se assumem ~nq!Janto . "herdeiros" da tradi~ao rondoniana. Tal fato significa reconhecer, ao
menos implicitamente, que essa representa~ao serve a ambos os
espa~os, tanto ao do discurso indigenista, enquanto definido a
partir do campo político, como ao do campo intelectual. Construir a história dessa representa9ao seria construir a história das
rela~oes entre esses do is espa9os e determinar os lucros diferenciais aferidos por ambos.
Julgo estar aqui evidenciado o que Castro Faria chamou de
"presencialidade do passado".
Segundo Castro Faria a n{}fáo de presencialidade do passado
envolve toaos aqueles recursos próprios de padróes de explicafáO
já cristalizados na vida intelectual, que determinam que ao se
/alar de um dado tema tenha que se tomar como ponto de partida
um evento rigorosamente datado, que se constitua numa esplcie
de espafo sagrado, que a tradifáo erudita reserva para que o
presente poss'a ter o princípio de sua compreensáo. (Almeida,
1983, p. 595-599).
.

O "sile.n cio" quanto ao tema, atinge até mesmo aqueles antropólogos ligados a urna linha voltada para a chamada Antropologia
da a9io, que tem se caracterizado por produzir textos e trabalhos
de atua~ió concreta, em moldes marcados pelos canones tradicionais da produ9ao antropológica (ao menos no Brasil), isto .é,
marcados pelo enfoque circunscrito ao "micro" e "pelo corte sincr8nico.2
Nao pretendo. aquí, apontar ou tentar reconstituir a trajetória
deste eloqüente silencio, em si parte da história das rela96es entre
o campo da Antropologia e o campo político no Brasil. Embora
tal questio seja importantíssima para a ruptura de padr6es consagrados de análise e práticas de a9ao social provenientes de am2 Cf. Oliveira F.º, 1983, sobre o "falar a partir do micro" e a importan~ia de urna abordagem sociológica para as temáticas indígena e indi-

genista.
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bos os espa~s, é tarefa que nao tem sido enfrentada por aqueles
que pretendem refletir sobre a produ~io intelectual, especialmente
a antropológica.
Sem temer correr o risco de ser superficial ou injusto, já que
crescem em número os produtos dos "classificadores" da produ9io
antropológica - individuos cuja produ9io visa produzir e reproduzir uma ordena~io canónica de autores cansagrados - , pareceme que os textos que mais sugest6es e contribui9áes tem trazido,
direta ou indiretamente, para a reflexio sobre tal problemática sao
os de Luiz ·de Castro Faria ( 1981, 1982, 1984) e a disserta~io
de doutorado de Mariza Gomes e Souza Peirano ( 1981) .
Se nio foi este o objeto de análise deste texto, é possível que
a continuidade do estudo traga algumas contribui9áes quanto a
tais temas, em fun~o da forma de abordagem escolhida, qual seja,
a análise do espa~o de disputas que se estabelece (tal como defi·
nido aqui) a partir das rela9áes entre agentes e agencias que se
definem pela pretensio de arbitrar sobre os destinos dos povos
indígenas no Brasil; da persÍ>ectiva de Pierre Bourdieu. ~ das proposi~óes deste autor, portanto, que parto para realizar a seguinte
investigayao~ e se, porventura, seu uso estiver inadequado ou impreciso, tais falhas devem ser, é óbvio, c.reditadas a precariedade
de minha compreensio da~ mesmas.
O objeto do presente trabalho é, assim, esb~ar a constitui~io
desse espayo definido como regiio do campo político a partir
da análise do período que se enfeixa em torno da instituiyáo do
· Servi~o de Prote~io aos lndiós e Localiza9io de Trabalhadores
Nacionais, em 1910, ~estacando, em especial, as posiy6es em jogo
na disputa.
Assim, nao se trata de urna proposta de reconstitui9io histórica
no estilo de urna história-narrativa (Furet, 1976), e sim da busca
de um enfoque sociológico que efetue urna ruptura com a representa9ao da ~istória da política indigenista que a toma sempre
como remetida ao seu "momento de apogeu", a sua "idade heróica",
que torna critério de legitimidade ainda para o estado presente do
campo indigenista, o se reconhecer e ser reconhecido como depositário e reprodutor de um capital de significay6es supostamente
getado pela posiyio da prote9io fraternal, responsável pela institui9ao do SPILTN.
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A história e seu resgate tém aqui um outro sentido. Para usar
urna cita9ao feita no projeto de pesquisa que gerou este trabalho,
·eu diria, com Bourdieu (que fala acerca do campo científico,
talvez fato válido para qualquer campo), que:

No segundo capítulo (SO Anos de Atividades Indigenistas) o
autor explicita suas preocupa~óes:
Um balanfo crítico dos cinqüenta anos de atividades que o
SPI vem desenvolvendo desde sua criafáo, deve levar em conta
as duas ordens de problemas que ele /oí chamado a resolver.
1. Os problemas da sociedade brasileira em expansáo, que
encontra seu último obstáculo para a ocupafáo do território na·
cional nos bolsóes habitados por índios hostis.
2 . Os problemas da populafao indígena envolvida nesta expansáo, a qual se esforfa por sobreviver e acomodar-se as novas
condifóes de vida em que vai sendo compulsoriamente integrada.
(Ribeiro, 1962, p. 41)

. . . o inconsciente de uma disciplina é a sua história; · as condífóes sociais de produfaO ocultadas, esquecidas, sao O inconsCiente: o produto separado de suas condifóes sociais de produfáo
muda de sentido e exerce um efeito ideológico. Saber o que se
faz quando se faz ciencia ( . .. ) supóe que se saiba como os
problemas, os instrumentos, . os métodos, os conceitos que se
utilizam foram jeitos ·historicamente. (1983(a), p. 64)

A Versiio Oficial da lnstituifao do Servifo de Protefao aos Indios
e Localizafao de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) e uma Alternativa
Um levantamento dos textos que procuram analisar a história
da política indigenista brasileira neste século, mostrará ao leitor
a repeti9ao ·inonocórdia de urna só versao, sobretudo no que se
refere a~ período de institui9ao da a9ao do Estado Nacional frente
aos povos indígenas.
Se este (o . de procurar constituir os esquemas de reprodu9ao
dessa versao) é, em si mesmo, um trabalho a ser feíto, tratar-se-á
aqui apenas de situar o trabalho que é cita<;ao obrigatória sobre a
quest~o e que se ii;npóe como can§nico sobre o tema, qual seja,
A política . indigenista brasileira, de Dar~y Ribeiro (Ribeiro,
1962). Tal trabalho seria, mais tarde (com altera9óes), transformado na parte 11 de Os índios e a civilizafao (Ribeiro, 1977).
Ribeiro, 1962, é urna defesa apologética do Servi~o de Prote<;ao
aos fndios, el~borada num momento em que, como diversas vezes
ao longo de sua trajetória, a institui9ao achava-se ameayada de
extinyao, . acusada de corrupyao e eivada de denúncias. Sua pri. meira parte (1 - Os Fundamentos ldeol6gicos) aborda, de um
ponto de vista altamente comprometido e ideológico, o processo
. oe criayaO da . instituiyao, em que Ribeiro reproduz de urna forma
empobrecida i o trabalho de David Stauffer, e acrescenta, a partir
de urna súmula de relatórios internos ao SPI (p. ex., Ribeiro,
1953 · e Vasconcellos, 1938 e 1940, dentre outros), dados referentes ao período da vida da agencia que vai até inícios da
década de· 1960.
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Ao primeiro ponto, a resposta do autor - quanto a pergunta
implícita _acerca da eficácia do órgao - seria a narrativa do que
Castro Faria ( 1981) chamou de "pacifica~óes exemplares", isto é,
casos de atuayao do SPI em áreas de f ronteira que foram considerados pelos porta-vozes' da agencia como modelares, tais como os
que envolveram povos indígenas como os Kaingáng, em Sao Paulo; os Xokleng, em Santa Catarina; os Pataxó Há-ha-hae, no sul da
Babia; os Parintintin, na regiáo do médio Mad~ira, e os Urubu. Kaapor, na zona limítrofe entre Pará e Maranhao.
O mesmo capítulo aborda, ainda, aqueles que deveriam ser os
principais problemas a serem enfrentados no sentido de cumprir
segunda etapa - e responder a segunda pergunta - colocada
. pelo "método" indigenista elaborado pela instituic;ao. O autor esclarece:

'a

Que fazer, porém, dos índios depois de pacificados? Como
dirigi-los pelos caminhos da civilizaráo, preservando o vigor fí·
sicq e . a_ale_gria de um v_iver que a . existencia tribal independente
lhes proporcionava, malgrado todo o atraso de seus processos de
garantir a subsistencia? Como encaminhá-los a nova vida que
teráo de viver? Ensinar-lhes a plantar, quando eles, em muitos
casos, tinham ro9as maiores e melhores que as do Posto? Ensinálos a vestir-se? Mas como dar-Íhes roupas depois que aprendessem a usá-las? (Ribeiro, t 962, p. 99. Os grifos sáo nossos.)

O terceiro capítulo (As Tarefas da Prote<;ao aos Indios) é aquele que confere a real significayao do texto: trata-se de um projeto
indigenista para o SPI, calcado no modelo do indigenismo mexicano da época.
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Este trabalho pode ser considerado, assim, como um produto interno a institui9ao, já que Ribeiro fez parte de seus quadros de
1947 a 1957 e, mais que isso, assumia integralmente a mitología
construída pelos autores ligados a mesma. Nao considerá-lo desta
forma só é possível para quem também assume esse mesmo corpo
mítico e toma Ribeiro tao só como autor e nao como ator. 3
Esse mesmo trabalho, suprimida sua terceira parte, e· feitas
algumas pequenas altera9óes, foi incorporado como parte segunda
de Ribeiro, 1977, texto publi~ado no exílio, construído, na sua
maioria, por. escritos do tempo da participa9ao institucional do
autor.
Ao sublinhar o caráter compósito que Os Indios e a Civilizafáo
tem, pretendo caracterizá-lo como portador de diferentes pressupostos acerca de como deveriam vir a se relacionar índios e "nacionais" o que é óbvio, definiria análises distintas, já que, na
lógica de Ribeiro, os primeiros foram os segundos, e nao o oposto.
Como di ria Peirano:
Em 1953, Ribeiro organizou o Museu do Indio, o qual atraiu
a atenfáO internacional como o primeiro a ser especificamente
pensado para combater os preconceitos raciais. Durante este período, Ribeiro comefOU, pouco a pouco, a advogar diferentes
sociedade napolíticas de assimilafáo e integrafáO dos índios
cional: em 1954 ele era favorável
integrafáO gradual na sociedade como um todo, vendo isto como um resultado inevitável
do contato interétnico. Propunha, entáo, o estabelecimento de
reservas indígenas como o ambiente adequado a vagarosa assimilafáO da cultura branca pelos índios. Em 1957, Ribeiro declarava que sua principal preocupafáO náo era com a manutenfáO de
formas de vida tribais, mas apenas com salvar vidas indígenas.
Era uma mera coincidencia que a sobrevivéncia dos índios aparecesse como dependente de um decréscimo do grau de mudanfa
gradual incorporafáO das
cultural. Em 1962, ele era favorável

a

a

a

3 "O pressuposto da articul~9ao entre as posi9óes e o tipo de formula9áo
do produtor literário conduz a que se precise o lugar a partir do qual este
produtor se pronuncia; mais precisamente, leva a que se mapeie, com
acuidade, as institui96es diversas a que ele se associa e a que se estabele9a
urna correla9áo entre seus propósitos e aqueles enunciados por elas. Presente, a suposi9áo de que as institui9óes, ou antes, os seus ditames, infletcm sobre as teorías esbocadas e concorrem para redefinir o projeto literário do produtor, redefinindo a sua pró~ria traj~tória." (Almeida, 1978, v. 1,
p . 1).

tribos na sociedade inclusive através da educafáO, em oposifáO
ao isolamento em reservas indígenas.
O foco na educafáO indígena estava de acordo com o papel
que Ribeiro comefOU a assumir como um especialista em EducafáO. De 1955 a 1958 ele fundou e_ dirigiu o frimeir~ curso de
antropología no Servifo de ProtefaO aos Indios, delineado em
estilo similar a um programa de graduafáO no qual tanto cursos
teóricos como trabalho de campo eram requeridos. O curso foi
interrompido em 1958 quando Ribeiro foi convidado a organizar
a Divisáo de Pesquisa do Ministério da EducafáO. (Peirano, 1981,

p . 130).

Em 1962 ele seria Ministro da Educa~ao.
Ora, este texto de larga reprodu~ao e tomado como epónimo de
esfor~os tao distintos dele próprio, é sem dúvida um dos textosfonte da forma~ao de indigenistas e, provavelmente (comprová-lo exigiría um trabalho mais sistemático que, aqui, nao interessava realizar) de toda urna gera9ao intelectual das Ciencias
Sociais no Brasil. Compreender os compromissos que o norteiam
é, em si, buscar desvendar parte das premissas inconscientes da
a~ao indigenista.
A legitimidade do texto se respalda, a meu ver, nas próprias
elabora9óes posteriores do autor acerca de seu projeto intelectual
- como a importancia da prática, da convivencia direta, a nega9ao de urna postura científica, a voca~ao pi:ofética" de formulafao de um projeto indigenista e um projeto para a nafáo, p. ex.
- , assentes em conteúdos profundamente inculcados no inconsciente cultural de grande parte da intelectualidade brasileira.5
Nao tive a preocupa9áo de realizar um estudo sistemático e detalhado de crítica ao texto. Destaco, apenas, que ele apresenta a
história do SPI como fun9ao de um vínculo com a pessoa de
Rondon; tem implícito um projeto indigenista subsidiário a uma
concep9ao autoritária da constru9ao da nacionalidade; destaca os
"bons interesses militares" em oposi~ao aos interesses da década
de 1960; busca retirar o órgáo da esfera do jogo democrático,
reservando-o como um apostolado (o termo é meu) a missionários exemplares.
4

Cf. Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1981 , p . 42, 44 (A tentafáO

do profetismo).

5

Para maior clareza sobre este ponto, ver Lima, 1985, Cap. 11 .
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Há, no entanto, um aspecto que cabe destacar quanto a Ribeiro,
-1962, em relayio a toda essa representayio da hístória do SPJ. 9s
textos que a informam foram cunhados com o fito de justificar
a existencia, prestar contas da atua9io e legitimar a ayio indigenista da agencia, em especial em momentos em que ela estava
amea9ada
de extin9io: se o SPI
nio existisse, nio. ·existiriam
mais
.
.
- .
índios no Brasil; se o SPI nao continuasse a penetra9io das fren·
tes de expansao, esta seria consideravelmente mais vagorosa e
violenta, · etc. Essas sao as justificativas para toda e qualquer f alba
possível. Ou seja, a existencia do SPI assegurou a vida dos povos
indígenas no Brasil do século XX.
:l! como se nao houvessem existido outras formas de prot~o
prévias ao SPILTN, nem tampouco outras propostas de incorpora980 e aniquilamento desses povos enquanto culturas. Nio é af que
reside a especificidade, isto é, no "Morrer se preciso for, matar
nunca".
Se o pa~imetro tomado for a violencia da "pacificayio" e o
dado da popula9io, creio que
caso dÓs Patuó· Hi hi
é
um bom exemplo do contrário.
Ao construir excepcionalidades o mito retira a possibilidade de
análise histórica toda a trajetória da proteyio oficial - nio s6
em seus termos mais genéricos, mas também na especificidade de
sua a9io junto a povos indígenas - neste século, em que o Estado Nacional, tomado enquanto processo dinamico e nio como realidade pronta e acabada, se expandiu consideravelmente como forma de organiza9io sobre o território nacional.
Dando continuidade a essa busca de romper os impedimentos
a elabora~ao de um discurso científico sobre ¡l questio, deve-se analisar o texto de Dav.i d Hall Stauffer (Stauffer, 1955), base. das
representa~óes de Ribeiro para o período anterior ao do estabelecimento do SPILTN.
De urna forma diferente, David H. Stauffer participa, igualmente, dos mesmos esquemas de reprodu9ao da versio oficial da
história da atuacao indigenista no Brasil. Produzido em meados
da década de 1950, como tese de doutoramento na Universidadé
de Austin, The origin and establishment o/ Brazil's lndian Service:
1889-1910, é um trabalho de historiador empirista clássico, nor~-

·o

6 Cf . Silva 1983, p . 61 e
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ss.

hae•

teado pelo que Fran9ois Furet ( 1976) chamou de "história-narrativa".
Se esse tipo de constru9ao nao tem um recorte sociológico delimitado, ele nao prescinde de pressupostos implícitos que o direcionem. Estes podem ser encont'rados a partir das relayóes sociais
que Stauffer estabeleceu tanto no ·campo intelectual brasileiro,
como no campo político, já que a significa9ao de urna obra só
se realiza plenamente urna vez que seja remetida a história do
campo que a produziu.
Assim, ·yeremos dentre os agradecimentos do autor, os nomes de
Eduardo Galvao, entao chefe da Se9ao de Orientayáo e Assistencia do SPI, de Darcy Ribeiro e Heloisa Alberto Torres, respectivamente, chefe da Se9ao de Estudos do Servi90 de Proteyao aos
lndios, e diretora do Museu Nacional e membro do Conselho Nacional de Prote9ao aos lndios. Da mesma forma, dentre a bibliografia secundária citada pelo autor, acham-se numerosos textos da
institui9ao que veiculam a versao interna de sua trajetória histórica. Portanto, apesar do levantamento empírico detalhado, a sele9ao do material e seu encadeamento sao presididos pelo mesmo
corpo de representa9óes atuantes no trabalho de Ribeiro.
~ muito f reqüente que a crítica sociológica se atenha a urna
análise lógica da produ9ao historiográfica, ou no máximo (isso
sim já seria muito) a um enfoque do ponto de vista da sociologia
do conhecimento. Isto feito, o cientista social se reapropria dos
dados do historiador _e os utiliza sem mais pensar: agora o fato é
tomado duplamente "objetivo", pois passando pela crítica documental e pelo seu próprio crivo, pode ser utilizado sem sustos para
seus fins.
Mas é justamente no nível dos fatos que esse tipo de discurso
· se constr_ó~, sobre a ilusao de objetividade que lhe é imanente: o
que se oculta é que o "fato" é construído através de um sentido
que lhe é prévio. 7
Como aponta Neves (Neves, 1984, p. 23 e ss), tal prática historiográfica ,eonstrói-se ~través da narra9ao, forma discursiva que
reflete a no9ao comum do tempo histórico como continuidade de
7 Cf. Barthes, 1972, p. 48.
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pontos descontínuos. Ela é - para tomar a metáfora do autor a agulha que costura pontos heterogeneos previamente determinados (os fatos históricos ou personagens excepcionais, isto é, os
heróis), ligando-os numa pe<;a única que, via de regra, encerra
em si urna ambi9ao de totalidade . No entanto, os moldes necessários - as fontes históricas - a delimita9áo dos pontos a serem
demarcados a costura, por serem muitos e heterogeneos, sao também submetidos a urna escolha, "ou (o historiador - ACSL) verse-ia na contingencia de recuperar integralmente o passado, implicando em dispensar a obra tanto tempo quanto exigiu-o o desenrolar do processo" (Neves, 1984, p. 25) .
Essa escolha que preside o recorte da fonte e a constru9ao do
fato acha-se norteada por um capital de significa95es acumulado e
interiorizado que, ao mesmo tempo que estrutura essa nova elabora9ao - que, em sua essencia, é urna manifesta9ao desse habitus - , se reestrutura e se acrescenta através dela.
De forma geral , a interpreta9ao de Stauffer segue, linearmente,
para provar - como diz no início do trabalho - que o SPILTN
foi fruto da necessidade que se impunha de regulamentar as rela<;óes conflituosas entre índios e brancos em áreas de fronteira.
Surgiu a partir de um debate que ele próprio qualifica como mobilizador da " na9ao" , do "brasileiro comum" para, ao final (Stauffer, 1955, cap. X e XI) , relativizar tal afirma9ao caracterizando o
público ao qual esse debate se· dirigía como aquele composto pelos
membros de sociedades eruditas e científicas da época. Assim, no
segundo bloco de · capítulos, trilharia a questao dentro delas, concentrando-se, paulatinamente, nas a9óes de certos inc;tivíduos, nomeadamente : R. Teixeira Mendes, Luís Bueno Horta Barbosa,
Leolinda Daltro, Torres de Oliveira, Nelson Coelho de Senna,
Domingos Sérgio de Carvalho, Rodolfo Miranda e, sobretudo, Candido Mariano da Silva Rondon. Estes seriam capazes de criar o
órgao através de seus
. . . trabalhos entusiásticos e incansáveis ( . .. ) e náo s6 reconheciam a necessidade de urna agéncia como esta, mas ( . . . ) - descobriram no novo plano de auxílio aos índios urna causa que os
animava e desafiava - um trabalho humanitário que os inspirava a devotar a ele urna parte generosa de seu tempo, seus talentos e seu apoio permanente. (Stauffer(e), p. 308.)
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Afinal, nao é a toa que a conclusao do texto é urna
de Candido Rondon:
. . . como
raf as que
que, urna
república.
p. 310.)

cita~ao

um patriota, anseio por ver a reconciliafáo das tres
constituem a base étnica do povo brasileiro de forma
vez fundidas, formem a populQfáO unida dessa grande
(In: Homenagem a /osé Bonifácio, apud Stauffer,

O SPI fica, entao, como a empresa de salva9ao dos povos in- _
dígenas em território brasileiro, salva~ao que, se resgatado o LTN,
seria também para os "mesti9os" e "descendentes de africanos".
Ao fim, a salva9ao para a· própria na9ao: presidida pela "ra9a branca", a empresa revertería sob a forma de trabalho potencial (dos
povos indígenas) ou imediato (dos negros). A empresa tinha como
di retor a prova viva de que os inferiores poderiam evoluir: entao
nao tinha Rondon sangue indígena?
Nessa tarefa heróica de constru9ao empírica da nacionalidade,
o órgao teria como seus "inimigos" as oligarquías estaduais, a lgreja (ou os "católicos") e os "céticos e cínicos".
Implícita está, portanto, a idéia de que a salvafiío física (enquanto unidades biológicas) dos povos indígenas asseguraria a so,brevivencia cultural desejável: como origem e um componente .
parcial da nacionalidade. Assim, se, por um lado, a sobrevivencia
física é tomada como sinonimo de sobrevivencia étnica, ela de
fato a suprime, já que o destino final é a ·assimil(lfiio.
Há, portanto, urna concordancia tácita quanto ao primitivismo
dos povos indígenas e a necessidade de submete-los - enquanto
nao fossem assimilados - a tutela.
A nível teórico, deve-se apontar que dentre outros pressupostos
implícitos que tornam possível tal elabora9ao acha-se a ausencia
_da no9ao · de estrutura social que acarreta a nao-utiliza~ao da n~áo
de Estado enquanto rela9ao entre classes sociais, ou das de domina9ao e hegemonia. O governo passa a ser percebido, entao, como
a sede d_e todas as decisóes, com uma elite, fruto de um c~n
senso da narao que se elabora. Esta, por sua vez, pode-se inferir,
nao passa de um somatório de indivíduos, fundado sobre o consenso. Fora do consenso, fora da elite. Ao contrário da no~ao de
Estado, que . pressupóe a contradi9ao, a de governo a exclui. 8
8

Agrade~o

a Jurandyr Leite as sugestóes sobre esse ponto.
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A v1sao da sociedade como somatório de indivíduos subjaz a
concep9ao de todas as demais unidades sociais, tais como as institui96es: o conflito entre posi96es é sempre disruptivo. t: essa
ótica altamente individualista da vida social que possibilita o tratamento do governo como um indivíduo coletivo.
E: também ela que suporta o aparecimento dos " heróis" dessa
h1stória. Por isso deve-se perceber como um instrumento de ruptura pode ser a simples inclusao da dimensao estrutural.
Em termos metodológicos vale sublinhar que essa constru9ao
foi possível através de diversos expedientes que vao desde a sele<;ao de fontes produzidas pelo SPI, ou de alguma maneira comprometidas com a institui9ao (e que, por vezes, nao pertencendo
a época, informam urna leitura teleológica), até as supressóes e
extrapola96es dos textos utilizados. Melhor exemplo disso nao poderia ser senao a utiliza9ao da sigla SPI ( encoberta sob a designac;ao em ingles "Indian Service" que pode-se traduzir por "Servi90 de f ndios"; ou explicitamente referida como Servic;o de Prote<;ao aos f ndios), em que se suprime o LTN ( Localiza9ao de
Trabalhadores Nacionais). Se o autor aborda a questao e descreve o regulamento do órgao, ele o faz de forma periférica : estará
privilegiando a proteriio aos índios e nao percebendo que nesse
momento ela está, enguanto problemática, estritamente ligada a
localizariio de trabalhadores nacionais. 9 Mais urna vez aqui se denuncia o au tor como solidário aos esquemas de representa9ao produzidos a partir desse campo de disputas.
Eu diría mesmo que fazer urna tese sobre o SPILTN de urna
outra posi9ao nesse espa90 de Jutas, ainda que do mesmo ponto de
vista historiográfico empirista de Stauffer, já traria contribui<;óes
apreciáveis para a história do pensamento indigenista no Brasil.

Destaque-se, ainda, como o discurso histórico tornou possível
essa elabora9ao. Ao nível epidérmico da narrativa, a explica9ao do
autor se articula sobre um tripé: dados sobre o fato referido,
observac;óes biográficas sobre os principais atores envolvidos e
um fichamento do texto que está utilizando como fonte.
Por tais razóes, creio que o texto de David Hall Stauffer, sem
negar a excelencia do levantamento das fontes primárias referidas
final (e nao das citadas
longo do texto)' <leve figurar entre
as histórias internas da cria9ao do SPI.
Em termos gerais, a história do SPI fica-nos, pois, como fruto da
atua9ao de um indivíduo excepcional (Rondon, a forma abreviada ·
é a do mito) e seu grupo de companheiros (positivistas), cujo
interesse magnanimo é tao semente a salvagl:Jarda dos povos indígenas, num exemplo digno e inimitável de humanitarismo e desinteresse.
E: minha hipótese de que tal representa<;ao, historicamente construída, é induzida pela própria estrutura desse espa90 de disputas
que se estabeleceu a partir do início do século, do qual resulta a
constituic;ao do SPILTN enquanto agencia, pelo Estado brasileiro,
e que seu cerne consiste na busca de constru9áo de um consenso
onde, urna vez tomada urna posi9ao em que se escape a censura 1 º
característica desse campo, ver-se-á surgir a dissensáo necessária
para que se possa atingir as regióes de consenso mais profundo
" . . . le sol originaire de la doxa, cette croyance primordiale dont
l 'intensité est a la mesure de l'intéret que les agents ont au fonctionnement du champ" (Bourdieu & Delsaut, 1975, p. 28.).
Penso, por exemplo, na impressáo de monolitismo interno ao
grupo de seguidores de Rondon sempre defrontado com dificulda-

9 Cabe destacar que esta categoria designava os libertos da escravidao
e os mesti<;:os. O trecho abaixo o demonstra:
"Os erros do passado. de que é expoente máximo o trabalho cscravo,
tcrnaram inseguros todos os cálculos acerca do desenvolvimcnto da vida
económica da na<;:áo; sob este aspecto. pode-se dizer que o 1mpério foi
a escravidáo ( ... ) .
E relembrando este quadro de miséria que sinto agora o valor da obra
que se incumbe de realizar com a localiza<.;áo de trabalhadorcs nacionais.
Estes sao. estou convencido. os descendentes dos mártires da escraviclao
africana e da espolia~ao indígena, agora. em parte. argamassaclos como os
herdeiros dos usurpadores." (Miranda. 1911. p. 274-275 . Os grifos sao meus
Cf. Santos e Mcndonc;a. 1985.)

