
PAWANA.· a farsa dos ''visitantes''ill 
entre os Waiwai da Amazonia setentrional 
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Waiwai: A que tribo voces pertencem? 
Visitante: Hmm ... Nao sei! 
Waiwai: Eles dizem que nao sabem, vejam só! "Quem 
sabe? Quem somos nós?" - é tudo que eles dizem! 
Cuidado, estes estrangeiros sao gente muito estranha! 

-·---------::---
Nas populares improvisa~oes Pawana ("Os visitantes"), um dos muitos jogos 
encerrados durante seus festiv.ais semestrais, os Waiwai da A.mazonia setentri
onal representam parodicamente rela~oes de comensalidade, comércio e casa
mento com tribos "selvagens" da regiao. Através do humor, o ritual dramatiza 
de um modo particularmente incisivo a natureza das relayoes entre-o Eu e o Outro 
e os valores associados a troca, temas que recebem urna expressao mais sóbria 
em outros domínios de sua cultura. O presente trabalho tratará tais improvisa
yQes como capazes de sugerir urna abordagem mais satisfatória da identidade 
étnica e tribal nesta regiao etnográfica. 

Do ponto de vista antropológico, um dos tra~os mais mareantes da cultura 
waiwai-que desperta um interesse apaixonado nos próprios Waiwai-é a sua 
participayao na vasta rede regional de trocas das Guianas, e suas expediyoes 
para contatar e assimilar tribos vizinhas. Os rituais Pawana fornecem uma arena 
para a representayao <lestes temas por meio da inversao comica, a qual, como 
muitos estudiosos mostraram, pode ser umaforma mordaz de comentário social. 
Entretanto, como K. Basso (1979: 5) observou, muito ainda resta a fazer no 
tocante ao registro do humor ameríndio e "dos usos do humor na administrayao 
das relayoes sociais. 1" Discutirei aqui as farsas Pawana enquanto processos d~ 
negocia~ao e transformayao da identidade social relativamente a diversas 
categorías de estranhos [outsiders ]. Recorrendo a signos como: alimentos, bens 
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de troca, cónjuges, ornamenta9ao, linguagem e comportamento, os atores 
f ormulam a identidade "W ai wai" e aquela de seus oponentes. A questao de saber 
"quem" sao exatamente os Waiwai é complicada, para os antropólogos tanto 
como para os próprios índios. Embora as improvisa9oes Pawana nao sejam urna 
resposta definitiva a ela, sao pelo menos urna tentativa engenhosa de ex por seus 
elementos. 

O tema das rela9oes intertribais é um tópico que ainda nao foi suficientemente 
investigado nos estudos sobre as terras baixas da América do Sul. .Q único tipo 
de rela9ao intergrupal explorado em profundidade tem sido aquele, clássico, da 
guerra.2 Apenas em urnas poucas áreas, como o Noroeste amazónico e o Alto 

• 
Xingu, tentou-se a abordagem de modos alternativos de intera9ao grupal, como 
a exogamia tribal, as 'festas inter-aldeas ou as redes regionais de comércio. 
Algumas incursoes exploratórias foram feitas sobre o tema das rela9oes 
intergrupais no piemonte andino, bem como na regiao das Guianas. Contudo, 
somente os estudós comparativos de Schaden (1965), Riviere (1984), Cardoso 
de Oliveira (1976) e Ramos (1981) exploraram sistematicamente as rela9oes 
intertribais como um problema teórico, e somente os dois últimos situaram o 

,; 

assunto dentro do contexto crucial das rela9oes interétnicas com nao-índios. E 
tempo de se atacar o problema. 

A relati V<l falta de aten\:ªº concedida as di versas formas de rela9ao intertribal 
outras que a guerra deve-se em parte a no~ao reificada de "tribo", que continua 
rondando silenciosamente a literatura. Se foi, em sua origem, urna categoria 
conceitual heurística, a no~ao de tribo concebida como unidade autónoma e 
isolada terminou levando a um impasse teórico. Assim Riviere (1984), por 
exemplo, sumariza a literatura sobre a regiao das Guianas caracterizando os 
grupos locais como "relativamente fechados", "idealmente endógamos" e mes
mo "xenófobos". Os dados que contrariam tal paisagem-comércio, migra~ao, 
intercasamento, etc.- sao tratados como um testemunho da passagem imper
feita do "ideal" ao "real"; ou como dispositivos funcionais que impedem um 
isolamento total dos grupos, que os levaria a extin\:ao; ou, finalmente, como 
tendo resultado da "decadencia" dos padroes tradicionais devido a introje~ao de 
fatores "exógenos" após o contato com nao-índios. 

Como muitos dos trabalhos que resenha, Riviere utiliza urna no~ao 
atomística de grupo, derivada de um modelo substantivista de sociedade. Ele se 
concentra na "organiza~ao social" interna de cada tribo das Guianas, em busca 
de "institui~ües" e '~mecanismos" que introduzam alguma espécie de regularida
de em seu "individualismo desenfreado", sua "fluidez" e "relaxamento" 
[looseness]. Encontrando poucos "padroes reconhecíveis", ele concluí que, nas 
Guianas, "a sociedade nao é mais que o produto agregado de rela~oes individu-
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al mente negociadas" ( 1984: 98). Isto o conduz a caracterizar es tes grupos como 
"as sociedades mais simples" de toda a América do Sul tropical. 

Cabe perguntar se tal "simplicidade" é de fato um atributo da realidade 
etnográfica, ou meramente o efeito de urna perspectiva que procura no lugar 
errado os princípios que ordenam as sociedades das Guianas. Ao se usar urna 
no9ao reificada de "tribo" ou "grupo" como unidade a priori, é todo o domínio 
das rela9oes intertribais que se ve relegado a urna situa9ao secundária e derivada. 
E entretanto, é precisamente neste domínio de processos intergrupais que se 
acham alguns dos aspectos mais ricos e reveladores da vida social guianense. 

A necessidade de se desenvolver um modelo adequado aos fatos etnográficos 
é especialmente premente no caso dos Waiwai, que congregam nao apenas um 
ou dois grupos, mas entre meia e urna dúzia ( dependendo como se contem os 
"grupos"). As tentativas de determinar os parametros emicos de afilia9ao grupal 
desafiam qualquer solu9ao fácil. Meus esfor9os, no comeyo do trabalho de 
campo, para fazer um censo básico das afilia9oes grupais foram levados na 
brincadeira. As perguntas do tipo: "A que tribo voce pertence?" eram respondi
das com risadas, piadas, declara<;oes de ignorancia, ou respostas que variavam 
conforme a ocasiao. Apenas mais tarde, quando comeyara o tempo dos fes ti vais, 
percebi que estas perguntas eram a abertura de praxe da farsa Pawana. 

Y de, um antropólogo que estudou a cultura material waiwai nos anos 
cinqüenta, também se atrapalhou com a ausencia de divisoes tribais nítidas. 
Frustrado, em vez de por a culpa em seu modelo, acusou urna suposta decadencia 
social pós-contato. Após listar as diversas tribos representadas nas aldeias 
compósitas que cresciam junto as missoes, ele concluiu com algum.a condescen
dencia: "Esta é urna malta variegada, cujos componentes estao a perder suas 
características tribais, e a desenvolver urna uniformidade tal que é impossível 
atribuir os indivíduos as tribos a que pertenciam anteriormente" (1965: 19-20). 

Entretanto, todas as referencias que mencionam o assunto nesta regiao, desde 
as primeiras ~xpediyoes empreendidas por R.H. Schomburgk em 1837-1838 e 
1843, indicam que as aldeias compreendiam agrupamentos "tribais" mistos. 
Mesmo Fock, o colega de Y de que estudou a religiao e a sociedade waiwai, viu 
na "acultura9ao gradual dos Waiwai por mistura tribal" urna tendencia histórica 
muito antiga (Fock, 1963: 9). Frikel ( 1958) sugeriu a existencia de um difundido 
padrao guianense de "aculturayao" d.e tribos "selvagens" por tribos mais 
"cultivadas", por meio de trocase intercasamentos. Já no tempo da expedi9ao 
de Farabeeem 1913-1914, o intercasamento tinhaido tao longe que lhefoi <lito 
só restaremcinco "Waiwai puros" (Farabee, 1924: 176). Quarenta anos depois, 
disseram a Fock que só dois "Waiwai verdadeiros" haviam sobrado ( 1963: 235); 
o mesmo me foi confiado trinta anos mais tarde. 3 Nao é possível, naturalmente, 
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contentarmo-nos em considerar tais dados como mera "agrega9ao estatística" 
(Ri viere, 1984); mas é sobretudo a disposi9ao com que os W aiwai contempora
neos buscam contatos com povos distantes - algo que a literatura histórica, 
mesmo superficial, parece ecoar- que me leva a suspeitar da val~dade das 
caracteriza96es <leste grupo como sendo autocontido e endocentrado. 

Como despertar do interesse antropológico por temas como a "etnicidade", 
alguns especialistas nas terras baixas da América do Sul passaram a questionar 
a natureza ontológica da "tribo" e a substituir esta no9ao por aquelas de 
"identidade" grupal, tribal ou étnica (ver, p.ex., Cardoso de Oliveira, 1976; 
Drummond, 1977; Viveiros de Castro, 1977; Hugh-Jones, 1979; Ramos, 1981; . 
Jackson, 1983). Isto abre o caminho para urna considera9ao das "etno
etnologias" das rela9oes intertribais, visto que a "etnicidade" é urna constru9ao 
simbólica que emerge na interface do contato com diferentes categorias de 
Outros, no desenrolar de um processo histórico. Enquanto algo culturalmente 
construí do, a identidade tribal ( ou étnica) envolve outros domínios de categorías 
socialmente significativas. Enquanto categoria relacional, ela aciona várias 
facetas potenciais de contraste, homología ou grada9ao frente a diferentes tipos 
de Outros. Enquanto dialética, ela está sujeita a um processo contínuo de 
constru9ao, acumula9ao histórica, renova9ao e transforma9ao. 

Por fim, <levemos abordar a identidade tribal nao apenas como um compo
nente das rela9oes intertribais, mas no contexto mais amplo dos contatos 
interétnicos entre povos indígenas e nao-indígenas. No caso dos Waiwai, as duas 
dimensoes sao inseparáveis, pois se interpenetram na constru9ao da identidade 
social. Com efeito, alguns informantes me disseram que eles nem sequer 
"sabiam" que eram "Waiwai" até que os Wapixana e os missionários vieram 
dize-lo. Para os habitantes das aldeias em que trabalhei, ser ou nao ser "W aiwai" 
di ante dos grupos circunvizinhos nao era um jogo teórico ocioso e sutil, mas um 
tópico vital e constante de conversas e de debate político. 

Os dados a que recorrerei nesta análise se baseiam em dois anos de trabalho 
de campo entre os Waiwai, realizado principalmente na aldeia de Kaxmi (185 
pessoas) em Roraima, em 1984-1986.4 Assisti a cinco festivais semestrais em 
que os rituais Pawana foram encenados; gravei e transcrevi oito "roteiros" de 
diálogos improvisados entre certos atores (urna pequena parte élos muitos 
diálogos que ocorrem ao mesmo tempo em cada encena9ao). No presente 
trabalho, forne90 primeiramente as informa9oes etnográficas relevantes sobre 
os Waiwai; em seguida, discuto comparativamente o significado da palavra 
"pawana" em diferentes grupos caribe setentrionais. Dou entao um panorama 
geral das ocasioes rituais waiwai em que a farsa Pawana tem lugar. Após ter 
esbo9ado os aspectos variáveis e invariáveis dos motejos e sátiras do Pawana, 
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examinarei mais detalhadamente exemplos específicos, usando trechos de certos 
roteiros. Para esclarecer o objetivo do humor gerado pelas caricaturas, analisarei 
o sen timen to social wai wai da "alegria". Por fim, consolidarei as di versas linhas 
de interpreta9ao mostrando como as transforma9oes da identidade "Waiwai" 
levadas a cabo nas improvisa9oes Pawana sao parte de um problema e um 
processo mais amplos: a constru9ao do sentido. 

Apresenta~ao etnográfica 

Em 1986, aproximadamente mil e duzentas pessoas viviam em quatro aldeias 
"Waiwai" no norte do Brasil e na Guiana, situadas nos dois lados da Serra 
Acarai, nos rios Mapuera, Jatapuzinho, Novo e Essequibo. Estes povoados se 
compunham de diferentes povos que, desde o século passado, em um processo 
que se acelerou a partir dos anos cinquenta, foram gradualmente mudando para 
junto dos W aiwai ou intercasando com eles: os Tarumá, Parukwoto, Mawayana, 
Hixkaryana, Xerew, Katuena, Karafawyana e outros, alguns dos quais haviam 
previamente assimilado outros grupos. Estes povos estavam anteriormente 
dispersos em pequenas aldeias nas florestas das bacias do Mapuera e do 
Essequibo, embora mantivessem la9os estabelecidos por visitas intertribais, 
trocas, casamentos, e as vezes guerra; eles partilhavam muitos tra9os culturais, 
e a maioria falava línguas aparentadas, da farru1ia Caribe setentrional.5 As 
intera9oes que levavam a domina9ao ou assiffiila9ao de um grupo por outro eram 
complementadas por o u tras for9as que conduziam a fissao e a oposi9ao, e ambos 
os processos eram contrabalan9ados por outros, que asseguravam a manuten9ao 
de urna paridade relativa ( embora as vezes instável) entre os grupos. Fock tra9a 
a longa história do que ele caracteriza como "o interessante e incessante processo 
de mistura e divisao tribal na regiao" (1963: 9). 

Alguns dos motivos pelos quais um grupo em particular era capaz de 
absorver um outro, ou que o leva va a se opor a um terceiro, podem ser atribuí dos 
a causas históricas específicas, desencadeadas indiretamente pela chegada de 
popula9oes nao-indígenas no continente. Assim, por exemplo, os Waiwai 
haviam em 1925 completado o processo de absor9ao, por intercasamento, dos 
remanescentes dos Tarumá do Essequibo, que tinham sido dizimados por 
doen9as contraídas em seus encontros coro os W apixana, que por sua vez as 
haviam recebido de nao-índios, com quem tinham contato mais freqüente. Ao 
sul, os grupos que fugiam da fronteira colonizadora que subia do Amazonas 
dirigiram-se para o norte, entrando na regiao do Mapuera, exercendo com isto 
press5es que desencadearam hostilidades intertribais, assimila9oes ou acomoda-
9oes da rede regional. 



234 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HlSTÓRIA INDf GENA 

Es tes eventos históricos foram absorvidos por um sistema regional que havia 
desenvolvidoumestadodeequilíbriodinamico.Osistemadetrocaintertribalera 
ao mesmo tempo urna expressao e um meio de manter este estado de coisas. Ele 
se estendia mesmo além da regiao do Mapuera-Essequibo, indo articular-se com 
muitos outros grupos de modo a formar urna vasta rede que se estendia do Brasil 
setentrional até a Venezuela e as colonias inglesa, holandesa e francesa nas 
Guianas. Tal rede funciona, em suas linhas gerais, ainda hoje. 

Em 1949, missionários protestantes norte-americanos da Missao Pró
Evangelizayao Mundial (Unevangelized Fields Mission) instalaram-se entre os 
Waiwai do Essequibo. Vários anos de esforyos para converter os Waiwai 
encontraram alguma resistencia, e mesmo urna tentativa malograda de matar o 
chef e da missao. Mas este últiµio concentrou suas baterias sobre umjovem xama 
de futuro político promissor; quando ele se converteu em meados dos anos 
cinqüenL1, a maioria dos Waiwai o acompanhou, de modo congruente com a 
natureza fortemente marcada da lideranya política nesta sociedade. Os missio
nários se aproveitaram da característica propensao dos W ai wai a visitayao 
intertribal, explorando-a para contatar e atrair outros grupos ao sul e a leste da 
regiao do Mapuerá~-Trombetas. Os Waiwai, por seu lado, aproveitaram-se do 
acesso privilegiado aos bens de trocados missionários, aos remédios, as novas 
formas de saber ritual (como a escrita), e as novas fontes (cristas) de poder 
espiritual, para poderem dominar outros grupos. Desapareceram as for~as que 
limitavam o poder de cada grupo no sistema, e os W aiwai atingiram a eminencia 
regional, A assimilayao de outros grupos se acelerou, e as aldeias compósitas se 
expandiram rapidamente. Os Waiwai logo assumiram o controle das expedi~oes 
de contato; hoje em día, ciesencorajam os missionários a acompanhá-los nelas, 
dizendo que só eles mesmos, nao os brancos, sabem como pacificar as tribos 
bravias. Apropriaram-se da linguagem da evangeliza~ao como urna das estraté
gias para persuadir os outros a se juntarem a eles, mas ela foi subordinada a seus 
próprios modelos e dirigida a seus próprios fins cosmológicos e políticos. A 
igreja nativa está nas maos de pastores indígenas desde os meados dos anos 
sessenta. Embora os Waiwai apreciem certos aspectos da missao, nao é 
incomum que as opinioes desta se choquem com sua doutrina e decisoes. 
Atualmente, o envolvimento direto da missao em suas vidas é limitado: duas das 
aldeias sequer tem missionários residentes. 

Os grupos que os Waiwai buscam sao povos isolados que até o momento 
evitaram intera~ao direta com nao-índios. Ao procurar o que eles chamam de 
"povos nao-vistos" (eníhnz komo ),6 e ao persuadí-los a irem para suas aldeias, 
os Waiwai utilizam certas características tradicionais da rede intertribal. A 
diferenya agora é acrescente consciencia waiwai do contexto interétnico: sua 
concep~ao de urna condic;ao comum de "índios" em contraste comos nao-índios, 
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sua visao dos outros índios como Waiwai potenciais, e sua percep~ao das 
consequencias terríveis que se abaterao sobre os grupos sem contato, se os 
brancos chegarem lá primeiro. Os W aiwai se veem como mediadores entre duas 
categorías de nao-Waiwai radicalmente opostas, ambas consideradas por eles 
como seres algo deficientes, mas nao obstante capazes de serem socializados e 
transformados em Waiwai decentes. 

Os W aiwai consideram seus "irmaos atrasados" como seres essencialmente 
"ferozes" ou "irados" (tírwoñe), e veem seu próprio papel como sendo, literal
mente, o de "pacificá-los" (tawake me ciitopo ). Isto significa ensinar-lhes o que 
os W aiwai consideram ser a conduta apropriada a seres humanos plenamente 
socializados, conduta guiada acima de tudo pelo 'ethos ideal da pessoa tawake, 
"pacífica", "serena" ou "equanime", isto é, agradável, disposta a ajudar o 
próximo, generosa e que evita qualquer confronto ou fric~ao social. O óbvio 
etnocentrismo por trás da ideología de urna socializa~ao dos "povos ferozes" é 
mais um exemplo de urna atitude difundida em toda a América do Sul tropical, 
onde "nosso próprio povo" é o único que abriga "humanos de verdade", seres que 
ocupam urna zona central mais socializada, em contraste comos "outros povos", 
cuja identidade vai-se degradando progressivamente, contaminada pelas zonas 
naturalizadas externas e periféricas que ocupam, até atingirem a condi~ao de 
nao-ptssoas. Em troca, o impulso para "socializar" grupos estrangeiros parece 
ter urna distribui~ao mais restrita no continente. Ele foi mencionado na literatura 
sobre outros Caribes setentrionais, e em certas outras regioes de intera~ao 
intertribal. Alguns exemplos sao a situa~ao dos Maiongong e Sanumá (Ramos 
1981); a dos Wayana-Apalai e Wayapí (Gallois, 1980), e a de outras partes das 
Guianas (Frikel, 1958); a dos grupos rionegrinos frente aos Maku (Hugh-Jones, 
1979; Jackson, 1983); a dos grupos alto-xinguanos frente aos Trumai e os Je 
(Murphy & Quain, 1955; Schaden, 1965; Seeger, 1981). Talvez nao seja 
coincidencia o fato de que estas regioes sao também conhecidas por seus 
sistemas de troca intertribal de especialidades locais. 

1 
Como o comércio entre grupos desempenha um papel central no processo de 

"pacifica~ao", aparecendo ainda de maneira cómica nos rituais Pawana, 
esbo~arei brevemente as características gerais da rede regional. As especialida
des comerciais wai wai incluem raladores de mandioca, papagaios falantes e caes 
de ca~a treinados, bens altamente valorizados na regiao. Os raladores sao 
produzidos principalmente pelas duas aldeias mais ao sul (Mapuera) e ao norte 
(Guiana); esta última en vi a um grande número de tais objetos aos W apixana, que 
por sua vez os repassam para os grupos mais setentrionais na Guiana e na 
Venezuela. Os W aiwai da aldeia central de Kaxmi em Roraima (onde fiz meu 
trabalho de campo) dedicaram-se as outras especialidades: papagaios e caes de 
ca~a. Estes itens eram enviados as demais aldeias waiwai, de onde urna boa parte 
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era passada adiante aos Tiriyó do Suriname, a leste, e dali aos Maroons.7 Junto 
com caes e papagaios seguem outras especialidades subsidiárias, como novelos 
de algodao fiados a mao, urucum, óleo para o cabelo, resina de breu-preto, cana 
de flecha etc. Em troca, recebem-se bens manufaturados dos Tiriyó: panelas de 
alumínio, facas, machados e outras ferramentas de ferro, mosquiteiros e 
mi~angas. Há muito que os Tiriyó obtem estes bens dos Maroons do Suriname, 
que os adquirem através de umarede de contatos que alcan~a as cidades costeiras 
(onde muitos des tes bens chegam da Europa). Em sua forma básica, esta rede de 
troca vem operando há pel0fmenos dois séculos; ela foi suplementad~, mas nao 
substituída, por trocas com os inissionários, colonos e agencias indigenistas 
govemamentais dos diversos países cruzados pela rede. 

Embora os bens comerciados sejam "úteis", o seu valor nao deriva de sua 
"utilidade", entendida no sentido limitado "tia economía clássica, mas remete a 
um domínio muito mais amplo de significados simbólicos e sociais. Os Waiwai 
centrais levam consigo os bens manufaturados, préviamente obtidos dos outros 
grupos, em suas expedi9oes de contato com tribos "selvagens" isoladas, 
acreditando que estes bens - sobretudo as valorizadíssimas mi9angas de 
vidro-sao capazes de iniciar a "pacifica9ao" dos "povos bravos". Eles aduzem 
diversas explica9oes interrelacionadas: os bens ''pacificam" os índios porque 
sao dados pelos Waiwai como "presentes" (wakrecho); porque "ver" os bens 
pela primeira vez é urna forma de 3:dquirir novo "saber" (tfhtfnotopo ), algo 
intrínsecamente "socializante"; e porque os bens, especialmente as mi9angas, 
sao "belos" (cenporem). "Presentes", "saber" e "beleza" sao considerados 
epítomes do ethos .waiwai da "serenidade" e "sociabilidade". Sobrecarregados 
de tantas "virtudes" simbólicas (Schwimmer, 1973), os bens e as mi9angas sao 
considerados como inerentemente capazes de pacificar os "povos ferozes". 

Estes povos recém-contatados ou "vistos" (eñexapu komo) sao assimilados 
e gradualmente "waiwaizados" ao passarem a residir nas aldeias waiwai, a 
aprender sua língua, envolv,er-se em trocas de alimentos, trabalho e bens, e, em 
geral, ao adotarem as normas da conduta "pacífica". 8 Tal transforma9ao de 
identidade é um processo lento que leva muitos anos, várias gera9oes mesmo, 
quando come9am a se negociar intercasamentos. Embora as trocas entre os 
recém-chegados e os residentes antigos das aldeias "waiwai" sejam formalmente 
equilibradas e recíprocas, estes últimos definem s~as presta9oes como "dons" 
( wakrecho) ou "cuidados" ( wakremetopo) oferecidos por "amor, envolvimento" 
(pfnfn yaw ehtopo ). Tal "generosidade", um signo de poder e influencia, acarreta 
umarela9ao desigual que subordina os receptores pormeio de um endividamento 
difuso mas inexorável, contrapartida da "eleva9ao" dos receptores a partir de 
suas raízes rudes (cf. Blau, 1964; Ramos, 1981). Como no caso clássico do 
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genro amazónico, é difícil que as contrapresta90es dos receptores cheguem a 
cancelar a <lívida. 

Urna aldeia "waiwai", assim, é feíta de grupos que se superpoem, e que se 
acham em etapas diversas de "waiwaiza9ao". A identidade "Waiwai" pode as 
vezes se referir ao grupo "original" ou "nuclear" (mas este mesmo admite que 
"costumava ser" Parukwoto ), frente a quem os demais se situam em vários graus 
de proximidade social; entretanto, a identidade "W aiwai" pode também ser 
invocada como um modo de exprimir os la9os de solidariedade que unem os 
membros da aldeia no nível mais abrangente. As pessoas podem acionar diversas 
outras "identidades virtuais" (Cardoso de Oliveira, 1976: 11), conforme urna 
variedade de fatores: onde e por quem foram criadas, há quanto tempo ~.oram 

na aldeia mista, que línguas falam, as "identidades" de seus país e antepassados, 
a adesao a certos códigos de comportamento ... Urna afirma9ao de identidade 
depende ao mesmo tempo do contexto específico em que é feíta, do nível de 
contraste ou similaridade que está em jogo, e do tipo de rela9ao com os 
interlocutores que o interessado deseja sublinhar. Ademais, podem-se usar 
diferentes modelos de categoriza9ao social, como urna "classifica9ao segmen-.. 
tar" ( oposi96es taxonómicas) ou urna "classifica9ao contínua" (grada96es 
quantitativas), como Viveiros de Castro (1977: 88-94) sugeriu, ou mesmo um 
sistema que se poderla chamar de "classifica9ao homológica". 9 Longe de serem 
"amorfos" ou "frouxamente estruturados", os principios subjac.entes as alega-
96es de identidade sao altamente ordenados e complexos, exigindo um conheci
mento profundo tanto das categorías culturais como da trama sócio-política da 
aldeia. 

Estas atitudes, como veremos, se exprimem nas farsas Pawana dos "Visitan
tes", que os Waiwai encenam durante seus rituais mais importantes. A caricatura 
joga com contrastes de identidade entre os Waiwai e grupos radicalmente 
"outros", que por meio de vários tipos de trocase ~apacítam a traduzir suas 
díferen9as, fazer a media9ao entre as fronteiras que os separam, e ref ormular 
suas identidades. Embora a improvisa9ao se fa9a em meio ao riso e a algazarra, .. 
sendo definida como "brincadeira" e "farsa", ela toca em cordas sensíveis da 
cultura "séria". Na verdade, como sustentarei adiante, o processo de produ9ao 
da "alegria" (tahwore) é urna forma de constru9ao da sociedade. 

A própria existencia do ritual dos "Visitantes" sugere que a interface da 
sociedade waiwai com outrqs grupos é um tra90 fundamental e constitutivo, e 
nao, como outros consideraram, urna dimensao ancilar ou a posteriori. A 
cria9ao do ritual data de meados dos anos sessenta, quando vários grupos já 
tinham sido assimilados nas povoa96es ·waiwai em expansao. Tudo leva a crer 
que, urna vez os grupos desta regiao concentrados em tais aldeias grandes, 
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restando assim poucos grupos de "fora" que pudessem ser convidados como 
"legítimos" pawana, estes foram reinventados no plano imaginário do ritual 
Pawana. A reinven9ao da chegada imaginária de "visitantes" segundo um 
genero comico - a produ9ao humorística de estranhos a partir de membros da 
própria aldeia- atesta a continuidade do impulso para encenar os princípios de 
produ9ao e reprodu9ao desta sociedade, sob as novas condi9oes impostas pelo 
contato como Ocidente. 

O termo pawana 

Antes de mais nada, exploremos o significado do termo pawana entre os Waiwai 
e outros grupos caribe. Em waiwai, a palavra significa "visitante" e se aplica a 
qualquer pessoa, índio ou nao, que chega de fora para visitar temporariamente 
a aldeia. Ouvi-a aplicada a farm1ias que vinham de visita de outras aldeias 
waiwai, a grupos de visitantes de outras tribos e a nao-índios, eu inclusive. Os 
visitantes indígenas geralmente tomam a precau9ao de anunciar sua chegada 
quando se aproximam da aldeia, como assobio característico "Wii, wii!" ou com 
um tiro de cartucho, anúncio recebido como grito "Pawana! Pawana!" passado 
de casa em casa. Todo mundo deixa incontinenti o que esta va fazendo, veste-se 
freneticamente com o que tem de melhor, e voa para o porto onde os visitantes 
desembarcaram, também vestidos e enfeitados nos trinques. Os visitantes sao 
entao conduzidos a casa de festas da aldeia (umana), onde se lhes oferecem 
mingau de tapioca, beiju e carne cozida. Trocam-se as novidades, enquanto 
alguém providencia um lugar para pousarem. 

O significado de pawana como "visitante" difere daquele em curso entre 
outros grupos caribe, onde pawana, ipawana ou pavana denota específicamente 
"parceiro comercial". Colson ( 1973: 16-18) registra que os termos sao difundi
dos entre os Caribe: por exemplo, "os Akawaio falam dos pawana, e traduzem 
a palavra como 'aquel es que vendem "';eles a aplicam tanto aos Maiongong, de 
quem adquirem bens de troca, como de modo mais vago aos produtores que 
moram adiante dos Maiongong. Colson diz ainda que os Wayana aplicam o 
termo a seus intermediários comerciais entre os Maroons do Suriname. Riviere 
(1969: 227, 279) menciona rapidamente para os Trio (Tiriyó) a rela9ao entre 

• 
homens socialmente distantes que sao parceiros comerciais, chamada ipawana. 
Thomas discute o termo pawanaton ("gente comerciante_") usada pelos Pemon 
para suas parcerias comerciais comos Makiritare (Ye'kuana, Maiongong), bem 
como para parcerias análogas entre os grupos ocidentais e orientais dos Pemon.10 

Ele traduz a forma pawanabe como "estar em urna rela9ao comercial", "nego
ciar, chegar a um acordo quanto a valores relativos" (Thomas, 1972: 11; 1982: 
124). 
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Os estudos pemon de Thomas ( 1972, 1982) sao as únicas análises detalhadas 
sobre parcerias comerciais contemporaneas que se publicaram até agora. Dados 
dispersos por outras etnografías sugerem que as outras rela9oes pawana dos 
Caribes teriam as características descritas para os Pemon, e que podem ser 
resumidas assim: trata-se de urna rela9ao exclusiva, diádica, concebida como 
"igualitária" e fundada na reciprocidade equilibrada; ela é idealmente duradoura 
(embora os contatos efetivos possam ser esporádicos); estabelece-se entre 
pessoas de aldeias ou tribos diferentes ( estendendo-se mesmo a outros grupos 
étnicos); é marcada por urna reciprocidade diferida, de longo prazo, e pelo 
endividamento mútuo; opera com taxas de intercambio teoricamente fixas entre 
produtos que sao especialidades grupais. Embora cada um des tes povos pare9a 
ter sua própria variante no que respeita o tipo de rela9ao social preferencialmente 
utilizada na cria9ao de parcerias comerciais pawana, a maioria parece se referir 
de algum modo a rela9oes de afinidade ou modeladas na afinidade. 1 

t 

Estas sao, de fato, precisamente as características das parcerias comerciais 
formais dos W aiwai - que sao, contudo, chamadas warawan, nao pawana, pois 
este último termo tema acep9ao mais difusa de "visitante". Warawan é a forma 
nominalizada (-n) da raiz reduplicada wara (frequentemente abreviada para wa), 
"semelhante, parecido", o que sublinharia a reciprocidade na troca de itens de 
igual valor entre duas pessoas. O verbo -warawana- refere-se em geral ao 
comércio (incluindo transa9oes monetárias com nao-índios), definido pelos 
Waiwai como sendo o processo explícito de pedir, negociar e retribuir a troca. 
A forma -substantiva warawan, porém, restringe-se as parcerias comerciais 
formais, como se estas fossem a forma por excelencia de comércio, frente a qual 
todas as outras sao cópias pálidas. Além disso, usa-se o substantivo warawan 
quase sempre na forma possessiva ("meu parceiro", "nossos parceiros" etc.). 

' Em contraste, a palavra pawana em Waiwai nunca aparece no possessivo. A 
parte a possibilidade de termos ali a mesma raiz wan-, a palavrapawana parece 
ser indecomponível na língua waiwai ( embora linguistas de outras línguas dos 
Caribe das Guianas possam identificar ali urna deriva9ao a partir de morfemas 
cognatos). O fato de que pawana, que nos outros grupos caribe se refere a 
parcerias comerciais formais, se ja usado pelos W ai wai para "visitante" levanta 
algumas questoes interessantes. As pessoas que visitam as aldeias waiwai 
passam a·se envolver em algum tipo de comércio informal ou troca de presentes 

1 

durante sua estada, mas isto é diferente da rela9ao mais circunscrita entre os 
parceiros comerciais warawan. Em suma, a rela~ao entre as no~oes de warawan 
e pawana parece ter urna inflexao algo específica entre os W ai wai, se comparado 
ao prevalecente nos outros grupos Caribe. Tais diferen9as podem ser um re flexo 
de visoes um tanto diversas do "Outro" e de seu potencial para o estabelecimento 
de rela9oes de troca. 
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Por outro lado, algumas das diferen<;as podem ser atribuídas ao modo como 
os termos sao glosados. A tradu<;ao de Frikel (1958: 13637) do termo regional 

• 
pawánare como "mediadores" é interessante, por destacar o aspecto posicional 
da categoria ( um papel social de "intermedia<;ao") mais que o aspecto substan
tivo ("comércio"). Discutindo a intera<;ao entre tribos "bravías" e "pacíficas", 
Frikel diz: 

Em algumas tribos existem mediadores escolhidos e experimentados 
(pawánare), que mantem certo contacto comas tribos bravias circunvizinhas, 
mais para garantir a seguran~a do próprio grupo tribal do que para realizar 
grandes negócios, pois os sel'!agens, em geral, nem sequer almejam objetos de 
troca (1958: 136). 