1O ". . . toda expressáo é um ajusta mento entre um interesse expres§)vo
e urna censura constituída pela estrutura do campo em que ocorre esta
cx pressáo; e este ajustamento é o produto de um trabalho de eufemiza<;:áo,
podendo chegar até ao silencio, limite do discurso censurado.
Quando digo que o campo funciona como censura, quero dizer que o
campo é urna certa estrutura de distribui<;:áo de urna certa espécie de capital.
Esse capital pode ser a autoridade universitária, o prestígio intelectual, o
poder político. a fo rc;a física, dependendo do campo considerado. O portavoz autorizado é detentor, seja em pessoa (o carisma), seja por delega<;:áo
(o padre ou o professor), de um capital institucional de' autoridade que
faz com que se lhe dé crédito, que se lhe conceda a palavra." (Bourdieu,
1983(a). p. 108-9)
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des externas, ou a afirmac;ao de urna posic;ao a favor da catequese
religiosa e outra da protec;ao leiga fundada em motivos religiosos.
Urna análise mais acurada poderia ver as nuances internas a instituic;ao ou, até mesmo, averiguar os fundamentos desse monolitismo, bem como se verá abaixo, estabelecer outras bases (ou os
verdadeiros objetos de disputa) para o conflito.
Assim, urna forma de realizar um trabalho sobre a questao
seria, ao se deixar impingir um objeto cuja construc;ao é prévia a
investida do pesquisador, realizar urna biografía de Rondon, sucumbindo-se a representac;ao permitida pelo campo, no seu sentido
mais próximo a "ideología romantica do genio criador como, individualidade única e insubstituível" (Bourdieu, 1974 (b), p. 183).
. Sem negar a importancia de um tal trabalho, nao se quer neste
momento, propositalmente, realizar urna desmontagem do mito
que se coristruiu em torno de Rondon. Em primeiro lugar, porque
creio que isto significaría f azer - mesmo que por contrapartida
- a leitura que a censura do campo "pede" que seja feíta de si.
Em segundo lugar, julgo que o lendário rondoniano foi construído sobre alguns alicerces sólidos em termos das ideologías da nacionalidade brasileira. Talvez ele tenha sido erigido a figura do
'"último grande bandeirante" que expandiu simbólica e empíricamente as "fronteiras da nac;ao" .11
Se, . como Durham (1983, p. 14) destaca, o índio (categoría
genérica) apresentou sempre um caráter ambíguo para o Estado,
ao mesmo tempo validando sua apropriac;ao do território, ao ser
tomado como eidadao potencial; e por outro lado, constituindo
um obstáculo a expansao dos interesses privados que o Estado representaría, Rondon aparece como aquele que vem, como o bandeirante preador de índios, resolver os dois problemas: de um só
golpe desobstaculizaria o caminho as frentes de expansao gerando,
ainda por cima, o trabalhador futuro e a guarda do território,
por meio de urna ac;ao pedagógico~militar pacifista 12 e pacificado11 Devo esta expressao a Jurandyr Leite que cunhou-a para título de
Leite & Lima, 1985.
12 Ver, por exemplo, " Rondan: , bandeirante da civiliza9ao brasileira".
In: Brasil Rotário, 2 maio de 1965; "Ronden, o civilizador das selvas
brasileiras" . In: Nafáo Brasileira; set. 1940; "Rondan, o último bandeirante", Grandes FiRuras em Quadrinhos. Rio de Janeiro, 1957. p. 35. Estes sao
apenas alguns dentre os muitos títulos que se referem explicitamente a estas
representa~óes .
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ra. Nao foi, é claro, por mero acaso que o finado Tancredo Neves,
em seu discurso a nac;ao como presidente ·eleito alinhou, lado a
lado, os nomes de Tiradentes 13 , Rondon e Río Branco.
Fica, portanto, por ser feíta urna análise do personagem , de sua
trajetória e da construc;ao de sua exemplaridade que, para ser
explicativa, deve estar embasada em conhecimentos mais amplos
dos que os disponíveis no momento, e em sólidos alicerces teóricos e metodológicos.
Outra maneira, ainda, seria tomar a cria<;ao e história do SPI
(L TN) como fruto da atua<;ao do "grupo positivista" (Ronde n
como seu líder), e tendo como suporte as escolhas filosóficas centradas no Apostolado Leigo, empenhado em realizar, enguanto
consciencias, escolhas indigenistas que definirao as linhas a serem
seguidas pela institui9ao que preencherao. O que fica de lado aqui
é a determinac;ao pela sua posic;ao no campo do poder ("camp
des relations objectives entre les f ractions de la classe dominante".
·Bourdieu & Delsaut, 1975 p. 30), no campo político, no campo
intelectual,' etc., enquánto condicionantes de suas posi96es indigenistas. ·Subverte-se, entáo, "o princípio da teoría do conhecimento
do social segundo o qual as condi96es objetivas determinam as
práticas e os limites mesmo da experiencia que o indivíduo pode
tér de suas práticas e das condic;oes que as determinam" (Bourdieu,
1974 (b)' p. 190) .
Urna terceira proposta seria, enfim, proceder como o historiador tradicional, reconstruindo .através de múltiplos critérios, ou
talvez sem critérios muito bem definidos, em termos sociológicos,
a história da instituic;ao e do espac;o de lutas que se define --no
momento de sua criac;ao.14
13 Sobre como Tiradentes foi tomado e ~)orificado (especialmente . sobre os termos desta glorifica9ao) pelos positivistas do Apostolado , ver Azzi.
1980, p. 119 a 141.
14 Ruch ti, 1979 é um bom exemplo de como todos esses equívocos
podem se achar reunidos em um único trabalho. Sem entrar em <letalhes
acerca do trabalho. a própria c it a~ao da estrutura dos capítulos esclarece
o que disse:
" Caoitolo 1: L'Jndigenismo e la politica indigen ista brasiliana .
a) le definizione
b) gli scopi
c) l'organizzazione dell'ativita indigenista
· d) la politica indigenista brasiliana
Ca pi tolo 11 : 1 preceden ti storico-giu ridici del caso hrasiliano.
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Sem negar a importancia da reconstru<;ao histórica, aliás, a
meu ver, imprescindível para a funda<;ao de um esfor<;o propriamente científico de análise da política indigenista brasileira (em
especial nesse século), parece-me, porém, que ela adquiriría sua
plena significa9ao e eficácia urna vez constituídas as premissas
sociológicas de recorte que viriam, sob o adequado controle metodológico, a informar um esfor<;o de historiador, evitando que
variáveis aleatórias condicionassem a constru<;ao.
Em Lima, 1985, buscou-se averiguar as possibilidades de se propor a análise da política indigenista brasileira enguanto campo,
como se disse acima, a partir de urna leitura dos trabalhos de
Pierre Bourdieu.1 .5
Cabe ressaltar que assume-se, aqui, que tal no<;ao permite urna
certa forma de investiga<;ao, e determina a pressuposi<;ao de urna
auton?mia relativa ao sistema de rela96es a ser estudado, a qual
devera ser referendada pela análise empírica, autorizando a autonomiza9ao metodológica. Nao se supóe, pois, a existencia substantiva de um tal espafo.
Trata-~e, pois, de proctll'ar construir tal espa90 enguanto locus
de urna luta específica, centrada em torno de objetos que Ihe sao
próprios e irredutíveis a objetos característicos de outras disputas.
e~ torno dos quais agentes e agencias se disp6em em posi96es
cu1as tela<;6es formam a estrutura do campo. Portante, a cada mo~
mento da luta, deve-se perceber o estado dessa estrutura e é ela
m~s~a, . objet~ .desse jogo concorrente em torno do monopóli~ da
v1olenc1a leg1tlma, forma específica de autoridade de um determinado campo.
No sentido em que aquí se toma, a política indigenista e o discurso que se produz sobre ela (o indigenismo, tomado em sentido lato e nao enquanto categoría histórica específica), se reduzem a produtos de regi6es do campo .Político e do campo inteCap~tolo 111 : Candid.o. Ma~iano da. Silva Rondon, 'Difensori degli Indios'.
Cap1tolo IV: 11 Serv1z10 d1 Protez1one degli Indios.
a) 1 presupposti ideologici dello SPI
b) L'organizzazione dello SPI e la legislazi0ne sull'indio
e) . ~lcuni sviluppi ideologici dello SPI e l'evoluzione degli studi antropolog1c1
·
Alcune considerazioni conclusive."
15 Bourdieu, 1968, p. 105; 1974a(), p. 190; 1980, p. 23; 1983(a), p. 89
e ss; 1983(b), p. 122; Bourdieu & Delsaut, 1975, p. 7, p. ex.
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lectual, sendo o segundo, em grande medida, redutível ao pr1meiro, ao menos naquele momento.
Pretendo que essa utiliza9ao seja um dos passos na ruptura
com a representa9ao vigente acerca da história da política indigenista e que possibilite situar e integrar a política indigenista
como política do Estado, bem como construir os esquemas mentais
em opera9ao ainda boje nos que falam/ atuam sobre indigenismo.

O Campo Indigenista no seu Estado de Formafiio
De forma geral e esquero.ática, o campo político no início da
República achava-se dividido em duas grandes posi96es. Urna representada pelo Exército, que defendía urna

. . . farma unitária de Estado, de modo a melhor organizar a
sociedade de cima ( . .. ). Fortemente influenciado pela doutrina9ao da academia militar, um grupo importante de oficiais estava
convencido da superioridade de recursos autoritários sobre os da
solidariedade para promover um avan90 'científico' do Estado
nacional. (Reis, 1983, p. 8).

O solo comum dessas idéias era o do positivismo, termo que
publicamente as designava. Vale notar que a categoria abrangia
urna variedade bem grande de propostas desde o Apostolado Positivista do Brasil, na defesa de urna leitura própria do positivismo
ortodoxo, até outras mais liberalizantes como a de Pereira Barreto.
Da mesma forma, de ve-se lembrar que este discurso achava-se bastante matizado em fun9áo ·d e seus destinatários específicos.
Vale, ainda, lembrar que o agente dessa modemiza9áo seria,
dentro dessa concep9ao, o militar: a idéia de que a "salva9ao da
pátria" era tarefa, sobretudo, dos militares, crescera dentro do
Exército desde a Guerra do Paraguai e fortificara-se na medida de
sua institucionaliza9ao. Encontrara no positivismo, que a partir
da década de 70 passou a ser a base da forma9áo militar, a matriz
ideológica necessária a sua legitimac;áo. A despeito das cis6es internas, a idéia de salva9ao era ·comum a institui<;ao e, em diversos
momentos, acabaría por prevalecer o espírito de corpora9ao em
detrimento das disputas políticas.
A posi<;ao oposta era representada pelo liberalismo, defendida
sobretudo pela oligarquía cafeeira paulista, que propunha
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... · a superioridade de um modelo que favorecía as iniciativas
da sociedade sobre as do Estado. O papel da autoridade, diziam,
ileveria ser, principalmente, garantir a liberdade e a propriedade.
Lutavam por urna ampla descentralizafiiO do poder através do
federalismo e percebiam as iniciativas privadas como a vía mais
adequada para promover a construfiio da nQfáO. (Reis, 1983, p. 9).

Na formulayáo da Constitui9ao de 1891 (ainda que esta, também, incorporasse certos pontos de vista positivistas) institucionalizaram-se tanto o liberalismo económico quanto o político. Reis
destaca que a na9ao era entao representada, a nível da Constitui9ao, como urna cole9ao de indivíduos.
Tal posi9ao logo seria abandonada na medida que os cafeicultores tiveram que enfrentar as crises de excedentes que acabaram
por se .materializar no Convenio de Taubaté (1906) e, posterior·mente, na defesa permanente do café. Pouco a pouco o grupo toinaria posi9ao em prol da interven9ao do Estado sobre o mercado.
Fundados sobre a justificativa nacionalista, passaram a pensar o
Estado como o ator capaz de liderar e promover a na9ao. Os
resultados seriam, porém, mais amplos:
Mesmo sendo a iustificativa inicial da superioridade dos recursos de autoridade urna racionalizafiio dos interesses cafeeiros, essa ideología, urna vez dominante, imprimiu conseqüencias inesperadas a construfiio do Estado: ela forneceu a legitimidade crucial a expansáo dos poderes públicos, t;Índa que dentro de um
contexto oligárqui~o. (Reis, 1983, p. 10).

O processo de constru9ao do Estado ganharia urna dianteira
significativa perante o de constru9ao da na9ao, na medida que o
campo político era bastante restrito e dominado pelos interesses
agrários, ero suas várias fac96es.
A posi9ao liberal tendeu, portanto, a um declínio paulatino ao
longo da República Velha e, .com ele, ascendeu a representa9ao
da na9ao enquanto indivíduo coletivo, " ... um todo organice tutelado pelo Estado" (Reís, 1983, p. 1).
Por oÜtro lado, encontravam-se, após a República, as condi96es da · existencia do que aqui se define como um espac;o para o
indigenismo, isto é, um Estado Nacional em estruturac;ao, formalmebte separado da Igreja.
A nível do campo intelectual, opunha-se urna corrente dita positivista a urna outra dita evolucionista, em que se disputava a legiti168

midade de urna certa concepc;ao de ciencia, essa luta aparecendo
nas problemáticas distintas, como nas do direito, da medicina, da
antropología, etc., cada urna delas sendo passível de um esforc;o
de pesquisa que permitisse a sua constru9ao.

As Categorías de Agentes
A partir disso, poder-se-ia caracterizar o campo de disputas indigenista, que naquele momento se estruturava, como definido a
partir do campo político, compo~do-se de certas categorías de
agentes -· etnógrafos, políticos, juristas, jornalistas, propagandistas e engenheiros militares - ·que se situavam em posic;óes diferenciais disputando o direito a autoridade indigenista, direito a
atuac;ao legítima junto aos e pelos povos indígenas no Brasil. Al.guns desses, conforme sua forma de participac;ao, formularam
planos mais acabados visando urna ac;ao indigenista sistemática.
A esses chamei de projetos indigenistas.
A primeira categoría está empregada para designar aqueles que
participavam da luta pretendendo legislar, acerca do que fossem,
em termos de sua "natureza", os povos indígenas. Estavam situados em agencias reconhecidas a época como de caráter científico,
achando-se autorizados e com autoridade para, nestes termos, falar
de índio. Nesta categoría · acham-se situados, dentre outros, Hermann von Ihering e Antonio Carlos Simoens da Silva.
o termo políticos é utilizado para designar asueles atores que
situando-sé em agencias, sobretudo do aparelho de Estado, buscavam legislar específicamente sob~e as formas de compatibilizac;ao
entre o movimento de e~pansao da fronteira agrícola e a oposi9ao
que lhe faziam os povos indígenas, com o. fito de estabelecer um
lugar e urna forma de inserc;ao dos mesmos na nac;ao cuja consti:tui9ao· entao se discutia. Nela incluo Rodolpho Nogueira da Rocha
Miranda, Ministro da Agricultura Indústria e Comércio, agencia a
partir da qual foi estruturado o SPILTN.
Os juristas seria~ aqueles que procuram discutir e definir a
situac;ao <lestes povost em termos propriamente jurídicost na nacionalidade. Embora isso possa parecer óbvio, cabe destacar que
sua import.ancia é maior do que pode parecer, já que esses sao os
agentes que mais específicamente disputam a definic;ao do direito
a cidadania que tem os povos indígenas, um dos fundamentos mes169

mo da existencia de um espa90 de media9ao entre estes e o Estado.
Dentre outros, pode ser citado o nome de Antonio Ferreira de. Souza Pitanga.
Os jornalistas participam sobretudo como vulgarizadores das
problemáticas especificamente indigenistas para o grande público,
servindo, sobretudo, ~ reprodu9ao desse espa90; Nenhum deles formulou um projeto indigenista.
A categoría propagandistas foi tomada por alguns grupos na época para designar aqueles que explícitamente militavam, via de regra situados em sociedades eruditas, em torno de certas questóes
buscando formar a opiniao pública e levar o Estado a tomar .posi9ao no debate. Dentre estes, devem ser destacados Leolinda Dalt.ro,
Mendes, Jorge e . a Comissao Promotora da Defesa ·dos Indios.
O termo engenheiros-militares serve para. designar elementos de
tal tipo _de forma9ao engajados em comissóes telegráficas e de explora9ao do território nacional. O exemplo típico é Candido Mariano da Silva Rondon.

Os Projetos Indigenistas
Assim, atores sociais específicos, que podem ser classificados
nestas categorías, se propunham a formular o que chamei de projetos indigenistas planos de a9ao frente aos pavos indígenas que
visavam solucionar alguns '_ objetivos, através de certos métodos,
que deveriam ser implementados por determinados agentes diretos. Todos esses planos apresentam urna concep~ao da natureza
dos povos indígenas que lhes era subjacente, e que de certa maneira os informa enquanto propostas práticas. ·
Confronta!ldo-os, pretendo depreender aquilo que se discute e
'iquilo que é .condi9ao da própria discussao e, portanto, fica oculto
e a possibilita. Desta forma, podem ser vistas as ·posi9óes dos atores em cena e pensar sobre suas tomadas de posi9ao ~. A formula980 de um projeto indigenista de forma mais acabada pode ser entendida como · síntoma do acúmulo de um certo tipo de capital
(intelectual ou político) _e sua impost~ao, como vencedor na dispu1

J

16 Sobre os autores supracitados e muitos outros participantes da
disputa, ver Lima, 1985, cap. 5 .
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ta, fala das condi96es de defini9áo da legitimidade propriamente
indigenista.
Devo recordar que o levantamento por mim realizado apresenta
brechas, e que um trabalho mais acabado talvez pudesse trazer
alguns outros dados a luz (por exemplo, discussáo jurídica em
torno do estado legal dos índios no Código Civil, que já tramitava
na Camara dos Deputados e iría , mais tarde, para o Senado) . Nao
creio, porém, que o substancial des ta análise fosse por isto alterado.

a

O Paradigma Evolucionista: Consenso e- Dissenso

Foi dito, acima, que todos os projetos indigenistas apresentavam
urna concep9ao da natureza dos povos indígenas, subjacente ou
manifesta, que informava suas propostas práticas.
Penso que, em termos fundamentais, nao havia urna diferen9a
profunda entre ta is autores quanto a esta concep9ao e que ela
se inscrevia dentro do que se poderia chamar de paradigma evolucionista, tal como Faria a utiliza a partir de Stocking Jr. 17
17 " Strocking Jr . p arte da obra de Thom as Kuhn - Structure o/ Scientif ic Revolutions - . e na sua reflexao sobre ela sugere um uso mais amplo
dessa no9ao. que para ele nao tem o valor de um modelo rigoroso para
todas as mu d a n ~as científicas, mas antes um valor heurístico, que auxilia
a compreensao de movimentos particulares na história geral das idéias.
Assim , admi te que o pen samento evolucionista, apesar da sua complexidade. possa ser encarado como um paradigma . Ele admite que a teoria da
evolu9ao social tenha funcionado como kind of social scienti/ic world view,
que ampliou a relevancia de certas questóes , em detrimento de outras.
Este é um ponto essencial e que deve ser fixado. O evolucionismo do
século XIX - ternos em vista o evolucionismo social - estava baseado
numa série de pressupostos firmemente estabelecidos, aceitos universalmente:
Nao será ocioso lembrar que nessa teoria havia entre pensar e ordenar
urna relac;ao de imanéncia. A experiencia é urna só - o pensado é simultaneamente or denado numa série dada. Nesta, a p olaridade é expressa
e~ _ter mos de simples-complexo . célul a·organismo, catego rías que sao pass1ve1s. no entanto, de várias traduc;óes. mas a mais generalizada é inferiors~ ~e rior . No evolucio nismo biológico permaneceu a no9ao de séries, emp1ncamente constituídas. com as suas fil ogenias. No evolucionismo social,
cm q ualquer das suas formas , a prática d a ciéncia nao teve como constitu.ir séries análogas. de sorte que a ordena9ao dos dados no seu in terior foi
ferta quase semp re em termos de oposi9óes como: organizado-desorganizado,
alto-baixo, puro-impuro, solidariedade-insolidariedade, mas sobretudo em
ter mos de infcrior·su perior." (Faria , 1978, p. 8)
Note-se. pois, q ue nao estou me utilizando da abordagem de Kuhn.
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Com isso queró dizer que todas as concep9óes da natureza dos
povos indígenas apresentavam em comum o fato de situá-los como
inferiores, quer em rela9ao ~ "civiliza9ao nacional" ou a "ra9a
branca", quer como no caso dos positivistas, situando-os numa fase
evolutiva primária. Ou, ainda, porque a "generosidade" e a "ingenuidade" os colocavam em situa9ao de inferioridade no trato
com os civilizados.
A questao em torno ·da qual se estabelecia o dissenso era a da
capacidade ou náo de evolufáo dos povos indígenas, isto é, a capacidade . de se transformar dentro desse continuum que vai do
inferior
superi_or, que se acha reproduzida dentro da classifica9ao relacional bravo/manso, como am~liada e redefinida nos
termos do paradigma evolucionista nesse momento, passando depois a classifica9ao legal e, posteriormente, a científica.
Para alguns (von Ihering, p. ex.), tais grupos nao seriam
capazes de " evoluir", devendo ser deixados entregues ao seu próprio arbítrio, sem se esperar que contribuíssem ao "desenvolvimento nacional", senao episodicamente. No mais, o tornariam retardado
se miscigenarem a popula9ao de "ra9a branca" introduzindo, por essa mesma mistura, um dado . de degrada9ao. Se
algum vislumbre de "r-espeito ao outro" (for9ando, em parte, a
interpreta9ao) existe, ele vem a rehoque desta concep9ao:

ªº

ªº

1) O elemento indígena desaparece no Brasil, absorvido pela
ra9a branca. Martius, em 1838, disse: "Duas sáo as coisas que
a humanidade transmite hereditariamente: sangue e espírito. De
ambos, o indígena da América só deixará vestígios. Por esta raziío
pode-se dizer que a ra9a americana náo tem mais futuro. Perante a nossa vista há de desaparecer." A legisla9áo e administra9áo pública devem se inclinar perante essa li9áo da ciéncia
e da experiéncia.
Ainda que o indígena possa muitas vezes fundir-se economicamente com o homem civilizado, ainda que em parte se assimilem
a popula9áo rural, nem por isso as medidas postas em prática
em favor dos indígenas se devem considerar como conquista de
novos elementos de trabalho, mas simplesmente como um ato
de nobreza e de amor da ra9a vencedora para com a vencida.
2) Nao existem regras gerais para o tratamento dos índios.
Bravos o~ . tratáveis, sáo sempre des~josos de rf!slringir-se . ao
indispensável o contato com os neo-brasileiros, ainda que vivam
freqüentemente a moda do caboclo no meio da popula9iío sertaneja. Prestam-se alguns a servi9os regulares de que refogem outros; enumeram-se alguns entre os agricultores, dedicam-se ou-
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tros a cria9áo de gado, sáo canoeiros outros. As inclina9oes naturais, e as particularidades do caráter da tribo se deve conformar
a nossa conduta para com eles . .(lhering(e), p. 132-133)18

Vale lembrar, porém, que o fato de Ihering ter forma9ao academica em história natural, e feíta fora ·do contexto brasileiro, dec~r
to permitia-lhe um maior distanciamento, pensando os povos indígenas como outros situados fora da "na9ao brasileira".
No caso dos positivistas, a "marcha inelutável da humanidade",
através dos tres estágios conduzi-los-ia ao abandono dessa "primeira condi9ao" .19
Ver-se-á, abaixo, que além da perspectiva evolucionista intrínseca (em si bastando para anular a diferen9a), há toda urna série
de processos que sao pensados - nos termos da época - como
nao alterando . o modus vivendi dos grupos indígenas. Assim, na
visao positivista, a altera9ao era pensada apenas como sinonimo do
trabalho de inculca9ao religiosa, sendo expressa através da categoría catequese.
Essa categoría, no entanto, era apropriada pelas outras posi9óes na d!sputa, de forma diferente: quando nao adjetivada significava a atua9ao missionária das ordens religiosas; qualificada como
catequese leiga expressava a a9ao indigenista direta, quer realizada, quer suportada pelo Estado.2 º
18 A me_sma posi<rao aparecia em textos anteriores do autor, invalidando urna .redefiniyao posterior ao "debate" de sua posi<ráo:
". . . é necessário tratar estes cidadáos conforme as suas idéias e suas faculdades mentais. Nao se pode exigir que eles sempre gostem da nossa
cultura moral e intelectual, e é preciso respeitar as particula~dades de seu
caráter." (lhering (b) e (c)) . Os textos sao identicos nesse trecho .
A categoria neo-brasileiro utilizada por Ihering é por ele mesmo proposta
neste trabalho (128, nota 1) para se contrapor a designa<ráo positivista de
ocidentais, usada para os brasileiros de or~m européia . lhering propóe
seu uso em oposi9ao a paleo-brasileiros, utilizando esta para os grupos
indígenas (elemento brasileiro primitivo), mantendo aqueta para o "conjunto
das ra9as imigradas e seus descendentes depois da descoberta da América'',
separando o termo imigrados para os novamente aclimatados . ·
Faria (1982, p. 12), aponta no mesmo sentido.
19 Cf. Comte, 1978(a), p. 34.
20 . Nesse sentido, é possível acompanhar a aproxima9ao política de Miranda e Rondon e a constitui9áo da "prote9áo fraternal" como discurso e
prática, trilhando-se a utilizayao das categorias catequese ·e prote9áo como
parte de urna busca de distin9ao por aqueles que tem a pretensáo de estabe-
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Há, ainda, urna terceira visao de que, embora inferiores, poderiam evoluir dentro de certos limites e contribuir para o " progresso
da na9ao". Tratava-se, apenas, de educá-los. O tema da educa9ao
retorna ria, de forma diferenciada, em todas as posiyóes em luta.
Nao se queira, pois, projetar para o passado um respeito a diferen9a e urna considerayao pelos "Estados americanos brasileiros
empiricamente confederados, constituídos pelas hordas fetichistas"
na qualidade de sociedades auto-explicáveis, autodetermináveis,
com urna cultura própria que lhes fosse intrínseca - um dos suportes de urna identificac;:ao (e de urna auto-identifica9ao) enquanto grupo - e que condicionasse, em parte, seu relacionamento com a sociedade nacional. Ela nao é encontrada enquanto visao
científica ou política, nao estava implícita no que chamei de categorizac;ao relacional en tao produzida (ou melhor, acionada e expandida), mesmo porque a relac;:ao que permite categorizar os
grupos se dá em fun9áo de um estágio pressuposto aonde devem
chegar. Nao se pretenda crer que os grupos indígenas eram percebidos enguanto etnias nos termos atuais.:? 1

Os Projetos Indigenistas: Os Objetos de Disputa
Todos os projetos indigenistas visavam, ainda, atingir tres objetivos: (a) abrir terras a coloniza9áo do interior, no sentido de vial ~~erem-se como domin antes ao nível da política indigenista e do campo poli tlCO.
Assim , Miranda, na carta em que, formalmente, convida Ronden a estruturar o SPILTN, diria:
."Cumpr~-lhe, ao contrário, co1;1stituir em bases novas a catequese, imprim1r-lhe f e19ao republicana, fora do privilégio de castas, sem preocupa96es
de proselitismo religioso, constituindo servic;:o especial centralizado nesta
~apital, com irradiac;:ao pelos Estados, onde se torne necessária a a9ao que
e chamado a exercer, pacientemente e sem intermissao de, esforc;:os." (Miran.
da, 1910(b). O grifo é meu).
Mais tarde, assumida a posic;:ao como o fi cial, a questao seria colocada
em outros termos.
" !: esse o objetivo [proteger e guiar os J?OVOS indígenas - ACSL] do presente ~egula m en t o, em que a palavra catequese é stibstituída pela palavra
pro te9ao, que melhor en tende o espírito e a letra da Constitui9ao de 24
de fevereiro, e no qual procurei reun ir as medidas que me pareceram mais
adequadas para resolver o problema. embora muitas delas já tenham a
sanc;ao da experiencia de outros povos e o apoio dos mais notáveis juristas
e pensadores brasileiros." (Miranda , 1910(c)) p. 43).
21 Pensa-se, aquí, nas propostas de Fredrik Barth (Barth, 1970).

174

bilizá-la, ao por fim aos atritos entre os índios e brancos; (b)
realizar, tomando a expressao de Jorge ( 1909), o "extermínio da
selvageria", em termos étnicos, bem entendido; (c) conferir-lhes
um papel em rela~ao a na~ao .
Na solu~ao do primeiro problema as opinióes sao unanimes:
tratava-se de regularizar a situayao das terras indígenas, conferir-lhes prote~áo e pací/icar os índios bravos.
·
Todos os autores se posicionavam no sentido da necessidade de
" <loar", "dema.rcar", "conceder", "garantir a pos se" (de) , "discriminar" e "garantir" as terr.as para os grupos indígenas, designando urna forma de ac;:ao relativa ao tema, ainda que implicando
propostas variadas.
Esta seria, inclusive, urna das facetas da atividade de prot~ao
do Estado, já que "particulares", "colonos" e "sertanejos", "aventureiros industriais" ou "civilizados" seriam os potenciais e reais
invasores (no caso de terras ocupadas por índios e concedidas
pelo próprio Estado e pelos estados) das áreas ·de posse de pavos indígenas.
Na medida do possível - possibilidade esta relativa aos interesses "nacionais" ("jazidas minerais, etc.", ou tomar
conta da li11
nha telegráfica), ressalvas feítas por Pitanga e Ronden - seriam
assegurados os mesmos territóriós já habitados pelos grupos em
questáo ou que lhes pertencessem anteriormente. Caso contrário,
deveriam ser transferidos com o acordo prévio do grupo, claro
que segundo os crité.rios dos agentes encarregados da transferencia. Assim Rondon diria:
/á lhes fiz ver [aos Pareci - ACSL] que, habitando os chapa·
does, /hes será sempre necessária uma vasta porfiío de terras para
poderem viver, devido a escassez de recursos neles existentes.
Mas, concedendo-lhes o governo terras mais ricas e campos de
excelentes pastagens, será de esperar que se contentem com uma
extensiío menor. (Rondon, 1910, p . 23).

Trata-se de perceber que ao pretenderem transferir os Pareci
para " terras mais ricas e campos excelentes" o que se tinha em
mente era - como se mostrará abaixo - implantar a pecuária
como forma de trabalho, junto ao grupo, já que o pastoreio era
percebido, entáo, como atividade mais adaptada ao "grau evolutivo" dos povos indígenas do Brasil numa clara atualiza9ao das
propostas de Couto de Magalhaes (1975). Da mesma forma redu175

zia-se a por9áo de terra sob controle do grupo, nada disso se~do
pensado, a época, como interferencia na vida do grupo.
Dois autores vinculam a temática da protefáo a terras ocupadas
por índios e a protefáO das matas colocando-as como passíveis de
serem solucionadas de um só golpe. Sao eles Ihering e a Comissao
Promotora da Defesa dos 1ndios, do Centro de Ciencias, Letras.
e Artes de Campinas. Parece-me que esta era urna temática característica do campo político - e intelectual - paulista naquele
momento, já que foram encontrados diversos artigas na Revista
do Centro de Ciencias, Letras e Artes de Campinas e na Revista
do Museu Paulista, falando sobre tal questáo; e que von Ihering
afirmaria ser "propagandista" em rela9ao a "conserva9áo das nossas matas e a nossa flora e fauna." (lhering(c), p. 138).
O agente pensado unanimemente como responsável pela regulariza~ao da situa~áo das terras era o Estado Nacional (pensado
como governo pela maioria dos autores). Ihering é o único que
menciona os estados da Uniáo como co-responsáveis pelo problema.
A categoría protefáo por sua vez, comportava idéias comuns
aos diversos atores, mas também algumas que marcavam as suas
posi~óes diferenciais.
Assim, eram comuns a todos as idéias de que a atividade ·protecionista deveria ser exercida pelo Estado, consistindo ·em assegurar a posse das terras em máos dos grupos indígenas e punir as
suas possíveis viola9óes; garantir a vida e a liberdade dos índios
e daqueles que com eles trabalhassem; aplicar e produzir a legisla~ao adequada as diversas circunstancias relativas a tal temática.
Talvez a defini~ao que melhor evidencie o sentido implícito desta
categoría - no seu sentido geral - seja a que se pode retirar de
Pitanga (1909) 22 : "conciliar o predomínio da civilizafao com o
sua [dos povos indígenas __.:
respeito as condi~óes essenciais
ACSL] existencia". Entenda-se, condi~s a sua sobrevivencia física.
\
As divergencias se dariam quanto a diversos pontos. Ihering,
p. ex., sugeriría que a prote9áo do Estado se estendesse aos índios
. mansos, aos colonos e sertanejos, mas nao fosse preocupa~ao pri-

a

22 A inferencia é minha, já que o autor nao utiliza, aí, a categoría.
Ressalte-se, porém, que seu uso - como os trechos acima citados o demonstram - nao era apanágio dos assim chamados positivistas.
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mordial no que se refere aos índios bravos. Ele e a Comissao utilizam a categoría prote9áo também para as matas, como dito acima.
Ainda Ihering e Daltro pedem que o Estado conferisse - e
garantisse - os direitos de cidadao da República aos índios, embora com restri96es e colocando-os sob o controle efetivo de um
tutor, senao de direito, ao menos de fato (missionários, no primeiro caso; e leigos idóneos no caso de Daltro) .
Para Jorge, a protecyao governamental deveria se realizar em legislacyao que restaurasse o predomínio das ordens religiosas.
Rondon e a Comissáo atribuíam ao Estado a Inspetoria
Federal de Prote9ao Fraterna aos Indígenas, como chamaria o primeiro, ou ao Exército, como diría a segunda, que acabariam fundidos no SPILTN - o papel de vigiar e fiscalizar a atividade
dos demais agentes envolvidos no trabalho indigenista. Também o
faria Ihering.
Vale destacar que a prote900 fraternal como posicrao neste campo, proposicrao de um certo discurso e .de urna dada prática, envolvía bem mais do que tais idéias, a despeito da retórica que ª·
privilegia.
Ouanto a nocyáo de pacificaf0023 ela é utilizada para designar as
práticas de contato deliberado de agentes indigenist~s definidas
como pacíficas - isto é, nao conflituosas - com os índios bravos. Ou como diría Ihering, definindo, ao meu ver, a idéia fundamental do processo que é " . . . tornar os índios respeitosos de
nossa civilizacyao".
Quanto ao tema da pacificacyao, nem Daltro, nem Jorge se posicionam. Teixeira Mendes e a Comissao se limitam a invocar
como atestado da praticabilidade de tais processos a experiencia
de Rondon. Este por sua vez diz, apenas, que bastaría demonstrar
"amizade" e "bondade" - em contraste com as rela96es estabelecidas pelos regionais -- para que os grupos indígenas reagissem
sem agressividade. Isto é, como é freqüente aparecer, os pavos

indígenas siio pensados como capazes apenas de atitudes reflexas,
de rea9óes e niio de a9óes: é porque o "civilizado" muda de atitude que os índios reagem pacíficamente. Afinal, eram fetichistas .
23 O estudo da pacifica9ao enquanto discurso e prática é objeto de
pesquisa realizada pcir Regina Maria de Carvalho Erthal, para realiza9ao
de disserta¡;ao de mestrado, sob a orienta¡;ao do Prof. Joáo Pacheco de
.
Oliveira F.º, no PPGAS-MN/UFRJ .
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Rondan já escreveria falando acerca da constitui<ráo da Inspetoria Federal de Prote9ao Fraterna ... , enquanto que a Comissao
dizia ser esta urna tarefa do Exército.
Para Silva, a pacificafao se realizaría através da interven<;ao de
delegados seculares e índios já catequizados, através de centros
previamente estruturados de civiliza9ao de índios, que atrairiam,
paulatinamente, os grupos dispersos. Assim, também, pensava
Miranda.
Esse mesmo método de estabelecer colonias indígenas em áreas
de conflito, compostas por "índios mansos" que ajudariam a
atrair, "prender fraternalmente" e "aldear os bravíos" estava presente tanto em Ihering quanto em Pi.tanga. lhering ia, no entanto,
mais além. Pensando na possibilidade de falencia des te método,
propunha que se organizassem - citando J. Bonifácio - "bandeiras'' com pessoal idóneo, para assegurar nao haver violencia,
dando preferencia, para tanto, ao trabalho de sertanejos e nao a
tropas regulares.
A pacificafao aparecía para Ihering e Pitanga 2• como a alternativa possível para o inevitável que era o desaparecimento desses
grupos perante o embate coro urna civiliza<ráo mais forte (supe24 Criticando o projeto positivista da Constitui~ao, Pitanga diría que
a solu9ao proposta " ... é humanitária e justa, mas nao assenta na realidade
dos fatos e é inexeqüível.
Digo que nao assenta na realidade dos fatos, porque, ncm mesmo empíricamente, existe na atualidade espírito de federa~ao entre as ra~as selvagens e a civilizada, nem daquelas entre si, e menos rela~óes amistosas ·
que possam ser manutenidas. A triste verdade é a de um permanente
conflito entre urna ra9a invasora impelida pela necessidade ou pela ambi9áo
e as tribos nómades, vivendo da ca~a e da pesca e defendendo até a morte
vastas áreas de território, que lhes ministram os elementos de vida.
Digo que é inexeqüível, porque a essa manuten~áo de rela9óes amistosas
e a obten~áo pacífica de território opóem-se: l.º, o instinto vital, a leí
Darwiniana do struggle for lije, que estabelece natural antagonismo entre
urna ra~a que quer expandir-se pelas exigencias da vida civilizada, e outra
que nao quer retrair-se, dominada pelo instinto de conserva9iio; 2.º, pela
diversidade das linguagens e pela deficiencia de intérpretes ou línguas. o
que impede a possibilidade de comunica~óes freqüentes e permuta ~acífica.
Essa neutralidade simpática é portanto impraticável.
..
Se, porém, o sistema indicado nao ¡)ode ser em absoluto observado e,
se é for~a optar entre a catequese e a guerra, ministra, todavia, base para
sobre ele calcar-se regime mais humanitário, um modus vivendi menos incompatível com o sentimento humano, com a moral cristá e com o culto
da justi9a.
Em meu conceito é fatal a solu9áo do problema etnológico pela assiqlila~áo do aborígene ao gremio civilizado." (Pitanga, 1901 , p . 29-30)
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rior) . Nao era muito diferente a perspectiva de Silva que pensava
em manter vivo o "selvag~m" para fortalecer a nacionalidade conquistando urna historicidade para o Brasil, bem como em utilizálos como elementos de estudo:
Torna-se verdadeiramente necessária a conserv(lfáo dos Indios
do Brasil, como seus primitivos habitantes, que sáo, podendo os
mesmos nos prestar ainda bem bons servifos para o futuro e
servirem, além de tudo, de forte e poderoso elemento de tradifáO,
mormente para nós, filhos de um país onde quaisquer dos antigos
hábitos ou costumes sao tidos, cada vez mais, por detestáveis e
desprezíveis, tratando os reformistas, os de gosto apurado, de
extinguí-los para decoro da pátria.
(.

.. )

E necessário a um país conservar as suas tradifóes, sejam elas
quais forem ( . .. )
(

. . .)

lndependente da tradifáo, é sempre agradável poder-se contar
com exemplares vivos das rafas primitivas de um país para confronto com as gerQfOeS modernas e para os estudos de alta indágafáo etnográfica. (Silva, 1909, p. 18-19)

O segundo ponto que todo projeto indigenista visava solucionar era o de como transformar os povos indígenas, retirando-os
do seu estado de "inferioridade", de "selvageria", elevando-os a
'' civiliza9ao''.
A esse problema - o de "extermínio" desses povos enquanto
grupos étnicos colocavam~se algumas solu~óes, viabtlizadas
também por certos agentes. Ele se apresenta em conjunto coro
o terceiro ponto, isto é, o da delimita<rao de um papel para os
povos indígenas em rela~áo a na~áo.

As Posifóes na Disputa

Penso que se pode afirmar que se ?isputa - além da visao do
índio, da extensao da protefao que deveria ser dada pelo Estado
e a_ quem, dos métodos de pacifica<ráo, também a forma de atua. fQO do Estado no que se referia a a~ao indigenista de transforma- ·
~ao social dos povos indígenas e que agentes diretos deveriam impJementá-la; as práticas que melhor a viabilizariam e as finalidades da a9ao indigenista. Os quadros 1, 11 e 111 referem-se as to179

madas de :eosi9ao dos agentes selecionados. Correlacionando-se com
os objetos acima citados poder-se-ao compor as posi95es em luta
no campo político.
Assim, suponho que existiam cinco posi9óes identificadas mas nao restritas - a von Ihering, Daltro, Pitanga, Jorge e a da
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A Posiflio da Convivencia Facíf ica

Chamo assim a posi9ao de von Ihering que, decerto, nao era
seu único representante. Se no caso específico do autor aqui
tomado ficam marcas desse agente (estrangeiro; formado em
história natural) , abstraindo-o podemos caracterizar tal posi9ao
como postulando a necessidade de atua9ao do Estado - e dos estados da Uniao - no sentido de estabelecimento de áreas indígenas, devendo garanti-las contra as possíveis invasóes por terceiros, bem como se encarregar de nao doá-las indiscriminadamente, isto é, sem saber acerca de sua possível ocupa9ao ou nao
por povos indígenas.
O Estado deveria atuar, também, como protetor no sentido de
dar garantías de vida e liberdade aos povos indígenas em rela9~0 amistosa GQm as popula9óes brancas em contato, a estas e
aos agentes de a9~c:>" indigenista direta.
No que se refere aos índios que porventura estivessem .em atrito com frentes de expansao, seria de responsabilidade estatal sua
pacifica~ao, isto é, sua submissao a ordem nacional. Tal medida
deveria ser executada afravés da cria9ao de núcleos de atra9ao
(o termo usado é catequese) em que habitassent tarribém índios
já mansos que servissem como principais veículos de estabelecimento de rela95es positivas, possibilitando, assim, seu aldeamento
e fixa9ao. Na hipótese de falha, deveriam ser organizadas expedic;óes com o mesmo objetivo, compostas por elementos locais
("sertanejos") habituados com a convivencia com povos indígenas.
A pacificac;ao se colocava para tal posic;áo como a alternativa
para ~onservac;ao de tais grupos que eram representados .na qualidade de testemunhos estacionários de urna etapa evolutiva ultrapassada, como grupos mais frágeis que fatalmente desapareceriam perante a "civiliz~c;ao nacional" em expansao, marcha esta
para a qual nao deveriam constituir obstáculo.
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QUADRO 111
PRÁTICAS INDIGENISTAS DE INTERVEN<;ÁO DA VIDA SOCIAL DOS POVOS INDÍGENAS

2::5

:8

X

X

><

2::5

><

2::5

X

~

1-

3 CXJ
<l>

P>

(/)

<l>

-

:8

X

-

o

IU

:::J

a.

o

o<L>

3

<l>
:::J

..a·
8
<l> (/)

a. - · (/)

CJ)

X

X

2:5

C3

P>

<l>

f:'

~

3

s-

O•

8:::J

m

X

<l>

~

<'

-

X

P>

<l>
:::J

-·a.
co
e;

\)

P>

a.

ªªa:

8
P>
-

:::J
~- o

:8

o

~::;:

co

X

!

<l>

tu - i

:::J

<O' tu
<l> a.

o.-<">

g
-ó1
:::J .....

3

)> <l>

~

X

-2:5

tu

= <l>
a.
:::J
tu -o
a.
<l> a.

tu 3

('")

z g
tu tu
- · <l>
g Q.

.,,
i:g

e

Se a destrui9ao de grupos indígenas era pensada, aqui, como
natural na medida de sua inferioridade, ela nao era aprovada ou
postulada como reza o mito que transforma Ihering no principal
" inimigo dos índios" , atualizando o debate Varnhagen-Lisboa (Faria, 1982).
Esta posi9ao, ao perceber os povos indígenas como "outros"
fora da na9ao, reconhecia suas especificidades embora tomandoas dentro do paradigma evolucionista.
Desta maneira, os índios nao eram pensados como instrumentos possíveis de expansao económica. A submissao a um trabalho
de catequese aqueles que tivessem interesse nele e a proximidade
a um modo de vida campones deveriam ser fruto das características "culturais" ("diferern;as intertribais") sendo, portanto, opcionais. Os que nao se interessassem por tal via, deveriam ter
liberdade para se deslocar, desde que fiscalizados e nao obstruindo a inarcha da civiliza9ao.
Se era inegável que se pretendía que os índios assumissem paulatinamente padróes culturais diferentes dos seus ("hábitos civilizados"), nao se pretendía transformá-los em trabalhadores nacionais. A preocupa9ao fundamental era com a introdu9áo da "moral
crista", termo que, julgo, significa essa altera9ao cultural genérica. Destacava-se que a via era a educa9áo nao dogmática: conquanto o agente da transforma9ao f osse o missionário, este nao
deveria ensinar religiao.
O papel do Estado no que se refere a transforma9áo social
dos povos indígenas deveria se restringir a fiscaliza9ao de leigos
e missionários.
Creio ser importante destacar que as "popula9óes sertanejas" as
quais os povos indígenas deveriam, segundo tal visao, se inserir
também eram pensadas como ·de pouca valía para o desenvolvimento económico, já que, fruto da miscigena9ao, comungavam,
em parte, com a "apatía" dos povos indígenas . Nao se supunha,
pois, a nai;áo como um todo unitário, e sim como composta por
popula96es diferenciadas, heterogeneas.
Se para Ihering as populai;óes indígenas constituíam-se em interessante objeto de estudo, creio que tal se dá pela sua participa9ao como etnógrafo, nao cansando de reivindicar para si o direito de falar em funi;ao de urna legitimidade propriamente científica. ~ bastante interessante que sejam os textos de Ihering
que tragam urna maior quantidade de dados sobre conflitos entre
184

índios e brancos, mostrando que o autor procurava refletir a
partir de dados objetivos.
Tampouco julgo que Ihering fosse o único componente de tal
posi9ao. Creio que uµia pesquisa mais vasta poderia mostrar que .
ela encontrava aderentes nao apenas nos estados em que existiam
zonas pioneiras, como tam.bém nos grupos voltados para a def esa da náo-interven9áo do Estado na vida da na9ao, além do
papel de mantenedor da ordem que tal todo heterogeneo produzisse internamente. Dentre eles encontrar-se-iam, também, possivelmente, os interessados na introdu9áo do trabalho do imigrante, e da Iiberdade de ai;ao económica da iniciativa privada.
Nesse sentido, é bom lembrar que Ihering falava do Museu Paulista, instituii;ao que ganhava corpo e peso em fun9ao do desenvolvimento económico do estado de Sao Paulo, cuja oligarquía
- se é que se pode falar numa oligarquía paulista única - era,
entao, a mais expressiva na cena política.
O objetivo principal da posii;ao da " convivencia pacífica" era
desobstruir o caminho a civiliza9ao nas zonas de f ronteira agrícola, sem que, no entanto, isso significasse necessariamente urna
expansáo dos servi9os do Estado.

A

Posi~ao

da "Filantropia Leiga"
'

A posi9áo da " filantropía leiga" era representada por Leolinda
Daltro, definindo-se como característica de representantes das
classes médias intelectualizadas urbanas que pretendiam prestar
assistencia e educar desinteressadamente os povos indígenas.
Supunha a a9ao do Estado como agente da delimitai;ao de
áreas indígenas bem como protetor, sendo que Daltro reclamava
aos índios a equipara9ao a cidadaos da República, isto é, que
nao fosse instituída a tutela dos povos indígenas, a qual os colocava sob o controle exclusivo do Estado, nao abrindo espa90
para a atua9ao de outros atores, que somente de seu financiamento poderiam retirar recursos para a ai;ao.
Neste sentido é significativo que Daltro nao se posicionasse
no que se refería ao tema da pacifica9ao : a atuac;ao filantrópica
só se faria a posteriori do estabelecimento de um contato ji seqüenciado. A pacificai;áo de grupos nao se colocava a ela como
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um problema, pois apesar de mencionar finalidades como o povoamento do solo, a contribuic;ao para o povoamento do interior
e a formac;áo de trabalhadores para a lavoura, tudo isso como
forma de "fortalecer a nacionalidade", o real objetivo dessa posic;ao característicamente assistencialista e caritativa reside na au~o
satisfac;ao e na autopromo9áo de seus implementadores. Partindo
de grupos urbanos sem maiores compromissos com a realidade
das áreas de fronteira, a pacifica9ao nao era para ela um problema.
E assim que o papel do Estado para tal posic;ao consiste, basicamente, em fornecer subsídios (financiar) a atuac;ao de leigos
interessados na ac;ao assistencialista. Ela excluí e se opóe a catequese religiosa, pois isso significaría concorrencia. Além do
que, nao se ·trata de formar cristáos e sim cidadaos. Urna inferencia completamente sem bases é que com esta atuac;áo Daltro
poderia estar pensando em formar um grupo de suporte político,
já que ela tinha pretensóes a nível deste campo também 2:; .
Comparando-se as práticas propostas por Daltro de exacerbado caráter paternalista com algumas daquelas propostas por Rondon, ver-se-á que ambos tem grande preocupac;ao de
introduzir novas necessidades e novos padróes de comportamento cultural. Se Daltro (que era professora primária, e segundo
conta sua história, teria ido "educar" os índios da regiáo do Araguaia) era taxativa ao ponto de propor um ensino formal de
modo tao acabado, enquanto Rondon postulava a "influencia amistosa", ambos pensavam como item importante de suas propostas
a introduc;ao de necessidades culturais diferentes como o motor
da transforma9ao dos povos indígenas: apresentar as vantagens
da "civilizac;ao" e deixar que eles percebessem-nas e as buscassem.

A Posi9ao da "Civiliza9ao Evolutiva do Selvagem"

Essa era a posic;ao de Pitanga e representa os resquícios de
um discurso produzido no século passado, sobretudo a partir
do IHGB, ao qual o autor era vinculado. Os textos (já que o
25 Refiro-me a indica9ao de que Daltro era líder de um dado Partido
'
Republicano Feminino. Ver Sodré, 1966, p. 3~8.
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de 1909 é apenas urna apresentac;ao do texto de ·1901) apresentavam urna vinculac;ao evidente com as· propostas de Couto de
Magalháes, f reqüentemente invocado, aliás, pelos diversos participantes na disputa 2ª.
Esta posic;ao ao que parece apresentava conteúdos liberais,
como o questionamento a tutela, ao apontar a dificuldade de
se determinar a "inferioridade étnica" do indígena; e nacionalistas, pretendendo realizar o povoamento do interior do país através
da utilizac;ao do trabalho indígena que, acreditava-se, estarla meIhor adequado - pelo seu estágio civilizatório - a pecuária,
pelo seu caráter nomade.
O Estado deveria atuar delimitando as terras indígenas e assegurando sua posse - desde que nao se apresentassem como de
interesse para a nac;ao - e a protefiio deveria se efetivar, sobretudo, através do cumprimento da legisla9ao. A pacificafao deveria advir da funda~ao de núcleos indígenas onde se procurassem ensinar dialetos gerais. O Estado atuaria na qualidade de
subsidiador de leigos e religiosos, estes sim, agentes do trabalho
indigenista direto.
Tal como as outras posi~s, pretendía, ao tomar os indígenas
como ancestrais, fortalecer a nacionalidade através da incorporac;áo dos remanescentes.
Parece-me que,· aquí também, nao se pensava a nac;ao como
indivíduo a ser tutelado pelo Estado.
Se veríamos o IHGB e o próprio Pitanga fornecer apoio a
instituic;ao do SPILTN, isto parece mais urna questao de alianc;a
política ocasional do que de posic;áo única.
Aquí nao se associa a catequese a civilizafiio: a assimilac;áo
dos povos indígenas, ainda que realizada por missionários, nao
deveria se confundir com catequese.
·
Creio que essa deveria ser urna posic;áo bastante representativa dos meios políticos do Rio de Janeiro e que a ela estava
associado o Jornal do Commercio. Este nao questionava a legitimidade de Rondon 21 , mas sim a possibilidade de se conseguir
26 lhering, 1895; Barbosa; Melillo; Daltro; Jorge e Comissáo.
27 "Ouem denotadamente e com rara abnega9áo, sacrificou a quietude,
a calma do lar, a sua própria vida, por bem servir a na9áo; quem pode
fazer do indígena - na plenitude do seu dominio no seio das florestas,
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implantar um servi90 oficial, isto é, de se estender os serviyos
do Estado a este mercado - os povos indígenas - , ampliandose, assim, a esfera de controle do mesmo sobre a na9ao.

A Posifiio da "Catequese e Civilizafiio"

Tal posi9ao era assumida por grupos católicos conservadores
que representavam a na9ao como católica e a forma de nacionalizar, como também, catequizar. Achava-se representada na
disputa por Jorge que nao se posicionaría tanto quanto as questoes de delimita9áo de . terras indígenas, da pacificafao e de que
se depreende que a atua9ao protecionista do Estado deveria se
caracterizar por assegurar a legitimidade do trabalho missionário:
tratava-se de proteger, financiar e outorgar as ordens religiosas
plenos poderes. De a9áo indigenista, ter-se-ia afáo missionária.
Pretendía-se, aquí também, dentro da problemática política da
época, utilizar-se o trabalho indígena para o desenvolvimento agrícola e os povos indígenas para fortalecer a nacionalidade, sendo
Jorge um dos autores que mais veementemente se posicionam
contra a imigra9áo. 28 ~ interessante pois aparecem em seu texto
alguns dos temas ligados a problemática da imigra9ao: adapta9áo do imigrante aos trópicos, sele9ao de ra9as, etc.
defendido dos artifícios da civiliza9ao pelas asperezas da vida inculta um amigo, um guia cuidadoso, reúne, sem dúvida, os requisitos de bondade,
de altruísmo, que devem caracterizar a campanha que há de redimir do
abandono os nossos silvícolas e integrá-los na posse de seus direitos." (Jornal do Commercio, 1910).
O Jornal do Commercio se opunha, porém, a idéia de ter um positivista
ortodoxo na dire9áo do servi90.
28 Os outros sao Barbosa, o Museu Nacional, Rondon (a), Daltro e
Pitanga. Miranda (a) e (b) apresenta a imoortancia de se estender aos
trabalhadores nacionais. Veja-se, por exemplo:
''Esgote-se o Tesouro Público em despesas de imigracao de Calabreses e
Canarinos, formem-se ligas contra a escravidáo das Polacas e Austríacas
introduzidas por Judeus rufióes, em torpe sociedade, para o alimento dos
alcouces; mas desse milháo de brasileiros, forfados a escolher entre o
nomadismo e a escravidáo, ninguém se ocupa dele, náo cogita o legislador,
como de matéria vil que, após haver dado ao romantismo de Gonfalves
Dias, Alencar e Araripe Júnior assunto para fantasias /ora da moda, melhor
é que desaparefam antes que da sua sobrevivencia se convenfa a Europa,
para desdouro nosso. Entretanto os imigrantes europeus, homens e mulheres, que nos chegam para colaborar conosco em toda a sorte de pro-
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Os agentes diretos seriam, evidentemente, os missionários:
se catecúmeno e cidadáo se confundem, ninguém melhor para
formá-los.
Note-se que Jorge, como Ihering e Pitanga - que também
tomam o missionário como agente direto da a9ao indigenista - ,
aponta como parte dos métodos de interven9ao o conhecimento
por parte do catequista das línguas indígenas, em clara referencia a atua9áo jesuítica, invocada como paradigmática da a9ao
transformadora junto aos povos indígenas. Quando sao feítas
críticas elas se referem quer a atua9áo das ordens religiosas no
século XIX, quer ao fato da República ter instalado um Estado
leigo.
A a9áo das ordens religiosas continuaría a se fazer, e se conflitos existissem seriam com a Ordem Salesiana e futuramente, já
que, aquele momento, Rondan fazia referencias elogiosas ao "pio
Padre Malan" (Rondon, 1909).
Penso que esta posi9ao era assumida, sobretudo, por intelectuais católicos. Vale notar que Jorge seria um dos atores que
faria referencia específica aos estudos etnográficos como parte
das finalidades da a9ao indigenista. Como já disse, ao que parece, o autor tinha pretensóes a tal legitimidade, isto é, a
científica.

A Posi9iio da "Prote9iio Fraternal"

Como já chamei aten9ao acima, a pos19ao da "prote9ao fraternal" nao deve ser identificada ao uso da categoría prote9áo, da
gresso, trazem do seu país o conhecimento da vida civil e nos centros pop~losos, em que vem estabelecer-se, encontram o apoio de instítui9óes polic1adas, todas as garantías de vida e de propriedade que urna Constitui9áo
generosíssima lhes outorga tao completamente como aos nacionais, sem
falar na situa<;áo privilegiada que lhes assegura a prote~ao especial dos
seu~ Governos, vinda através do Atlantico por Ministros e Cónsules que
n:u1tas vezes mais se assinalam pela impertinencia ou exagero das reclama9oes do que pela simpatía com que nos distinguem; ao passo que o índio,
posto longe da prote9áo do Governo, sem ligas nem associa<;óes que por
ele se interessem, sem um direito que o tutele, para escapar a tiranía do
~ranco, náo tem outro recurso senáo o abrigo das profundas florestas de
ignotos sertóes, bem distante dessa . civiliza9áo ingrata que ·os persegue e
mata." (Souza, 1910, p. 82).
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reivindica~ao

de

atua~ao

do Estado neste sentido: Miranda utiliza
o tenno na Exposi~ao de Motivos que encaminha o projeto de
cria9ao do SPILTN dentro do MAIC 29 como forma de distin9ao,
mas que todos os agentes também o utilizam.
.
Essa posi9ao era adotada por agentes e agencias situadas nos
campos político e intelectual com evidente predomínio de participantes diretos ou indiretos do aparelho de Estado. Cabe lembrar que o Apostolado Positivista do Brasil, atuando como propagandista através dos escritos de Teixeira Mendes era um~
agencia que poder-se-ia - ao menos hipoteticamente - situar
como integrante do campo político para o caso e que a Comissao
do Centro de Ciencias consideraría sua participa9ao extinta quando da proposta -" de cria9ao do SPILTN pelo Estado.30 Silva, apesar de ter sido por mim situado na categoria de etnógrafo, falava, também, a partir de agencias que se vinculavam ao apa29 Sobre o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, diz Mendon<;a:
". . . Criado em 1860, o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas, foi logo refonnulado (1873) e acabou extinto, em 1892, substituído pelo da Via<;áo e Obras Públicas, no interior do qual urna diretoria
especial cuidava da agricultura. Desde entáo, a recria9áo de uro ministério, em separado, para a Agricultura passou a incorporar-se nos reclamos
dos grupos agrários que reivindicavam a cria<;áo de um locus específico
para a agiliza<;áo de políticas agrárias. Finalmente, em 1906, o MAIC foi
aprovado no Congresso Nacional, fruto das pressóes oriundas daquela institui9áo que formalizou o seu projeto: a Sociedade Nacional de Agricultura
(curiosamente incorporada, após a cria9áo do Ministério, como urna de suas
se9óes). Em sua exposi<;áo de motivos, a Sociedade justifica seu projeto
de cria<;áo do Ministério pela necessidade do Estado de 'mediar os diferentes interesses sociais' urna vez que a agricultura 'nao poderia continuar
vivendo - como até entao - das sobras dos carinhos a outros filhos prediletos'. ( ... )
Defensor ferrenho ·da 'voca<;áo eminentemente agrária' do país, o MAIC
passaria a enfeixar em si, desde a sua cria<;áo,. um conjunto de atribui96es
e responsabilidades pela implementa<;áo de urna varie.d ade de políticas
que visavam - diretamente ou indiretamente - realizar, na prática, este
discurso. Elas abrangiam um leque de linhas de atua9áo que ia desde a
coloniza<;áo agrícola nacional, passando pelo fomento da produ9áo diversificada, a defesa sanitária, o ensino e a pesquisa agrícola, o estabelecimento
de um servi<;o de estatística, a meteorología, até a prote9áo dos índios, a
produ9áo mineral e a Sociedade Nacional de Agricultura." (Mendon9a,
1985, p. 2-5).
O MAIC abarcava, além dos servi<;os citados acima, também o Museu
Nacional. (Cf. Lima, 1987)
30 Revista do Centro de Ciéncias .. . , 35-36, p. 103-104, 1914.
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relho do Estado, como a Sociedade Nacional de Geografia. Da
mesma forma que o Museu Nacional que, se nao formula. planos, os legitima.
Tomando-se infonna9óes relativas a trajetória escolar dos autores/ atores ligados a tal posi9ao a que, em sua maioria possuem
forma~ao academica de engenheiros (engenheiros militares), como Mendes, Rondon, Miranda, etc., sendo esta urna das forma~óes em que se fez sentir com maior peso a ideologia positivista
tomada lato sensu (mas sobretudo, a sua versao ortodoxa), que
concebia a na9ao como um todo, indivíduo coletivo a ser tutelado pelo Estado.
A história "nacional" construída dentro dos critérios de "cientificidade" positivista situava os povos indígenas como origem e
componentes da na9ao, pretendendo, mais que protege-los - no
sentido que se tomou acima - incorporá-los sob a tutela e hegemonía dos ocidentais.
Penso que além das representa9óes dos positivistas ortodoxos,
esta posi9ao incorporava (o que compunha a " posi9ao positivista" como Reís a toma) elementos elaborados dentro do Exército
como a idéia da necessidade de "salva9·ao nacional", tarefa para
esse " missionário" do início do século, isto é, o soldado (o engenheiro .militar, "construtor empírico" da na9áo), retratado do
nível do campo indigenista, a imagem de seu paradigma - , .o
jesuíta - , também um guerreiro da fé. Idoneidade moral, vontade firme, conhecimentos técnicos, amor a causa, "constancia,
ami za de e sof rimen to" (como di ria José Bonifácio, sempre citado) , calma, abnega9ao e pertinácia, e espírito dócil sao algu·
mas das qualidades invocadas por todos os autores que formu·
laram projetos indigenistas, quando descrevendo os atores diretos da a9ao de transforma9ao dos povos indígenas, que enquadravam-se perfeitamente nas representa9óes que se construíam, já
naquele momento, em torno de Candido Rondon, seu exemplo
por excelencia.
?ete?do um certo. capital simbólico - definido, julgo, pela
d1reta junto a povos indígenas, notadamente pelo estabelec1mento de rela96es pacíficas e pela utiliza9áo do trabalho indígena Candido Rondon seria o f ormulador do programa

ª?ªº
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mais acabado dessa pos19ao quanto a Inspetoria Federal de Prote9áo Fraterna aos Indígenas. Note-se, porém, que a agencia
criada comportaría a Localiza9ao dos Trabalhadores Nacionais
que, em nenhum momento, aparecía em tal plano, demonstrando
claramente a incorpora9ao e a uniáo de temáticas a partir do
MAIC, restringindo bastante a autonomía que seria sempre reivindicada pela história oficial para a proposta rondoniana, e demonstrando de forma evidente a influencia de outros grupos como a SNA (Lima, 1985, p. 271-470).
Tal posi9áo previa o Estado atuando, por meio de urna agencia
específica (o futuro SPILTN), demarcando terras (e, eventualmente, transferindo índios), garantindo a atividade de. prote9ao
propriamente dita, pacificando povos indígenas, o que deveria
se fazer através da demonstra<;ao de " amizade e bondade" como
já disse acima. Possivelmente urna pesquisa específicamente voltada para o discurso e para a prática da atrafao e da pacificarao demonstraria que nada há de original nos métodos postulados por Rondon - coloca9áo de presentes, náo-agressao, etc. - ,
muitos deles remontando ao período colonial, a a9áo missionária jesuítica.
O Estado deveria ainda responsabilizar-se pela fiscaliza9ao da
atua9áo de leigos e missionários que porventura atuassem frente
aos povos indígenas através da mesma agencia. Note-se que a Comissao falaria no Exército - for9a pública do Estado Nacional, e
nao estadual - como o agente de atua<;áo; e Silva mencionaría
além de delegados seculares, professores. Penso que tais agentes efetivamente fariam parte do corpo futuro do SPILTN: nao
só seriam, em grande parte, oficiais do Exército que o comporiam, como a existencia de escolas estava prevista.
Nesse sentido expandía-se, de maneira considerável, em fun9áo da atua<;áo indigenista, a esfera de a9áo do Estado sobre a
na\:áO que aparece muitas vezes sob a forma dos " regionais", "seringueiros", etc., percebidos amorfamente (sem discrimina9ao entre fazendeiros, colonos, ou pequenos trabalhadores rurais) e sempre apresentados como o "inimigo dos índios". Neste sentido
•
lhering faz urna referencia interessante que a pon ta na dire9áo das
possibilidades de oferta . de servi9os e de interven9áo do · Estado
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a nível das oligarquías estaduais, buscando cercear, assim, seus
limites de a9ao:
O programa para a Nova Jnspetoria Federal de Protefao Fra-

terna dos Indígenas do Brasil, escrito as pressas, é bem incompleto.
Em geral contém conceitos de há muito recomendados, como:
tratamento bondoso, garantia da posse de terras, e protefao contra violéncias e abusos. Achando desagradáveis aos índios quaisquer obriga~óes e ensino sistemáticos, por mais úteis que se nos
.afigurem a nós ocidentais, julga nao obstante o Sr. Rondon poder empregá-los facilmente na conserva~áo das linhas telegráficas no sertáo.
Duvidamos disso, assim como da conveniéncia de remover f raternalmente os índios em cerios casos de sua moradia, segundo
o exige .o interesse da respectiva lnspetoria. E natural que seja
da competencia da lnspetoria fiscalizar o modo pelo qual os
indígenas sao tratados nas colónias e estabelecimentos particulares, mas duvidamos que lhe caiba igualmente "tornar efetiva a
puni~ao dos crimes que se cometem contra os indígenas" .
Suscitar-se-áo naturalmente daqui conflitos com a jurisdi~áo es- .
tadual. (lhering(e), p. 125, o grifo é meu) .