Além disto, ele sugere que quando as tribos "selvagens" iniciam ou aceitam 
tais rela<;oes com as tribos mais estabelecidas, isto se <leve provavelmente as 
pressoes dos colonos invasores, que as privam de sua base territorial tradicional 
e provocamnovas necessidades. Arela<;ao consiste em "um convenio tácito entre 
os mediadores dos lugares de contato e as tribos b~avias ... As tribos bravías 
comportam-se pacíficamente como medíadore sua sípe. Em troca, esse lhes dá 
o que elas desejam" (1958: 136). 

Há urna certa promiscuidade ideológica nas práticas comerciais dos Waiwai 
com estranhos. Muitas sao as rela<;oes que podem ser utilizadas, ou mesmo 
criadas, como pretexto para legitimar as trocas. Se se pergunta aos Waíwaí: 
"Com quem voces fazem trocas?", respondem: "Com todo mundo e com 
qualquer um." Olhando-se mais de perto, contudo, os dados mostram que há 
efetivamente certos tipos de rela<;ao social que sao acionados conforme as 
diversas espécies de la<;os de troca. Como entre outros grupos caribe, a parceria 
comercial formal normalmente tem como modelo as rela<;oes de afinidade. 
Outros tipos de troca estao correlacionados com urna gama de rela<;oes políticas, 
de afinidade e de parentesco. Mas existe um propósito ideológico na defini<;ao 
compreensiva de todos os estranhos como parceiros potenciais nas permutas de 
bens. As trocas sao utilizadas como o canal para o estabelecimento de rela<;~es 
soc1a1s. 

Em suma, embora um visitante possa vira se to~arparceiro comercial de um 
residente, ou mesmo tomar-se um afim (se a troca vier aincluirconjuges), tudo 
isto existe como potencialidade - como algo que deve ser fundamentalmente 
alcan~ado. O Outro deve ser convencido a trocar, a se tomar um parceiro 
comercial ou um afim, ou a aceitar um relacionamento social; trata-se essenci-. . . 
al mente de urna conquista, que demonstra o controle que se tem sobre processos 
de transforma<;ao. O Outro é ideologicamente alguém que contrasta conosco, e 
com quem nao ternos de início qualquer espécie que seja de rela<;ao: mas para os 
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Waiwai, isto é um desafio a ser enfrentado, nao um motivo para a evita~ao. 

Produzir urna rela9ao ali onde antes nao havia nenhuma é urna oportunidade para 
o exercício das habilidades tao gabadas pelos W ai wai: a persuasao, a influencia, 
a atra9ao e a sedu9ao. Os W aiwai veem os estranhos ao mesmo tempo como 

' 
possuindo recursos e poderes cobi9ados, e como ca11didatos potenciais a 
conversao em membros do grupo, mediante a c~ssao <lestes recursos materiais 
e imateriais. Isto leva a expansao das fronteiras da identidade "Waiwai", 
confirmando assim o poder de sua cultura como um conjunto de princípio.s de 
transforma9ao. Tal atitude, eu sugiro, subjaz' a sua vontade ativa de buscar 
outros grupos para assimilar e "wai waizar". 

As caricaturas Pawana 

' 
Fa9amos agora urna descri9ao geral do ritual Pawana. A farsa é urna cacicatura 
da chegada dos "visitantes" pawana na aldeia waiwai para festejar, comerciar 
e casar. Ela é um dos muitos jogos e ritos que ocorrem durante festivais que 
duram urna semana, e que boje em dia sao calculados para cair no Natal e na 
Páscoa. Tais festivais sao os eventos coletivos anuais mais intensos; sao 
clássicos ritos de regenera9ao, onde a sociedade waiwai dramatiza seus princí
pios organizadores fundamentais, pondo-se como urna totalidade que transcende 
as unidades menores de produyao e consumo que a constituem. Eles envolvem 
urna variedade de aspectos derivados das festas intertribais tradicionais 
Xorowiko, bem como exibem as influencias cristas mais recentes: banque~es, 
dan~as, trocas cerimoniais, lutas: pantomimas animais, namoros,jogos brasilei
ros, sermoes cotidianos, hinos de Natal, batismos. 12 Os preparativos come~am 
com seis semanas de antecedencia, quando se escolhem os patronos; este tempo 
é dedicado a acumula9ao de grandes reservas de beiju e tapioca, bem como a 
empresas coletivas de reparo dos terrenos públicos e de produ9ao de cestaria, 
cerfunica, flechas e esculturas de madeira, esfor9os que culminam, nos últimos 
dez dias, em urna ca9ada coletiva levada a cabo pelos homens. 

O tema que subjaz as diversas atividades rituais que ocorrem nestas festas é 
o da apropria9ao, pela sociedade waiwai, de poderes e recursos externos, 
extraídos de domínios diversos: natural, material, espiritual, social. Tais recur
sos podem ser poderes de crescimento e matura9ao obtidos de florestas distantes 
e "selvagens", sob a forma de animais trazidos pelos ca~adores ; podem ser 
can9oes que se aprenderam de outras aldeias, tribos ou grupos étnicos, e que, 
quando traduzidas e exaustivamente ensaiadas, infundem urna forma sonora de 
"beleza" na coletividade; pode ser a "prote9ao" que envolve a comunidade 
quando o panteon cristao é invocado nas prece~ ·dos pastores. Estes poderes do 
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exterior sao vistos como fontes cruciais da vitalidade e das energias necessárias . 
a reprodu9ao social; mas devem ser mantidos sob controle, conduzidos por 
catniinhos sociais predeterminados, e estruturados segundo certos princípios. Se 
nao forem "socializadas", tais for9as podem causar destrui9ao na comunidade. 
Por outro lado, se a sociedade nao for impregnada por elas, tornar-se-á estéril. 
Por este processo de cooptac;ao de poderes externos, a sociedade waiwai 
revivifica sua posic;ao no "centro" cosmológico, a partir do qual exerce o 
controle sobre os vários domínios concentricos da "periferia". 

O ritual Pawana ilustra este tema em relac;ao a outras tribos. O trac;o 
invariante da improvisac;ao é que as tribos pawana sao sempre retratadas como 
atrasadas, "primitivas", e "de muito longe" -significando distancia tanto social 
como espacial e temporal. Elas geralmente representam povos "irados", perigo
sos e poderosos, ou entao grupos "nao-vistos", até agora sem contato como 
mundo exterior. Os "visitantes" levam-se muito a sério, mas mostram-se 
fundamentalmente ignorantes, desajeitados e incompletamente socializados. 
Tais características sao conspícuas em cada detalhe de suas roupas, suas origens 
alegadas, sua linguagem, conduta, as trocas que prop6em, suas qualifica96es 
como parceiros matrimoniais. O público, que cerca de perto os atores, acompa
nha o desenrolar da farsa as gargalhadas, que se desencadeiam a cada nova 
evidencia das imperfeic;oes dos "visitantes". 

O enredo básico da improvisac;ao é igualmente invariante. Ouve-se o som de 
assobios assim que os pawana aparecem em um dos caminhos que levam a prac;a 
da.aldeia e sao introduzidos na casa comunal de festa (umana). Os atores que 
representamos residentes (i.e. os W aiwai) perguntam a que tribo cada visitante 
pertence, de onde cada um veio, e por que. Os "W aiwai" oferecem tapioca e beiju 
aos "visitantes" (como fazem com visitantes de verdade), mas os pawana 
rejeitam o alimento, ou o tratam de algum modo escandalosamente impróprio. 
Prop6em-se entao permutas, que sao negociadas e realizadas. Os pawana 
oferecem o que consideram ser seus bens de troca mais finos; tratam-se em geral 
de vers6es miseravelmente inferiores dos autenticos bens de troca, que os 
"Waiwai" rejeitam, louvam paternalisticamente, ou retribuem com algo igual
mente inferior. En tao os pawana solicitam, ou os "W ai wai" oferecem, parce iros 
matrimoniais; evocam-se imaginárias histórias maritais passadas, estimam-se 
as qualidades de cada conjuge potencial, pedem-se as compensa96es matrimo
niais apropriadas. Os "visitantes" entao fazem urna exibic;ao para os "Waiwai" 
de algum "costume" ou "modo de ser" (ehtopo) típico deles, urna danc;a 
"bárbara", por exemplo. Em seguida deixam abruptamente a aldeia, levando 
consigo seus novos conjuges "waiwai". 

Além do enredo, outro trac;o constante é que todos os atores que representam 
o lado dos "visitantes" sao do mesmo sexo; há improvisac;6es Pawana mascu-
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linas e femininas. Como parte da caricatura, entretanto, muitos dos atores que 
desempenham o papel dos "visitantes" vestem-se como o sexo oposto: mullieres 
portam arco e flecha (que tentam grotescamente usar), homens chegam vestidos 
com roupas femininas e dando de mamar a bonecas ... O lad9 "waiwai", em 
contrapartida, joga com outra forma de combinac;ao de genero. Os visitantes de 
um Pawana de homens sao recebidos por um grupo misto de homens e mulheres 
"waiwai", ao passo que aqueles de um Pawana de mulheres é geralmente 
recebido por "Waiwai" de um só sexo, homens ou mulheres. Contudo, nenhum 
dos "Waiwai" se traveste. Com efeito, eles pegam na platéia o cónjuge "real" de 
um ator que desempenha o papel de "visitante" e o oferecem nas pseudo
negociac;oes de casamento. Em outras palavras, os "Waiwai" nao tem dúvidas 
sobre a que genero eles realmente pertencem. . . 

Se guindo linhas análogas de inversao, alguns atores pawana fazem-se passar 
por alguém de urna categoría de idade polarmente oposta: mullieres idosas 
podem declarar que acabaram de sair da reclusao pubertária, rapazes da 
categoría de idade juvenil podem arrastar-se claudican tes até o umana, curvados 
e apoiados numa bengala. As relac;oes de parentesco entre os atores também sao 
jocosamente distorcidas, o que produz gargalhadas infalíveis. Os atores explo
ram as oportunidades concedidas pela "moldura" da farsa para forc;ar os limites 
do que é normalmente considerado como comportamento aceitável entre certas 
categorías sociais. 

Dentro desta estrutura invariante, há muito espac;o para a espontaneidade e 
a criatividade- é isto que faz do Pawana urna improvisac;ao. O humor é gerado 
nao apenas pela caricaturadas tribos visitantes, mas também pelainventividade 
de cada ator e a qualidade de suas paródias e facécias. A platéia inspeciona e 
comenta cada detalhe das vestimentas e da parafernália com que os atores 
conseguiram se paramentar, e cada ítem tem como julgamento o volume das 
risadas que des perta. Os risos do público medem o sucesso qe cada resposta dos 
atores pawana, sua agudeza, astúcia, ou número de•níveis em que reverbera -
incluindo suas referencias a circunstancias "reais", a política e as tensoes na 

' aldeia. As vezes um ator ganha o público pelo caráter chocarreiro e cru de sua 
representac;ao, as vezes pela sutileza e complexidade de suas agudezas verbais. 
Como nenhum ator, "Waiwai" ou "visitante", sabe exatamente o que o outro irá 
dizer na troca jocosa de perguntas e res postas, o hun:ior nasce da espontaneidade 
e argúcia com que cada ator é capaz de retorquir ao oponente. A comédia, em 
outras palavras, depende do elemento de surpresa no interior de um quadro 
elástico de regras. 

Darei mais adiante alguns exemplos específicos de Pawana, que ilustrarao 
esta descri~ao geral. Antes disto, examinemos mais detídamente as variac;oes 
destas características dramatúrgicas. 



244 Af./AZÓNIA: E'INOLOGIA E HJSTÓRIA bmfGENA 

A roupagem usada pelos "visitantes" pode ser um completo travesti, ou pode 
se apoiar em sugestoes minimalistas que indicam o genero representado pelo 
ator: por exemplo, um simples ornamento feito de cauda de tucano - pe~a 

masculina- pode bastar para indicar que a atriz está representando um 
"visitante" homem. A inversao de categorías de genero e idade pode-se 
condensar em um único item, como nos rapazes que amarram os aventais de 
mi~angas característicos de meninas pequenas sobre suas cal~as. As roupas sao 
comumente velhas e rasgadas; podem ser roupas tiradas do lixo, ou fantasias 
esfarrapadas que em sua estudada desarruma~ao testemunham o cuidado com 
que foram feítas, como os sacos de farinha recortados e alinhavados. Muitos dos 
adornos sao versoes empobrecidas ou antiquadas de ornamentos verdadeiros: 
jarreteiras de faixas de algodao em lugar de mi~angas, colares de sementes, 
bra~adeiras de entrecasca pintada - enfeites usados pelos W ai wai até recen te
mente, quando as mi~angas se tomaram de inais fácil aquisi~ao e eles passaram 
a adotar estilos mais ocidentais de omamenta~ao. Arranjos plumários bizarros 
provam a falta absoluta de gosto estético dos "visitantes". Seus rostos podem ser 
pintados com borroes em lugar dos desenhos finos costumeiros, ou podem estar 
completamente cobertos de tintura preta ou vermelha, como f'l;zem as amea~a
doras trib0s "bravias". 

Os adere~os carregados pelos atores pawana sao, como as roupas, objetos a 
serem explorados no decorrer da improvisa~ao, no autentico espirito do 

' 

bricolage. Panelas velhas, facoes quebrados sao oferecidos como "novos em 
folha"; ouri~os de castanha abandonados sao usados como ta~as; homens .. 
adultos podem trazer cestos cargueiros de crian~as, ou entao cestos gigantescos, 
contendo um só peda~o de carne murcha; bengalas sao brandidas amea~adora
mente como se ma~as de guerra ... Certa ocasiao, um "visitante" portava um 
grande osso de animal, pintado de vermelho, provocando o motejo de que ele 
devia ser um matador - quem sabe de sua antiga esposa.. . Cachorros de 
verdade, as vezes meros vira-latas, podem ser trazidos, numa paródia da 
especializa~ao dos Waiwai em-bons caes de ca~a; do mesmo modo, papagaios, 
outra de suas especialidades, sao eventualmente oferecidos - mas se oferecem 
também galinhas, designadas jocosamente como "papagaios". 

Os nomes das aldeias ou tribos de onde os pawana alegam ter vindo referem
se em geral a algum animal ou objeto ridículo, acentuando a natureza "nao
socializada" dos visitantes. No cotidiano, epítetos animais sao urna forma 
favorita de gracejo entre parceiros de rela~oes jocosas, marcando qualquer 
peculiaridade ou imperfei~ao; eles sao aplicados de modo análogo na improvi
s~~ao. Os etnónimos reais usados entre os grupos frequentemente se referem a 
algum animal: Mawayana é o "Povo da Ra", Hixkaryana é o "Povo do Veado" 
Campeiro, Karafawyana é o "Povo do Jacu", e assim por diante; já os Waiwai 
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sao o "Povo da Tapioca", isto é, do alimento sine qua non da sociabilidade 
festiva - urna expressao do mesmo tipo de etnocentrismo que se encontra na 
improvisac;ao. Urna sessao Pawana a que assisti nao foi muito mais que urna 
sequencia de perguntas e res postas sobre etnonimos tribais, urna cadeia de no mes 
de animais e plantas, revelando claramente, a la Lévi-Strauss, a natureza 
taxonomica dos nomes (1962a), e forniulando as diferenc;as entre tribos como 
homólogas as diferenc;as entre espécies animais. 

O comportamento dos pawana é geralmente "irado" ou "feroz" (nfrwona); 
"primitivos", eles podém ser atrasados, mas sao também poderosos e perigosos. 
Antes que tenham sido ·acomodado~ pelos ''anfitrioes", brandem suas 
"bordunas" para afastar a multidao·curiosa de "Waiwai". Estes tentam entao 
"pacificar" os agitados visitantes com mingau de tapioca e beiju. Tais oferendas 
podem ser rudemente recusadas pelos pawana, numa violac;ao de etiqueta que, 
na vida real, seria considerada um ato tao hostil que rompería qualquer relac;ao. 
Alguns visitantes aceitam relutantemente a bebida, mas em seguida fingem 
vomjtar de nojo, e pedem sua bebida favorita - timbó (um veneno de pesca). 