Talvez Ihering nao percebesse que discutía com um "soldadocidadao", pronto a julgar questóes e impor a ordem ~os sertóes
bravios. As linhas telegráficas - estratégicas - eram um dos
veículos de controle sobre o território, e alocar índios como seus
guardiáes seria cumprir urna tripla tarefa inscrita nos regulamentos dá "Comissao Rondon": desbravar o território e ligar pontos do país; "nacionalizar" índios, tornando-os, por fim, povoadores dos sertóes na qualidade de trabalhadores agrícolas e guardas
desses suportes estratégicos como eram concebidos - das
fronteiras, isto é, as linhas telegráficas e férreas. 31
Creio que tais objetivos estao, também, mais ou menos de
acordo com o autor, colocados por aqueles situados nesta posi~ao, mas nao só. O que há de específico, aqui, é a extensao do
P~pel. do Estado, bem como parte dos métodos formulados por
Cand1do Rondon, que como se viu, sao apresentados por Ribeiro
c?mo o que havia de mais moderno na época, valoriza~ao implícita de sua própria posi9ao.
31

Cf. Lima, 1985, p. 428 e ss.
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Como já se disse acima, os povos indígenas pensados como
fetichistas apresentariam esse caráter reflexo de reagir a a9ao
dos outros. Por isso estabelecer urna " influencia amistosa" em que
se demonstrassem as necessidades que f ariam dos índios civilizados nao poderia estar mais de acordo com a visao pedagógica,
inculcativa do positivismo ortodoxo.
Já que os fetichistas tinham urna ordem, bastava lhes oferecer
a chance do progresso.
Se nao era postulado um ensino sistemático - que seria, posteriorm~nte, implementado em alguns postos indígenas32 isto
se devia ao fato de que as necessidades (tecnologia, "hábitos",
padróes de moradia, a própria concep9ao de trabalho), cuja introdu9áo deveria come9ar no próprio processo de pacificai;ao,
bastariam por gerar a demanda pelo conhecimento de certos itens,
como a citada carpintaria.
Da mesma forma que von Ihering - o que póe por terra
qualquer excepcionalidade, nestes termos, da posi9ao - , pensava-se que a implementa9áo de tais práticas indigenistas deveria
ser feita lenta e gradualmente, na medida da aceita9áo dos grupos, ou melhor, da introje9áo de um outro modo de vida.
Gostaria de ressaltar, ainda, que se pensava que retirando tais
povos a influencia dos regionais,
oferecer-lhes melhor " retribui9áo" pelos seus servi9os, o que se julgava era que o Estado
ampliaria, assim, sua esfera de atua9áo, forta] ecendo-se perante
a sociedade civil, ao conquistar um "expressivo" contingente de
para-cidadaos por ele tutelados. Como já apontei, nao se desvinculavam, aqui, tutela e prote9áo.

ªº

Questoes Finais
A história que surge da busca das razóes de cn ai;ao do
SPI LT N como é a presentada por Stauffe r e Ri beiro (sempre
mencionado como SPI) , faz supor um debate que cresce linearmente a partir da constatai;ao da existencia de diversas regióes
de fronteira no Brasil daquele momento, passando a um debate

32 Cf. Vasconcelos, 1939.
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que é apresentado como fruto das rea9óes pró-índio suscitadas
pel~s posi9óes de Hermann von Ihering, o qual prosseguiria no
sentido de pressionamento do govemo para que este assumisse
o papel de media9iio dos conflitos interétnicos e de controle sopre a . incorpora~io dos povos indígenas a na9ao, por meio da
institui~ao de urna agencia com este objetivo. Nessa tarefa surgiriam homens excepcionais que nela se empenhariam, por profundo zelo humanitário, finalmente atingindo sua consecu9ao
com o SPILTN, emergente da "sensibiliza9áo do governo" , atingida por esta "campanha de opiniáo pública" : subjacente está urna
certa visáo que se denuncia pela ausencia da no~ao de Estado
como categoria analítica e, portante, da idéia de um conflito estrutural. Mobilizar a elite (o governo) seria resolver a questao.
Ao comprar esta constru~io nao só se adquire um conjunto
completo de "heróis" e "viloes" pré-dados como o antropólogo
deixa no limite da aldeia indígena de onde, normalmente, "fala
para o mundo", todo o conhecimento sobre as estruturas sociais
de que dispóe.
A abordagem aqui proposta permite a busca de um caminho
de ruptura com tais representa~s.
O Servi90 de Prote~io aos fndios e Localiza~io de Trabalha~ores Nacionais emerge dessa tentativa de interpreta~áo, estruturado a partir :de urna posi~ao definida por agentes e agencias
situadas 1.1~ campo político, notadamente do aparelho do Estado,
detentores, portante, de um capital político que lhes permitía arbitrar sobre um dos grandes temas do período, isto é, os limites
de intervem;ao do Estado sobre a sociedade civil ou, caso se
queira, as concep9óes da na~ao em jogo na cena política. Tal posi9áo que - lato sensu - Reis chamou de positivista, situava a
na9áo como indivíduo coletivo tutelado pelo Estado. Ele é fruto,
pois, da expan sao dos servi9os do Estado Nacional realizada sob
a égide de urna posi9ao, entáo dominada ao nível do campo político, mas dominante ao nível . da política indigenista. A idéia de
urna agencia similar achava-se planejada desde a institui9ao do
MAIC em 1906, e as reclama96es quanto a necessidade de interven9ao do Estado nas zonas pioneiras remonta a discussóes no
Congresso Nacional em 1891 .
Nesse todo homogeneizado a for9a deveriam ser inseridos os
povos indígenas. Tomados como inexistentes em s1, enquanto
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povos sem direito a autodetermina~ao, deveriam vir a fornecer
os efetivos constituintes do misto de trabalhador rural e soldado
que defendería as fronteiras nacionais, desde que cultivadas as
su as características de ordem. Preservados da "confusao metafísica", isto é, de toda e qualquer discussao política, ou melhor, de
toda participa~ao num processo democrático, atingiriam mais facilmente e sem problemas a etapa positiva. Primeiro, porém, era
preciso impor a ordem ao Ocidente. O estímulo do progresso se
encarregaria, do resto.
Poder-se-ia dizer, entao, que se tratava de forjar um brasileiro
para povoar o Brasil e "abrasileirar" o imigrante, guarnecendo-se,
duplamente, as "fronteiras" da na~ao.
Nesse processo de transi~ao de "índio bravo" a "trabalhador nacional" (quando entao poderia receber um lote separado da terra
de urna comunidade e ser emancipado da tutela orfanológica do
Estado, constituindo-se - supostamente - em cidadao pleno)
. o futuro SPI deveria exercer o papel de mediador. A aquisi9ao
dessa pova identidade deveria ser controlada adequadamente de
forma a que se construísse o "cidadao" necessário e nao o "índio
desmoralizado", "viciado", de "espírito mole".
Tal processo - sugiro - poderia ser pensado como urna
pedagogia, desenvolvida a partir de urna dada visao do índio
(altivo, livre, etc:), ::através de práticas (atra~áo, pacifica~ao, vigilancia, naciohaliza9ao, educa9áo, etc.) que implicavam métodos
(o namoro, a implanta~ao da cria9áo, a premia~áo dos bem sucedidos, etc.) aplicados por agentes vinculados a institui~ao (inspetores, · eilcarregados, professores, médicos, diaristas, etc.).
Pareée-me que, ao contrário do que reza a epístola darciniana,
o SPI foi bastante eficiente nao na erradica~ao étnica do índio
a que se propunha, mas na inculca~ao de elementos mínimos de
urna representa<;ao de Brasil e de "ser brasileiro". Desvendar essa
propos.ta pode ser o passo inicial de urna investiga9ao mais vasta sobre as formas de aliena9ao da identid~de étnica.
As representa<;óes atualizadas pela posic;ao da prote<;áo fraternal nao sao de fato novas. Como Paoli chama a atenc;ao:
Parece-me que a idéia básica através da qual
genas foram compreendidos - desde a forma9áo
Nacional no Brasil - é a de seu desamparo
que se chama de 'sociedade nacional'. Desde
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os povos indíde um Estado
perante aquilo
que superadas

as concep9óes do Estado colonial (e que foram além dele) que
fundamentaram o brutal extermínio de mi/hares de indios, e as
concep9óes religiosas da mesma época que fundamentaram os
proietos· de descaracteriza9áo cultural via imposi9áo da cristandade e da moral européia, impós-se a idéia de uma 'morte lenta'
e inevitável dos pavos indígenas como grupos culturais com
identidade própria - isto é, a idéia da inevitabilidade de seu
desaparecimento como experien.cia coletiva viva, capaz de repor
suas institui9óes a cada ato, capaz de manter, no tempo, uma
cultura própria. Condenados de antemáo pelo seu encontro com
o caráter monolítico e impositivo da 'sociedade nacional', os
pavos indígenas, no desamparo de sua própria primitividade, teriam como destino fatal desfazer-se no espafo homogeneo da
nacionalidade.
·
(

. .. )

( . .. ) Embutida nesta idéia [da inevitabilidade da destruifáO
- ACSL] é que está a concep9iio do desamparo como característica principal dos pavos indígenas - náo o desamparo que
pode resultar da violincia legal do Estado, pois neste sentido é
algo muito real, aliás náo só para os índios - mas do desamparo cultural, onde se define a verdadeira impotencia e paralisia políticas. Parece-me que a questáo da cidadania, como um
conjunto de direitos específicos a serem reivindicados pelos p<r
vos indígenas, na situ~áo especifica de domina9áo em que se
encontram, complica-se a partir do momento em que se visualiza náo s6 o fato evidente do encontro brutalmente desigual dos
povos indígenas com o poder de um Estado centralizado, _mas
também a dupla 'lógica da história' & 'desamparo e desaparecimento' inevitáveis. (1983, p io-22)

Ora, se há um campo indigenista, ele se "funda" a partir da
inexistencia (ainda que ela exista na retórica) do direito a autodetermina~ao dos pavos indígenas: o que nao se questiona nao
é apenas a "lógica da história"" e o "desamparo e desaparecimento
inevitáveis", mas o porta-vozismo que eles justificam. Faz•se pecessária a existencia da figura do mediador, que pode ser (mas nao
só) a do tutor legal.
O que há de específico aquele momento é que o Estado Nacional - processo conflituoso - assumia a si esta tarefa, enquanto atua~ao direta inclusive.
Ouestionar a idéia de mediac;ao é por em questáo a aplicabilidade de no9óes como as de cidadania, tutela, na~ao (bem como
as práticas tradicionalmente a elas compatíveis) a esses povos e,
portante, a do papel dos próprios agentes - ainda que por vezes
egressos de grupos indígenas - em atua~ao nesse espa90.
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Nao parece que este dado tenha. se transformado essencialmente ainda hoje, o que nao nega altera9óes que só a análise
cuidadosa poderia trazer a luz.
Assim, em esfor90 recente e no qual procuram refletir acerca
da a9áo da Funda9áo Nacional do fndio (em especial no que
se refere aos processos de demarca~ao de ' terras indígenas), Oliveira F:0 & Almeida (1985) apontam no sentido do "caráter
emergencia! das a96es" que excluiria, na medida da necessidade
de urna interven9ao pronta da agencia frente a situac;oes críticas,
toda e qualquer possibilidade de constitui9ao de um processo
democrático de atua9ao, colocando o controle das situa9óes, por
isso mesmo, integralmente nas maos de um grupo reduzido de
agentes do qual os indigenistas sao maioria.
Estabelece-se, assim, o reinado de um saber prático, nao codificado e, mais importante, discricionário: excluem-se todos os
outros saberes e práticas que possam contribuir para a solu9áo
do problema, como o do antropólogo, do advogado, do missionário,
etc., e principalmente dos povos indígenas, interessados diretos
nas questoes. Dizendo de outra forma, a agencia indigenista padece d~ urna das características principais da cena política brasileira, isto é, a voca9ao aparelhista (Weffort, 1984), nela bastante exacerbada na medida do teor altamente ideológico das representa96es profundamente inculcadas e que, suponho, sao informadas pelo projeto de constituic;ao autoritária da nacionalidade. Nele a figura do militar, substituída pela do indigenista
para esse espa<;o específico, desempenha o papel de agente privilegiado.
Romper com esse sistema de representa9óes e práticas é, nao
só realizar urna ruptura com as formas de participac;ao específica
dos intelectuais nesse campo e, em especial, viabilizar a constitui9ao de um campo de produ9ao científica sobre o assunto,
como também redefinir, a inda que enquanto projeto, as condi96es de existencia dessa luta.
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O interesse central desse trabalho é a descri~ao de uma experiencia realizada no campo da antropologia aplicada e vinculada
ao 6rgao indigenista oficial. Inicialmente é procedida uma con,textualiza~áo histórica das várias condi~óes de integrayáo que
viveu a populayao Tükuna, sendo indicados os padróes anteriores pelos . quais a prote~ao oficial era levada aquela popula·~ªº· J! explicitado o modelo de ayáo indigenista proposto na
elaborayao do Projeto Tükuna, contrastando-o com várias outras modalidades de antropologia (s) aplicada (s) ,. cuja r~ciona
lidade se procurou apreender e associar · a distintas posiyóes
assumidas pelo antropólogo em tais iniciativas. A descri~~ da
experiencia é empreendida a partir de duas características contrastantes cuja unidade singulariza o modelo de atuayao proposto, sendo sugerido um novo paradigma como tentativa de refletir
• As informayóes e a tónica geral ciesse artigo devem ser referidas a
época de sua elabora~io: final de 1976 e início de 1977. Nesse momento
a FUNAI já havia desativado os projetos de desenvolvimento comunitário
que mantinha na regiio amazónica (Projeto Yanoama, Rio Negro, Tükuna,
Nambikwara e Gavióes), sendo os antropólogos que coordenavam tais ativ.idades desligados da a~io indigenista oficial e surgindo dificuldades de
diferentes graus quanto a permanencia ou retomo as áreas em que . haviam
trabalhado . Era um bom momento para descrever as experiencias realizadas, procurando f azer um balanyo de suas conseqüencias mais diretas e
imediatas . E é apenas isso que esse artigo pretendía entio e pretende boje,
urna vez que nao disponho de observai;óes de campo ou informayóes seguras para proceder a uma avaliaiyio dos efeitos do Projeto face .a situa~io
. atual dos Tük.una . Decidindo-me a publicar agora esse relato n~ forma em
que f oi concebido, desejaria estar contribuindo para a abertura de um
debate sobre diferentes modelos de a~io indigenista, seus pressupostos,
conseqüencias e condiyóes de viabilidade . Para isso serm útil retomar experiencias como a do Projeto Tükuna, descrevendo a sua execuiyio, os princípios e análises que o fundamentavam, o contexto histórico a ·que estava
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a postura do antropólogo em tais condicr6es. Por fim é realizada urna avalia~ao do Projeto, sendo indicadas suas limitacróes
e apontadas condicróes de viabilidade requeridas para a colocacrao em prática de um tal modelo de acrao indigenista.
As consideracr6es aqui éontidas se referem a populacrao Tükuna, habitante do Alto Solimóes, estado do Amazonas, na regiao
fronteiri9a com o Peru e a Colombia. Essa popula9ao atinge
atualmente a casa dos 9.000 indivíduos, estimativa baseada em
recenseamento realizado em julho-agosto de 1974 e fevereiro de
19751 •
Essa popula9áo se distribuí, intercalada por fazendas e povoados regionais, em urna faixa de quase 400 km do rio Solimóes, abrangendo terras de 4 municípios: Benjamin Constant,
Sao Paulo de Oliven9a, Santo Antonio do I9á e Fonte Boa. A
ocupa9ao dos 65 aglomerados Tükuna existentes varia de poucas dezenas até mais de 1.200 moradores; atualmente, no entanto, a grande maioria da popula9ao (78%) reside em aldeamentos com mais de 400 habitantes.
Os Tükuna mantem contato regular com os brancas desde
a segunda metade do século XVII, tendo vivido em situa90es
históricas2 bem distintas.
vinculado . Assim fazendo espero estimular a que outros antropólogos, inclusive com vivencias mais densas que a minha, fa9am o mesmo com a
atua9ao que tiveram, constituindo um material sobre o qual se possa exercer de modo ~oletivo um esfor<;o analítico . Aproveitando o momento atual
- tao diverso daquele em que tais atividades foram desenvolvidas onde a questao indígena suscita o interesse da opiniao pública nacional
e onde a comunidade de antropólogos demonstra-se particularmente alerta
para a necessidade de medidas práticas de defesa do índio brasileiro, é
preciso reaver fatos e idéias arquivadas, recuperando um conhecimento
ncumulado que pode ser de valor quando se discute sobre o estabelec_i·
mento de planos de apoio a reivindica<;óes concretas de grupos triba1s
específicos. Quero finalmente agradecer a Yonne Leite e Anthony Seeger
pela leitura atenta desse texto e pelas sugestóes e comentários que fizeram,
nao lhes cabendo, evidentemente, qualquer responsabilidade pelos pontos
de vista aquí apresentados .
1 Nessa ocasiao foram visitadas 1 061 casas Tükuna e recolhidos dados
gerais sobre 7 232 pessoas; para as demais localidades - todas pequenos
aglomerados - nao visitadas em virtude de falta de tempo e/ou dificuldades de acesso, foram estabelecidas avalia9óes baseadas em informa9óes
de moradores 'das vizinhas ou de pessoas lá residentes encontradas em
alguma das localidades recenseadas (Oliveira Filho, 1977, p . 85-86).
2 Urna situa<;ao histórica se define pela capacidade, por parte de determinados agentes (institui9óes e organiza<;óes), de produzir urna certa ordem
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As miss6es religiosas jesuítas . espanhóis ao início, carmelitas portugueses após 1710 - promoviam o aldeamento e a
catequese de várias tribos indígenas da regiio, reunindo Omagua, Tükuna, Cocama, Cayuvicena, Passé, Xumana e outras em
aldeamentos que deram origem as fu turas vilas e sedes municipais (Sao Paulo de Olivencra, Amaturá, Santo Antonio do lcrá,
Fonte Boa, etc.). Os índios eram submetidos a um ritmo regular de trabalho, praticando tanto as atividades de subsistencia
como a extracrao das drogas do sertáo (cravo, cacau, baunilha,
pimenta, puxuri, pau-preto, etc.) comercializadas pela miss6es.
O conta~ com outros civilizados - regatóes, soldados das Tropas de Resgate, ou eventuais colonos - era controlado pelo Superior da Ordem Religiosa que dirigía a missao. Um índio escolhido pelos padres como chefe controlava a conduta e as crenc;as da popula9áo indígena ali residente e já catequizada.
Com a cria9ao dos Diretórios de Indios {1757) urna nova
situa9ao histórica se esboc;ou. Os missionários foram retirados
e todo o poder secular' entregue as autoridades civis; as missóes
foram transformadas em vilas (Reis, 1931, p. 99 a 110) e os
colonos ali se fixaram devido a comodidade de recrutamento da
mao-de-obra indígena para as atividades da lavoura, criac;ao de
gado ou servic;os domésticos. Ao diretor de índios, funcionário
nomeado pelo Presidente de Província, cabía resolver as disputas entre os colonos, promovendo a distribui9ao do trabalho indígena entre os vários ·_postulantes (Bastos, 1975, p. 204). A extra9áo prosseguia através de expedicróes de coletas das drogas do
sertao, para as quais o índio constituía fornecedor básico de trabalhoª. Boa parte da populac;ao indígena habitavá as vilas ou
suas redondezas (Bates, 1973, p. 184), onde viviam a salvo
política através da imposi~áo de interesses, valores e padróes organizativos
sobre os outros componentes da cena política. A instaura<;áo regular dessa
domina9ao ~upóe nao sornente o uso repetido da for9a, mas o estabelecimento de . diferentes graus de compromisso com os diversos atores ai existentes (Oli~eira Filho, 1977, p . 4) . Em virtude de tais compromissos "o
g~po dommante passa a articular interesses outros que nao os seus próprios, obtend~ certa dose de consenso e passando a exercer a domina9áo
em nome de mteresses e valores gerais" (Oliveira Filho, 1977, p . 4) .
3 Muitas vezes tais expedi~óes visavam também a obten<;ao de lotes de
escravos índios para serem vendidos nos povoados da regiao (J obim, d. ,
p. 52-53).
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dos preadores, conjugando a atividade de subsistencia com a
presta~io temporária de servi~s aos colonos.
Na segunda metade do século XIX a crescente demanda de
borracha pelo mercado internacional e as constantes altas do
pr~o do produto tiveram repercussóes no Alto Solimóes, configurando-se uma terceira situa~o histórica. O território tribal foi
inteiramente dividido entre os vários patróes, comerciantes que
conseguiam obter títulos de propriedade das terras a margem do
Solimóes ou títulos de aforamento das terras localizadas no interior dos igarapés. A empresa redistribuía a popula~io indígena
de acordo com seus interesses do momento, quer dispondo-a separadamente e por estrad,s de seringueiras dentro de um mesmo lote, ·quer realocando-a entre os seus vários e distantes seringais. lsso - combinado com o quase completo exterminio de
outras tribos da área que mantinham contato regular com os
brancos (ex~o feíta aos Cocama) - gerou a ilusio de uma
expansio territorial dos Tükuna, fato que correspondeu a sua
utiliza~o maci~a enquanto fomecedores de mio-de-obra a empresa seringalista do Alto Solimóes (Oliveira Filho, 1977, p. 40).
A entrada da borracha asiática no mercado internacional im- .
plicou, a partir de 1912, uma queda nos pre~s do produto e
no volume da demanda anteriormente atendida pela produ~io
brasileira•. A empresa seringalista, com sua fonte principal de
recursos drasticamente reduzida passou a diversificar suas atividades, destacando-se aí a pesca, o comércio de peles, a lavoura
de cana-de-a~úcar e de cacau. Limitando o poder de barganha
·e a capacidade de compra da popula~io indígena, a crise na empresa seringalista restringiu também o acesso dos índios as mercadorias e aos bens da civiliza~io ( Oliveira Filho, 1977, p. 5052), criando condi~s adequadas ao surgimento, na década de
1930, de várias explosóes de cunho milenarista, onde figuras de
sua mitología os ajudavam a escapar de alguma calamidade natural (na qual os brancos pereciam) e lhes resguardavam a posse
dos benefícios da civilizaQio (Queiroz, 1963, p. 45-46).
4 De 1912 (quando atingiu o seu ponto máximo: 42-410 t) até 1932
(quando atingiu o seu mínimo: 6 550 t) a produ~io brasileira de borracha
contraiu-se. perdendo importancia no mercado internacional. Já em 1919
responsabilizava-se por menos de 10% da produ~io mundial (Prado Júnior,
1~63,
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p. 243).

As mudan~as referidas no parágrafo precedente - por vários
autores rotulada como uma descaracteriza~áo da empresa seringalista - nao implicavam, contudo, a altera~io dessa situa~io
histórica. Em primeiro lugar mantinham-se os mesmos padróes
de domina~áo da popula~áo indígena: o monopólio de compra
e venda exercido pelo barracao da empresa; a aplica~io de castigos corporais, amea~a de prisáo ou de expulsao de suas terras
para os infratores daquela proibi~ao. Em segundo lugar persistía o predomínio da empresa seringalista sobre outros agentes
sociais: os regatóes, a prelazia de NulJius (criada no segundo
decenio do século, com sede em Sao Paulo de Oliven~a), as
autoridades municipais ou a guarni~ao de fronteira de Tabatinga. A .rela~io mutável entre seringa e outras atividades na
produ~ao total da empresa nao expressava mudan~as mais profundas, resultantes de uma tentativa de estabelecimento de um
padrao ótimo do ponto de vista da empresa face as novas condi9óes do mercado externo. O conjunto de rela~s criadas entre
patróes seringalistas e 'índios mantínha-se basicamente o mesmo,
nao havendo altera~ao significativa nas rela~óes de produ~o supostas pela extra~io da seringa, ·nem nas rela~óes políticas entre
as empresas e outros atores sociais presentes na regiáo ( Oliveira
Filho, 1977, p. 47-48).
Em 1942, porém, o antigo Servi~o de Prote~áo aos Indios
(SPI) instalou-se na regiao, fixando um inspetor em Tabatinga.
Apoiando-se sempre na guami~áo militar de fronteira, o inspetor
do SPI come~ou a atuar basicamente como um delegado de índios, apurando denúncias e reivindica~óes, procurando de alguma forma encaminhar solu~óes que fossem f avoráveis aos índios
(Oliveira, 1972, p. 111). Em 1945 a fazenda de .umaria~u foi
doada ao SPI pela viúva de seu antigo proprietário; algum tempo depois o Posto Indígena Ticuna (PIT) foi transferido de Tabatinga para lá, levando consigo várias familias egressas dos seringais e que haviam se fixado a seu redor. Uma explosao milenarista favoreceu esse movimento migratório, atribuindo-lhe
sentido sob a ótica do Tükuna. Segundo a descri~ao obtida por
Vinhas de Queiroz, um jovem índio do igarapé Tacana teria
tido uma visao onde uma santa ordenava ao inspetor do SPI
que chamasse a todos os Tükuna pflra junto de si, pois em um
dia marcado, urna enchente de água fervente mataría todas as
209

. plantas e viventes, só escapando os que estivessem junto dele
(Queiroz, · 1963, p. 49-50). Isso causou panico entre os índios dos
igarapés Belém, Tacana e terras adjacentes, muitos dos quais
abandonaram suas ro9as e rumaram para o PIT, acreditando que
um navío grande, mandado pelo governo e abarrotado de generos atracaría em Tabatinga e os alimentaria durante a enchente
(Queiroz, 1963, p. 46-47).
A presen9a do PIT na regíao íncomodava aos seringalistas
nao só pela possíbílidade de sua ínterven9ao em questóes surgidas com os seringueiros e seus aliados índios, como por co.nstituír um local onde poderiam refugiar-se os índios que tivessem
tido atritos com eles e nao maís pudessem ou quísessem víver
em suas terras (Oliveíra, 1972, p. 112). Por várias vezes os seringalistas propuseram as autoridades a extin9ao do PIT ou o
seu deslocamento para a área do Javari, onde existíriam efetivamente índios, pois - conforme memorial enviado ao Presidente
da República por regionais - naquele recanto (Umaria9u) " nao
existiam índios, e sim civilizados caboclos" (transcrito em Oliveira, 1972, p. 110).