_ Outros examinam a bebida e o beiju com perplexidade, como se jamais tivessem 
visto aquilo antes: um "visitante" bebe o mingau em um sapato velho; outro o 
esfrega no corpo como a se lavar com ele; outro senta-se no beiju, ou o 
experimenta como se um chapéu . .. Nao saber o que é tapioca e beiju é revelar 
urna ignorancia que chega as raias da nao-humanidade; mas ensinar a es tes seres 
estranhos o que tais coisas sao é um ato eminentemente civilizador, que os traz 
para o seio do "humano". Tapioca e beiju, produtos de mandioca preparados 
pelas mulheres, sao tidos pelos Waiwai como o protótipo de todo alimento; sua 
presenc;a numa refeic;ao é a marca que a define como urna refeic;ao de verdade. 
Urna refeic;ao pode nao ter gra<;a se lhe falta carne; mas se faltarem produtos a 
base de mandioca simplesmente nao é urna "refeic;ao". Com efeito, o nome 
"W ai wai", "Povo da Tapioca", f oi-lhes conferido por seus vizinhos W apixana, 
impressionados com as gigantescas quantidades de bebida que eles servem nas 
festas. 

Alguns dos visitantes podem representar feiticeiros, seres também tidos por 
"irados" e perigosos, mas poderosos. Vi um ator que trazia folhas do mato a 
imitarem tabaco, meio tradicional de comunica<;ao com espíritos poderosos. 
Outro trazia fiapos de barbante branco entremeados nos cabelos, indicando 
ida<:le avanc;ada; isto jogava coma suspeita de que as pessoas mais velhas, que 
alcanc;aram a idade adulta.antes que os missionários tivessem acabado como 
xamanismo e a feitic;aria, ainda praticam tais artes. 

Como variante desta capacidade de causar ou curar as doen<;as, os "visitan
tes" sao as vezes retratados como sendo "fracos" ou "doentios". Estas sao 
cpndi<;oes perigosas, associadas a urna má definic;ao das fronteiras corporais e 
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sociais: seja porque sua condi9ao doentia amea9a contagiar os outros, seja 
porque suas próprias fronteiras foram atravessadas (pela perda 4e alma, pela 
penetra9ao de espíritos, ou por feiti9aria). Ademais, a condi9ao física de urna 
pessoa é considerada como um reflexo de sua condi9ao moral e do estadode suas 

' 
rela96es sociais. As vezes os pawana dizem ter contraído as doen9as na longa 
viagem que os fez passar por cidades brasileiras-um comentário irónico sobre 
a dura realidade das infec96es provocadas pelo contato, que ainda atacam os 
Waiwai. Eles estao cientes de que grupos recentemente contatados sao especi
almente vulneráveis as doen9as brasileiras; assim que um novo grupo se junta 
a eles, diversas medidas sao tomadas para evitar que saia da aldeia, encarregan
do-se os W aiwai da media9ao entre os recém-chegados e os brasileiros. 

Nao é apenas a vestimenta e o comportamento dos pawana que é impróprio; 
a "incompletude" está inscrita em seus próprios corpos. Se um "visitante" se 
recusa taciturnamente a responder as perguntas dos "Waiwai", os anfitrioes 
poderao diagnosticar seu problema como sendo o de falta de cordas vocais, 
atribuindo-lhe assim a ausencia do atributo eminentemente humano da fala. 
Outro "visitante" pode girar sua cabe9a como se nao tivesse os músculos do 
pesco90 (urna piada que se costuma fazer a respeito de alguns animais). Um 
personagem particularmente ornamentado trazia urna máscara facial sem orifí
cios, representando um chef e cego. "Como poderemos oferecer-lhe de beber, se 
ele nao tem boca?!" exclamou um dos W ai wai. "Derrame a bebida em seu o u vi do 
- pelo jeito é por ali que ele bebe!", retorquiu um outro. 

Os "visitantes" mostram sua beligerancia e ignorancia também em seu 
comportamento durante as trocas (-warawana-), ao violarem todas as regras de 
decoro que organizam a altamente formalizada diplomacia comercial waiwai. 
Os pawana desprezam as oferendas dos "Waiwai", mostram cobi9a ao insisti
rem em pagamentos mais elevados, afobam-se nas negocia96es, acusam seus 
parceiros comerciais "waiwai" de serem avaros. Os bens que oferecem sao 
pobres réplicas dos "verdadeiros" bens de troca. Do mesmo modo, suas no96es 
sobre a comensurabilidade dos bens sao ridículamente equivocadas. Um "visi
tante" pedía: "Voce nao teria urna filha para me dar? Nao tenho mulher!" O 
anfitriao waiwai replicou pesaroso: "Lamento,jácedi todas as minhas filhas ... 
Mas, que tal este cinto?" -e sacou um velho cinto de suas cal9as. Otimo, isto 
servirá perfeitamente!, disse o "visitante", satisfeito coma alternativa. 

O tema da necessidade de conjuges sublinha a incompletude social dos 
pawana. Os "visitantes" homens fazem urna veemente propaganda de . suas 
qualidades <liante de suas esposas e afins potenciais "waiwai", o que nao chega 
propriamente a impressionar estes últimos: um velho visitante se gaba de ter 
acabado de matar seu primeiro macaco, feito normalmente realizado na adoles-
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cencia; outro exibe orgulhosamente urna peneira estragada, como prova da 
excelencia de seu tran9ado ... 

As "visitantes" mulheres, por outro lado, costumam fingir que nao tem o 
menor interesse em casamento, coisa inteiramente absurda aos olhos dos 
Waiwai. A transcri<;:ao de um Pawana de mulheres, a seguir, ilustra bem este 
ponto. Pelo menos quinze mulheres tomaram parte nesta encena9ao, todas 
alegando ser filhas da "líder" mais velha. Elas entraram na pra9a soltando gritos 
masculinos e carregando compridas varas com pencas de caju atravessadas. O 
ca ju pertence a categoría dos alimentos "doces", urna metáfora comum para 
rela96es sexuais. Específicamente, o caju é tido por alimento predileto dos 
jabotis wayam, criaturas de múltiplas conota96es sexuais - a palavra para 
"amante", que se aplica a qualquer pessoa na categoría de parceiro sexual ou 
marital lícito, é wayamnu, literalmente, "jaboti (de alguém)" .13 Tradicionalmen
te, os festivais inter-aldeias forneciam a ocasiao para os wayamnu buscarem 
envolvimentos sexuais. 

Waiwai 1 [as pawana]: Quem sao voces? 
Pawana 1: Gente que vive no meio da mata! 
Waiwai 1: Gente que yive no meio da mata? De que tribo sao voces? 
Pawana 1: Wayam Yana, o Povo do Jaboti. 
Waiwai 2: Elas dizem que sao o Povo do Jaboti; devem ter vindo pelo caminho 
dos cogumelos ! Devem ter vindo por arvoredos cheios de folhas suculentas! 
Waiwai 1: E as outras, sao suas netas? 
Pawana 1: Elas sao minhas filhas! 
Wai~ai 1: Suas filhas? Todas elas vieram de longe também? 
Pawana 1: Sim, todas elas ! Elas sao todas minhas filhas ! 
Waiwai 1: Hmm ... Pelo jeito voce te ve um bocado de crian9a ! Minha nossa, is so 
é muito bom! , 
Pawana 1: E claro, é por isso que estou tao fraquinha assim! 14 

, , 
Waiwai 1: E mesmo? Ora essa! E por isso que voce anda de bengala? 
Pawana 1: Pois é! A gente ouviu dizer que havia urna festa por aquí, é por isso 
que resolvemos vir! 
Waiwai 2 [ aos dema~s Waiwai]: Ei, voces ouviram? Andaram falando da festa! 
Pawana 1: Estamos com fome, ora essa! Viemos de barriga vazia! 
Waiwai 2: Elas estao dizendo que querem alguma coisa para beber! 
Pawana 1: Minhas filhas me trouxeram para a festa de bebida! "Mae, vamos 
celebrar!", elas me disseram! 
Waiwai2[achega-seaPawana1, suaesposa]: Ei! Escuta,quetal vocesecasar 
comigo? Eu te dou um saco de sal, se voce concordar. 
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Pawana 1: De jeito nenhum! 
• 

Waiwai 1: O que voce disse a ela? 
Waiwai 2: Bu a pedí em casamento, mas ela recusou! 
Waiwai 1: Voce lhe perguntou se ela tem marido lá na aldeia dela? 

/ 

Waiwai 2: E claro que tem ! Só pode ser por is so que ela nao me quer, nem o meu 
sal! 
Pawana 1: Nao tenho nao, ele já morreo! 
Waiwai 1: Entao voce está sem marido? 
Pawana 1: Pois é, estou sem marido! Todas as minhas filhas aquí sao de meu 
finado marido! · ·· 
Waiwai 1: Bom, acontece justamente queháhomens disponíveis por aqui ! Voce 
nao gostaria de um? 
Pawana 1: Nao, nao quero um marido! 
Waiwai 2: Droga! 
Pawanal: Meu próximo marido iría morrer também! Sou fraquinha, como iria 
alimentá-lo? 
Waiwai 1: Mas este homem aquí está muito precisado de urna mulher! É capaz 
de ele morrer de desejo ! Capaz mesmo! Ele está até disposto a colher mandioca, 
se f or preciso! 
Pawana 1: Mas eu sou tao fraquinha! Eu nao ia poder fazer a comida dele! Foi 
por isso que meu outro marido morreu ! 
Waiwai 1: Como? 
Pawana 1: Por falta do que comer! 

/ 

Waiwai 1: E mesmo? Puxa! 
Waiwai 2: Bom, e as suas filhas? 
Pawana 1: Nenhuma delas quer um marido! 
Waiwai 2: Há um bocado de homens que poderiam servir de marido para todas 
voces, homens jovens e fortes ! 
Waiwai3 [volta-separaamulherseguinte]: Evoce?Vocenaoquerummarido? 
Pawana 2: Nao, droga, eu nao quero marido nenhum! 
Waiwai 3: Por que nao? 
Pawana 2: Sempre vivi onde nao tem homem! 
Waiwai 3: Entao voce nao quer um? 
Pawana 2: De jeito nenhum! Vou viver e morrer sem marido! 
Waiwai 3: Voce nao quer comer carne? 
Pawana ?: Arrumo carne por minha própria conta! 
Waiwai 4: Bom, o que é que elas decidem? 
Waiwai 3: Elas dizem que nao querem marido nenhum, veja só! 
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O casamento, como a parceria comercial (warawan), envolve urna d~ade de 
atores sociais providos de recursos desiguais mas complementares. Ambas as 
rela96es acionam no plano individual os contrastes mais gerais entre eu e ~utro, 
Waiwai e visitante. Aqui, porém, os papéis sexuais sao contestados. e a divisao 
do trabalho se exprime em urna paródia, que usa a linguagem do desejo. <;orno 
seu travestismo, as justaposi96es inesperadas de categorias e papéis normalmen
te discretas exprime a desordem existencial das visitantes. Tal confusao é 
divertida - ·mas ela tem também um aspecto crucial de vitalidade e de 
criatividade, apontando para um estado de abundancia de possibilidades e para 
urna potencialidade ainda informe, cuja apropria9ao é essencial a sociedade 
waiwai. A brincadeira a respeito da numerosa prole feminina da mulher mais . 
velha despertou muita risada, por jogar com a idéia de urna avassaladQra :.· 
fecundidade das "visitantes", e de sua licenciosidade. Elas eram, evidentemente, 
incapazes de controlar seus impulsos; além disto, eram ao mesmo tempo 
"amantes" wayamnu naturalizadas e ')abotas" wayam humanizadas. Todas 
estas características faziam-nas - irónica, e portanto humoristicamente
"intensamente desejáveis" aos Waiwai. Se estes últimos se apresentam como os 
representantes da estrutura, da conduta apropriada, a dire9ao dos processos de 
transforma9ao nao é simplesmente dos pawana para os w aiwai, pois os próprios 
Waiwai come9am a trabalhar com suas paixoes e a questionar os papéis , 
padronizados ("E capaz de ele morrer de desejo, ele está até disposto a colher 
mandioca, se preciso for!") . Se os "visitantes" lucram em ser "socializados", a 
sociedade waiwai lucra coma apropria9ao do potencial gerati vo da energia bruta 
dos pawana, essencial para a infusao de vitalidade na estrutura. Ambás as 
partes, separadamente, sao incompletas, como se aldeias a que faltassem .. 
membros de um dos sexos; a conjun9ao·entre elas éreprodutivaem mai..-; de-um 
sentido.15 

• 

Por vezes a comédia incluí alusoes vívidas a problemas correntes da c~na· 

política e social da aldeia. Certa vez, um líder de trabalhos coletivos, riva: do 
chef e na lideran9a da aldeia, fez o papel de "chef e dos pawana ' '. Ao lhe ser 
perguntado: "Quemé voce?", respondeu: "Sou o chefe (kayaritomo) do n1eu 
.povo!" Urna mulher da platéia retorquiu: "Escutem só! Ele diz que é o 

~f 

toyomokañe, deste povo!" E é mesmo, olhem só o cabelo dele! Com efeito, esta 
palavra significa "alguém cujo cabelo está cheio de·piolhosi' - urna inversao 
drástica da fonética e da política da primeira afirma9ao. '> 

Urna outra improvisac;ao recorreu a inversoes estruturais complexas para 
aludir a um sério acidente, sofrido alguns meses antes pelo chefe da aldeia. Ao 
correr na mata atrás de um macaco-aranha que fugia pelo topo das árvores,.ele 
bateu contra um galho afiado, que penetrou em sua perna até o osso . lsto nao 
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impediu o chef e de embarcar, como planejado, numa expedic;ao em busca dos 
"nao-vistos" Karafawyana. Emconsequencia, aferidainfeccionou e seagravou; 
chegou-se a pensar em amputa9ao. Na farsa Pawana daquele Natal, um ator 
apareceu vestido com urna complicada fantasía de "primitivo" feíta em torno de 
urna máscara de capim, e armou seu desempenho a partir de metáforas sobre a 
visao (-enf-). Ele retrata va um chef e "cego" ( enfñe pfn) de urna tribo "nao-vista" 
( enfhnf), cu jos olhos haviam sido furados por um pedac;o de pau quando ca9ava 
porcos do mato. Ele disse ter vindo "só para ver" (enso) os Waiwai, cujas 
mi9angas e bens ele "nunca vira" (enfhra) antes. Recusou as oferendas de bens 
feítas pelos atores "Waiwai" -cego aos seus valores, declarando ser resistente 
a tenta9ao: "é impossí vel me fazer cair ( emacakan) por q ualquer oferta, pois sou 
o chef e!". No sentido literal, a palavra emacakan se refere a árvores duras demais 
para serem derrubadas. Na retórica waiwai, o chefe é descrito como a "árvore 
da aldeia" - seu firme e central fundamento-, e sua morte, abandono da aldeia 
ou do cargo é referido pela frase "a nossa árvore caiu". A alusao da farsa ao chef e 
inabalável ressoou mordazmente empelo menos dois níveis: nao apenas evocou 
a ansiedade dos aldeoes quanto a possível incapacidade ou morte de seu chefe, 
por causa da perna infeccionada, como também a intensa controvérsia que os 
agita va, por contadas exortac;oes <leste chefe em favor do aldeia e o estabeleci
mento de urna outra, perto dos Karafawyana arredios. As fac9oes antagónicas 
a idéia - que incluíam a fann1ia do ator que fazia o chef e "cego" e desorienta
do- andavam pressionando o chef e, esta "árvore da aldeia", para que "nao se 
deixasse cair" (emacakan) pela idéia de partir. 

Em outra ocasiao, o casamento entre os atores que representavam o "visitan
te" homem e a mulher "wai wai" esta va há muito tempo prejudicado pela doen9a 
crónica da mulher, que a impedia de ir a roc;a e de preparar as refei9oes de sua 
grande farru1ia. O marido suspeitava que a feiti9aria de um rival esta va por trás 
da doen9a. Para a farsa Pawana, ele arrumou no Pos to indígena urna garrafa de 
soro intravenoso, alguns tubos e urna agulha hipodérmica. Na passagem a 
seguir, a moldura jocosa da improvisa9ao permite ao casal articular o problema 
e ao mesmo tempo reafirmar sua rela9ao: 

Chef e pawana: Há médicos por aquí. Se voces estiverem doentes, deixem eles 
lhes darem urna injec;ao! , 
Chef e waiwai: E mesmo? Otimo ! De veríamos tomar u mas inje90es ! En tao voces 
prometem que nao vao mais dar bordunadas em ninguém? 
Chef e pawana: Nao, agora somos de paz. 
Waiwai 2: Ei doutor! Quero suas mic;angas! 
Pawana 2: Elas sao para pagar urna mulher! 
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Chefe waiwai: Urna mulher! Hámulheres disponíveis por aqui! 
Chefe pawana: Nao ternos mulheres! Todas as nossas mulheres morreram há 
muito tempo! Foi por is so que viemos, atrás de mulheres ! 
Chefe waiwai: Ah é? Bem, seria boro que lhes déssemos mulheres de presente, 
eles sao de tao longe ! 
Waiwai 2: Sim, deveríamos mesmo dar presentes a essa gente que veio de tao 
longe ! Eles sao nossos irmaos ! 
Chefe waiwai: Esse aqui é médico, entao ele pode curar sua mulher! 