Condifóes de Integrafáo do Indio em Duas
Situa~óes H ist6ricas

A íntegra9ao entre os vários interesses e projetos dos atores
sociaís configurava urna quarta situa9ao histórica, onde através
de váríos e reiterados choques se realizava na prática um termo
de compromisso entre os seringalistas de um lado, o SPI e a
guami9ao militar_ de outro (Oliveira Filho, 1977, p. 58-59). O
SPI Iimítava sua atua9ao a localidade de Umaria9u (ou no máximo a localidades situadas no município de Benjamín Constant) ,
abstendo-se de intervir em questóes acorridas dentro dos grandes seringais, localizados em terras do município de Sao Paulo
de Oliven9a::. . Com isso criou-se para os Tükuna urna alternativa ao domínio da empresa seringalista, surgindo um campe5 O município de Santo Antonio do Ic;.á foi criado apenas em 1955 e
por Clesmembramento do antigo município de Sao Paulo de Oliven9a (IBGE,
1957) .
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sinat.o , I?arginal6 e?1 ~maria~u e em outros pontos próximos do
mun1c1p10 de , Ben1am1~, Constant, como as ilhas do Arama9a,
Cleto, Sururua e Arana, as localidades de Teresína, Capacete,
Veneza e outras.
. ~m !ais condi~es se assentou na regiao um padrao de a9áo
1nd1gen1sta que pode ser caracterizado por tres pontos:
·
l.º) A tutela estabelecida pela lei sobre ~s índios (e a tribo
como ' unidade) se concretizava em urna realidade local onde
menos de 1/ 8 da popula~ao Tükuna vivia em condi~óes de integra~ao definidas pelo órgáo indigenista oficial;
2 .º) ~ss;, ~or sua vez, estabelecia no plano local um esquema_
de coex1stenc1a com outros agentes de integra~ao, abdicando intervir em quest5es que envolvessem o restante da popula~áo indígena, lim~tando na prática a prote~ao oficial a reserva de
Umaria9u;
3.º) Os funcionários do Posto Indígena adotavam padróes de
p_atronagem . com algu~s Tükuna, aos quais intitulavam de capitaes e. m~n1pul~vam de forma a impor,· na vida da aldeia, algumas d1rehvas f1xadas em instancias administrativas superiores.
Urna nova situa9ao histórica come~ou a delinear-se na regiao
na segunda metade da década de 60, em conseqüencia da caracteriza9ao da Amazonia e da sua faixa de fronteira como área de
seguran9a nacional. A antiga guatni~ao militar de Tabatinga foi
renovada em termos de transpor~es e comunica~óes, seu contingente ampliado e elevado o nível de sua composi~ao (com inúmeros oficiais vindos de outros estados e com forma~áo uníversitária), desenvolvidos ínúmeros servi~os assistenciais urbanos
(hospital, posto de atendimento de emergencia, escalas e ginásio) 7 ,
6 Velho (1976, p . 299) trata de camponeses marginais ex-seringueiros
que, com a retr~9ao daquela atividade, retomaram urna produ~ao, em
gra~de parte destinada a subsistencia . No caso Tükuna o termo é aqui
aplicado a popula9ao que comercia com regatóes (ou mais raramente nos
m~rc_ados loc~s), vivendo em terras sem patrao (do' SPI, do Exércit~, de
m!ss?es ou, amda, devolutas) , ou onde o patrao restringe sua pressao econom1ca a a}gu.ma forn:ia de arrendamento (Oliveira Filho, 1977, p . 59) .
1 O proprio cresc1mento de Tabatinga e Marco enquanto núcleos urbanos - e em decorr~ncia basicamente da presen9a do Exérci to - foi,
surpre~n d ente , sepd? criado um conjunto de servi9os que incluem Correios
e .T~legrafos, agencia do Banco do Brasil, entreposto da COBAL, ampla
ativ1dade de constru9ao de casas para os oficiais, abertura e asfaltamento
de ruas, etc .
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passando a ser o Comando de Fronteiras do Solimóes (CF-SOL)
responsável por várias unidades e postos de patrulhamento (sediados nos rios Javari, I~á,- l@purá e Solimóes), dirigido por um
oficial na patente de coronel. O mais importante, porém, a ser
frisado é que as regulamenta~s relativas a seguran~a nacional deram ao comandante da CF-SOL poder e autoridade para
intervir em questóes antes resolvidas exclusivamente pelas administra~óes municipais. Atualmente a administra~io nos municípios da regiio é feíta através de prefeitos nomeados, exercendo
Comando uma fun~o de permanente avalia~io de tais gestóes, muitas vezes aí predominando critérios de eficiencia burocrática e valores da vida urbana sobre interesses economicos ou
reivindica9óes de chefes políticos locais ( Oliveira Filho, 1977, p.
66 a 68). A tendencia que parece existir é de substituir a antiga elite política, saída de seringalistas, madeireiros e comerc~a?·
tes por quadros burocráticos mais capacitados para o exerc1c10
de tarefas administrativas.
Isso repercutiu sobre a popula~io indígena de duas formas,
urna passada no plano real, outra desenvolvida em termos semeJhantes a um pequeno mito. Houve uma grande mudan~a nas
rela9óes entre os Tükuna e os "patroes", alterando-se os inst~
mentos de controle usados por esses últimos em rela~io aos pn. meiros. Uma sindicancia realizada no igarapé Belém levou a puni9ao do filho de um dos mais fortes seringalista~ da regiio, ~~
vi do a apl~a9io de castigos corporais aos índ1os. Outra diligencia realizada pelo CF-SO L levou a paralisa~io das manobras
do comerciante mais forte de Amaturá para apossar-se de terras
ocupadas pelos índios no rio Curuí. Em uma terce1ra ocas1ao,
atendendo a urna solicita9io feita por um Tükuna ao CF-SOL,
0 "patrio" do igarapé Sao Jerónimo foi obrigado a quitar uma
dívida que mantinha com o queixoso (Oliveira Filho, 1977, P·
65-66).
Durante certo tempo os Tükuna entenderam essa transforma9áo por meio de um pequeno mito, onde di~iam que agora as
terras situadas na beira do Solimóes, de Tabahnga até o l~á (e
incluindo as ilhas) pertenciam ao Exército,· vivendo ali as famílias dos seringalistas nao como "patróes", mas. como "qu~lqu~r
um". Por esse meio os Tükuna buscavam exphcar para s1 proprios a incapacidade dos "barracoes" em continuar impondo for-
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mas de coer~io como os castigos corporais ou o impedimento de
fugas e migra~óes.
Premidos por essa situa~io nova, os seringalistas criaram
meios novos de controle sobre a popula~io indígena. Em 1971,
ocorreu na regiio um amplo mqvimento de cunho salvacionista,
centralizado na figura do lnnio José (José Francisco da Cruz),
um civilizado de aproximadamente 50 anos e com alguma forma9io religiosa, que desceu o Solimóes até o l9á, vindo do Peru.
O conteúdo de sua prega~io era anunciar o fim do mundo e
reunir seus adeptos em Innandades que seguiriam rigidamente
os seus mandamentos, a salva~io existindo apenas para aqueles
que a ela aderissem. Vários seringalistas aproveitaram-se disso,
acolhendo bem o Irmio José, constituindo igrejas para a lnnandade nas proximidades do "barracio", sendo sagrados pelo próprio profeta no cargo de dire~io da Innandade local. Nos contextos ligados aos ·ritos do Movimento da Santa Cruz (missas
e procissóes) , os seringalistas adquiriam uma importincia moral
e religiosa muito grande, estabelecendo assim uma nova forma
de legitimidade para o seu domínio.
A adesio ao Movimento da Santa Cruz apresentava também
alguns aspectos positivos para os Tükuna. Em primeiro lugar
estabelecia, ao nível das identidades um vínculo primariamente
horizontal entre o seringalista e o índio, favorecendo a cristaliza~o de padróes de relacionamento onde a subordina~io do
segundo ao primeiro se fizesse de forma mais leve e menos
explícita. O tratamento de "caboclo" - apontado por Cardoso
de Oliveira como um exemplo de "identidade negativa", o índio
vendo a si próprio com a ótica do branco ( Oliveira, 1971, p. 940941) - cedeu lugar ao "irmio", termo aplicável tanto ao índio
como ao branco que siga os mandamentos da Irmadade da
Santa Cruz, criando urna obriga~io mútua (ainda que formal)
de respeito e boa vontade. Assim é que os Tükuna costumam
explicar o fato de que os "patróes" nao mais se utilizem de castigos corporais referindo-se a sua "conversio" aos mandamentos
da Santa Cruz, urna vez que essa proíbe aos seus adeptos a
conduta violenta ou arrogante.
Por sua vez, para os Tükuna as cren9as contidas no Movimento da Santa Cruz expressavam também um projeto de vida
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e urna ideologia de integra9ao no ambito da regiao8 • Um extenso
·conjunto de proibi9óes enfatizavam o valor do trabalho, da harmonia na comunidade, do cumprimento das obriga9óes familiares,
a·b olindo as festas (tradicionais ou nao), o uso de bebidas e a
cren9a nos pajés - fatores sempre lembrados pelos regionais quando queriam caracterizar os Tükuna como preg~i~o~os, de~ordeiros,
de conduta promíscua, dados a constantes su1c1d1os e v1ngan9as.
Apesar de todos esses fatores, a domina9ao da popula9ao indígena pelos seringalistas nao chegou a ser grandemente alterada em sua substancia. A concentra9ao dos índios em grandes
aglomerados permitia que o comércio com eles se fizesse de ~orma
menos onerosa, sem a necessidade de que a empresa manttvesse
barcós. permanentemente percorrendo os lagos e igarapés onde_ se
distribuía sua rede de aviados. Mesmo supondo que os patroes
seringalistas f ossem for9ados a admitir a concorrencia dos regatóes9, eles dispunham 4e urna grande vantagem: estando local~
zado no próprio aldeamento, o "barracao" tinha condi9óes de suprir
com regularidade as demandas comerciais dos índios, mantendose como o seu fomecedor e comprador básico, deixando os regatóes funcionarem como urna alternativa eventual. I! importante
considerar também que alguns "patroes", com sucesso maior ou
menor, procuraram man ter o seu monopólio de comércio apoiandose em dois argumentos: que os ín~ios, por serem moradores de
suas terras, devíam vender-lhes toda a sua produ9ao; que por
contraírem dívidas nos "barracóes", os índios estavam obrigados a
saldá-las vendendo-lhes tudo aquilo que produzissem e apenas ali
adquirindo as mercadorias de que necessitassem. Se os castigos
corporais nao eram mais aplicados, amea9as acompanhavam cada
8 i:. esse f ator crucial que explica a fidelidade dos Tük':1na ao movimento e permite entender como algumas lrmandades (notonamente a de
Vendaval) transformaram-se mais tarde em fomeced.o~es de líde~es que,
manifestando respeito ante o patrao em contextos ~ehg1os.os, mantmha!11-se
nos contextos sócio-economicos como defenseres mtrans1gentes dos interesses e dos direitos dos índios.
9 Isso ocorreu na localidade de Belém do Solim&:s, onde ~ padre .permitía que os regatóes atracassem em seu porto e. ah comerc1assem h~
mente com os índios. No caso dos aglomerados situados em terras ad<Ju•ridas pela Missao Batista a antigos seringalistas (Campo Alegre e Betima),
a domina9áo economice desses últimos continu~va a s~ ~xercer, agora ~a
condiyao de comerciantes mais f ortes das. locahdades v1zm~as (Santa Rita
do Weil e Santo Antonio do lyá, respect1vamente) 1 competmdo favoravelmente com regatóes e comerciantes mais fracos. (Oliveira Filho, 1976a, p. 8)
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um desses argumentos, alegando os seringalistas que recorreriam
ao delegado de polícia de Sao Paulo de Oliven9a ou mesmo ao
Comando de Tabatinga para expulsar de suas propriedades os
índios infratores ou for9á-los a pagar as <lívidas assumidas.
Que para ·o Tükuna tais amea9as aparecessem como de concretiza9ao possível na presente situa9ao histórica é um ponto que
pode ser explicado recorrendo-se ao padrao de a9ao indigenista
que estava sen do levado a prática. Interpretando de forma inteiramente singular a proibi9ao de uso de cacha9a pelos índios,
os funcionários da FUNAI coibiam nao somente a compra ou
ingestao de derivados alcoólicos, mas igualmente a f abrica9ao e
o uso de bebidas tradicionais dos índios daquela regiao, como
a cai9uma, o pajauaru, a chicha e vários tipos de licores com
frutas fermentadas.
As amea9as feitas pelos chefes de posto e pelos "capitaes" por
eles nomeados - de levar os infratores presos para a cadeia de
Tabatinga - nao foram suficientes para impor tal proibi9ao, urna
vez que o uso da bebida estava associado a várias manifesta9oes
culturais dos Tükuna, como os rituais de inicia9ao, as sessóes
de xamanismo, os trabalhos comunitários ( uajuri) 1 º. A prega9ao
salvacionista do Irmao José revelou-se muito mais eficaz, abolindo
através de um moralismo extremado os contextos onde poderia
surgir a bebida (como as festas com dan9a e as sessóes de cura)
ou modificando substancialmente o seu teor, associando-os exclusivamente a urna ideología de valoriza9ao do trabalho e de coopera9ao (como no caso de uajuri que passou a ser realizado com
limonada) . Os f uncionários do órgao indigenista perceberam o
potencial "civilizador" do movimento da Santa Cruz e lhe deram
um apoio bastante explícito.
Em Umaria9u, o "capitao" da aldeia, amparando-se na ideología
e na forma9ao de urna Irmandade local, conseguiu obter um forte
suporte político para a imposi9ao daquelas proibi9oes. Logo sua
capacidade de mobiliza9ao foi em muito ampliada pela constitui9ao de um capital coletivo ( um barco a motor e urna ro9a comunitária), para o qual a FUNAI concorreu . A apropria9ao de tais
10 No uajuri quem convida outros para trabalhar em sua roya fica
abrigado a f ornecer-lhes comida e bebida durante o dia de servi90. Assume
também o compromisso de participar dos uajuri de todos aqueles que trabalharem no seu (Nimuendaju. 1952, p . 21).
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recursos e dos valores da ideologia religiosa da Santa Cruz por
urna parte dos moradores reunidos em torno da lideran9a do "capitao", levou a configura9ao de urna fac9ao dominante que passou
a atuar como verdadeira unidade política, responsabilizando-se pelo
estabelecimento de urna ordem por ela preconizada para a vida
da aldeia (Oliveira Filho, 1977, p. 202-203). Por sua vez, em
outras localidades a FUNAI se fazia representar através do "capitao" de Umariau, tendendo a identificar-se sempre com os
adeptos da Santa Cruz e eventualmente a colaborar nas lutas e
na atua9áo daquelas Irmandades.
Tres características permitiam definir entáo o modelo de a9áo
indige~ista vigente naquela situa9ao histórica:
1.º) Dispondo de poder e recursos bastante reduzidos, o órgao indigenista oficial nao atuava sozinho e com finalidades próprias, limitando-se a secundar a a9áo de outras autoridades e a
preocupar-se primordialmente em adaptar os costumes indígenas a
padróes morais compartilhados pelo branco;
2.º) Aproveitando-se do movimento da Santa Cruz como veículo de domestica9ao dos Tükuna, os funcioµários do órgáo indigenista deram liberdade ao seu anticlericalismo, solidarizando-se
com os adeptos da Santa Cruz em suas críticas aos padres, incentivando assim o faccionalismo religioso;
3.º) Nao estabelecendo objetivos economicos e sociais, a a9ao
indigenista só vinha fortalecer o poder dos ." patróes" e reduzir a
influencia de urna lideran~a indígena que come9ava a falar na
defini~ao de urna reserva para os Tükuna e que entrava em choque com os seringalistas (Schwade, f974).

Os Preliminares do Proieto
Em 1974, porém, alguns fatores convergiram no sentido de
propiciar urna mudanc;a nos padróes de atuac;ao da FUNAI na
regiáo. A importancia assumida pela Amazonia nos planejamentos govemamentais se refletia na possibilida~e de capta~ao de
recursos do Programa de Integra~áo Nacional (PIN) para atender as popula9óes indígenas que habitassem a área de construc;ao da Transamazonica e da Perimetral Norte. Isso daria ao órgao
indigenista urna base economica que lhe permitiría expandir e
elevar qualitativamente seu nível de atua~ao no Alto Solimóes.
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O primeiro passo a ser dado como condi9áo imprescindível
a qualquer planejamento futuro seria obter um conhecimento
mais amplo da populac;áo indígena da regiáo e da magnitude de
suas necessidades . . Isso foi realizado através de um recenseamento (já referido anteriormente) da popula9áo Tükuna, onde
ficou estabelecida sua distribuic;áo espacial, seu volume populacional e condic;óes· sócio-economicas. Além do fornecimento de
dados, um conjunto sistemático de proposi9óes concretas para a
ac;ao da FUNAI na regiáo resultou de dois relatórios de pesquisa
(Oliveira Filho e outros, 1974 e Oliveira Filho, 1975a). O órgáo
indigenista dispos-se a ouvir sugestóes e críticas por parte dos
missionários e antropólogos, resultando de discussóes realizadas
no Seminário FUNAI-Missóes Religiosas (Manaus, abril de 1975)
um programa de a9áo conjunta para o Solimóes e• outras áreas
da Amazonia. Caberia a FUNAI por em execuc;áo em cada urna
dessas áreas um projeto de desenvolvimento comunitário, elaborado e dirigido por um estudioso das populac;óes indígenas afetadas, mantendo estreita' colaborac;ao com as missóes e outros organismos federais e estaduais. De abril a julho de 1975 foi elaborado o projeto Tükuna (Oliveira Filho, 1975b), definindo as
·· a·iretivas e finalidades, detalhando as ac;óes e estabelecendo valores monetários de um plano integrado de assistencia aquela populac;ao, abrangendo diferentes áreas de atividade, como o estabelecimento de protec;áo oficial, de programas setoriais de saúde,
educac;ao e promoc;ao economica.
Tal plano, porém, nao chegou a ser realizado: devido a redefinic;ao de prioridades na política governamental (a desacelera9ao na constrw;áo das grandes rodovias, a enfase no transporte
ferroviário, etc), os recursos liberados pelo PIN para aplicac;ao
pelo órgao indigenista na Amazonia sofreram grande reduc;áo,
~obrindo primordialmente as atividades das várias áreas de frente
de atrac;ao. Um projeto menor (Projeto Piloto Vendaval) visando
estender a novos aglomerados Tükuna a esfera da protec;ao oficial,
foi entao delineado apoiando-se em dotac;óes orr;amentárias da própria FUNAI e sendo executado no final de 1975 (setembro-dezembro).
A experiencia de ac;ao indigenista aqui descrita refere-se primordialmente a execw;ao do Projeto Vendaval, incluindo igualmente urna redefinir;ao da atuac;áo da FUNAI na área Tükuna
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(e em especial . em Umariac;u). Antes, porém, de entrar na considerac;ao desses aspectos, é necessário proceder a urna explicitac;ao do modelo de ac;ao indigenista proposto pelo Projeto Tükuna
e pelo Projeto Vendaval.

Dijerentes Modalidades de Antropología Aplicada
~

necessário inicialmente realizar um enquadramento de tais
projetos dentro das várias modalidades de trabalhos subsumidas
sob o rótulo ambíguo de antropología aplicada 11 • Cada urna dessas
modalidades resulta das opc;óes que o antropólogo, colocado dentro
de um determinado processo social de produc;ao de conhecimentos,
realiza <liante de cinco pontos: o produto de sua atuac;ao prática,
os valores que definem os objetivos dessa ac;ao, a atitude tomada
face a introduc;ao de elementos exógenos em urna cultura, o tipo
de realidade atribuída a ac;ao e o caráter científico ( ou nao) dessa
atividade. Em func;ao dessas respostas surgem pelo menos tres
séries que ocupam posic;óes de maior relevo nas discussóes sobre
o tema. Sao essas tres séries de antropología (s) aplicada (s) que
passo a apresentar em seguida. As formulac;óes da primeira série
sao retiradas de Firth (1961) e L. Mair (1965), as da segunda,
basicamente de G. Foster ( 1969); indicac;óes sobre outros projetos,
como o Fox (da Universidade de Chicago), o Vicos (da Universidade de Cornell) ou outros (Thompson, 1955) compóem o terceiro tipo, em cuja direc;ao os projetos referidos buscaram desenvolver suas elaborac;óes .
A ética profissional que os antropólogos britanicos se esforc;aram em erigir supunha urna absoluta isenc;ao do cientista face
a tensóes e interesses existentes no objeto estudado, assim como
face as distintas políticas com que esse era tratado pela administra9ao. A afirmativa de G. Wilson de que o antropólogo nao
pode julgar do bem ou do mal, que nao lhe cabe aprovar ou
condenar determinada política, tornou-se quase um lema, constantemente repetido e citado. Mesmo quando tratando de questóes com importantes implicac;óes práticas, o antropólogo· deveria
restringir-se ao papel de cientista, expando qual a situac;ao se11 Retomo nesse tópico colocac;óes realizadas em comunicado apresentado ao Simpósio sobre Antropologia Aplicada, realizado na X Reuniáo
da Associa9ao Brasileira de Antropologia (ABA) (Oliveira Filho, 1976) .
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gundo os resultados da sua análise e mostrando que para obter
determinados resultados dever-se-ia seguir determinados métodos,
bem como indicar que determinados métodos necessariamente
conduziriam a certos resultados (Firth, 1951, p. 231) . Qualquer
que fosse sua · posic;ao pessoal face a política aplicada pela administrac;ao, sua func;ao seria somente de indicar as suposic;óes (o
diagnóstico) e suas possíveis conseqüencias (a previsao). Acrescenta L. Mair que só seria possível colocar problemas em termos
de urna eventual contradic;ao entre a aplicac;ao da política (ou os
seus resultados concretos) e "os princípios morais subscritos pelos
seus promotores" (Mair, 1965, p. 130).
Contextualizada, essa atitude revela urna outra cqerencia, nao
no plano abstrato e normativo dos princípios de urna filosofia da
ciencia positivista, mas na realidade histórica concreta. Os antropólogos, filiados por tradic;ao e carreira as universidades, nao integravam os centros de decisao da política colonial. Em tais
círculos a opiniáo emitida pelo antropólogo era ouvida primordialmente pelas informac;óes substantivas que trazia sobre costumes pouco conhecidos dos povos administrados. -Os seus relatos eram considerados juntamente com os de outras pessoas que
conheciam aquela sociedade - missionários, comerciantes, viajantes e militares - , sem que fosse estabelecida entre tais informac;óes qualquer diferenc;a de nível, vistas todas como simples
matéria-prima na montagem de planos resultantes de decisóes políticas básicas.
Em muitas oportunidades fica claro que a neutralidade e o
rigor técnico dos antropólogos ingleses nao é apenas urna questao de princípios, mas também urna estratégia adotada f ace a
falta de poder e de capacidade de intervir nos processos sociais
deflagrados por políticas governamentais. Afirmando a natureza
científica de seu trabalho e caracterizando-se como analistas imparciais, os antropólogos buscavam destacar-se dos agentes cívilizadores e qualificar-se como técnicos comparativamente a eles.
Praticando a análise de políti ;as alternativas, indicando as conseqüencias de cada urna delas e verificando a compatibilidade
interna meios-fins, eles adotavam como limite as suas conclusóes
a instrutnentalidade a administrac;ao. Dessa forma criavam para
. si mesmos um lugar na política colonial, praticando o assessoramento e pensando poder funcionar como consultores da administrac;ao.
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Urna alternativa a série anterior surgiu em. um contexto social
bastante diferente: o período posterior a segunda guerra no novo
continente. Aí já se reconhecia que o antropólogo possuía informac;óes mais rigorosas e sistemáticas que o leigo, que a sua colaborac;ao era importante para especialistas de outras áreas que
tivessem de lidar com outros segmentos de cultura que nao o
seu próprio. Programas de desenvolvimento eram planejados e
executados por governos nacionais ou órgaos internacionais junto
as populac;óes indígenas ou camponesas dos países subdesenvolvidos. Tais programas adotavam nos modos de trabalho e nas
autodefinic;óes urna ideología claramente assistencialista e modernizante.
Nessa segunda série - que usualmente aparece como a antropología aplicada - nao existe qualquer distinc;ao radical entre antropologia pura e antropologia aplicada ao nível das formas de
trabalho, servindo-se essa última dos mesmos métodos e técnicas
de investigac;ao que a primeira, vendo o seu objeto através de
orientac;ao similar e de identico quadro conceitual (Foster, 1969,
p. 42). O que é chamado de antropología aplicada é na verdade
um papel desempenhado pelo antropólogo, descrevendo as atividades que ele realiza em programas cujos fins primários sao a
introduc;ao de melhorias em urna determinada comunidade, ao
invés de visar somente ao desenvolvimento da teoría social (Foster, 1969, p. 54) .
Integrando urna equipe de técnicos, um antropólogo lhes fornece os meios · de tornar mais eficaz sua ac;ao, indicando os fatores sociais e culturais que podem alterar o sentido e os efeitos
das medidas propostas. Dessa maneira o antropólogo participa
das decisóes muito mais que na série anterior. Porém esse aumento de poder tem como éontrapartida urna solicitac;ao mais forte
do antropólogo no sentido de operar de acordo com os fins e
valores da organizac;ao inovadora. ~ assim que Foster, procedendo como cidadao e nao como antropólogo, resolve distinguir
a antropología aplicada da pura, '~whose 'end' is not immediate
pertinence to practica} programs aimed at making the world a
better place in which to live" (Foster, 1969, .P· 43) .1r! O seu
12 " . . . cujo fim nao está imediatamente referido a programas práticos
que visam a tornar o mundo um lugar melhor para se viver". (Foster, 1969.
p. 43)
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humanitarismo, carregado de pressupostos etnocentricos, contrasta entao com a posic;ao austera de um representante da série
ant~rior, explicitado na observac;ao de Firth de que as instituic;óes ocidentais podem nao ser os modelos sociais mais efetivos
para outros povos (Firth, 1961, p. 231).
Urna terceira série de ac;óes ligadas ao campo rotulado de
antropología aplicada sao aquelas que decorrem de fundac;óes com
intuito de promoc;ao cultural, de instituic;óes universitárias e, algumas vezes, de órgaos indigenistas. Nesses casos o antropólogo
dispóe de urna dose maior de poder, urna vez que assume também o papel de administrador (Holmberg, 1958), tendo entao
autoridade para tomar decisóes, bem como levar a ·cabo medidas
práticas ou pesquisas. A diferenc;a das duas alternativas anteriores, aqui o ponto mais característico da atividade do antropólogo é a definic;ao de urna política básica de atuac;ao junto aqueta
comunidade, o estabelecimento de princípios a que as ac;óes devem obedecer, a defit;tic;ao das metas e prioridades. Além disso
cabe ao antropólogo selecionar as formas e as áreas de intervenc;ao, articulando os papéis e a contribuic;ao que os vários técnicos podem dar em termos de planejamento e execuc;ao de planos setoriais.
Os objetivos estabelecidos em um projeto assim se distanciam
do voluntari~mo das afoes humanitárias. O Projeto come~a a se
delinear qu~ndo, na análise da situa~ao de contato e no estudo
das características culturais do grupo, é entrevista urna possibili·
dade de existencia alternativa e teoricamente passível de ser atuaJizada. A intervenc;ao na realidade entao só ocorre quando, onde e
como se demonstre histórica e culturalmente viável.
Isso configura a primeira ordem de determinismos, dos quais
o antropólogo, como observou Bastide (1971, p. 203), precisa fazer
um adequado mapeamento antes de propor qualquer ac;ao. O
segundo tipo de filtro as suas elaborac;óes serao os objetivos sociais expressos consciente ou inconscientemente pelo grupo. Para
que · essa futura forma de existencia deixe de ser mera especulac;ao teórica ou o resultado de cegos processos sociais, é preciso
que seus meios e objetivos sejam entendidos e aceitos pela própria popula~ao. ~ fundamental romper com a "configurac;ao de
atitudes patronais", porque, como mostra Gerrit Huizer (1964),
nao se pode admitir que as ac;óes do projeto sejam caracteriza221

das como coisas externas a comunidade. A única forma de evitar um experimentalismo bizarro é fazer com que aquela comunidade nao seja apenas a beneficiária do projeto, mas a sua executante efetiva, aquela que desde o início definirá as finalidades
básicas e lhe imprimirá nuances próprias, mas adiante, no processo,
assumindo a dire~ao e a responsabilidade integral pelo seu destino.
A terceira filtragem é realizada pela engrenagem institucional e financeira em que o projeto se ins<;reve. Aí é preciso ter
urna visao sociológica das múltiplas articula~ües do projeto, indo
desde a análise do organismo a que estará diretamente associado
e~ termos financeiros, operacionais e políticos, até o posicionamento desse 6rgao dentro do conjunto de institui9óes científicas,
culturais ou ainda do aparelho de Estado, sem ignorar as defini~s básicas da política govemamental e as injun9óes próprias
a conjuntura nacional e mesmo internacional.
A elabora~ao de um projeto está ligada em urna primeira etapa
nao a aplicafiiO de conhecimentos, mas a um processo de descobertas realizadas em diferentes instancias. Definidos os elementos e possibilidades de que dispóe, o antropólogo parte para a
montagem de seu projeto, procedendo, nessa segunda fase, a um
trabalho de rearranjo e solda de pe~as e fragmentos 13 de forma a.
com eles constituir urna realidade nova, que expressa um compromisso entre as finalidades por ele visadas e as predetermina90es
contidas no material com que opera.
Pórém o que a elabora~ao do projeto procura maximizar, contextualizado em urna determinada situa9ao histórica e com o suporte de urna organiza~ao definida, é o grau de realiza~ao dos
interesses da comunidade. Para isso o projeto precisa ser pensado
e funcionar como um aliado para as for~as da comunidade que,
respeitando seu próprio código cultural, buscam urna adapta9ao
mais favorável ao novo meio ambiente natural e humano. O projeto nao pode pretender ser o todo-poderoso criador da nova rea13 ~ interessante nesse sentido lembrar a distin~io feita por Lévi-Strauss
(1970, p . 37 a 41) entre dois tipos de atividade racional e cognitiva, a do

engenheiro e a do bricoleur . No primeiro caso as finalidades sio definidas
abstratamente, sendo o conjunto de pe~as reunido em fun~io de sua instrumentalidade aos planos concebidos. No outro caso, as pe~as sio vistas
como pertencendo a um repertório limitado e pré-existente, as finalidades
do construtor sendo entáo condicionadas ao aproveitamento e combina~áo
daqueles elementos.
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lidade a ser vivida pelos índios; ele se constituí tao semente em
um fator a mais na situa9ao real daquela popula9iio, um fator
que aumenta as chances· de que 'os índios manipulem com os
, .
..
varios atores soc1a1s presentes na situac;ao histórica de maneira a
maximizar suas oportunidades.