" Chef e pawana: E claro que ele é médico! Ele pode curar qualquer pessoa num 
instante! 
Chef e waiwai: Pelo jeito, eles trouxeram rnuito rernédio ! 

" Waiwai 2: E verdade, doutor? O que é isso? [Apalpa a garrafa de soro.] 
Pawana 2: Isso nao é para voce, nao; é para minha mulher! Quero urna rnulher! 
Chef e waiwai: Ele dizque nao vai nos dar remédio nenhum ! Voce gostaria de urn . 
cao de ca9a? · 
Pawana 2: Sirn ! 
Chef e waiwai: Ele dizque quer urn cao de ca9a ! Que tipo de cac;ador voce quer? 
Pawana 2: Um que traga muita ca9a para minha mulher! 
Mulher waiwai: Que tipo? Um que ca9a anta, um que ca9a porco, um que ca9a 
cutia - que tipo?16 

Pawana 2: Um que ca9a tudo! 
Mulher waiwai: Ele disse, "um que ca9a tudo!" 
Pawana 2: Quero também urna saia para minha mulher; se voces tiverern urna 
saia velha, está bom. 
Waiwai 2: Ele disse que quer urna saia velha! Tragarn urna! 
Chef e waiwai [ volta com uma "esposa" waiwai para o "visitante" médico, na 
realidade a própria mulher do ator]: Está aquí, trouxe urna rnulher para voce! 
Eis urna be la mulherzinha para voce ! 
Pawana 2: O que ela acha? 
Chef e waiwai: Ela diz que vai pensar no seu caso! 
Mulherwaiwai: Sim, ela dizque vai pensar no seu caso! Fique corn ela! Fiqu~ 
coin ela como sua esposa! 
Waiwai 2: Parece que ela está dando urna olhada nele! 
[A "esposa" potencial agarra os colares de mi~anga do "visitante" médico.] 
Mulher waiwai: Veja! Ela quer seus colares! 
Chef e waiwai: Pegue-os depressa ! Eles sao o pagamento! 
Wai~ai 2: Ela está levando as mi9angas! Essa é boa! 
Pawana 2: Parece que ela me quer! 
Chefe waiwai: Se vocea quer, leve-a! 
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Waiwai 2 [a "esposa" waiwai ]: Voce o quer? 
Esposa waiwai {rindo]: De jeito nenhum! 
Waiwai 2: Escute só, ela diz .que lhe quer muito! 
Esposa waiwai: Eu nao o quero, droga! 
Chef e waiwai: Ela dizque quer voce, f oi o que ela disse ! Eu que ro ele!, ela disse ! 
Olha só, voce está usando urna bela bra~adeira de penas, é claro que voceé um 
grande ca~ador! 17 

Waiwai 2: Nossa irma está muito doente, ele vai ser capaz de curá-la depressa! 
Pawana 2: Eu sei muito bem como vou curá-la! 
Waiwai 2: Ande e dé urna "inje~ao" nela! 18 Pegue-a! 
Pawana 2: Quero ver ela dan~ar primeiro! 19 

Waiwai 2: Mana, ele disse: "dance!" 
Esposa waiwai: Já vou dan9ar! [Senta-se junto a ele e dá puxoes em suas 
mirangas.] 
[Waiwai 2 dá um beijo exagerado nela- um gesto brasileiro que os Waiwai 
acham animalesco e engraradíssimo.] 

Aqui, podemos ver o problema real da doen~a da esposa e a suspeita de 
feiti9aria refletidos e transformados pela narrativa. O "médico" pawana lan~a 
sérias dúvidas sobre a eficácia ou as inten9oes de suas "curas" prévias, pois 
"todas as nossas mulheres morreram há muito tempo"; :mas, depois de acederas 
exorta9oes dos "Waiwai" para que "sejade paz", e de se apaixonarpelamulher 
"waiwai", ele dirige para novos fins seus poderes anteriores de feiticeiro, 
passando a ser um xama moderno, um "médico", que em vez de injetar nas 
vítimas materiais malignos que matam devagar, in jeta agora líquidos benéficos 
- soro e semen-que, milagrosamente, "curam qualquer pessoa num instante". 
O envolvimento entre o visitante poderoso e os Waiwai é salutar para ambas as 
partes, como o é para o casal que encena os papéis. 

A distancia a separar os Waiwai destes povos "nao-vistos", gente "de muito 
longe", é urna distancia ao mesmo tempo espacial, temporal, social e lógica. Os 
Waiwai reagem a ela tentando diminui-la pelo intermédio de dádivas de 

' 
cónjuges, alimentos e bens valiosos. A medida que as negocia9oes avan9am, os 
Waiwai e os pawana reformulam suas identidades a partir daquelas diferen9as 
que os separavam inicialmente. Os visitantes famintos aprendem a comer beiju; 
mulheres intransigentes sao persuadidas a tomarem maridos; negocia9oes 
comerciais sao finalmente concluídas, de modo a satisfazer necessidades mútu
as. Eles convertem gradativamente os termos de seu relacionamento, deixando 
um sistema baseado em "oposi~oes segmentares" em favor de um baseado em 
"critérios de continuidade" (Viveiros de Castro, 1977) - isto é, passam de 
rela9oes contrastivas dentro de urna taxonomía de diferen9as qualitativas a um 
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espectro quantitativo de graus de similaridade. Inicialmente "distantes" no 
sentido lógico, os visitantes terminam um pouco mais "waiwaizados", como os 
Waiwai terminam um pouco mais como seus indisciplinados hóspedes. Eles 
intercambiam substancias, pennutam códigos de conduta: constróem seu "pa
rentesco" social (Schneider, 1972). 

Em outras variantes das facécias Pawana, outros grupos além de índios 
"atrasados" sao caricaturados. Por exemplo, as vezes um ator "visitante" 
parodia urna das tribos já assimiladas na aldeia, as vezes aquela do próprio ator 
que representa o interlocutor "Waiwai". Eventualmente a caricatura se torna 
auto-reflexiva: certa vez um "visitante" alegou ser um "W aiwai", e a confusao 
subsequente gerou vários jogos de duplo sentido. Numa das encena~oos Pawana 
mais elaboradas a que assisti, urna situa~ao especialmente irónica se instalou 
quando os "anfitrioes waiwai" parodiaratn sua própria conversao ao cristianis
mo, e caricaturaram um servi~o religioso. Ou ainda, há o exemplo do Pawana 
filmado em "Terra de Ninguém" (Corbineau, 1979), onde a "tribo" que chegou 
de visita eram os Karaiwa, brasileiros - que os W aiwai também veem como 
insuficientemente socializados, "raivosos" e perigosos, tanto quanto como 
fontes de poder exterior. A ignorancia do "chefe brasileiro" foi representada 
como um outro tipo de cegueira imposta por urna "máscara" - neste caso, 
óculos oscuros. Eu mesma fui capturada por urna elaborada inversao Pawana: 
certa vez, depois de muitas sessoes de observa~ao do ritual, fui instada pelas 
mulheres a participar em seu Pawana. Quando chegamos a casa de festa, os 
homens "waiwai" ficaram surpresos ao me ver no papel - mas só por um 
instante. Dois jovens correram a minha casa e voltaram com todo tipo de 
cadernos de notas, minha máquina fotográfica e meu gravador, e come~aram a 
agitá-los ostensiva e burleseamente. Assim, se o antropólogo ia fingir ser um 
W aiwai fingindo ser um índio "bravo", entao aqueles dois W aiwai iam fingir ser 
um antropólogo fmgindo coletar dados. 

Os conceitos waiwai da alegria 

A improvisa~ao Pawana provoca grande hilariedade, e é descrita pelos 
Waiwai como "brincadeira" (esemañitopo) e "farsa" (etaporetopo).2° Com 
exce~ao dos rituais mais so lenes introduzidos pelos missionários, realizados na 
igreja, a maioria dos rituais waiwai visa explícitamente a produ~ao daquilo que 
eles chamam "alegria" (tahwore) , urna intensifica~ao do ethos de 
"equanimidade" (tawake). A alegria é epitomizada pelo riso, ajocosidade e a 
beleza, qualidades que, para os Waiwai, constituem a forma mais elevada de 
existencia social. Certas zonas, ocasioes e papéis que um antropólogo de outra 
época teria rotulado de "sagrados" e associado a urna atitude de "temor 
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reverente", sao ao contrário marcados pelos W aiwai por urna produ9ao delibe
rada de jocosidade e "alegria". 

Por exemplo, a parte superior da casa coletiva de festa (umana) mostra 
numerosas associa96es como nível estrutural mais abrangente e totalizante da 
hierarquía cosmológica. Um mastro que chega a dezessete metros ergue-se 
acima do centro do teto cónico, projetando-se para os céus; ele serve como um 
ponto de contato entre o nível humano e terrestre e as poderosas regioes 
celestiais, povoadas por espíritos que os Waiwai olham com apreensao. O 
mastro é pintado com desenhos e palavras pelo chefe da aldeia, e é instalado 
coletivamente. Esta e muitas outras associa96es como poder, a hierarquía e a 
comunidade levaram-me a esperar que as a~oes relacionadas a esta parte da casa 
de festa fossem dominadas pela circunspec9ao. 

Surpreenderam-me portan to a jovialidade e as elaboradas ''brincadeiras" em 
tomo deste mastro, durante os festivais. Por exemplo, certo ano alguém atou 
cestos vazios na parte mais alta do teto; minhas indaga96es foram respondidas 
as risadas, com a informa9ao de que eles estavam cheios de "comida para as 
on9as" : "é assim que brincamos!" Este nao era o tipo de atitude que minhas 
leituras sobre o simbolismo amazónico do jaguar faziam esperar. Em outro ano, 
alguém pendurou na ponta do mastro um "aviao" de brinquedo, feito com hélices 
cortadas de latas de conserva velhas ( achadas no lixo dos missionários) e coberto 
de penas vermelho-vivo de arara. As hélices rodando furiosamente ao vento 
provocaram gargalhadas em todos que assistiam a instala9ao do brinquedo. 
Piadas foram despejadas em rapida sucessao: "A umana vai voar para Sao 
Paulo!"; "Cuidado comos avioesdos bras.ileiros, ele vai baterneles!"; "Cuidado 
como Povo do U rubu ! "21 Alguém disse que, quando <?S americanos em seus jatos 
lá no alto olhassem para aterra, a cor e o brilho da engenhoca iriam chamar sua 
aten9ao: de suas janelas, veriam a aldeia e exclamariam: "Oh, como é bonita a 
umanados Waiwai, vamos pararevisitá-los (pawaname)!" Atéos conterraneos 
dos missionários precisam assim visitar e ser socializados pelos W aiwai. 

Do mesmo modo, o comportamento dos pastores waiwai as vezes revelava 
interpreta~oes inesperadas dos de veres "religiosos". U m pastor e sua esposa, em 
particular, mostravam urna anima~ao toda especial na condu9ao dos jogos 
galantes que ocorrem durante os festivais, como o ' 'jogo da banana", em que os 
homens, segurando bananas a altura da virilha, perseguem as mulheres, seduzin
do-as para as "comer". Esta era urna das muitas mant:>iras de infundir "alegria" 
a comunidade para a celebra9ao do Natal: as a~oes do pastor eram assim 
congruentes com sua responsabilidade em dar o tom da vida comunitária. Esta 
é apenas urna ilustra9ao de como o cristianismo tem sido "waiwaizado". 

Nao obstante toda a sua espontaneidade, o sentimento social de "alegria" é 
produzido deliberadamente em certas ocasioes. O momento em que esta emo9ao 
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deve se manifestaré, sobretudo, a estac;ao seca, quando todos estao v,i vendo na 
aldeia, o alimento é abundante e proliferamos pro jetos de trabalho coletivo. Ele 
contrasta coma estac;ao das chuvas, quando muitos se queixam de estarem se 
sentindo "absortos, retraídos" e "infelizes" (ahwora), quando a comida escas
seia e as redes de partilha alimentar se contraem, quando a aldeia se fraciona em 
grupos menores que vao acampar em roc;as distantes. Quando urna pessoa está
se sentido ahwora, "ela só fica em casa" e "nao responde a ninguém"; ela nao 
se adorna e embeleza, recusando assim o correlato visual da "alegria". A pessoa 
que está-se sentindo tahwore, em contrapartida, é por defini9ao encontrada no 
meio de o u tras. Os festivais no Natal e na Páscoa sao os momentos mais intensos 
de existencia coletiva, de "alegria" e beleza; nestas ocasioes, os líderes exortam 
os aldeoes a celebrar, brincar e a se animar ao máximo, e os admoestam se isto 
nao ocorre. 

O processo de produ9ao da "alegria" (tahwore) é assim urna forma de 
construir urna experiencia da coleti vidade e de "socializar" seus membros. Ele 
define urna categoria do "humano"; trazer alguém para a roda das risadas é 
incluí-lo neste domínio. Apesar da estupidez dos personagens que representam 
os pawana, 1 lao se deve esquecer que o humor depende de urna certa afeic;ao que 
os Waiwai dedicam a seus "irmaos atrasados". Este sentimento é explicitamente 
1nanifestado nas discussoes mais sérias sobre as "tribos nao-vistas" que prepa
rara as expedi96es de contato. 

A improvisac;ao nao deve ser tomada como um mero desfiar de insultos 
étnicos de mau gosto; ao contrário, a atitude geral é notavelmente semelhante a 
troca carinhosa de insultos entre parceiros de relac;oes jocosas (cetaporehyem). 
Esta relac;ao, que vigora entre pessoas nao-aparentadas de mesmo sexo e status, 
é a mais abertamente carregada de afeto, de todas as relac;oes sociais waiwai; 
parceiros de rela96es jocosas trocam carícias, andam de maos dadas, chamam
se pelo nome, insultam-se, trocam presentes e hospitalidade, tudo isto em um 
clima de galhofa e de alegre irreverencia. Assim, esta relac;ao contrasta com 
aquela entreparceiros de relac;oes de evitac;ao (tfhyapamyahyem), que se falam 
sempre respeitosamente ou evitam qualquer conversac;ao - a relac;ao típica 
entre afins.22 Como no caso dos rituais e áreas mais "sagradas", o objetivo aqui 
também é a produc;ao da "alegria", a mais obviamente "social" de todas as 
emo96es culturalmente reconhecidas. As improvisa96es Pawana, com sua 
mistura de afei9ao e sátira, devem igualmente provocar alacridade e júbilo 
social. O próprio humor é urna forma de "socializar" os "visitantes" que vieram 
de longe, seres incompletamente formados. 

A "alegria" se exprime visualmente na "beleza" (cenporem). Aqui també1n 
as improvisac;oes Pawana jogam com relac;oes diferenciais frente a "beleza" e 
coro transformac;oes de identidade por meio de ornamentos. O caráter "primiti-
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vo" dos adornos usados pelos pawana evoca a aparencia dos Waiwai em eras 
passadas (míticas ou históricas). Alguns do.s itens fabricados para a farsa sao 
exatamente aqueles que os Waiwai usavam nos festivais antes de adotarem as 
roupas e acessórios ocidentais. O "chef e cego" dos pawana, por exemplo, usava 
bra~adeiras de entrecasca decoradas com penas e desenhos pintados, feítas para 
o. ator por seu velho pai, que nao muito tempo atrás as usa va ele mesmo. Os 
Karafawyana, recém-contatados, usavam adornos semelhantes. 

O mito ·que narra a origem dos adornos corporais (Fock 1963: 48-53) 
esclarece certos aspectos da improvisac;ao Pawana. Os visitantes do Povo da 
Sucuri, de quemo ancestral dos Waiwai roubou a primeira mulher, vem danc;ar 
defronte a casa de urna avó waiwai, quando todo o resto da aldeia está fora, para 
um festival em outra aldeia. Os visitantes tentam obter a neta adolescente da 
velha, mas fracassam; vao entao embora, deixando o protótipo dos ornamentos 
modernos, e dizendo: "Cá está algo para o poimo [ cunhado] olhar quando voltar 
da danc;a". Eles deixaram adornos masculinos e femininos feítos· de penas e 
mi~angas, a partir dos quais os Waiwai aprenderam a se fazer reahnente·belos. 

Até esta época, os Waiwai só conheciam versoes "primitivas" dos adornos: 

Antes <leste tempo eles tinham apenas tubos de cabelo de uso diário, sem penas; 
suas tangas nao eram decoradas; em seus cintos penduravam apenas dentes; 
suas jarreteiras eram de algodao tecido, suas pulseiras e bra~adeiras de 
entrecasca, os batoques auriculares só traziam conchas de mexilhao (Fock 
1963: 50). 

Tais ornamentos "primitivos" sao exatamente aqueles que os visitantes 
atrasados dos rituais Pawana de hoje parodiam. Embora vistos como "incultos", 
eles evocam o passado dos próprios W aiwai; as tribos "atrasadas" sao sempre 
vistas - em contextos sérios ou humorísticos, "míticos" ou "históricos" -
como iguais aoque os Waiwai "costumavam ser". A lógica subjacente parece 
ser esta: se os Waiwai conseguiram socializar-se, outros conseguirao. Os 
Waiwai demonstram, assim, seu controle espacial e temporal sobre a distancia 
social que os separa dos "visitantes"; e ao faze-lo, demonstram que conseguiram 
dominar os mesmos processos de transformac;ao que outros "estrangeiros" - o 
Povo da Sucuri ou, mais recentemente, os missionários- lhes impuseram. 