Características do Modelo de Afao Indigenista Utilizado
O modelo de a~ao indigenista proposto possui urna marcada
dualidade sobre a qual é preciso refletir mais extensamente. Um
grupo indígena vive numa determinada situac;ao histórica, em
urna sucessao de contextos onde ele se associa ou se opóe aos
atores _presentes na cena política regional; esses atores trac;am suas
estratégias de a~ao, de alguma forma prescrevendo a popula~ao
indígena um lugar em seus projetos políticos. A maneira de fazer
o índio atuar de acordo com aqueles planos e interesses é entao
estabelecer controle sobre suas condic;óes de integrac;ao14 • Um
ponto-limite é atingido quando o grupo indígena (como um todo
ou através de seus segmentos) fica em urna "situa~ao de encapsulamento" (Bailey, 1970, p. 152) por parte de urna organiza~ao
maior. A domina~ao sobre a popula<rao indígena se estabelece através do controle de fatores económicos (como a propriedade da
terra, os mecanismos de comercializa<;ao, as relac;óes de trabalho,
etc.) e político-ideológicos (como a formac;ao de ideologías de integrac;ao . ao mundo dos brancos, a constituic;ao de papéis e unidades políticas capazes de promover mobilizac;ao no ambito da aldeia
e de exercer urna fun~ao de intermediac;ao com as determinac;óes
da situac;ao histórica).
A singularidade do modelo de ac;ao indigenista apresentado
pelo Projeto Tükuna decorre exatamente de sua dualidade, de
um lado pretendendo atuar sobre os fatores envolventes, de outro
definindo-se pela nao intervenc;ao em assuntos da comunidade15 •
Pode ocorrer que esse controle nao seja exercido diretamente, fazen~o-se através da supervisao da atua980 ao nível local do organismo que
prahque tal controle.
15 Em alguns trabalhos os antropólogos da a9ao parecem haver pensado dessa form~: "Tudo que Queremos com nosso programa de a~áo é fornecer, .ºª medida em que pudermos, alternativas entre as quais as pessoas
envolv1das possam escolher livremente - e sermos tao pouco restritivos
14
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Trata-se em primeiro lugar de atuar sobre as condi~oes em
que se processa a integra9áo da popula9ao indígena, evitando
que os atores presentes naquela situa9ao histórica estabele!ram
um ampJo controle, sobre fatores vitais a existencia daquelas comunidades, tornando-se, assim, capazes de for<;á-las a sujei9ao. lsso
nao significa definir condi96es ideais de integra9ao considerando
exclusivamente as peculiaridades sócio-culturais daquele grupo indígena. Ao contrário, a a9ao indigenista só pode ser delineada a
partir de um levantamento concreto das diferentes .características
da "situa9ao de encapsulamento" de cada segmento da popula9ao
indígena, sendo possível entao definir as condi96es de integra9ao
mais favoráveis aquelas comunidades e histórica e culturalmente
viáveis 16 •
A interven9ao sobre as condi96es de integra9ao · visa mais especificamente de início a reduzir a situa9áo de dependencia económica da popula9ao indígena, possibllitando que ela venha progressivamente a reaver autonomía em suas elabora9óes políticas
e ideológicas. Ao permitir que a popula9áo indígena amplie o seu
controle sobre alguns fatores económicos de sua integra<;ao, tal
a9ao indigenista estará reduzindo em muito a capacidade coercitiva dos agentes civilizadores, e abrindo caminho a novos projetos
de rearticula9ao das cren9as e de reorganiza<;ao de · padróes de
comportamento estabelecidos pelos índios, e visando a atender . a
seus próprios interesses.
Entra aqui o segundo ponto. Essa a9ao indigenista deve ser realizada sem adotar qualquer partidarismo face a divisoes internas
a comunidade e sem propor qualquer solu9iío que possa vir a ser
automaticamente incorporada e praticada pelos índios. Onde o órgao indigenista controle suas condi96es de integra9ao de urna comunidade, cabe a sua equipe de funcionários niío in ter/erir na vida

da aldeia, omitindo-se da fun9ao de julgar ou de delegar poderes
de julgamento a outrem.
Nao basta porém que o executor desse novo modelo de a9ao
indigenista se recuse sistematicamente a intervir na vida política e
nos costumes da aldeia. Mais do que se abster de agir, ~le necessita instaurar uro novo padrao de atua9áo radicalmente distinto daquele usado pelos administradores. Ero primeiro lugar é preciso
que ele entenda - e fa9a entender a todos - que ele nao atua
diretamente sobre os problemas da comunidade; limitando-se a
agir através do discurso de seus membros. Segundo, ele só intervém na solu9ao de uro problema quando para isso convocado e
após serem esgotados os recursos legais nativos. Terceiro, ele precisa ser aceito pelas partes envolvidas como urna autoridade que
exer9a ·uro papel de arbitragem (Bailey, 1970, p. 132-134),
contando com pelo menos algum interesse de cada uro de chegar
a urna solu9ao satisfatória do problema. Quarto, sao os próprios
membros da comunidad~ que devem decidir, formular propostas
e acordar soluroes, cabendo ao executor do projeto apenas o reconhecimento formal e a afirma9ao da legalidade da solu9áo proposta. Quinto, a coloca9ao em prática da solu9ao fiada é tarefa
dos próprios membros da comunidade envolvidos no problema e
em sua tentativa de resolu9ao, o executor do projeto colaborando
sornen te conforme houver sido decidido e atendendo a necessidades
efetivas.
'
Nos dois tópicos a seguir o primeiro urna descric;ao do
Projeto Vendaval, o segundo urna redefinic;ao da atua9áo da
FUNAI na regiáo - procuro clarear essas idéias, que na ac;ao
indigenista aparecem combinadas.

A Chegada da "Prote9ao Oficial"
quanto for humanamente possível. Segue-se, portan to, que <levemos tentar
remover as restri9óes colocadas por mitros as alternativas abertas aos índios e a sua liberdade de escolher entre elas" (Tax. 1958, p. 18) . No entanto, ao invés de procurar um conteúdo sociológíco aos termos em que
era formulada tal diretiva (como interno/externo, interven9áo/náo interven·
980), eles preferiram apelar para valores da comunidade científica, dandolhes uma formula9áo basicamente humanista (Tax, 1958, p. 19).
.
16 Náo necessariamente a situac;áo mais favorável precisa ser escolh1da
em um inventário das condi9óes de integra9áo já existentes, sendo muitas
vezes viável a idéia de estender aquela área a ar;áo de organismos ali nao
atuantes ou de padróes de ac;áo ali nao atualizados.
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Vendaval é o local da área Tükuna onde as relac;óes de trabalho supostas pela empresa seringalista continuaram por mais
tempo - e mesmo depois do abandono da extrac;ao de borracha
- a reger as atividades económicas locais. O "patrao" impedía
que os índios vendessem ou comprassem fora de seu "barracao",
dizendo ser essa a condic;áo para morar ero suas terras. Além disso
a ameac;a de denunciar as autoridades o índio infrator, prendendo-o
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até pagar as <lívidas ou expulsando-o de si.las terras, mantiveram
essa proibi9ao durante a primeira metade da década de 70.
T~do o pagamento feíto pelo patrao era sempre "no troco".
Quando o Tükuna f ala em regime de "troco" ele nao se refere apenas a urna troca nao monetária por oposi9ao a uma troca monetária, mas a urna troca compulsória com um só patrao e envolvendo .
urna parte ínfima em dinheiro, por oposi9ao a troca livre com
qualquer regatao ou mesmo a venda direta no mercado, onde
existem maiores alternativas e maior circula9ao de dinheiro. Tal
comércio se constituí em objeto de dois tipos de reclama~óes por
parte dos índios: a de que o patrao vende as mercadorias a um
pre90 •muito elevado, mais caro que o regatao; o de que o patrao
paga menos pela sua produ9áo, comprando a um pret;o mais barato
e estacionário, sem a valoriza9ao da entressafra ou o aumento
normal no pre90 do produto (Oliveira Filho, 1977, p. 107-108).
A localidade de Vendaval possuía, em 1974, 701 moradores
Tükuna e mais oito famílias de civilizados. Situada no Parana
da Boa Vista, próximo a entrada do igarapé Sao Jerónimo e Preto, está cercada por sete lotes, com a extensao de 13 915 O~O m2 ,
pertencentes a um único seringalista. O aglomerado tinha entao
por volta de 3 anos de existencia, s~rgindo somente após a . passagem do Irmao José pelo Solimóes e a cria9ao de urna Irmandade
em Vendaval. Nos anos subseqüentes várias levas de famílias,
provenientes de terras pertencentes ao próprio patrao (70%) ou
a membros de sua família (15%) ali se fixaram. Em termos de
religiao a popula9ao declarava-se monoliticamente filiada a Irmandade de Santa Cruz, a qual era dirigida localmente pelo patrao.
Sempre que havia oportunidade os Tükuna de Vendával procuravam comunicar as autoridades as suas agruras, na expectativa
de que algum auxílio disso lhes pudesse advir. Até 1974 eles
pouco sabiam e esperavam em rela9ao a FUNAI, preferindo dirigir
seus apelos aos militares. Durante o censo, porém, muitas queixas
foram feítas e antes da partida da equipe um Tükuna veio até
o barco pedir (quase formalmente) providencias das autoridades
contra os abusos do patrao. Tais fatos foram noticiados em rela. ·tório : a FUNAI, sendo nessa ocasiao sugerida a cria~ao de um
Posto-Indígena naquela localidade.
,
A passagem posterior de outros elementos da FU~AI (pesquisadores na segundo fase do censo,. médic~s em viagem pela área)
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favoreceu o surgimento de urna expectativa por parte da popula9ao indígena. Em janeiro,· um líder Tükuna de Vendaval viajou
até Umar-ia9u - desafiando proibi9ao expressa do seringalista para denunciar ,ao chefe da FUNAI que o patrio estaría se apossando do produto de uma r09a plantada pela comunidde em regime de uajuri.
Em mar~o, uma comissao da FUNAI em visita a área deu conhecimento ao seringalista do desejo do órgao de estabelecer naquele.·local um Posto Indígena; novas denúncias foram feítas pelos
índios de que o patrao os obrigava a vender-lhe toda a produ9ao,
proibindo qualquer comércio entre eles e outros regatóes (os
quais só paravam em Vendaval para comerciar exclusivamente
com- o patrao). Mais tarde o seringalista resolveu adotar outra
estratégia, passando a propor a FUNAI a aquisi9ao de suas terras
por vultosa quantia, oferecendo entao mudar-se para outra propriedade que possuía mais acima e na outra margem do Solimóes.
Os atritos com os índios aumentaram no primeiro semestre de
1975 devido a transferencia de um rebanho (incluindo gado bovino, cavalos e porcos) de propriedade do seringalista, de um
terreno afastado do povoado para urna pequena ilha situada bem
em frente; -. com a cheia a ilha foi inundada e os animais foram
transferidos para as imedia9óes do povoado, causando grandes
prejuízos as casas e as ro9as dos índios. Novamente os líderes
Tükuna recorreram a FUNAI alegando que o patrio nao dava
aten9ao aos seus pedidos de que colocasse os animais em um cercado, passando entao como retalia9ao e compensa9ao a amea9ar
matar os animais que lhes acarretassem danos.
Face a redu9ao dos recursos extra-or9amentários que atenderiam
o Projeto Tükuna, foi delineado em agosto de 1975 um projeto
piloto para a área. Vi~ando a evitar urna fragmenta9áo de recursos
. a a9ao deveria ser seletiva, escolhendo lugar e tipo de atividade
que seria desenvolvida. O que fosse executado deveria também

prescindir de suporte de urna infra-estrutura montada (inexistente).

..

Por fim o que fosse colocado como meta deveria ser algo que
urna vez atingido modificarla sensivelmente a situa9áo como um
todo, transformando o relacionamento entre os atores sociais presentes naquela situa9ao histórica. Esse último · ponto significava a '
defini9ao de metas que pudessem ser relativamente independentes

.da continuidade ( ou náo) das afóes do Proieto.
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A proposta elaborada f oi a montagem de um Posto ·Indígena
na localidade de Vendaval, no corac;áo do antigo território tribal
Tükuna e centro de urna área ·habitada densamente pelos Tükuna
(e quase somente por eles); nao próximo aos mercados ou as cidades, locais onde os direitos desses índios eram comparativamente
mais respeitados,. ma§ exatamente naquele ponto onde o barracao
de um dos mais fortes seringalistas mantinha relativamente rígido
o sistema de sujeic;áo da populac;áo indígena. Tratava-se entáo de
marcar, pela presenc;a do Posto e pelo controle das condic;oes de
integrac;ao, a definitiva superac;ao de urna situac;ao histórica que
permitía tal dominac;ao da populac;áo indígena. Dessa forma, o alcance e a significac;ao do Projeto extravasavam a localidade de
Vendaval e atingiam a área Tükuna como um todo.
Se o conteúdo do Projeto pode ser dito como indo ao encontro
de interesses concretamente manifestados pelos índios nas ocasioes antes mencionadas e em outras, a sua forma foi igualmente
em grande parte por eles moldada. A localizac;áo do Posto no
aldeamento foi decidida pelos próprios Tükuna, que para isso convocaram urna reuniáo entre os dois líderes maiores do povoado
e os seus colaboradores imediatos. Depois de excluir a possibililidade de que o Posto ficasse ·fora da aldeia, foi resol vi do deixar de lado as sugestóes que o colocavam cercado somente pelos
seguidores de um dos líderes, preferindo colocá-lo em um lugar
público, onde se tornasse evidente sua natureza nao partidária.
Instalado a beira do Solimóes e tendo a igreja da Santa Cruz
entre ele o " barracáo", o Posto se situa em um local que torna
patente sua func;ao de tutela e de controle das condic;óes de integrac;ao dos índios.
A construc;ao do Posto foi um notável empreendimento de
vontade coletiva. A demarcac;ao do terreno, a retirada de madeira
no "centro" (direc;áo da terra firme onde se situam as roc;as e a
floresta) para fazer barrotes e esteios, o descarregamento do material - a menor ajuda que fosse requisitada acorria um número
· de J'µkuna sempre maior que as necessidades do momento. Os
dois barcos de alumínio com motor de popa que auxiliaram no
transporte e que seriam deixados para o Pos to·, foram logo ha tizados de N gutapá e Dyoi, nome de dois heróis de suas narr~tivas
míticas. Relac;óes quase de camaradagem foram estabelecidas entre
os índios e os novos funcionários do PI, um técnico-indigenista e
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um auxiliar de enfermagem; perante terceiros os Tükuna assumiam
com orgulho a presenc;a da FUNAI no local, como urna indicac;áo
de sua capacidade de conseguir aquilo que desejavam.
Em várias oportunidades o seringalista procurou obstaculizar
a criac;ao do Posto Indígena, buscando para isso o apoio de outros
órgáos federais e estaduais. Caracterizando a presenc;a da FUNAI
como urna " invasáo" e dizendo haver sido ameac;ado de expulsao
do local (além de ameac;ado físicamente), ·O seringalista procurou
levar as autoridades policiais e militares a intervirem. Mais tarde
algumas pessoas relacionadas ao "patráo" de Vendaval difundiram
em Benjamín Constant a notícia de sua morte e conseguiram fore;ar
o CF-SOL a apurar o caso: urna patrulha esteve em Vendaval,
constatando que o seringalista estava vivo e que nao sofría qualquer injunc;ao ou ameac;a.
Posteriormente o seringalista procurou atrair o interesse na remofáo do Posto do Banco da Amazonia (BASA) , afirmando nao
poder quitar urna hipoteca contraída com aquele banco em t 971
(e. renovada ú~m 1972) por estar "impossibilitado de exercer suas
func;óes como comerciante". Embora o BASA desse encaminhamento a denúncia do seringalista, ao órgao indigenista era tao fácil
apontar a irregularidade da concessao de hipotecas sobre terras
ocupadas por índios sem consulta prévia a FUNAI, quanto demonstrar a inexistencia de qualquer ingerencia sua em práticas
comerciais legais do seringalista.
O seringalista procurou atuar ainda através de um seu procurador e amigo, um ex-empresário de Benjamin Constant 1 1 que,
sem qualquer receptividade, tentou interessar funcionários estaduais e mesmo a própria delegacia regional da FUNAI em Manaus
na soluc;ao "positiva" do caso. O fato é, porém, que desprovido de
maiores vínculos políticos e económicos, o seringalista após certo
tempo . come~ou a acomodar-se a nova situac;ao, retirando do
povoado grande parte de seus animais e concentrando-se efetivamente em sua atuac;ao como comerciante, nao mais como patrao.
17 J: interessante observar, como conseqüencia da antiga forma de recrutamento de chefes de Posto entre naturais da regiáo, .que o filho desse
indivíduo esteve vários anos como encarregado do PIT. Isso indica como,
já a nível de funcionários, se podia viabilizar a política de omissáo do órgao nas áreas de seringa} .
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A criac;ao do Posto teve logo um efeito na atividade económica:
um dos líderes da aldeia18 mobilizou grande parte dos moradores
na prepara9ao de urna grande ro9a comunitária de milho. Posterionnente out ros produtos - arroz principalmente - foram entremeados nessa planta9ao. A idéia de vários líderes era de que
a produ9ao da ro9a viesse a financiar a aqQisic;ao ( ou. construc;ao
do casco e compra do motor) de um barco para transporte de
cargás e pessoa_s, possibilitando a forma9ao no local de um entreposto de venda dirigido pelos Tükuna. Esse poderla ser o melhor
meio dos próprios Tükuna criarem urna alternativa com~rcial ao
barracao sem se tornarem dependentes de capital e equipamentos
fornecidos . pela FUNAP9 , nem tampouco das oscilac;óes entre as
distintas políticas de desenvolvimento económico de comunidades
coexistentes no órgao, permitindo-lhes dessa fonna associar, segundo seu próprio rit1110 e interesse, o estabelecimento de papéis
de lideranc;a com urna experimenta9ao no campo das formas de
cooperac;ao económicas.

Rede/in indo a

Atua~ao

na Reserva de

Umaria~u

Nos tópicos precedentes já foi evidenciada a reformulac;ao da
atua<;ao do órgao indigenista em seu relacionamento com outros
atores sociais presentes na regiao. Agora pode ser indicado como
se procurou refonnular o papel exercido pela FUNAI na vida
política da aldeia, abandonando - e procurando fazer os índios
perceberem isso - as antigas práticas administrativas adotadas
pelos encarregados do PIT, anteriormente ao surgimento do Projeto.
Um dos pontos onde isso ocorria era na nomea9ao do "capitao"
e -d~ ~ s~us auxiliares, investidos no cargo em uma reuniáo pública
18 O mesmo que anteriormente havia denunciado a FUNAI a apropria~ao pelo patrio de um r~ado feito pela comunidade.
19 Na elabora~io do Projeto estava prevista, para complementar no
plano económico a atividade assistencial do Posto, a implantayio de urna
cooperativa em Vendaval; como a FUNAI nao colocou em tempo hábil o
transporte a disposiyio do Projeto, os recursos destinados a essa cooperativa foram convertidos na aquisiyao de instrumentos agrícolas (máquinas
de ralar mandioca, machados, teryados, etc.), que incorporados aos bens
do Posto tomaram-se de utilidade para toda a comunidade por meio de
um extenso sistema de empréstimos .
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em que cabía ao chefe do Posto indicá-lo e aos demais aprovar;
posteriormente aquele funcionário emitia urna espécie de declara<;ao, guardada pelo "capitáo" e por ele sempre exibida como urna
"prova" de sua con.clic;ao. Feíto isso o chefe do Posto tertdia a restringir os seus. contatos na aldeia ao "capitao", utilizando-o como
um porta-voz de suas instru<;óes e resolu<;5es, servindo paralela?lente como representante e defensor autorizado dos interesses
dos moradores junto a FUNAI.
Contrastando com essa prática, o padrao de atuac;ao da equipe
do Projet~2 º procurava isentar-se de caracterizar a um líder como
mediador oficial entre o Pesto e a populac;áo indígena~ estabelecendo ou legitimando dessa forma o. domínio desse líder sobre
os · demais. O pe~soal vinculado ao Projeto estabeleceu rela9óes
com moradores de diferentes partes da aldeia, de posi<;Oes religiosas distintas e relacionadas ou nao ao "capitao" podendo assim
consultar e ouvir ·opinióes de vários líderes da aldeia. Também
o Posto nao mais veio . a intervir no processo de nomea<;áo ou
substitui9ao de "capitao'", passando a afir~ar explicitamente que se
tratava de "um problema que deveria ser resolvido pelos próprios
Tükuna", negando-se a firmar um papel ou a indicar esse ou
aquele como o escolhido para o cárgo de "capitao". Isso nao impli·
cou a extin<;ao do papel de "capitáo" da aldeia, coatinuando os índios de Umariacu a se referir e a tratar do mesmo. modo o entao
ocupante do cargo; por outro lado, porém, retirou-lhe um poder
, compulsório, resultante do explícito apoio do Posto, tornando-o
mais dependente da mobiliza<;a.o de um suporte efétivo de seguido20 Essa equipe era composta basicamente pelo autor e por dois técnicosindigenistas d~ FUNAI, Srs. Divino Gonyalves Amador e Wellington Gomes
Figueiredo,. mais tarde encarregados respectivamente dos Pis Umariayu (o
antigo PIT) e Vendaval. Sua atuayao enquanto unidade prolongou-se de
fevereiro de 1975 ao início de 1976. Em urna primeira fase de treinamento
os técnicos-i.ndigenistas percorreram a área Tükuna, colaborando na segunda
fase do recenseamento realizado; paralelamente foram sendo introduzidos
a literatura disponível sobre a tribo, debatendo também a proposta de ayio
indigenista contida em relatórios (Oliveira Filho, 1975a) e no Projeto Tükuna (Oliveira Filho, 1975b), fazendo importantes sugestóes e levando a
prática tais idéias . Muito colabor.ou também com as a<;óes do projeto o
dr. José Alfredo Guimaraes, médico da 14.ª EVS da FUNAI sediada em
Atalaia do Norte .. Sob a CÍireyao de cada um dos encarregados de Pis, tra·
1:>a1navam· atnoa aJguris etementos da regiao nas funyóes de · aüiiliar de enfermagem e de trabalhador brayal .
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res e do consenso que ele consegue criar em tomo de suas a~5es
(Oliveira Filho, 1977, p. 252-255).
Um outro ponto que deve ser mencionado é relativo .ao posicionamento religioso do PIT na vida da aldeia e · a imposi~ao da
proibi~ao de bebidas alcoólicas. Como já foi antes observado, as
le is que · proíbem o uso da cachat;a por índios foram entendidas
pelos antigos encarregados do PIT como um ato moralizante,
voltado contra todo tipo de embriaguez, aí incl~indo bebidas alcoólicas ou nao tradicionais e fabriéadas peÍos Tükuna ou vendidas pelos civilizados. Nessa época estavam sendo difundidas na
regiao ·as cren~as salvacionistas do lrmio José, com todo um
conjunto de prédicas moralizantes, entre elas a proibit;ao de be:bidas, . cJan~as e festas. Os administradores perceberam a importancia que esse movimento poderia assumir enquanto forma de
domesticat;ao dos Tükuna e logo lhes deram todo o apoio possível, ·~oncedendo o poder absoluto em Umaria~u e em outras
aldeias21 aos partidários da Santa Cruz, e colocando numa clara
situat;ao de marginalidade os líderes de ·o utras f ac~óes. Os chefes
. da S~nta Cruz passaram a policiar a conduta dos moradores da
aldeia _e :'Usando também da autoridade do Posto, nio apenas condenavam moralmente a bebida e as dant;as, mas a coibiam, amea~ando
aos que a praticassem com a prisio na cadeia de Tabatinga ou a
expulsao da reserva.
Se urna grande parte dos moradores concordava e estava efetivamente empenhada nessa reforma de costumes, urna outra parcela
discordava e sentía f rustra~óes por ter de submeter-se aquelas
proibi~óes. Claramente as posiyóes se radicalizaram e os líderes

l

21 Aproveitando a existencia de lidera~as Tükuna reunidas em Ir·
man~a~es da Santa Cruz, antigos chefes do PIT procuraram · estender lls
l~ahdades de Nova Itália, Belém e Vendaval o esquema de autoridade
vigente em Umaria~u. com um capitio nomeado pela FUNAI. Logo, porém,
esse papel foi reabsorvido pelas divisóes políticas internas llquelas aldeias:
em Nova ltália, o "capitao.. foi p~ster!ot:.i:nente safado pelo Irmao José na
fun~ao de Presidente da lrmandade; em Belém, ta mtidan~a ocorreu com a
redefini~áo pelos próprios Tükuna e tendo em ví·sta o contlito entre
católicos e adeptos da Santa Cruz - de quem seria o "capitáo" e quais seriam os seus auxiliares; em Vendaval o seringalista conseguiu manipular
com elementos d·a FUNAI, colocando como ·"capitáo" um Tüküna de sua
confian~a (Oliveira Filho e outros, 1974, p . 38), exercendo esse forte controle sobre a vida da aldeia até o surgimento de uma lideran~ nova e nao
vinculada ao "patrao" .
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de Santa Cruz passaram a manipular com a autoridade do Posto
para impor nao só a proibic;ao de cachat;a e das festas, mas ainda
outras próprias da sua seita, como nao fumar, nao ouvir rádio,
nao tocar vitrola, ·nao consultar pajé, nao usar vestido curto, etc.
Com isso grande parte da vida social dos membros da outra facc;ao f oi colocada em urna condic;ao de semiclandestinidade, interferindo sistematicamente a facc;ao de Santa Cruz para reduzir
os seus contextos de interat;áo, dividir e desqualificar suas lideranc;as, desorganizá-la enquanto unidade de ac;ao política ( Oliveira Filho, 1977, p. 193-202).
Totalmente envolvido nas lutas internas, o Posto nao tinha
anteriormente ao Projeto condic;ao alguma de assistir a comunidade
de Umariac;u como um todo: os que nao eram adeptos da Santa
Cruz (denominando-se, por contraste, como "católicos") tentavam
evitar qualquer contato com elementos da FUNAI, vivendo do
lado direito do igarapé ou mais para o interior, preferindo . ir
pedir ( ou mesmo comprar) remédios na cidade a utilizar a pequena
farmácia do Posto, muitos nao enviando sequer os filhos a escola,
nem fazendo registro para o nascimento das crianc;as .
Desde a sua chegada a equipe do Projeto viu-se em um impasse, com alternativas que implicavam expectativas insustentáveis:
nao seria possível dar continuidade a alianc;a do Posto com os
partidários da Santa Cruz, urna vez que isso implicarla manter
a repressao a tradic;ao cultural do grupo e ampliar o conflito entre
os moradores. Também seria inteiramente contraproducente assumir urna atitude " purista" e mais urna vez deixar a cargo da
FUNAI definir o que os moradores deveriam ou nao fazer, pretendendo explicar o sentido · verdadeiro da proibic;ao de cachac;a ..
e a nao existencia de qualquer proibi~ao de bebidas nativas, danc;as ou festas. Isso significaria aceitar tomar a iniciativa de destruir
a organizac;ao política existente na aldeia, manipulando livremente
· ~om ideologías de integrac;ao e papéis de liderant;a, podendo gerar
inclusive novos desajustes psicossociais.
Diante dessa situac;ao foi aos poucos sen do definido um novo
esquema de atuac;ao no ambito da aldeia:
1.º) Buscou-se ampliar os contatos · do Posto com o pessoal
nao pertencente a facc;ao da Santa Cruz, de modo a evidenciar
que nao se tinha qualqtier partidarismo nas lutas internas na
aldeia, nem qualquer afinidade religiosa com aquele movimento.
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Foram feitas muitas amizades com pessoas "católicas" e moradoras
do lado direito do igarapé (margem oposta aquela onde se encontrava a igreja da Santa Cruz e as casas de grande maioria da popula~ao de Umaria~u, bem como a própria sede do PIT), inclusive com aqueles que eram taxados pelos membros da Santa Cruz
como "pajés perigosos, pregui9osos, festeiros e arruaceiros". Tais
indivíduos passaram a recorrer. ao Posto em busca de medicamentos, registros, etc., chegando a visitá-lo com intuito de conversas e sondagens;
2.0 ) Como produto de urna intera9ao regular entre os líderes das duas fac9óes, foi surgindo lentamente urna separa9ao conceitual entre a "lei da Santa Cruz" e a "lei da FUNAI", como os
índios denominavam cada um desses conjuntos d~ no~as._ ~ela
"lei da FUNAI" era proibido o consumo de bebida alcoólica, mas
nao de bebidas tradicionalmente. fabricadas pelos Tükuna, eram
proibidas as brigas e mortes, mas .nao as festas de qualquer tipo;
pela "lei da Santa Cruz" era proibida nao só a cacha9a, mas qualquer tipo de bebida ou de festa. Uma era "religiosa", feita por um
"homem-santo" para os seus seguidores; a outra era aquilo que o
"govemo" dizia que todo índio - qualquer que fosse sua religiáo
- devia fazer. Com isso se reduzia a possibilidade de· manipula~ªº da autoridade da FUNAI em favor de qualquer uma das
fac~s. A ~titude religiosa de cada um, as proibi~óes e os ritos
que seguisse, eram questóes de livre escolha de cada indivíduo;
3.º) O Posto foi progressivamente suprimindo o hábito de
dele se esperar ordens e decisóes. Quando alguém vinha perguntar se podia fazer urna reuniao para comemorar o nascimento
de seu filho, para tirar o luto, etc., a equipe do Projeto convocava
ao Posto além do. interessado, os chefes das duas fac9óes. A fun9ao
do pessp,al da FUNAI era apenas usar sua autoridade para evitar
o conflito : ~berto entre eles e para canalizar a discussao no sentido
de fornecer solu9oes ao problema concreto trazido pelo interessado.
Após todo um conjunto de acusa~es mútuas, que operava com
efeito de catarse face a opini5es e boatos que naquele momento
já estavam circulando, os chefes entravam na fase de negocia9ao
e de barganha: p. ex., era permitida a "reuniáo" (sem dan9a), mas
nao a "festa" (onde tem dan9a) ;. era estabelecido que se podía
"ouvir vitrola", mas "nao muito alto e só até a meia nc;>ite"; a única
bebida tolerada seria a cai9uma doce, a fermentada .ficando proibi234
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da, etc. E por aí prosseguiam, .variando as proibi9oes ou concess5es
em fun9ao de cada caso concreto e da respectiva for~a política
de cada fac~ao naquele momento.
Com isso o importante é que assim os Tükuna estavam assumindo .
em suas próprias maos o controle da vida social na aldeia e sendo
levados a elabora9ao de urna legisla9ao própria, ope~ativa e satisf atória, urna nova "lei dos Tükuna" (como o pessoal do Projeto
costumava chamar, para contrastar com · as fórmulas administrativas o que era estabelecido nessas discussoes).
4.0 ) · Com essa nova situa9ao, a hostilidade entre as facr;oes
parece haver diminuído, deixando de ser a conduta religiosa um
fato obrigatoriamente imposto pela fac9ao politicamente dominante para tornar-se urna questao de escolha individual, e assim área
passível de maior tolerancia. Como bem observou Cardoso de
Oliveira, os Tükuna atualmente possuem aspira9oes e projeto de
integra9áo bastante heterogeneos, cada um deles se expressando
em urna configura9ao ideológico-religiosa particular, nao cabendo a FUNAI contestar a legitimidade ou manifestar qualquer partidarismo face a essas op95es ( Oliveira, 1975, p. 17).
A nao ingerencia na vida da comunidade está imprimindo a
idéia de validade das solu9oes jurídicas encontradas pelos próprios -Tükuna para as questóes com que se deparam cotidianamente·. As respostas dadas pelos brancos tenqem a vir revestidas
de urna autoridade· que as permite aparecer como melhores que
as outras formuladas pelos próprios índios, ainda que algumas
vez~s sua execu~ao acarrete tensoes de maior envergadura que
os problemas que pretendiam resolver. Urna solu~áo verdadeiramente operativa deve ser fabricada pelos próprios . índios, deve
ser o .produto do choque de interesses e aspira~óes, formulada e
criticada pela comunidade segundo critérios compartilhados tradicionalmente ou resultantes das novas necessi~ades, da vida em
comunidade. Isso ocorre assim que eles percebem que os funcionários da ·administra~ao nao mais Ihes fornecem (ou impingem)
fórmulas •políticas ou ideológicas, procurando, ao contrário, conhecer e atua~ segundo os próprios padroes de organiza9ao . política
e religiosa _- vigentes da comunidade, considerando plenamente legítima as solu9óes encontradas pelos próprios moradores para as
quest6es jurídicas e administrativas surgidas na vida da aldeia.
Disso nao resulta a desarticula9áo da cultura ou a desagrega9áo
1
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de personalidades, mas sim a reestrutura<;ao de cren<;as
organizativos de modo a adaptá-los a novas condi<;óes
Urna questao deve ser colocada ao finalizar essas
<;óes: tal modalidade de antropologia aplicada pode ser