Os bens de troca que os W aiwai mais valorizam sao um tipo de adorno: 
mic;angas de vidro. Sao tais objetos que eles levam consigo nas expedic;ües de 
"pacificac;ao". As mic;angas sao o epítome do valor "beleza" ou "encanto", que 
por sua vez gira em torno da alegria e sociabilidade. Dao-se mi<;angas as filhas, 
e·specialmente em sua puberdade, parafaze-las "atraentes", capazes de trazerem 
tim genro para casa. As mi9angas sao, sobretudo, transformadoras: passadas a 
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tribos "atrasadas", elas as transformam de povos "nao-vistos" em povos 
. "vistos", povos "ignorantes" se tomam povos "cultos", esta gente "rai vosa" se 
muda em gente ''pacífica". Estaé a essencia da "wai waizac;ao"; e as brincadeiras 
corn rnic;angas nas farsas Pawana sao um modo de comentar e experimentar tais 

/ 

noc;oes. E significativo que a vida póstuma no céu seja concebida corno um 
estado permanente de tahwore, onde todo mundo anda adornado e "belo". 

Pawana e a constru~ao do sentido 

Mediante inversoes, transposic;oes e homologias, o ritual Pawana estabelece 
associac;oesinequívocas entre o "valor" e as relac;oes grupo/estrangeiros. Em seu 
nível rnais evidente, a lógica básica do ritual opera coma oposic;ao: "próprio 
grupo : estrangeiros : : ciente do valor: ignorante do valor." A identidade de cada 
grupo está marcada por sua percepc;ao diferencial do valor. O ritual confunde 
deliberadamente cepethfkyem (coisas valiosas) e ero pfntho (coisas sem valor). 
Os atpres chamam as coisas pelo que elas nao sao, representam as pessoas como 
quem nao sao, oferecem para a troca objetos que nao sao equivalentes. A 
ignorancia é definida ritualmente como o tomar erroneamente algo valioso por 
algo sem valor, e vice-versa. 

Isto traza cena os múltiplos lac;os entre linguagern, valor e identidade grupal. 
Os Waiwai dizem que urna das causas da raiva dos "povos ferozes" é o fato de 
que eles "nao entendem nossa língua". A língua partilhada nao apenas indica 
urna comunidade de categorías semanticas, mas também urna comunidade de 
valores consensuais. Aprender urna outra língua é ser socializado em outro 
ethos. 

Nas improvisac;oes Pawana, rnuitas das tiradas dos visitantes sao em outras 
línguas, e rnuitos chistes se apóiarn em trocadilhos e jogos de pala vra. Ilustro isto 
com urna cena de um certo Pawana que explorou mal-entendidos em varias 
línguas durante urna negociac;ao para a troca de caes de cac;a e papagaios 
f alantes, as especialidades comerciais que os W ai wai enviam aos Tiriyó, a leste . 
. Nesta encenac;ao, os "visitantes" eram mulheres, e os "Waiwai", homens: 

Waiwai 1: Que é que voces estao procurando? 
Pawana 1: Kaykuy xe way ! [Palavras que em tiriyó significam "Quero um 
cachorro!"] 
Waiwai 1 [fingindo ndo entender]: Ora essa, oque é "Kaykuy xe way?" Ela de ve 
ser urna Tiriyó! O que quer dizer "Kaykuy xe way?" 
Waiwai 2: Quem sabe? "Kaykuy xe way" - achoque is toé portugues: "quinta
feira". Ela está dizendo que vai embora na quinta-feira! 
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,, 
Waiwai 1: E mesmo? Esto u com medo! Is so me faz pensar: "Ela certamente vai-
me ·levar consigo para os Tiriyó, ou quem sabe para os brasileiros!", essa nao! 
Waiwai 2: E voce, o que quer? 
Pawana 2: Parawa xe way! ["Eu quero um papagaio", em tiriyó.] 
Waiwai 2: O que quer dizer ''parawa"? "Parawa", "parawa" ... Ora, eu nao 
asentendo! 
Waiwai 3: Cuidado, ela está tentando te confundir! 
Waiwai 2: As visitantes só querem nos confundir! Achem alguém que entenda 
a língua delas! 
Waiwai4: Euentendotiriyó! "Parawa" querdizerpapagaio. "Parawaxeway": 
elas querem papagaios ! 
Waiwai 2: Ah é? U m papagaio? En tao foi is so que e las disseram ! Bom, eu tenho 
alguns papagaios para dar. Eu só nao tinha entendido! 
Waiwai 1: Achei que era "parawaku", "inseto". Era igualzinho a "Parawaku 
xe way ", "Eu quero um inseto" ! Pensei que ela queria trocar insetos ! 
Waiwai 5: "Parawa ... xe .. . way", "parawa xe way", [acelerando] "parawa
xe-way", "parawaxeway", "parawxiway" - pensei que isso quería dizer 
"Ariwa xe way": "Desejo Ariwa"! [referindo-se ao nome de alguém]. 
Waiwai 6: Parawa isso é feiti9aria! 23 Pensei que ela disse que fazia feiti9aria 
parawa, essa nao! 
Waiwai 2 [trazendo um periquito minúsculo]: Cá está um belo papagaio! Um 
"parawa" ! Eu quero um colar! Darei meu bel o bicho de estima9ao por um colar! 
Quero sua bra9adeira ! 

[Segue-se urna animada negocia9ao.] 

Através das línguas, os Waiwai estao literalmente mediando entre eles, as 
tribos "atrasadas" e os brasileiros. Embora pare9a que os visitantes "só querem 
nós confundir", os "residentes" descobrem urna maneira de manipular os 
trocadilhos e jogos de palavra para construir urna ponte de intertradutibilidade 
no sentido mais amplo: urna ponte que torna mutuamente compreensíveis 
esquemas culturais e sistemas de valores diferentes. Assim, as fronteiras 
identitárias se tornam permeáveis. Ao mesmo tempo, como o jogo de palavras 
é urna forma de "brincadeira" (etaporetopo) que produz risos e alegria, o 
processo mesmo de tornar permutáveis es tes diferentes esquemas define-se como 
um ato "prazeiroso", o epítome mesmo da "socializa9ao". Por extensao, as 
demais "piadas", incongruencias, combina96es bizarras e trocas que transgri
dem fronteiras sao também atos que nao apenas exprimem processos de 
transforma9ao, mas que verdadeiramente os engendram. V ários níveis de sentido 
normalmente distintos sao aqui superpostos: "entender a piada" éuma forma de 
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revelayao que mostra suas equivalencias possíveis; trata-se de urna construyao 
ativa do conhecimento, que é efetivamente uro processo "civilizador''. A 
morfo logia da farsa tem assim o seu homólogo no plano sociológico. Embora as 
permutas pareyam tolas e os parceiros de casamento, imprestáveis, a ligayao, 
urna vez estabelecida, desencadeia o processo de inclusao destes grupos "atra
sados" em urna totalidade social mais abrangente, no interior da qua] eles 
poderao ser "waiwaizados". lsto recorda o mito do Xorowiko citadq por Fock 
( 1963: 56-7 4 ), que fala de um grande número de "tribos" animais convidadas a 
urna dan~a; urna vez na aldeia anfitria, e las vao tomando forma humana a medida 
que se engajam na mais fortemente socializada das empresas coletivas. Quando 
vol taro para casa, todos se transformam novamente em animais, exceto aqueles 
que trouxeram conjuges da aldeia anfitria: estes permanecem humanos para 
sempre. 

As pantomimas animais, que também se realizam durante as festas semes
trais, revelam a mesma estrutura geral de enredo e o mesmo humor que a 
improvisayao Pawana. Os atores imitam urna série variada de animais que 
invadem a aldeia waiwai e sao atacados por outros atores que representam 
cayadores. A luta que se segue é dura, mas os cayadores sempre triunfam, 
trazendo os animais para as mulheres camearem. Como em Pawana, os jogos 
animais se realizam em meio a risadas, que os marcam como "alegres'', e 
portanto como atividades profundamente sociais. 

Estes jogos sao rituais do genero "vitória da cultura sobre a natureza". Eles 
dramatizam urna afirmayao de identidade da sociedade waiwai frente ao "Outro" 
nao-humano, e a absoryao bem-sucedida dos poderes da "natureza". A sociedade 
se regenera pela assimilayao destes poderes "selvagens", que sao devidamente 
controlados e convertidos em urna forma nao-letal - a caya-, que serve para 
nutrir os membros da sociedade. 

Urna idéia semelhante se exprime nos rituais Pawana. Vimos que os 
"estrangeiros" sao representados como abaixo da escala humana; eles mostram 
muitas características "naturais" , animalescas. Mas tais características traem 
um poder que, se "domesticado" e controlado, canalizado pela troca, tem a 
capacidade de reinfundir a sociedade waiwai com foryas geradoras indispensá: 
veis. Ao se casarem simbolicamente com os Waiwai, os atores pawana, como 
no mito do Xorowiko, podem se humanizar; em contrapartida, seus filhos e filhas 
voltarao na próxima gerayao como conjuges para os Waiwai, garantindo assim 
a reproduyao continuada da sociedade. Como em muitos outros domínios, estes 
poderes do exterior sao representados ao mesmo tempo como urna ameaya e 
como absolutamente indispensáveis, pois contendo o potencial bruto da conti
nuidade social. O drama Pawana retrata, em essencia, a construyao bem
sucedida do sentido a partir das pressoes entrópicas da história e da natureza. 
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Conclusa o 

Os antropólogos tem realizado relativamente poucos estudos etnográficos sobre 
piadas, paródias, brincadeiras e caricaturas, talvez por serem estas coisas 
consideradas o "lado leve" dos fenómenos culturais, de menor prioridad e <liante 
de assuntos mais graves e urgentes. Em contraste, minha inten9ao neste artigo 
foi mostrar como o humor numa outra cultura pode estar profundamente 
imbricado em questoes sociais e políticas, e como pode gerar novas perspectivas 
sobre premissas ideológicas centrais desta cultura. Como o humor envolve urna 
revela9ao apenas parcial dos significados, justapondo de modo incongruo 
significados que remetem a di versos contextos implícitos, é necessário explorar 
outros donúnios da ati vidade social para dar sentido as formas de comédia numa 
cultura. De fato, o que faz algo ser engra9ado para os membros de outra 
sociedade é urna das questoes mais difíceis para um estrangeiro. Mesmo para os 
membros desta sociedade, o humortraz urna certa qualidade esotérica, pois o seu 
uso depende nao só de urna familiaridade comas constela96es significativas da 
cultura e com su as regras de combina9ao em textos logicamente complexos, mas 
também de saber expérimentar como texto, transgredir as regras, propor novas 
permuta96es que interferem na hierarquía metatextual - e ao mesmo tempo, é 
preciso "fazer sentido". O humor nao é simplesmente urna forma de criati vi dad e 
individual, mas urna fonte de inova9ao social. Por sua polissemia e elasticidade 
radicais, o discurso lúdico é um recurso crucial na articula9ao de visoes 
alternativas da realidade social, sobretudo em épocas de Il}.Udan9a ou de intensos 
contatos interculturais. Considerando-se que a política é ·essencialmente urna 
luta pelo controle da defini9ao da situa9ao, pode-se ver o humor como um dos 
instrumentos políticos acionados no "management of meaning" (Cohen & 
Comaroff, 1976) para contestar, desafiar ou resistir as defini96es de urna 
situa9ao onde s~ apresenta urna multiplicidade de leituras possíveis. Quando a 
paródia remete a natureza da identidade étnica, aos princípios da sua constru9ao 
e ao potencial para sua reformula9ao, ela é capaz de gerar formas particularmen
te potentes de reflexividade cultural. 

Os rituais Pawana encenam urna dramatiza9ao rica e complexa das rela96es 
interétnicas e intertribais, com ressonancias míticas e históricas. Depois que as 
aldeias waiwai sofreram um processo de concentra9ao e que nao há mais 
"estrangeiros" a convidar como verdadeiros pawana, elas passaram a recrutar 
pawana cómicos em suas próprias fileiras . Tracei um panorama onde esta 
necessidade de "estrangeiros" é tida por um tra90 instrínseco e constitutivo. De 
um certo ponto de vista, pode-se considerar a estrutura social waiwai como um 
"exoesqueleto" que exige rela96es com outros grupos para se manter de pé. De 
um ponto de vista mais abrangente, podemos ver a sociedade waiwai como um 



A F ARSA DOS V lSJT ANTES ENTRE OS W AIW Al 261 

processo que está continuamente a se apropriar de for~as externas, convertendo
as em formas capazes de regenerar seu próprio sistema. A identidade waiwai nao 
se baseia na no~ao de urna "tribo" ou grupo substantivo, mas em urna categoria 
definida por cri térios de comportamento e recursos compartilhados; ela é, assim, 
capaz de se expandir e de abranger ou tras pes so as ou elementos, atra vés de urna 
reformula~ao mútua de suas características de inclusao e exclusao. 

Esta visao vai de encontro aquelas que caracterizamos grupos das Guianas, 
os Waiwai inclusive, como "atomísticos", "individualistas" e "mais simples" 
que os de outras regioes. Tal caracteriza~ao nao apenas ignora os padroes de 
relacionamento social e os códigos culturais complexos e altamente estruturados 
ali prevalecentes, como nos obriga, em última anáHse, a trocar a antropología 
pela psicología assim que entramos nas Guianas. 

A alternativa que estou sugerindo permite-nos, além disso, perceber a 
resposta indígena ao contato com a sociedade nacional, nao como urna simples 
rea~ao passiva a "agentes de mudan~a" exógenos, mas como urna postura 
ativa1nenteassumida,queinteragecomoexteriordeumamaneirareciprocamen
te condicionante. Pois nao há dúvida que, quando os exploradores e missionários 
ocidentais chegaram a regiao, eles se depararam com culturas que já tinharn suas 
próprias constela~oes de símbolos definidores de significado do Outro e do 
comportamento apropriado a se adotar nas rela~oes corn o exterior. Estes 
sistemas de significado canalizaram o impacto das influencias externas segundo 
rumos predeterminados, tanto quanto este impacto modificou os significados 
disponíveis para pensá-lo. Durante todo o tempoqueestiveentreos Waiwai, eles 
sempre entretiveram discussoes explícitas e continuadas sobre as situa9oes 
alternativas de con tato que poderiarn manter comos missionários, os agentes do 
governo e a popula~ao regional. Ta.is debates eram invariavelmente pontuados 
por declara~oes sobre o que significava ser "Waiwai". As farsas Pawana 
pa recem ser motivadas pelas mesmas idéias que Huizinga sugeriu em seu estudo 
clássico: tal vez seja o jogo, mais que a racionalidade, o que subjaz a origem da 
cultura; tal vez se ja 1nelhor definir o ser humano, nao como Horno sapiens, mas 
como Homo ludens. 

Tradu9ao: Eduardo Viveiros de Castro 
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Notas 

l. Basso cita o líder sioux e historiador indígena Vine Deloria, Jr. : ''O povo indígena 
sempre ficou muito desapontado com a falta de aten~ao concedida ao lado 
humorístico da vida indígena pelos que se intitulam especialistas nela ... Os índios 
sempre encontraram um aspecto engra~ado em quase todo problema, e as 
experiencias da vida foram, via de regra, 'tao bem caracterizadas por meio de 
chistes e anedotas, que estes se tomaram um genero próprio" (de Custer Diedfór 
Your Sins: An Indian manifesto, citado em Basso, 1979: 3). 

2 Ver Ferguson (1990), para urna recensao recente da literatura sobre a guerra, e para 
urna crítica de sua omissao geral do contexto de rela~oes interétnicas. 

3 É bem possível que estes dois existam como urna espécie de heróis culturais dos 
tempos modernos, capazes de mantera "realidade" da identidade "Waiwai". 

4 Esta pesquisa, sobre os sistemas de troca e a identidade étnica dos W ai wai, é parte 
de minhas atividades no curso de doutorado do Departamento de Antropología da 
Universidade de Chicago. No Brasil, contei como apoio institucional do PPGAS 
do Museu Nacional. O IIE Fulbright-Hays, a National Science Foundation e a 
Organiza~ao dos Estados Americanos concederam-me bolsas para as pesquisas 
preliminares e para o trabalho de campo (1982-86). 

5 As exce~oes sao os Mawayana, quefalam urna língua aruaque, e os Tarumá, de urna 
língua nao-identificada e presentemente esquecida pelos poucos sobre vi ventes.. Os 
Wapixana moradores dos ·campos, com quem os Waiwai da Guiana vem-se 
casando recentemente, também falam urna língua aruaque. 

6 Na ortografía waiwai contemporanea (estabelecida pelo missionário-linguista 
Robert Hawkins, e baseada no sistema fonético de K. Pike ), o 1 é urna vogal central 
alta fechada nao-arredondada [1] . Outros símbolos ortográficos distintivos sao: e 
para [tx]; x para [ch]; p para [p]; eh para a aspira~ao. 

7 Os Maroons sao descendentes de escravos africanos que se rebelaram contra seus 
senhores holandeses nos séculos XVIII e XIX, estabelecendo urna vida social 
autónoma nas florestas do Suriname. 

8 Certos valores cristaos f oram assimilados a estas normas, a medida que os W ai wai 
assumiram urna "identidade crista", a qual por sua vez acionaram para refor~ar sua 
identidade étnica. Por isto, a oposi~ao "povos pacíficos (Waiwai)/povos ferozes" 
é as vezes substituída por "cristaos (Waiwai)/povos ferozes". 

9 Assim, quando os recém-contatados Karafawyana, antigos inimigos dos Waiw_ai, 
viram sua identidade ser estigmatizada, aprenderam rapidamente a p·olítica de 
identidade tribal prevalecente na aldeia (entre Waiwai, Xerew, Parukwoto, etc.), 
e traduziram sua própria segmenta~ao local nos termos do novo. sistema. Eles 
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assumiram estas "novas" identidades, insistindo que eramos "parentes perdidos" 
daqueles cujo etnónimo passaram a partilhar, assumindo também todas as 
obriga95es de prentesco vinculadas a isto. 

1 O Assim também Simpson dizque os Kamarakoto (Pemon) usam o termo pabanaton 
("gente comerciante") para seus parceiros comerciais entre os Makiritare (1940: 
399, 357, apudColson, 1973: 16). Vertambém Coppens (1971) para a perspectiva 
dos Makiritare sobre suas rela9oes comos Pemon. 

11 Thomas (1972: 21) descreve urna estratégia utilizada por certos "grandes 
comerciantes" que exploram as rela9oes de afinidade, e diz que, embora os 
pawanaton sejam as vezes parentes ou pessoas nao-aparentadas, eles sao 
nonnalmente associados a rela9oes cunhado/cunhado ou sogro/genro (MB/ZS). 
Riviere ( 1969: 79-81) diz que "a rela9ao entre parceiros comerciais, ipawana, é 
tradicionalmente a de pito, . . . termo por que se tratam homens socialmente 
distantes" da mesma categoria de idade; esta rela9ao, sustenta Riviere, está 
modelada no papel de primo cruzado, afim potencial, entre borneos que nao sao 
de fato genealogicamente relacionados. A rela9ao pito é a versao trio da assim 
chamada "institui9ao peito" dos Caribes. 

12 Entre os aspectos dos festivais tradicionais que foram abandonados por influencia 
missionária estao as bebidas fermentadas, as representa9oes mascaradas de 
espíritos, e as rela9oes sexuais extraconjugais lícitas. 

13 Em outro jogo encenado durante o mesmo festival, os homens esconderam jabotis 
wayam vivos no capinzal espesso que circunda a aldeia, e as mulheres tentaram 

· achá-los. Seu sucesso foi acompanhado de comentários galantes, quando as 
mulheres traziam os bichos para cozinhar e "comer". 

14 Segundo as idéias waiwai sobre o processo de matura9ao, as mulheres vao ficando 
fracase magras coma idade devido a amamenta9ao, que implica urna transferencia 
de substancia corporal para a crian9a e o esgotamento das reservas de gordura da 
mae, font de seu leite. 

15 O mesmo tipo de complementariedade entre a estrutura ordenada e a energía 
inventiva e caótica aparece na troca cerimonial de flechas entre os ca9adores: ao 
entrarem estes na aldeia em fila indiana, dispostos segundo sua posi9ao na 
hierarquía social local, dois velhos fazem o papel de palha9os, percorrendo a fila 
enfeitados bizarramente, tocando urna música irreverente, imitando animais, 
fingindo defecar com ruído e deixando atrás de si limoes, e assim por <liante. Ver 
Seeger (1981: 115-19) sobre os wikenyi, palha9os idosos dos Suyá, e sobre as 
formas de humor <leste povo. 

16 O valor de um cachorro é principalmente determinado pelo tipo de animal que ele 
serve para ca9ar; daí esta conversa sobre o valor. 

.. 
·.· 
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17 Ao inferir a habilidade cinegética do pawana a partir dos adornos plumários, o 
chefe "waiwai" está estimando suas qualificav6es como marido em beneficio dos 
seus companheiros de tribo, como faria na vida real. A bra9adeira trazida pelo 
"visitante" é de um estilo tradicional em desuso, considerado belo mas antiquado. 

18 O duplo sentido sexual é deliberado. 

19 Manímtopo, um estilo tradicional de danva entre homens e mulheres que visa a 
seduvao, e abandonado devido a pressao dos missionários. 

20 "Play" e "joking", respectivamente (N.doT.) 

21 O "Povo do U rubu" sao seres antropomorfos poderosos que vi vem na camada mais 
alta do céu, estando mitologicamente associados aos xan1as, a impostura e a 
ressurreivao. 

22 Radc1iffe-Brown (1965 (1940, 1949]) já assinalara a associa9ao central entre 
rela~6es ou "alian9as" jocosas, marcadas pelo "desrespeito permitido", e rela96es 
marcadas pelo estrito respeito formal, geradas por alian9as matrimoniais. 

23 Parawa é um dos tipos mais perigosos de feiti<;aria mencionados pelos Waiwai, ¡1 
utilizado para vingar urna morte. :j'\ 



CASAS E CASAS MEBENGOKRE (JE)* 

VANESSALEA 

Este trabalho visa mostrar a correspondencia entre a mito logia, a cosmologia e 
a oliganiza9ao social dos Mebengokre (rnais conhecidos como Kayapó). Na 
discussao da organiza9ao social e do dualismo que en vol ve a no9ao mebengokre 
de pessoa, serao feitas analogias coro outras sociedades je e corn os Bororo. 1 

Lévi-Strauss afirma que entre os índios Yurok (da América do Norte), "as 
casas - assim denominadas na sua língua- tidas·pelos etnológos como meros 
edifícios, sao verdadeiros sujeitos de direitos e deveres" (1984: 190).2 

Para os Mebengokre, as Casas também sao pessoas jurídicas, como veremos 
adiante. 

A morfologia conceitual subjacente ao círculo de moradas que delimita o 
espa90 ocupado por urna aldeia nao é visualmente evidente. As habita95es sao 
muito parecidas entre si, com um espa90 mais ou menos regular entre cada urna. 
A única coisa que as distingue externamente é o seu tamanho. 

Urna habita9ao pode abrigar somente urna familia nuclear, mas, idealmente, 
é ocupada por urna f amília extensa uxorilocal. Atualmente, primas paralelas 
matrilaterais (e as vezes, até irmas uterinas) tendem a morar ern habita95es 
separadas,3 mas nestes casos elas se consideram. como pertencentes a urna 
mesma Casa, termo que é urna glosa sintética de kikre dzam dza ("casa/em pé/ 

* Agrade~o ao CNPq pelo financiamento a longo prazo de minha pesquisa, e a 
FINEP pelo financiamento de urna viagem ao campo entre junho e agosto de 1987 
(através de um convenio coma Unicamp). Foi nesta fase da pesquisa que coletei 
a maior parte dos dados a respeito das associa~oes míticas das Casas mebengokre. 
Agrade~o aos participantes do simpósio de Belém por seus comentários sobre o 
trab~lho, e a Geraldo Andrello por suas valiosas sugest6es sobre a versao final. 



266 AMAZóNIA: ETNOLOOIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

lugar"), cada qual ocupando urna posi~ao determinada em rela~ao ao eixo 
Lesteüeste no círculo da aldeia. 

Os Metuktire Mebengokre de Mato Grosso, com quem trabalhei, conside
rara-se membros de urna comunidade ligada por rela~oes de parentesco e 
dispondo de um mesmo acervo c~ltural; esta comunidade abrange as aldeias 
Bau, Pukanu, Kube-kakre, Kapoto e a aldeia da Cachoeira, a oeste dorio Xingu; 
e Gorotire, Kube1aakeyn, Kokraymoro, Kikretum e A'ukre, a leste dorio. 
Segundo a concep~ao mebengokre, cada aldeia concreta remete a urna aldeia 
ideal, constituída pela totalidade das Casas dispersas pelas aldeias que compoem 
a sociedade mebengokre. Cada Casa possui um património distintivo de nomes 
pessoais,4 prerrogativas e referencias mitológicas e/ou históricas. Nenhuma 
aldeia atual tem habita~oes representando todas as Casas. No Kapoto, por 
exemplo, em 1987, havia 31 habitav5es representando 14 Casas (ver Figura 1, 
planta da aldeia Kapóto).5 Cada Casa tem seus membros distribuídos, nao 
uniformemente, pelas aldeias acima mencionadas. Por exemplo, em 1982, a 
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Casa V, representada por apenas urna habita9ao na aldeia de Kretire, 6 era 
representada por tres habita9oes na aldeia entao existente de Mekranoti (que 
corresponde a aldeia atual de Kube-khlcre ). 

Para se referir a ausencia de urna determinada Casa, numa aldeia qualquer, 
diz-se dzam dza kapru, que podemos glosar por "posi9ao vazia". Na época da 
constru9ao da aldeia Pukanu, grandes espa9os foram deixados entre as habita-
9oes, na expectativa de preenche-los futuramente coma chegada de representan
tes das posi9oes vazias.7 

Cada Casa é urna unidade exogamica, cuja identidade distintiva é substan
cializada metaforicamente por bens simbólicos inalienáveis que integram seu 
patrimonio. Poder-se-ia argumentar que todo bem é simbólico, mas este termo 
é especialmente apropriado aqui, urna vez que os bens herdáveis na sociedade 
mebengokre sao imateriais: nomes pessoais e prerrogativas (nekrets). Esta 
última categoria inclui: 

- para homens, o direito de consumir determinadas por9oes de carne de 
ca9a; 

- para mulheres, o direito de criar certos animais de estima9ao (es tes 
animais identificam cada Casa visualmente, como se fossem "totens" ou 
emblemas vivos); 

- para ambos os sexos, o direito de fabricar e utilizar certos enfeites, 
desempenhar certos papéis cerimoniais e colecionar ou guardar determinados 
bens dentro de sua Casa. 

Por conveniencia, atribuí números ou letras a cada Casa. Para falar de urna 
determinada Casa, um Mebengokre remete a um dos principais atributos da Casa 
em questao.8 Fala, por exemplo, na "Casa da cauda do reí-congo" que é 
simultaneamente a "Casa do Leste" (Casa IV); ou fala na "Casa onde mataram 
a ave [mítica]" (Casa B). De acordo com Müller (1976: 70, 176), os Xavante 
falam de suas linhagens da mesma maneira: urna linhagem é concebida como 
"dona" (tedewa), ou detentorade um privilégio, como, porexemplo, o direito de 
usar determinadas sementes para fabricar enfeites. 

No caso dos Bororo, a invariabilidade da seqüencia de habita9oes nas aldeias 
e nos acampamentos é explicável em termos do arranjo espacial dos oito clas. 
Esta mesma invariabilidade foi notada por Nimuendaju (1946: 44) e Melatti 
(1979: 51) em rela9ao aos Ti-mbira Orieritais (Je), e por Tumer (1966: 32), 
Bamberger (1967: 131), Verswijver (1983: 302) e Vidal (1977: 63) ero rela9ao 
aos Mebengokre e Xikrin,9 mas nestes casos a explica9ao nao é consensual. Tal 
situa9ao. foi registrada também entre os Panara (Kayapó do Sul) 1º com seus 
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quatro "grupos de descendencia espaciais" (segundo Heelas, 1979) ou "clas" 
(segundo Schwartzman, 1988) que ocupam um lugar determinado no círculo da 
aldeia. 

Nos seus estudos sobre algumas sociedades timbira, DaMatta e Melatti 
adotaram o termo "segmento residencial" para designar urna fanu1ia extensa 
uxorilocal, ocupando duas ou mais habita96es, geralmente contíguas. Para 
DaMatta, os segmentos fazem parte do cenário político dos Apinayé (Timbira 
Ocidentais) e só funcionam como grupos corporados na medida em que assumem 
o papel de fac96es (1976a: cap.V). Para Melatti (1979: 51), os segmentos dos 
Timbira Orientais sao exogamicos, compostos por mulheres relacionadas 
matrilinearmente, extrapolando os limites de urna aldeia. DaMatta argumenta 
que é o dualismo do sistema de rela96es - os nominadores e genitores sendo 
categorias mutuamente exclusivas -que impede o desenvolvimento de grupos 
unilineares de descendencia entre os Apinayé (19,76b: 154). Há umconsensonas 
etnografias que este mesmo dualismo caracteriza os Je de modo geral. Retoma
remos esta questao adiante. 

Tumer afirma que os Mebengokre nao pensam em termos genealógicos e sao 
em geral indiferentes a natureza e grau genealógico das rela96es sociais (1966: 
302). No entanto, os 184 Metuktire da aldeia de Kretireforam capazes de me 
fornecer ( em 1981) genealogías que totalizam 1.260 pessoas a eles aparentadas, 
abrangendo entre cinco e sete gera96es. Turner (1979: 180) eBamberger (1974: 
377) consideram que os Mebengokre desconhecem qualquer forma de descen
dencia. Turner(1979: 180)afirmaaindaqueinexistemgruposexogamicosentre 
todos os Je Setentrionais (incluindo os Mebengokre) Is to contradiz a opiniao de 
Melatti e a minha própria, como já foi exposto. 

Vidal menciona que os homens xikrin nao se casam dentro de seu segmento 
(1977: 55) e nota que "os ornamentos e as riquezas aherdarencontravam-se( ... ) 
localizados, do ponto de vista espacial, num segmento determinado da aldeia" 
(ibid.: 115). Para a autora, isto nao implicaría urna no9ao de descendencia, pois 
ela considera que urna maior enfase é atribuida a transmissao de nekrets entre 
os homens do que entre as mulheres (ibid.: 116). Tal afirma9ao nao é aplicável 
aos Mebengokre. 

Vidal (ibid.: 108) corrobora a opiniao de Bamberger (1974: 374) de que os 
nomes masculinos passam em urna linha uterina de parentes masculinos (do 
irmao da mae ao filho da irma), e que os nomes femininos passam por urna linha 
agnática de parentes femininos (dairma do pai a filhado irmao). Melatti (1979: 
77-78), por sua vez, avan9a a explica9ao perfeitamente lógica de que o retorno 
de nomes masculinos compensa a transferencia de residencia por parte dos 
homens ( devido a uxorilocalidade ), concluindo que os nomes masculinos tendem 
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a acumular-se em segmentos específicos enquanto os nomes femininos se 
espalham pela aldeia . 

A perspectiva de Verswijver é bastante distinta. Numa análise recente dos 
Mebengokre, árgumenta (1984: 113) que os nomes de ambos os sexos, as 
prerrogativas cerimoniais e outros direitos, pertencem a matrilinhagens ou 
segmentos residenciais. A meq ver, o termo "segmento" gera confusao porque 
há dois níveis de segmenta~ao que é importante distinguir- intra-aldeia e inter
aldeias. Como vimos, duas ou mais habita96es que formam um segmento de urna 
Casa numa determinada aldeia, constituem simultaneamente um dos segmentos 
daquela mesma Casa dispers_os por várias aldeias. Parece-me igualmente 
inapropriado falar de matrilinhagens entre os Mebengokre. Nao há fundadoras 
de linhagens nem de Casas, e grupos de irmas e primas paralelas matrilaterais 
sao as proprietárias do mesmo acervo de nomes e nekrets. Se urna Casa se 
subdividedefinitivamente(abenngra), seupatrimoniotambémé subdividido, e 
os membros das duas Casas que resultam desta divisao passam a casar-se 
entre si. 

Na sociedade Mebengokre, todos pertencem a Casa da mae, e o termo atsikot 
apoy designa exclusivamente um grupo de germanos uterinos. Quando um 
homem se casa, instalando-se na habita9ao de sua esposa, parte da ca9a e peixes 
por ele obtidos deve ser enviada a sua Casa natal, para sua mae e irmas. Quando 
um homem herda o direito de comer urna por9ao específica de carne "bonita" -
ou seja, urna daquelas por96es que sao nekrets - esta é levada até a Casa de sua 
mae, onde é cozida e consumida, e idealmente compartilhada com os filhos de 
suas irmas, os legítimos herdeiros dentro de sua Casa. Foi-me afirmado pelos 
Metuktire que tais por9oes hereditárias nao sao compartilhadas coma mulher ou 
com os filhos de seu dono. 