e padróes
de vida22 • ·
considera-

executada
e ter continuidade em termos de padróes regulares de afáo indeginista oficial e de suas práticas administrativas? A experiencia
Tükuna permite em certa medida responder afirmativamente a
urna parte da questao, depreendendo paralelamente algumas con~
di96es que, no entanto, entravam a sua realiza9ao e inviabilizam
sua continuidade.
Os objetivos definidos pelo Projeto Vendaval f oram atingidos
em sua quase totalídade, o mesmo ocorrendo com a redefini<;áo
da interven9áo da FUNAI na vida de cada comunidade. A presen9a _tutelar da FUNAI se estendeu até o centro da área Tükuna, modificando de modo radical a situa<;ao exatamente onde eram
mais adversas as condi96es de integra9ao da popula<;áo indígena23 ;
co~ isso se permitiu o surgimento de urna popula9ao camponesa
tem ·vendaval, a qual se preocupa em elevar sua produ9ao agrícola .
e aumentar os seus vínculos com os mercados locais. Por outro
lado, em Umaria<;u rompeu-se como costume de manipula<;ao das
formas de lideran<;a e das cren<;as indígenas de modo a atender as
demandas da organiza<;ao que controle suas condi<;oes de integra<;ao,
passando progressivamente aos índios parcelas maiores de responsabilidade na organiza<;ao da vida da aldeia e de decisao quanto a
projetos id~ológicos a serem por eles seguidos.
Assim é que, sem produzir maiores distúrbios e através de entendi~ento estabelecido entre os próprios líderes, voltou a ser realizada no iníc10 de 1976 em Uf!1ariac;u, pela primeira vez desde 1972, a "festa da pelac;ao
da moc;a nova~·, ritual pelo qual as adolescentes Tükuna se tomam aptas
ao casamento.
23 Cumprindo-se dessa forma um desejo expressado há mais de 30 anos
p~r ~urt Nimuen~aju: "Nas últimas duas décadas do século passado, a industria de extrac;ao de borracha comec;ou seu extraordinário desenvolvimento na regiáo amazónica . Essa foi para os Tükuna urna triste era de
exyl~rac;áo, escr.avidáo e rebaixamento sob o tacáo dos gananciosos 'patroes , homens ignorantes mas superiores em forc;a, que durou por mais
de quarer¡ta anos ( ... ) mesmo hoje existem alguns indivíduos vivendo na
boca dos igarapés habitados pelos Tükunas e que desejam firmemente
man~e-los submeti~os a sua patronagem egoística . l! de se esperar que o
?erv190 de Protec;ao aos fnd1os (SPI), que se estabeleceu nessa regiáo em
1942, colocará um fim a essas pretensóes anacrónicas." (Nimuendaju, 1952,
22

A

p. 9)
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Se tais objetivo~ maiores fora~ atingido~, nio se pode esquecer .º enorme con1unto de necessidades reais e urgentes indicadas
em vário.s relatórios (Oliveira Filho e outros, 1974; Oliveira Filho,
1975): (a) e (b) e que nao puderam ser atendidas devido a·dificuldades abaixo referidas. !vfais especialmente isso diz respeito a tres
pontos: a demarcafáo administrativa e o processo de reintegrafáo
de posse d~ territ6rio ocupado atualmente, pelo Tükuna; tem pro~rama ~e educayiio bilíngüe; um programa -de assistencia . . m;dico-

preventiva.
Os entraves surgidos na realizayáo do plano e, ·ma'ts tarde, em
su~ continuidade foram basicamente de duas ordens: urna propnamente económica, outra de cunho administrativo. A primeira
diz respeito nao somente a escassez de recursos destinados a área,
mas principalmente as constantes mudan<;as relativas ao montante
e a data de libera9ao dos ·recursos, anulando sucessivamente os
cronogramas, ameayando cotidianamente de paralisia e destruindo
a c~erencia das atividades locais. ~ segunda, a reabsor<;áo do
ProJet~ . e seu pessoal pela engrenagem burocrática preexistente,
subordinando-o a· hierarquias e a rotinas que atrasavam seu anda.
mento ou colidiam com os seus objetivos.
Urna avalia<;ao presente sobre a continuidade das a<;óes realizadas deve sublinhar o seu caráter altamente problemático. A
m~n,u~enyao dos novos padróes de a<;ao indigenista e a própria
ef1cac1a do PI Vendaval estao em grande parte condicionadas a

perlt}llnencia .na área ~o pessoal da FUN Al que esteve vinculado
ao Projeto, particularmente ~s técnicos-indigenistas. Rornpida
essa última condi<;áo, pode ocorrer urna reversiio a situa~áo ante~
r.ior, restabelecendo-se em Umariafu um P.adráo de manipula~ao
: das lideranas Tükuna, podendo paralelamente, em Vendaval, urna
conduta ambígua ou desastrada por parte de novqs elementos da
FUNAI perante o patrao comprometer seriamente todo o trabalho
~ealizado. ~ previsto, contudo, que tal regressiio nao ocorra sem
atritos e tensoes com as lideran9as presentes"'!,4, tanto com os dirigentes de facyóes, que articulam interesses económicos · e religiosos
24 Urna das metas definidas no Projeto Tükuna (Oliveira Filho, 1975b)
- ape.nas alcanc;ável por um conjunto de a~óes que tivessem continuidade
garantida durante um período de tempo bem maior - era de que as lideran9as que aí emergiram pudessem a longo prazo vir a desenvolver formas
de sustentar o seu nível de bem-estar, mesmo sem a presen~a do Projeto.
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em verdadeiras unidades políticas, quanto com a jovem lideran9a
Tükuna., que aspira libertar-se em certos aspectos dos antigos
dominadores civilizados.
Seria interessante, ao considerar os obstáculos acima indicados,
lembrar que os projetos desenvolvidos por antropólogos de a9ao
ou outros experimentos de ciencia social aplicada (como o Projeto Vicos), sempre foram pensados como iniciativas assumidas
por ·universidades, organismos culturais ou associa9óes de defesa
das popula9óes indígenas, as quais se responsabilizavam pela
mobiliza9ao de recursos, pelo recrutamento de pessoal e pelo es. tabelecimento de urna rotina administrativa idealmente concebida
para servir a finalidades práticas e acadeinicas. No caso brasileiro
seria extremamente positivo se as universidades e os organismos
de amparo a pesquisa - vencendo certa resistencia ainda existente
no ambiente intelectual contra a ciencia social aplicada - passassem a ver a antropología aplicada como um desdobramento
legítimo da vida academica, como urna atividade de pesquisa e urna
área de f orma9iio de conhecimentos. Isso forneceria condi96es ao
antropólogo para realizar projetos de desenvolvimento comunitário definidos a mais longo prazo e com as garantías mínimas de
autonomía e continuidade indispensáveis a sua execu9ao. Tal
perspectiva possibilitaria tanto que fossem muíto mais eficazes as
conseqüencias práticas pretendidas em termos de apoio e assistencia ao grupo indígena considerado, quanto o desenvolvimento de
modelos novos de at;iío indigenista que viessem assim a substituir,
seja o empirismo de pesquisadores bem intencionados, sejam as ratinas administrativos da a9ao oficial.
1
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Com bastante freqüencia ve-se a questao da chamada educa9ao
indígena limitada a discussao do processo de alfabetiza9ao. E como ·
pe9a fundamental a quem se atribuí grande responsabilidade está
a figura do lingüista, que é concebido como fornecedor exclusivo
do método pedagógico ou, mais ainda, como o confeccionador da
cartilha.
Deixando de lado a procura de urna razao para esse preconceito
e assinalando a bem da clareza a impropriedade da expressao
educa9iío indígena, que pode ter urna conota9ao etnocentrica,
optamos por explicitar o que entendemos por educa9áo para indígenas. Trata-se, a nosso ver, de um amplo processo que se dá
formalmente numa escola em aldeia indígena, cuja fun9ao consiste,
de um lado, em fornecer, devido atual conjwntura nacional em
que se insere a questao indígena mais geral, o instrumental necessário para que as popula96es indígenas passem a entender melhor
a sociedade envolvente, de modo a poderem optar pelo seu grau
de participac;ao na sociedade nacional e fazer valer, sempre que
necessário, seus direitos já adquiridos e constantes em lei. Por
outro lado, concomitantemente a esse processo de decifra9ao do
mundo dos brancos, é necessário que esta educa9ao vise a resgatar
o passado indígena e permita a permanencia e a incorpora9ao, de
maneira criativa, d o saber científico desses povos: o seu conhecimen to do mundo, seu próprio modo de contar e medir, o seu domínio da nature;za . Só assim ter-se-á, de fato, um processo educacional bicultural.

a

Em tal processo a alfabetiza9ao é apenas urna primeira etapa, e
evidenten1ente urna educac;ao que visa a tais fins nao pode a ela
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restringir-se. E nao pode também ater-se a participa~ao de lingüistas e antropólogos - os únicos sempre chamados a opinar: Seria
mais do que importante o concurso de matemáticos, pedagogos,
biólogos, físicos, zoólogos, botanicos, etc., se estabelecemos como
meta, como é de se desejar, urna educa9ao bicultural e nao apenas
bilíngüe.
Várias poiemicas sao recorrentes na bibliografia existente sobre
o tema (Silva, 1981, passim). Entre elas destacamos: educa9ao
bilíngüe (confundida com alfabe~iza9áo) ou só em portugues, o
papel da escola e da fun9áo a ela atribuída, os vários métodos e
técnicas usadas na alfabetiza9ao, a forma9áo de monitores indígenas e as conseqüencias que daí surgem pela constitui9ao de urna
nova especializa9ao, criando-se um campo exclusivo de conhecimento, em sociedades em que o saber é em geral do domínio de
todos.
Porém pouco ou nada se diz - ou ao menos se cogita - sobre
as conseqüencias da introdu9ao da escrita numa sociedade que
sempre prescindiu dessa forma de comunica9ao, nem se pensa nas
diferentes estratégias sotopostas as duas modalidades de linguagem.
As conseqüencias dessa omissao em breve se farao sentir e os educadores terao que se defrontar num futuro nao muito longínquo
com as questóes inerentes a homogeneiza9ao e normativiza9ao da
língua escrita - por mais que sejam adeptos dos princípios da
nao-interferencia e valorizem a igualdade social e a pluralidade
cultural.
Nao podemos abordar cada um desses temas separadamente, pois
tal ultrapassaria o ambito do presente trabalho. Ternos, porém,
ainda a registrar que a chamada educa9ao bilíngüe tem sido limitada a alfabetiza9ao em língua materna por Üm curto período,
tendo por finalidade servir de ponte para a educa9ao em portugues.
Os efeitos dessa concep9ao, assim como da banaliza9ao da língua
materna por seu uso em cartilhas culturalmente inócuas e semanticamente vazias, foram bem retratados por Meliá ( 1979). Nessa
breve introdu9ao queremos apenas relembrar esses problemas que
perpassam qualquer programa de educa9ao para as sociedades indígenas brasileiras.
Nosso p1'opósito neste artigo é chamar a aten9ao para um ator
em geral nao considerado nos trabalhos sobre educa9áo indígena:
o aluno. E a partir daí analisar nao só as interrela9óes existentes
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entre o seu papel e o do professor, mas também como e até onde
podem suas rea9óes, enquanto aprendiz, ser aduzidas a favor de
urna análise lingüística ou contra ela.
Usaremos para tal um caso que julgamos exemplar: a alfabetiza9ao do grupo Tapirapé, na qual as autoras participaram na qualidade de lingüistas.

Pré-condifóes para a Alfabetizafáo

,,

Para que se possa iniciar a alfabetiza9áo numa língua indígena,
qualquer que seja a abordagem seguida, bilíngüe ou em portugues,
faz-se míster o conhecimento da língua materna e da cultura do
grupo.
Além disso é preciso contar com professores dispostos a acompanhar todos os passos do processo, permanecendo na aldeia por
longos períodos e que tenham sensibilidade e tato para o trato
com as popula9óes indígenas e para observar as rea9óes dos alunos
durante a aprendizagem. A maior crítica que tem sido feita aos
programas oficiais de educa9áo indígena é justamente o despreparo
do professor para essas tarefas, contratado que é para exercer urna
f un9ao, sem interesse em aprender a língua e os costumes do grupo
e permanecendo por período intermitentes em seu emprego. A troca de professores é freqüente nesses programas, as saídas da aldeia
sistemáticas e assim il~xperiencia nunca é acumulada e repartida.
Outra forma comum de alfabetiza9ao é a feita por pesquisadores
que passam pelo grupo e se dedicam um pouco a ensinar as primeiras letras a alguns de seus membros. Em outros casos a alfa·
betizac;ao é feíta por missionários também sem treinamento específico, quer didático, quer lingüístico; em outros, ainda, as atividades de profes sor sao desempenhadas por profissionais que acumulam as fun9óes de lingüista e missionário. Assim o professorado é
urna atividade transitória, exercida parcialmente no meio de tarefas religiosas ou de pesquisa.
O caso Tapirapé pode ser tomado como exemplo por contar
com professores - Luiz e Eunice de Paula - que, no decorrer
de seus 12 anos de viv.encia ·constante com os Tapirapé, aprenderam sua língua e seus costumes. Lá moram, participam de todas as atividades, criam seu filho seguindo a tradi~ao do grupo,
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e procuram sempre que possível seguir os hábitos de vida da
aldeia. B, pois, urna situac;:ao bastante singular, em contraste com
o contexto descrito no parágrafb anterior: professores que falam
a língua, sendo um deles co-autor da primeira gramática publicada do Tapirapé, conhecem e r~sp~itam. ª· tradic;ao .tribal~ .~xer
'cendo com delicadeza e competencia sua tarefa, especialistas que·
estudam h anos a língua e que fornecem a base lingüística indispensável. · Manteve-se assim a continuidade da ac;ao pedagógica e da assessoria lingüística, anulando-se causas externas que,
'como dissemos
em parágrafo anterior, tanto
perturbam, ,o anda..
mento de programas dessa natureza.
Sao necessários alguns esclarecimentos sobre a língua Tapirapé e um breve histórico para que se possa avaliar o alcance dos
resultados e a complexidade da tarefa de alfabetizac;ao.
~-

.

Aspectos da Língua Tapirapé
A língua Tapirapé é f alada por cerca de 190 pessoas, das
quais mais de um tercro se encentra na chamada faixa escolar
(idade de 7 a 15 anos). A aldeia atual, localizada próxima a
foz do rio Tapirapé em sua confluencia com o rio Araguaia, distando 30 km da cidade de Santa Terezinha, Mato Grosso, englo·b a tres aldeias antigas que se situavam na área das cabeceiras
do rio Tapirapé. A populac;:ao jovem tanto masculina quanto feminina comunica-se razoavelmente bem em portugués e mantém
intensa interac;:ao . com os habitantes circunvizinhos. Na aldeia
moram algumas mulheres Karajá oriundas da aldeia Karajá, a
6 km da aldeia Tapirapé, casadas com homens Tapirapé, com os·
quais se comunicam em portugués, embora entendam a língua local
e falem com seus filhos em Karajá. ·
Restringiremos a apresentac;ao dos fatos da língua Tapirapé
aos aspectos que se evidenciaram problemáticos para a confecc;:ao da cartilha.

gais orais i, e, a, i, o, cada urna com sua contraparte nasal também fonémica (Leite, 1977, p. 1-11). Apenas dois casos serao
abordados neste trabalho por terem sido problemáticos para o
desenvolvimento da ortografía.
1.º) A atribuic;ao do som f, vibrante simples alveolar nasalizada que ocorre depois do fo nema / a/ . De acordo com análises
diferentes pode ser atribuído ao fonema / n/ (Almeida, Irmazinhas de Jesus & Paula, 1983, p. 14) ou ao fonema / r/ (Leite,
1977, p. 8).
2.º) O fonema /y/ cujos alofones [y], [y], [ñ] e [ é ] tem
urna distribui9ao regulada pelo acento tónico, conforme se verá
mais adiante. Almeida et alii ( 1983, p. 11) disjungem esse fonema em dois grafemas j e x e advogam urna análise concreta
ao optarem pela escrita do ( y] que acorre sistematicamente, na
fala lenta, no encentro entre a vogal anterior alta nao-arredondada / i/ e outra vogal. Leite ( 1977, p. 9) considera-o como
um som meramente transicional e nao-fonemico.
Na ortografia foram estabelecidos pelos educadores os seguintes grafemas: p, t, k, kw, m, n , g, r, j, x, w, h' 1 •

Morfo/onologia.

Ao lado desse sistema fonológico bastante simples, apresen ta
o Tapirapé urna rica morfofonologia, que afeta, sobretudo, as
consoantes finais das raízes, embora possam ocorrer também modificac;óes das consoantes iniciais. Um exemplo extremo dos tipos
de modificac;:óes afetando tanto a consoante inicial quanto a final
é ilustrado pelo verbo ket " dormir", áket "eu durmo", narama17eri
"voce nao me faz do.r mir" (grifou-se a raiz verbal).
No encontro entre urna palavra terminada por consoante e
outra iniciada por consoante cai a consoante da primeira palavra . Nesse encontro vocabular, quando se segue urna vogal, repetem-se os processos de substitui9ao de fonemas de modo semelhante aos que ocorrem em interior de palavra, só que na-

Fonologia

O quadro de fonemas em Tapirapé é bem simples. Possui doze
fonemas consonantais p, t, k, kw, m, n, r¡, r, y, w, h, '? e cinco vo244

Almeida et alii ( 1983, p . 12) propóem a .iun~ao na escrita dos fonemas /h/ e /?/ que passari::im a ser grafados h . Essa análise é refutada
por Souza & $oares (1983, p . 108-109) .

t
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quele contexto a substitui9ao é facultativa e depende da velocidade de f ala (juntura externa versus juntura interna, cf. nota
n.º 8) .

Histórico

M orfología

língua Tapirapé possui tanto prefixos quanto sufixos nominais e verbais, todos altamente produtivos, o que a dota de
urna grande plasticidade, rica que é em processos de f orma9ao
de palavras.
Sendo urna Jíngua que incorpora o objeto na posi9ao imediatamente precedente a raíz verbal, as palavras podem se tornar
grandes em seu tamanho, lembrando a forma9áo encontrada em
línguas polissintéticas, em que as palavras traduzem frases inteiras. Um exemplo esclarecedor é a forma representada na escrita
como niítyropatokiik wiiagiitoi " eu nao sei lavar roupa bem" , cuja
divisáo mórfica é n-ii-tyro-patoká -kwiiiip-kiito-i, com a tradu9áo
''nega9ao - 1.ª pessoa singular - roupa - lavar - saber -:bem - nega9áo" e os processos mo.rfofonemicos que sao obrigatórios no interior da palavra (juntura interna).
A varia9áo morfológica e o tamanho das palavras criaram en.
traves para o desenvolvimento da escrita, como se vera a seguir.
A

;

Sintaxe

I: a parte da gramática menos descrita e conhecida. P~de-se

~

()

adiantar que se trata, do ponto de vista tipológico, de u~a hngu~
OV e que a ordem dos sintagmas na ora9ao é bastante hvre, ocorren
S) OV O (S) V, OV (S), V(S) O, VO (S) , (S) VO.
A arententiza9ao do sintagma nominal sujeito (S) se <leve ao fato
de sua oa1xa reqüencia de ocorrencia.
Cada urna das ordens sintagmáticas acima arroladas expressam
estratégias pragmáticas diferentes. Em geral, ao contrário do que
ocorre em Hnguas do tipo VO, como o portugues, em Tapirapé a
informa9áo nova (ou o que o falante supóe que o ouvinte desconhece) vem antes do predicado · e a informa9ao velha (ou o que o
falante sup6e ser do conhecimento do ouvinte) verri depois do
predicado.
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A alfabetiza9áo f oi iniciada em 1972 pelo casal de professores
Luiz e Eunice de Paula. O conhecimento do Tapirapé lhes foi facilitado por um dos membros da Missao Tapirapé, lrmazinha
Mayrie Baptiste de Jesus, que se dedicava há alguns anos ao estudo
da língua. Contavam também com o material da pesquisa que vinha
sendo realizada por urna das autoras do presente artigo e que se
constituía basicamente no estabelecimento dos fonemas e das regras morfofonológicas, depreensáo dos morfemas constitutivos das
palavras quer derivativos quer flexionais, as estruturas f rasais básicas, além de um vocabulário em que estavam estabelecidas as
formas básicas nominias e verbais divididas em suas classes morfo lógicas e afixos com as tradu9óes".? .
A primeira tarefa dos professores foi traduzir a análise fonemica
em ortografía, tarefa cssa que trouxe urna série de problemas, vist~
nao poderem contar na ocasiao com a lingüista, que se encontrava
fora do país. Tiveram, pois, que tomar decisóes próprias e encontraram dificuldades em resolver casos mais complicados como, por
exemplo, o do fonema / y/ .
Outro entrave com que logo se defrontaram foi a recusa dos
alunos em aceitarem frases descontextualizadas, isto é, que expressassem um fato que nao tivesse realmente acorrido, cujos participantes fossem desconhecidos ou que nao tivessem realmente praticado a a9ao descrita. Com muita sensibilidade e inteligen~ia, os
professores entenderam rapidamente a na tu reza do problema e iniciaram o processo através da apresenta9ao de palavras, introduzindo
assim os principais padróes silábicos e fonemas, num método que
podemos chamar de palavra~áo, levando a análise silábica e _posteriormente a análise dos sons. Para as frases, em vista do repúdio
a nao contextualiza~áo, usaram a seguinte técnica: as aulas con2 A pesquisa lingüística entre os Tapirapé foi iniciada em 1967 por
Yon ne Leite e prosseguida nos anos de 1968, 1969, 1975, 1976 e 1982, perfazendo um total de t t meses de trabalho de campo. A primeira etapa resumiu-se em coletar os dados e compará-los com as análises forn~cidas
p~ ra o Tupinambá por Aryon D . Rodrigues (notas de 1\Ula) e Bar~osa
(s. d .). As viagens a aldeia f oram financiadas P.elo Conselho de Ensmo .
para Graduados da UFRJ e pela FINEP (Dotac;ao número 4/ 1/82/93 / 5(~) ,
a quem agradecemos. Agradecemos também a generosa acolh1da da M1ssao
Tapirapé e aos alunes Tapirapé pelo muito que nos ensinaram .
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s1stiam em mostrar um dispositivo que reproduzisse urna cena
realmente ocorrida no cotidiano da aldeia, em que os participantes
e a¡;óes pudessem ser facilmente identificáveis. A seguir desenvolvía-se intensa e animada conversa\:ªº em Portugues e em Tapirapé
sobre o que estava sendo visto. A discussáo era viva e motivante.
A seguir os alunos escreviam sobre o que haviam visto e discutido,
sem que houvesse por parte dos professores urna expectativa de
corre9ao ortográfica. Esse material era recolhido e os profes sores
faziam, entao, urna montagem de texto de modo que houvesse frases de diferentes alunos. Esse texto era mimeografado, lido e discutido na aula seguinte. Os alunos davam a opiniao sobre a propriedade de cada frase, propunham mudan9as e o professor incentiva va a discussao, anotava as sugestóes. N.a o havia assim um texto
oficial, obra de um autor, mas um texto coletivo, como é a memória tribal traduzida nos mitos.
Com esse método nao se cogitou, até urna certa época, em fazer
urna cartilha; o material didático era variável e mudava de aula
para aula. Essa metodología tem como vantagem nao petrificar o
escri to, torná-lo também material perecível, que "voa como o verbo" nao se chocando com os valores de urna cultura em que os
bens materiais pouco duram. A cartilha exige guarda com cuidado
para nao danificar e acaba por se tornar urna coisa em si em que
está contido o saber, e além disso faz com que urna das variedades
de um mito passe a ser a verdadeira. Porém, tal método exige do
professor urna enorme versatilidade e criatividade, e muito tempo
disponível para preparar cuidadosamente cada aula. Ora, os prof essores seguem o mesmo ritmo de vida dos Tapirapé, tem sua
ro¡;a, plantam, o homem ca9a, a mulher lava, cozinha. Participam
das festas e tem suas tarefas a cumprir nelas, e Ihes sobra pouco
tempo para essa prepara9ao incessante.
Permitindo também que professor e al uno participem integradamente do processo de introdu9ao de urna escrita, o método desenvolveu nos alunos um grande sentimento lingüístico, pois come9aram a entender sua lingua nao apenas como um veículo de
comunicac;ao, mas passaram a tentar explicar os seus processos.
Ao mesmo tempo desenvolveu u_m sentimento de auto-estima e
valoriza9áo do grupo ; se a popula9ao branca tinha mais tecnología
e sabia mais coisas do que eles, havia algo sobre o que só eles
mesmos podiam opinar e na qual eram os juízes supremos: a lín-
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gua Tapirapé. Eram eles quem diziam o que estava certo ou estava
errado, o que era gramatical ou agramatical. Eram eles que encaminhavam a descri~ao formal de sua língua e que ditavam entre
as análises possíveis qual a psicologicamente válidaª.
Surgiram problemas, logo de início, quanto a questóes lingüísticas. Alguns deles se prendem a transposi~ao do sistema ortográfico adotado e dos processos morfofonológicos. Sendo a morfofonologia, como se viu, rica, seria possível urna escrita fonemica ou
morfofonemica, ou ainda urna mistura das dua~. Outro problema
foi o da divisao de palavras. Conforme se viu, a palavra em Tapirapé pode ser bem desenvolvida, assemelhando-se a urna ora9ao
em portugues. Os professores encontraram dificuldades em fazer
brotar espontanearnente um processo de divisao vocabular e tor- ·
nou-se problemática a reprodu9ao na escrita de cada urna dessas
constru~óes maiores: nao havia urna homogeneidade de escrita e
os alunos deixavarn um branco em qualquer. lugar da enunciac;ao.
Em 1975 a lingüista resp6nsável pela descri9ao da língua Tapirapé retomou seu trabalho, após um intervalo de 5 anqs. Em
1976, de volta rnais urna vez a aldéia Tapirapé, acornpanhada de
Ruth Monserrat, e tomando ciencia dos problemas surgidos ·ne~se
intervalo, procurou-se solucioná-los, no que conceme a divisao
vocabular. Foram deixadas na aldeia, para experimenta~ao, hipóteses para urna separac;ao entre palavras, em relatório escrito. Porérn, a leitura dessas sugestóes foi retardada pelos professores, que
as consideraram .muito técnicas, nao tendo · sido postas a prova.
S6 ern 1981 essas questóes foram rnais bem encaminhadas, cop.forme se .verá a seguir.
A

A partir dessa etapa os professores, movidos por pressóes externas, optararn pela confec9ao de urna cartilha, acompanhada de uní
livro de exercícios.
Cabe assinalar que a existencia de urna cartilha se reveste .de
um valor simbólico: é ela importante .para o grupo ·q ue a pode
exibir aos regionais e aos índios circunvizinhos, e também o é para
o profes sor a quem os brancos sempre cobrarn essa cristalizac;ao
do saber. A cartilha fica sendo a prova da· produtividade e campe3 Urna descri~ao pormenorizada desta fase é apresentada por Leite &
Paula ( 1977) .
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tencia do professor e o passaporte do índio para seu ingresso no
mundo dos brancos".
Analisaremos a seguir os probiemas que surgiram nessa última
etapa , o encaminhamento das solu96es, para descrever, em seguida, a confecc;áo da cartilha e o papel do aluno na valida~ao de
análises fonoló~icas.

Os Problemas
Em trabal ho de campo realizado por Marília Facó Soares e Tania
Clemente de Souza, nos meses de novembro e dezembro de 1981,
foram apresentadas aos educadores determinadas sugestóes relativas a problemas que eles vinham enfrentando na execu9ao do
projeto de educa9ao Tapirapé.
Todos os problemas Ievaqtados pelos educadores, naquela ocasiao, dizia"1 respeito a propostas de grafia. Enºtretanto, nao eram.
em termos lingüísticos, da mesma natureza: havia aq ueles referentes apenas a representa9ao gráfica de determinados fonemas,
havia aqueles relativos a identifica9áo de palavra e afi xo na língua e, ligados a essa identifica9áo, existiam os resultantes da altera9áo ou· queda de vogais e consoantes em posi9ao de fronteira vocabular. Se considerados de· um ponto de vista nao inteiramente
lingüístico, esses mesmos problemas podem assumir urna nova
fei9áo, o que permite que sejam reagrupados em outra classifica9ao. Nessa eles passariam a se constituir em tres tipos: aqueles
surgidos na prática da alfabetiza9ao, aqueles cujas possibilidades
de solu9áo já haviam sido anteriormente apresentadas aos educadores e aqueles cuja solu9ao nao poderia ser imediata 5 • De acorde
com os propósitos <leste trabalho, vamos considerá-los aqui em
termos de sua nature_za lingüística.
As sugestóes aos problemas a presentados f oram dadas com base
em relatório feito, em 1976, por Leite & Monserrat, relatório esse
que versa sobre propostas de grafía. Foram também levadas em
4 Para a questao da apropria9ao da escrita ver Lévi-Strauss (1955. p .
337-349). Agradecemos esta indica~ao a Márcio Ferreira da Silva .
5 A abordagem dos casos problemáticos a partir do ponto de vista naointeiramente lingüístico pode ser encontrada em Souza & Soares, 1983,
p. 110 .
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conta as particularidades de que se reveste um código escrito e
as rela96es indiretas existentes entre língua e escrita.
Considerando, de um ponto de vista estritamente lingüístico,
aquilo que estava representando um obstáculo para o processo de
alfabetiza9ao Tapirapé, viu-se que o problema principal era o da
identifica9ao de palavra e afixo na língua, sendo um problema
derivado o da alteracáo .ou queda de vogais em fronteira vocabular.
Assim sendo, deu-se prioridade a identifica~áo de palavr~ e
afixo, adotando-se critérios que estavam apoiados em um estudo
sobre classes lexicais em língdas Tupi que vinha sendo levado a
cabo por Monserrat, Soares e Souza ( 1981) no Setor de Lingüística do Museu Nacional. E, com rela~ao a altera9ao ou queda de
segmentos em fronteira vocabular, os casos específicos trazidos
pelos educadores foram tratados globalmente, a partir de determinados princípios teóricos, quais sejam:
1.º) O léxico de urna língua é constituído de. unidades significativas, isto é, de signos no sentido saussureano, e, visto
que a no9ao de morfema como unidade significativa mínima se revela incompatível coni o fato de que em línguas
naturais há morfemas desprovidos de significado, nao se
deve identificar signo e· morfema; ao contrário, o signo
tende para a palavra.
2.º) No léxico, a representa9ao da palavra e, conseqüentemen·
te, de seus elementos . internos (morfemas) se faz através
de urna única forma .
3.º) As diferentes formas de um morfema fornecem urna indica9ao no momento da escolha de urna única forma para
representá-lo, ou seja, se uma forma aparece com urna con. figura9ao constante, sua representa9ao básica é essa configura9ao, sendo que nao deve constar nessa representa9io
aquilo que pode ser atribuído a processos que se dio automaticamente ao se f alar.
Os princípios seguidos integram a teoría lingüística em suas
versóes mais recentes. Tais princípios apresentam conseqüencias
pa_ra a representacáo da palavra na escrita. Assim é que, se a palavra é, por excelencia, o signo, o valor psicológico a ela atribuído
<leve pesar no momento em que se coloca a escolha entre diferentes
representa96es na escrita para urna mesma palavra e urna única
representa9ao na escrita para essa mesma palavra. Assim é tam-
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bém que, se as formas que constam no léxico siio formas básicas,
sobre elas atuam regras fonológicas, regras que o falante nativo
intuitivamente conhece e que relacionam as formas básicas as seqüencias sonoras produzidas.
A utilidade dos princípios acima, juntamente com as conseqüencias que eles trazem para a escrita, pode ser posta a prova na aldeia,
Tapirapé. Naquele ano de 1981, as lingüistas visavam tao somente
estabelecimento de urna grafía mais próxima daquilo que, dentro da teoría lingüística, se costuma chamar de intui~ao do falante
nativo, isto é, chegar próximo a gramática por ele intemalizada.
Para tanto foram fo mecidas para os casos problemáticos sugestóes
baseadas nos princípios mencionados, tendo sido cada sugestao
submetida aos alunos na escala Tapirapé.

ªº

A Questáo da Decis8o:
O Papel do Aluno e a Realidade Psicológica da Escrita ·
Na escola Tapirapé, cada sugestao dada (oi avaliada com falantes nativos, que já vinham assumindo · um papel que é naturalmente seu: o de autoridade com rela~ao a língua que falam.
Recorrer ao f alante nativo foi uma conseqüencia da postura teórica entáo adotada. Além disso, foi uma necessidade, já que esta.vam sendo levadas em conta as rela9óes indiretas existentes entre
língua e escrita. Em outros termos, se de um lado era adotada uma
postura teórica em que se consideravam coisas como . valor psicológico da palavra e intui9ao do falante nativo, havia também, de
outro lado, a questao de qu.e a escrita ~em sempre pode refletir a
análise lingüística. Num caso e no outro, inípunha-se, pois, a
presen9a do falante · nativo no momento da decisao por urna determinada proposta de grafía.
Para tornar mais claro o que estamos afirmando, vamos aqui
rememorar · o que se passou na escota Tapirapé naqueles meses
de 1981, quando se juntaram duas lingüistas, dois educadores e
cerca de urna dezena de falantes nativos. Para tánto, tomaremos, a
título de· ilustra9áo, pontos que foram tidos como problemáticos:
o da altera<;áo ou queda de segmentos quando em posi9ao de fronteira; o da representa~áo de detertÍlinados segmenlos; a configura~ªº de vocábulos-frase na escrita.
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Os educadores estavam interessados em determinadas mudan9as
e em sua representa~ao ou nao na escrita. Entre essas mudan~as,
estavam, por exemplo:
(a) as mudan~as que ocorrem com a consoante inicial do morfema patan "futuro imediato (querer)", com as que se tem em6
( 1) ie á - eno- watan
"eu quero ouvir"
eu la. pessoa • ouvir - querer
(2) ie á - eno- patan
"eu quero ouvir"
eu la. pessoa - ouvir • querer
(3) migew a - yoka - matan ipira "Miguel vai matar o
pejxe"
Miguel 3.ª pes-soa· matar querer peixe
(b) a mudan9a de /ti para /r/, quando a palavra seguinte se
inicia por vogal, como em
( 1) atot
"curto"
(2) Ka77á iator eiye
"isso é curto"
. curto~
No caso da mudan9a da consoante inicial de patan "futuro ime-·
·diato. (querer) " 1 , bem como no da mudan9a de /ti para / r/ em
posi~~o de fronteira, urna . solu9ao possível apontava para a escolha de urna só grafía: dever-se-ia adatar urna única fórma para o
morfema cujo significado é "futuro imediato" e urna única forma
6 Faz-se aquí a representa~ao fonemica dos enunciados. - Por conveniencia, dispensou-se neste trecho a utiliza~ao de barras inclinadas (//) iden·
'
tificadoras desse tipo de representa~ao.
7 Para casos como · esse, indicou-se quando urna mudan~á rnorfofonernica deveria ou nao ser representada na escrita, tendo sido salientada a
necessidade da realiza~áo de um estudo rnais aprofundado sobre o sandi
e!11. Tapirapé, "a fim de se tentar_ náo propri~mente a verifica~áo dos princ1p1os que sustentaram as sugestoes de graf1a propostas, mas a descri~io
d.o fenómeno ... " (cf. Soar~s 'fa Souza, 1982) A análise lingüística ulte~1or, e~ que se tratou do sandt, revelou estar havendo ern Tapirapé urna
mterse~ao de fenomenos de ordem sintática, morfológica e fonológica que
está levando a especializa~ao, simplifica~áo e generaliza~ao do emprego
de alomorfes. No caso específico do morfema patof, é ele urna raiz incorporada que a presenta, com rela~ao a sua consoante inicial "morfofonemica
pr?~ria ern determinados contextos"; no que diz respeit~ a representa~iio
8!~ftea ~,esse morfema a través de urna única forma~áo, nao devcria eta ser
ng1~a. Ja que, se algum falante quisesse representar na· escrita urna das
variantes do Jl'.lOrfema em questáo, os professores deveriam aceitar qualquer
op~ao previsível de escrita por parte dos falantes. (cf. Souza & Soares,
1982, p. 20 a 26).
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para a palavra que, terminando em / t/ , tinha essa consoante
mudada para / r / ao preceder urna outra palavra iniciada por vogal.
Sugeriu-se que a única forma a ser adotada, para o morfema referente a "futuro imediato", deveria ser patan: as mudanc;as que
ocorrem com a consoante inicial desse morfema nao necessitam ser
representadas na escrita, urna vez que elas podem ser automaticamente realizadas pelo falante e, além disso, estao se tornando facultativas (cf. Leite, 1977, p. 17), podendo-se, em todos os casos,
se u~ar a forma patan. Quanto ao / ti em final de palavra que passa
a /r/, deve ser ele mantido na escrita: quando o falante o realiza
. com
[ r]
, o f alante o faz automaticamente8 • Desse modo,
deve-se-ia ter na escrita, por exemplo:
(3') migew a-yoka-patan ?pira "Miguel vai matar o peixe"
(5') ka77a i atot eiye. "isso é curto"
Essas foram sugestóes dadas aos educadores. No entanto, nao
era suficiente que as sugestoes fossem apenas dadas, que as hipóteses fossem apenas fornecidas. Era necessário que os falantes
Tapirapé se pronunciassem com relac;ao a tais sugestoes. Assim,
foram elas levadas a escola. Lá, como era esperado: elas foram
corroboradas. E, mais do que isso, elas foram levadas avante, no
sentido de os próprios falantes nativos fazerem a sua proposta
de grafia. Isso ocorreu com patan "futuro imediato", tendo o
fato se dado ao realizarmos um teste que constava da leitura de
urna palavra isolada e do ditado dessa palavra seguida de outra,
cuja grafía nao se havia mostrado aos alunos. Por exemplo, o
professor escrevia no quadro
exat "chegue"
Em seguida, apagava o quadro, esperava um pouco e ditava9
[e ~ a f i e ' é a k a] "venha ver"
Essa experiencia tinha por objetivo verificar se os alunos manteriam a mesma grafia para a palavra que haviam lido, independentemente da realizac;ao dessa palavra em contexto específico.
8 Salientamos que. ao fazer sugestóes para a representa9ao de urna palavra na escrita, tomou-se o cuidado de nao igualar os fenómenos de juntura interna (juntura morfológica) aos de juntura externa (juntura entre palavras), mesmo que na língua fenómenos de juntura (~~terna e interna)
sejam resultado da aplica9ao de urna mesma regra fonolog1ca .
9 A transcril;ao aqui é fonética.
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Tratava-se, em suma, de testar as rel~~5es entre escrita e pronúncia nos casos de fronteira vocabular. Assim:
Escrita
Transcri~ao fonemica
Pronúncia
/eyar ieyaka/
[e e a f i e , é a k a]
exat. . .
Se os falantes escrevessem - como de fato escreveram - exat,
independentemente da realiza~ao do t final em contexto específico, isso seria sinal de que as suges toes fornecidas poderiam ser
fixadas na escrita.
A experiencia em questao prosseguiu, e nela todos os alunos
lhes ser ditado o enunciado
[ akwaamatáQ ] "ele quer saber"
querer
escreveram a termina~ao do morfema que em Tapirapé significa
"futuro imediato (querer)" como at, ao invés de an. Tal {ato nos
levou a verificar nas experiencias subseqüentes a leitura qo morfema · patan "futuro iqiediato", grafado agora patat e devidamente contextualizado. Os resultados apontaram para urna revisao da
grafía dos morfemas terminados em / am/ e / an/, passando esses
a ter o seu final grafado, respectivamente, como áp e at.
A proposta de grafia patát feita pelos Tapirapé foi duplamente significativa. Em primeiro lugar, a partir dela se pode obter urna
solu~ao mais abrangente para a escrita de morfemas terminados
em am e an: a última consoante desses morfemas sofre as mesmas altera~óes que a última consoante dos morfemas terminados
em vogal ·oral seguida de / p/ (Vp) e vogal oral seguida da / ti
(Vt). E os Tapirapé, com sua proposta, simplesmente nos mostraram que a escrita pode refletir o que de generalizador existe
em. tais altera~s. Em segundo lugar, essa proposta Tapirapé
vinha ao encontro de nosso propósito que visava chegar perto da
"intui~ao do falante nativo": escrever o· final de morfemas terminados em am e an, como, respectivamente, áp e ·at era, na realidade, propor urna grafía mais abstrata, que ·anda perto do que
se passa na mente do falante nativo e um pouco longe daquilo
que o falante pronuncia · ao emitir um enunciado.
As significa~s de que se reveste a proposta de grafía dos Tapirapé poderia levar a suposi~ao de · que eles aceitariam, em qualquer caso problemático, urna escrita mais abstrata. No entanto,
nao foi exatamente assim que as coisas se passaram. Os Tapirapé
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Na tentativa de saber a que unidade os falantes .nativos atri·
buíam a realiza9ao [y] após a tonica, as lingüísticas os levaram a fazer, através da velocidade de fala, a divisao silábica de palavras
como
"cobra"
['maya]
[ tu'paya]
" faixa, suporte para carregar crianc;a"
Confirmando a análise fonemica - urna análise que postula
unidades mais próximas daquilo que se fala - , os Tapirapé rea· lizaram a divisao silábica, interpretando o [y] pós-tonico sempre
como um segmento assilábico, isto é, nao o silabificaram como
vogal em nenhum momento. Em termos de conseqüencias para a
escrita, tal fato revelou que, para esse caso específico, os Tapirapé desejavam uma escrita em que alofones de um fonema sao
unidades com ortografia diferente.
·
Convém registrar que nao foi essa a primeira vez que os Tapirapé confirmaram urna análise fonemica . A propósito, podemos
ler em Leite & Paula ( 1977, p. 7) :
. . . uma das palavras-chave usada para introduzir as con·
soantes t, k e n foi takatia "casa dos homens". Porém nessa
palavra o que ocorre foneticamente nao é urna consoante nasal alveolar e sim um flap nasalizado, que pela análise fonemica feíta por nós foi considerado um alofone de / r/ . Os
Tapirapé aceitaram de início a escrita deste como n. Mas,
quando aprenderam o n em outras p9siyóes como em nami
"orelha" e o r como em hera "nome dele", imediatamente
mudaram a grafía das palavras com o sorh de flap nasalizado
para r.
Os vocábulos-frase constituíam um out ro problema que os educadores gostariam de ver solucionado na escrita. Tais vocábulos
apresentam, em sua constituiyáo interna, urna ~érie de morfemas.
Por exemplo1 º:
/ natiro- patoka-kwaa,,ato- i/
nega~áo 1.ª pessoa
roupa
lavar
saber
bem
negayáo
"eu nao sei lavar roupa bem"
A questao era a de se representar ou nao vocábulos-frase como
um continuum na escrita. Escritos' como um continuum, constitui-

aceitaram, para casos de altera~io ou. queda de segmentos em
posi9ao de fronteira, urna escrita rnais abstrata, tendo eles próprios feito urna proposta de grafia. Para outros casos, como o da
representa~ao de determinados segmentos e de vocábulos-frase, os
caminhos indicados por eles foram outros.
A representa~io de eertos segmentos era urna das outras áreas
de interesse dos educadores. O fonema / y/ , representado na escrita pelas letras j e x, era um desses segmentos.
·
O fonema /y/ tem, segundo Leite (1977, p. 8), suas realiza~óes condicionadas pelo contexto assim:.
(a) até a posi~io tónica, realiza-se como [é] (representa~ao
escrita: letra x);
(b) em sílaba pós-tonica antecedido . de vogal oral, sua realiza~ªº é [y] (escrita: j); ·
(c)em sílaba pós-tónica antecedido de vogal nasal ocorre como
[ñ] (escrita: j);
·
( d) em declive silábico antecedido de vogal nasal, realiza-se
como [y] (escrita: j).

Já no méncionado relatório de Leite & Monserrat (1976), as
realiza9óes [i] e [y] que ocorressem, dentro da palavra, até a
·posi~ao t8nica deveriam ser grafadas como i, para se atender a
flexi~ilidade existente na pronúncia. Os educadores, porém, estavam com dúvidas sobre a grafia da realiza9ao [y] depois da tónica, já que nao sabiam 'se deveriam relacionar tal realiza9ao ao
fonema /i/ ou ao fonema /y/
De acordo com a análise fonemiea de Leite ( 1977, p. 9), a
ocorrencia de [y] em posi~ao pré-tónica poderla ser atribuída a
/ i/ , como resultado de urna assilaba9ao desse fonema. Quanto a
oc9rrencia de [y] em posiyao pós-tonica, Leite nao fala em assilabayáo .de / i/ . Ao contrário, pela análise fonemica, [y] em posiyao pós-tónica só poderla ser atribuída a / y/ , e nao a / i/. Assim,
parecia-nos que, nesse caso, a grafia já adotada nao deveria sofrer
modifica~óes. Os educadores, porém, levantaram a hipótese de
que, se fosse pedida aos alunos urna divisao silábica das palavrasproblema, esses a fariam · de modo a interpretar a realiza9áo [y]
como vogal.

10 A

representa~áo

aqui é fonemica . Ver a nota 6 .
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riam urna única e extensa palavra. Assim, o exemplo acima seria
escrito:
natiropatokákwaágatoi
"eu nao sei lavar roupa bem"
Escritos de maneira a deixar separados um ou mais morfemas,
surgiría o problema de se encontrar um critério para tal separa9áo.
Os motivos para a separa9ao foram dados pelos próprios Tapirapé. Expostos a urna palavra escrita muito extensa, demonstraram ter dificuldades na leitura da mesma. Quando o vocábulofrase foi desmembrado na escrita, as dificuldades de leitura foram
superadas. Para os Tapirapé, o problema era visual e, como tal,
deveria ser resolvido. Para as lingüistas, que nao haviam encontrado motivos lingüísticos que sustentassem a separa9ao de raízes
em vocábulos-frase11 , restou apenas a tarefa de realizar essa separa9ao de maneira coerente com decisóes anteriormente tomadas.
Assim é que um enunciado como "nao sei lavar roupa bem" passou a ser escrito
na atyropatoka kwaap kato i
por se ter de manter coerencia com urna decisao tomada com rela9ao a urna série de marcadores de pessoa 12 , e por se terem já obtido evidencias suficientes de que o f alante é capaz de realizar todas as mudan9as decorrentes de juntura vocabular, independe~te
mente da grafía adotada.
O que acabamos de relatar é urna pequena exemplifica9ao do
que se passou na escala Tapirapé. Mais do que isso, porém, o que
trouxemos constituí um testemunho que deixa claro que os Tapirapé desempenharam o papel central na escolha e fixa9ao de determinadas propostas de grafía. Se os educadores levantaram os
problemas, se as lingüistas analisaram esses mesmos problemas e
para eles forneceram as possíveis solu9óes, coube, no entanto, aos
falantes nativos decidir. E essa decisao nem sempre esteve de acor11 Em vocábulos-frase tem-se a incorpora~ao de raízes, processo de f orma~ao de palavra tido como característico das línguas Tupi. O problema
da incorpora~ao em Tapirapé f oi repensado a partir de dados coletados na
aldeia Tapirapé por Soares e Souza, em novembro e dezembro de 1981,
e por Souza, em setembro de 1982. Os resultados desse repensar estao em
Sousa & Soares, t 982.
t 2 A série de marcadores de pessoa em questio é a que nao indica
necessariamente sujeito oracional e que pode ser usada com nomes, com
os chamados verbos estativos, com verbos transitivos e intransitivos. A
sugestao que demos aos educadores para a escrita dessa série de marcadores se encontra em Soares & Souza ( 1982).
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do com o arcabou90 teórico adotado pelas lingüistas: os Tapirapé .
se decidiram ora por urna escrita mais abstrata, ora por urna escrita mais concreta, ora ainda por urna escrita desvinculada da análise lingüística.
A Cartilha

A inadequa9ao do material didático utilizado no processo de ~du
ca9ao indígena é um dos fatores que pode contribuir para o mau
andamento do processo em si. Sendo assim, ao se preparar uma
cartilha, é fundamental que se leve em canta tanto fatores lingüísticos, como também fatores s6cio-culturais.
Assim, por se procurar atender a um só tempo aos fatores acima mencionados é que se decidiu organizar a feitura da Cartilha
Tapirapé através dos textos ilustrados.
A distribui9ao dos textos visava a seguinte composi9áo: a cartilha se divide em cinco unidades - ka "A ro9a"; ko'a "A mata";
'y "O rio"; tawa "A aldeia" e tarywa "As festas" - que sintetizam a vida e a cultura do povo Tapirapé.
Ao se optar pela organiza9ao da cartilha em textos, se estava
levando em con ta o fato de que tanto a sílaba quanto a palavra
desprovidas de contexto nada significam. Assim, através de textos,
a aprendizagem se torna bem mais fácil e natural, urna vez que
os textos procuram refletir experiencias reais e vivenciáveis pelo
grupo.
A montagem da cartilha obedeceu as seguintes etapas: (a) lis·
tagem de todas as palavras que poderiam ser inseridas no contexto
das unidades referidas acima; (b) sele9áo dessas palavras em fun9ao do tipo de sílaba que se pretendía explorar, visando-se a produtividade e ao grau de dificuldade de aprendizagem das sílabas;
(e) feitura dos textos atendendo-se ao que foi observado em (a).
A sele9áo e a apresenta9ao dos textos foi feita da seguinte forma: (a) os textos eram construídos pelos falantes nativos para
atender aos objetivos a serem atingidos, isto é, deveriam ~er cons·
tituídos principalmente de palavras que apresentavam as características mostradas nos itens (a) e (b) acima: as palavras deveriam
nao só estar inseridas no contexto, como também deveriam apresentar as sílabas que se pretendía explorar no momento; (b) a
complexidade dos textos e das palavras aumentava a medida que
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novas sílabas eram introduzidas; (e) ao final de cada unidade,
tinha-se a preocupac;ao de se utilizar um texto onde, de maneira
·geral, se repetiriam ·as palavras focalizadas até entio.
Ao mesmo tempo .que se o~ganizava a cartilha, era feito separadamente um Caderno de Exercícios visando a fixa~io das palavras apresentadas nos textos. Cape aqui observar que nem todas
as palavras apresentadas teriam que ser aprendidas de imediato.
Os exercícios foram feitos de modo permitir, em primeiro lugar,
a fixa~ao daquelas que continham as sílabas pré-selecionadas se·
gundo a produtividade na língua e segundo o grau de dificuldade
de aprendizagem das mesmas. As palavras cujas sílabas nao seriam
ensinadas de imediato ficavam para urna etapa posterior.
Do ponto de vista técnico, a metodologia empregada na feitura
da Cartilha Tapirapé e do Caderno de Exercícios se revelava bastante satisfatória, urna vez que nao se deixou de levar em conta
as características da clientela para a qual o material se destinava.
Parecia que nada tinha sido esquecido: nern os aspec~os lin~ísticos, nem os sócio-culturais.
·
Os aspectos lingüísticos e sóciO-culturais sao aqueles que, após
longos anos de estudo e de vários contatos com o grupo, parecem ser de domínio comum e parecem estar suficientemente sabidos para se dar início a elaborac;ao de material próprio ao aprendizado da língua escrita por falan!es nativos.
Porém, na organiza~ao da cartilha cometeu-se uma falha. Esqueceu-se, np momento da montagem, de se fazer um trabalho
em conjunto, isto é, depois d,e coletados os textos e as respectivas
ilustrac;oes - ambos feitos pelos Tapirapé, mas em momentos diferentes - , montou-se a cartilha sem que houvesse a preocupa~io ·
de se recorrer aos Tapirapé'. Uma vez que todo o material tinha
sido feito por eles, pensou-se que nao haveria problemas de assim
se proceder. Essa falha veio a se refletir em·· vários aspe~tos. Destacamos alguns a seguir.
O título da primeira li~ao ·da Unidade 1 é ka "A r~a", o respectivo texto se resume em urna frase - xe ropy akapit "Meu pai
está derrubando a mata" - e a ilustrac;ao representa um homem .
com seu machado derrubando a mata onde será plantada a r~a.
A língua Tapirapé apresenta uma série de sufixos que especificam os nomes com relac;ao ao tempo. Assim o nome ka "roc;a,,
acrescido do sufixo -kwera "ex~' vai denominar o local onde já
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houve urna roc;a -kakwera "a ex-ro~a". Da mesma forma· o sufixo
-ryma "futuro" vai denominar o que ainda será a roc;a - karyma.
"a futura ro~a".
P~rtanto, o título da primeira li~ao nunca poderia ser ka "A
r~a", já que tanto o texto quanto a ilustra~ao remetem nao a
coisa pronta, mas ao que ainda poderá s~r a r~a.
Dessa forma; quando á cartilha Tapirapé foi posta em uso em
sala de aula, os alunos estranharam a maneira como tinha sido
introduzida a primeira lic;ao, pois daquela forma nao se refletia
a visao
de mundo dos Tapirapé, e sim a visao de quem organiza•
ra ·o material.
Um .outro fato que chamou a aten~ao dos alunos Tapirapé foi
a ordem de constituintes de determinadas sentenc;as.
Na lic;ao 3 da unidade 1, por exemplo, a sentenc;a
komana a'o konomi
"O menino comeu feijao~'
feijao
comer
menino
O
V
S
nao teve boa aceitac;ao por parte dos alunos porque, segundo eles,
a ordem esperada seria
konomi
a'o
komana · "O menino comeu feijao"
S
V
O
No momento da confecc;ao da cartilha ainda nao fora feito um
estudo a respeito da ordem de constituintes em Tapirapé. Urna vez
que as sentenc;as eram construídas por fal antes nativos, nao se
pensou na possibilidade de determinadas sentenc;as nao estarem
bem formadas do ponto de vista pragmático. Muitas vezes, foram
aproveitadas sentenc;as isoladas - feitas por diferentes alunes e construídos os textos, ou seja, tais senten~as passavam a fazer
· parte de um determinado contexto.
A partir do instante em que qu~lquer item lexical é inserido
num contexto, diferentes {atores entram em jogo e a significa~ao
desse item fica bem mais restrita. Dentre esses fatores estáo os de
ordem discursiva: todo falante tem em mente no~óes como f9co/
pressuposi9áo, informa9ao nova/ informa9áo velha e _oufras, que
orientam a organizac;áo dos constituintes na sentenc;a. .
Ao se introduzir a sentenc;a mencionada - komana a'o konomí
- no texto da lic;ao 3, nao se repensou a sua estrutura face ao
contexto que ela passava a integrar. Tal fato fez com que os alunos, ao terem que lid!lr com urna unidade maior do que a sen261

ten9a - o texto - , estranhassem determinadas constru9óes que
eles próprios haviam elaborado.
Assim, por mais que se tenha procurado atender a todos os
itens que devem ser levados em con ta na f eitura de qualquer ma·
terial didático, houve algumas falhas no processo como um todo.
Isso vem demonstrar que a presen9a e a participa9ao do aluno
para o qual se destina o material tem que ser constante e atuante,
a fim de que o material, realmente, possa espelhar nao apenas os
aspectos gramaticais da língua, como também a concep9áo exata
que o falante nativo faz do uso de sua língua materna.

A guisa de conclusao
Conforme se viu, a alfabetiza9ao deve ser encarada como um
processo constante que sempre se renova e se modifica. A confec9ao de urna cartilha nao significa o encerramento desse constante
devenir que é o conhecer e entender urna língua e urna sociedade cujas bases de posicionamento no mundo diferem. em
alguns pontos, radicalmente de nossa concep9ao. Também se viu
que nao há urna única análise lingüística e nem mesmo urna única
solu9ao para os problemas pedagógicos. O lingüista deve ·fornecer as várias propostas de análise e o professor precisa entender
o alcance e limitac;óes de cada urna delas, observando as aceitac;oes ou as recusas e procurando os meios didáticos para po-las
a prova. Ao aluno é que cabé a decisao, pois é. ele quem sabe
a sua língua. t ele, pois, o principal ator nesse drama. E só com
o entrosamento sistemático e contínuo entre ele, o professor e o
lingüista, é que poderáo acorrer menos erros e distorc;óes.
Desde o artigo seminal de E. Sapir A realidade psicológica do
fonema (Sapir, 1933), os lingüistas procuram, no processo de
aprendizagem da escrita, evidencias que levem a captar a intui9ao que o fal ante tem de sua língua e por meio disso validar as
análises propostas. Viu-se aqui que essas evidencias nao vao todas na mesma dire~ao; ora apontam para um análise concreta
- caso do fonema / y/ - ora indicam urna análise mais abstrata
- as termina95es am, an. t preciso, pois, avaliar cada caso separadamente, isolando cada fator com o devido cuidado, pois nao
se pode, como vimos, estender automaticamente a solu9ao de um
problema para outro.
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Essas observa9óes nao se aplicam apenas a alfabetiza9ao em língua indígena. A introdu9ao do portugues poderá também mostrar
outros caminhos, pois trata-se de fazer com que o aluno aprenda
uma outra ótica lingüística, quando nem mesmo a ótica nativa é
clara para o professor e para o lingüista. Mas isso, como diría
Kipling, "já é uma outra est6ria".
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nos últimos anos entre antropólogos, indigenistas, lingüistas·
e cientistas sociais. Além disso,
diversos números do Boletim do
Museu Nacional foram dedicados 'a reflexao de questoas de interesse etnológico e relativos a
hist6ria dos povos indígenas .
Como prova do vigor e da
amplitude dos interesses academicos desenvolvidos nessa institui~Oo, acham-se os sete trabalhos que comp0em este volume,·escritos entre 1978 e 1985,
referidos a problemáticas teóricas bastante diferenciadas e diVUIQadas em contextos sociais
muito distintos. Oque os une de
Inicio é a preocupo~o em
utilizar-se do instrumental da
Antropologia para refletir sobre
os. indios brasileiros; mas,
sobretudo, o que os aproxima,
incorporando sua dlversidade, é
o aspa~ institucional em que foram concebidos e materializados, fruto da valoriza~o da pesquisa empirica e da busca consciente de preservaQOo do pluralismo em suas linhas de estudo.