Consequentemente, discordo da opiniao de Turner ( 1979: 181, 189) segundo 
a qual o sistema mebengokre desenvolveu ao máximo o princípio da separa9ao 
do homem de sua família natal e sua integra9ao a família de procria9ao. De 
acordo com Turner (ibid.: 184), um homem mebengokre é considerado, a medida 
em que seus filhos crescem, cada vez menos como um membro afim e cada vez 
mais como um membro consangüíneo da residencia que ocupa. De meu ponto de 
vista, o que Nimuendaju disse em rela9ao aos Timbira reflete com mais clareza 
a realidade mebengokre. Segundo este autor ( 1946: 126), o homem possui la9os 
muito mais fortes coma casa da mae, visto serem es tes indissolúveis, do que com 
a casa da esposa, porque estes podem vir a ser rompidos a qualquer momento. 
Dreyfus (1972: 56) expressa o mesmo ponto de vista quando afirma que os 
homens mebengokre sao apenas hóspedes habituais na casa da esposa e jamais 
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os chef es da fallll1ia, e que os la9os mais fortes sao aqueles que unem os homens 
a suas irmas, em detrimento da rela9ao conjugal. 

Idealmente, um homem transmite seus nomes, se provenientes de sua própria 
Casa, a um ou mais filhos de suas irmas ou primas paralelas matrilaterais. Os 
indivíduos de ambos os sexos tem entre cinco e trinta nomes. Na ocasiao de sua 
retransmissao, os nomes tendero a ser divididos entre vários nominados. Parece
me que este fenómeno deve-se a urna lógica dialética. U ma pessoa é identificada 
a um epónimo ( alguém de urna gera9ao ascendente com quem ela compartilha 
um ou mais nomes em comum); ao mesmo tempo, diferencia-se dele porreceber 
um ou mais nomes provenientes de outro/s epónimo/s. Do fracionamento de 
nomes na ocasiao de sua transmissao, e do fato que as pessoas normalmente 
recebem nomes de vários epónimos - mesmo quando sao transmitidos por um 
mesmo nominador (a quem cabe recitar os nomes no ato da transmissao) - , 
resulta que ninguém é a réplica exata de urna outra pessoa. 

Este processo de identificar e contrastar, simultaneamente, deve-se tal vez ao 
fato de que os mortos sao urna amea9a a seus parentes próximos, urna vez que 
buscam levá-los consigo. Portanto, o fracionamento dos nomes dos mortos entre 
vários nominados dilui sua identifica9ao com qualquer um deles. Seguindo a 
mesma lógica, observa-se urna tendencia, entre indivíduos que.receberam nomes 
de alguém morto há pouco tempo, de serem conhecidos públicamente por um 
nome que seu epónimo possuía mas nao usava, reservando-se para retrans
missaq o nome pelo qual o epónimo era conhecido. 11 

Urna outra razao explica porque cada Mebengokre possui tantos nomes: o 
indivíduo temo direito de retransmitir somente aqueles nomes provenientes de 
sua própria Casa. Urna mulher que recebeu nomes da irma de seu pai detén:i o 
usufruto vitalicio <lestes nomes. Idealmente, as mullieres retribuem a seus irm~os 
- que dao seus nomes aos filhos das irmas - passando seus nomes as filhas 
<lestes. Os genitores jamais poderiam passar seus nomes a seus filhos, de modo 
que as mulheres precisam aguardar o nascimento de urna neta (tabdzwe) para 
transmitir seus nomes (que receberam, por exemplo, da mae da mae) a urna 
herdeira uterina. Para os homens, sao suas irmas que produzem seus herdeiros 
uterinos. Nomes e nekrets passam exclusivamente das categorias n.henget 
(irmao da mae, pai da mae e pai do pai) e kwatey (irma do pai, mae da mae e mae 
do pai) aos tabdzwe (filhos dos filhos; filhos da irma para Ego masculino; filhos 
do irmao para Ego feminino). 

Estes termos indicam, evidentemente, urna parentela bilateral ou cognática, 
o que é algo compartilhado comos demais Je e comos Bororo. Urna ideologia 
uterina é expressa pela afirma~ao que nomes e nekrets devem sempre voltar a 
Casa de origem, onde surgiram (katoro dza - "surgir/lugar") e onde tém suas 
raizes (dza kray- "lugar (do) come90/base origem"). 
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Diagrama 1 - Mostrando alguns termos de parentesco ligados a nomina~ao e 
exemplos da transmissao de nomes 
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Minha hipótese é a de que a combina9ao desta ideo logia coma existencia de 
urna parentela cognática e com a regra de residencia uxorilocal acarreta 
determinadas tensoes. Os avós tem urna rela9ao afetiva forte com seus netos, 
independentemente de serem estes seus herdeiros uterinos (caso da MM em 
rela9ao aos DCh), de meramente residirem juntos (caso, idealmente, do MF em 
rela9ao aos ·och) ou deles residirem em outra Casa (caso da FM e do FF em 
rela9ao aos Ch Ch). O fato dos avós que se situam fora da linha uterina (MF, FM 
e FF) poderem transmitir o usufruto vitalício de seus nomes aos netos, se detem 
sua posse plena (ou seja, se os nomes originaram-se em sua casa), serve, me 
parece, para amortecer o conflito entre o dever e o afeto ( ou entre a 
obrigatoriedade e o direito de escolha) inerente ao sistema social mebengokre. 
Isto é refor9ado quando os homens afirmam poderem vingar-se da negligencia 
de suas irmas (na troca recíproca de alimentos e de nomes) entregando seus 
nomes a seus netos, obrigando assim suas irmas a aguardar o nascimento de um 
bisneto (D.DS) para recuperar estes nomes -já que deve haver somente um 
detentor por gera9ao. 

Em suma, o aspecto bilateral do sistema de nomina9ao, frequentemente 
notado na literatura, é enganador. O te.rmo kaymeta designa quem temo usufruto 
vitalício de nomes e prerrogativas. A explica9ao que recebi quando perguntei 
sobre o significado <leste termo é a seguinte: quando urna pessoa vai para a 
cidade, ela pede a alguém para "ficar de olho" em sua casa. Quando o dono 
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retoma, ele toma sua casa de volta. Analogamente, se alguém dá um nome para 
urna crian9a em outra Casa, quando nasce outra crianc;a na Casa dos donos, a 
primeira terá que devolve-lo a este lugar de origem. 

Os termos para primos-cruzados (ver Diagrama 2) sao compatíveis como 
sistema de nominac;ao:12 Para Ego feminino e masculino, a prima cruzada 
matrilateral é quem potencialmente recebe o nome da mae de Ego, e é assim urna 
mae classificatória (ná). O irmao desta é um irmao da mae classificatório 
(nhenget). Para . Ego feminino, os primos cruzados patrilaterais sao filhos 
classificatórios (kra); para Ego masculino sao sobrinhos (ZCh) classificatórios 
( tabdzwe). Is toé in tel igí vel se lembramos que, para Ego fe minino, a filha de sua 
prima cruzada patrilateral é a herdeira legítima dos nomes que Ego recebeu da 
irma de seu pai , e a pessoa em cujo favor Ego <leve renunciar mais tarde. 

=O 

O= 
nhenget na 

Ego fem. = kra 
Ego mase. = tabdzwe 

Ego fem. = tabdzwe 

Diagrama 2 - Termos para primos cruzados e trés exemp/os de 
transmissiio de nomes 

Melatti fez a observa9ao em rela9ao aos Timbira, mas válida para todos os 
Je, que a transmissao de nomes parece negar a proibi9ao do incesto ( 1979: 78). 
De fato, é o homem quem fabrica o corpo dos filhos com seu semen, mas sao os 
irmaos de sua esposa que fabricam a persona social de seus filhos. As mulheres 
cedem seus irmaos para gerar filhos em outra Casa; em troca, recuperam os 
nomes e nekrets de seus irmaos para seus filhos. 

As chamadas "rela9oes de substancia" receberam muita enfase na literatura 
sobre os Je. Tais rela9oes dizem respeito ao partilhamento de restri9oes 
alimentares pelos membros dafanu1ianuclear,·quando um de seus membros está 
doente. 13 Seeger ( 1980: 131) chama os grupos definidos por tais rela9oes de 
"grupos de descendencia corporal". Parece-me importante enfatizar, entretanto, 
que tais rela9oes nao dizem respeito a urna no9ao de substancia propriamente 
dita, rnas, conforme observou Nimuendaju (1983: 80), a um "lac;o místico" que 
une a condi9ao organica ou corporal de certos indivíduos. 
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Para os Mebengokre, a individualidade das pessoas perece com sua carne e 
com a memória delas enquanto indivíduos. Mas sua essencia ou substancia 
metafísica, contida nos nomes pessoais e prerrogativas herdáveis, é imputres
cível, porque recuperada pela sociedade. 14 Os mortos,já que usam "necronimos" 
(nomes distintos dos que tinham enquanto vivos), parecem separar-se de seus 
nomes antes de partir para a aldeia dos mortos. 

Os nomes e nekrets das Casas mebengokre assemelham-se bastante as 
propriedades clanicas dos Bororo. J.C. Crocker (1985: 33) comenta que para os 
Bororo o conceito de aroe, as vezes glosado pelo autor como "totem", denota a 
alma ou o no1ne pessoal. Designa, entre outras idéias, " ... urna certa essencia 
imatetjal que é a dimensao metafísica do ser humano ... " (ibid: 15).15 

Crocker, contudo, parece-me confuso ao argumentar que os Bororo sao 
funcionalmente, mas nao ideologicamente, matrilineares (1985: 32), ao dizer 
que, se que os membros de um cla es tao ligados por descendencia comum, " .. .isto 
se refere mais a este parentesco matrilinear com a entidade mística do cla, com 
seus totens, do que a urna ideologia de hipotéticas conex6es genealógicas" 
(Crocker, 1976: 168). 

Lévi-Strauss (1962: 20) argumentou - a meu ver, de modo convincente
que um grupo exogamico pode crescer em tais propor96es que se torna 
impossível definí-lo empíricamente através de genealogías. Nestas circunstan
cias, umaregrainequívocadedescendencia(matri-ou patrilinear)eumnomeou 
marca distintiva transmitidos por esta regra passam a substituir o conhecimento 
dos la9os reais. 

Para os Mebengokre, cada Casa tem um .lugar de origem numa determinada 
por9ao do círculo aldeao, onde seus membros erguem as habita96es desde 
tempos imemoriais. Na perspectiva mebengokre, o tempo mítico converge com 
o tempo histórico; nao há qualquer ruptura significativa no passado. No decorrer 
da ttajetória mítico-histórica de cada Casa, os feítos dos antepassados uterinos 
dao origem a seu patrimonio de nomes e prerrogativas distintivas, que por isto 
formam um conjunto aparentemente arbitrário. 

O uso dos nomes e nekrets dos antepassados cancela o vácuo temporal entre 
eles e os vivos. Tudo q:ue os antepassados tinham de imperecível é encontrado 

/ 

entre os vivos. E como se a essencia de cada Casa fosse transmitida num vasto 
fio composto por no mes e prerrogativas, em um processo que nao deixa de ter 
analogías com a no9ao ocidental de transmissao genética. 

A posse legítima de nomes e nekrets gera constantes disputas. t6 Os Meben
gokre afirmam que, antigamente, as mulheres passavam as vías de fato devido 
a apropria96es indébitas de nomes. Testemunhei pessoalmente várias disputas 
verbais em rela9ao a nomes e nekrets. Em Gorotire, f oi afirmado pelos 
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. Mebengokre que abriga nesta aldeia que resultou, alguns anos atrás, na cria9ao 
da aldeia de Kikretum, deveu-se um desentendimento sobre nekrets. 

O patrimonio de cada Casa nao é estático; ele pode ser enriquecido por novas 
aquisi~oes ou empobrecido porroubos. Mas cada Casadetém um núcleo de bens 
que é concebido ( corretamente ou nao) como atestando suas origens imemoriais. 
Os nomes e nekrets mais valorizados sao os mais "puros", no sentido de 
pertencerem indiscutivelmente a urna Casa. Nomes e nekrets que passaram a 
circular dentro de uma Casa alheia, devido a sua nao-devolu9ao depois de 
emprestados, perdem sua fun~ao diferenciadora, podendo consequentemente·ser 
objeto de renúncia (kanga) por aquele"s que se consideram seus donos legítimos. 
. Os nomes tem um aspecto "místico", expresso no fato de que um bebe nao 

pode receber muitos nomes - nem te-los confirmados cerimonialmente antes 
que sua pele ou envoltório endure9a (ka teyts)-sem colocar sua vida em risco. 
Consequentemente, um bebe que .morre antes de receber quaisquer nomes 
inexiste socialmente: nao se realiza urna dan9a funerária em sua honra e o 
período de luto dura poucos días, ao invés de vários meses. 

Como já notou Turner (1966), urna série de tabus alimentares aplica-se as 
pessoas com certos nomes cerimonialmente confirmados. Infringir tais tabus 
resulta sempre em doen9a de pele (ka noy noy ). Este mesmo autor ( 1966; 1980) 
descreve a pele como a fronteira entre o indivíduo e a sociedade. Na língua 
mebengokre, a palavra ka (que pode se glosar como envoltório) designa, além da 
pele, a roupa, os sapatos etc. Isso me sugere que no.mes e nekrets sao 
considerados como um "envoltório" do organismo, urna segunda pele que a 
sociedade recupera do indivíduo na ocasiao de sua morte para poder se 
reproduzir. 

Maybury-Lewis (1979: 305), ao sintetizar os resultados das pesquisas do 
projeto Harvard-Brasil Central sobre os Je e Bororo, sugere que estas sociedades 
tériam em comum umadistin~ao nítida entre o domínio público e o privado, entre 
a área cerimonial e as unidades domésticas (onde sao relegados os assuntos 
cotidianos). Na literatura sobre os Je, a esfera das mulheres é consensualmente 
equacionada a "periferia", palavra com conota9oes valorativas e nao somente 
espaciais. Barnberger (1967: 128), por exemplo, descreve a área feminina como 
fracamente social, afirmando que as mulheres tem um papel quase inexistente em 
rela~ao aos assuntos comunais (ibid.: 162). Segundo esta autora, "alocaliza9ao 
das mulheres na periferia da aldeia simboliza seu papel apolítico e marginal na 
sociedade kayapó [mebengokre]" (ibid.: 173). DaMatta (1976b: 154-55) asso
ci.a a área doméstica com o domínio da natureza e dos la~os biológicos 
(remetendo as "rela9oes de substancia"), enquanto associa a área cerimonial 
(que descreve como jurídica e/ou pública) como domínio da cultura. 
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Se considerarmos as Casas como pessoas jurídicas, torna-se evidente que 
elas controlam todos os bens escassos na sociedade mebengokre. Estes incluem 
os nomes bonitos (idzi mets) que suscitam as grandes cerimonias de nomina9ao, 
os principais adornos, certas máscaras, urna grande quantidade de papéis e 
cantos cerimoniais, e até os chocalhos que desempenham um papel importante 
em todas as cerimonias, marcando o ritmo das dan<;;as e dos cantos. 

O trabalho de Turner indica que nomes e nekrets circulam aleatoriamente de 
casa em casa. Por is so, embora reconhe9a a ati vidade cerimonial como o foco da 
vida je e bororo, afirma, enigmaticamente, que, para os mebengokre, "a maior 
parte da atividade cerimonial dedica-se a nomina\:ªº e outras formas de 
celebra\:ªº de rela9oes marginais" (1979: 206). Turner - como também 
DaMatta (1976a: 121) - define como marginais as rela9oes entre os nhenget, 
as kwatey e seus tabdzwe (ver o Diagrama 2) porque es tes paren tes nao integram 
a família nuclear, cujos membros respondem pelo bem-estar físico uns dos 
outros através da prática mútua de resguardo. 

Como já argumentei, sao as kwatey e os nhenget que transmitem a essencia 
metafísica dos ancestrais a seus tabdzwe. Os genitores fabricam e nutrem o 
organismo do ser humano, mas os nhenget e as kwatey o transformam em urna 
pessoa. 

As Casas sao privadas, nao somente porque o acesso a elas é restrito a 
indivíduos específicos, mas também porque constituem o domínio das particu
laridades - bens simbólicos, interesses políticos, dever masculino de vingar 
homicídios praticados contra seus membros ... O patrimonio cultural da socie
dade mebengokre é segmentado pelas Casas cu jo conjunto forma urna totalidade. 
Esta idéia é exemplificado pela associa\:ao de cada por9ao de carne de anta (o 
animal de maiorporte na regiao) a urna determinada Casa, cu jos membros detem 
o direito de consumi-la. A soma de por9oes produz urna totalidade-o corpo da 
anta ou a soma das Casas que constituem a sociedade Mebengokre. A aldeia é 
também descrita metaforicamente pelos Mebengokre como um corpo humano, 
com as pernas a leste, a cabe<;;a a oeste, e o pátio representando a barriga. 

As cerimonias sao ocasioes eminentemente estéticas porque realizam a 
composi9ao mais completa do corpo social, articulando os membros de cada 
Casa através de seus respectivos papéis. Até os mortos vem assistir as cerimo
nias, razao pela qual as casas sao abandonadas a eles pelos vivos, que vao 
acampar no pátio. J.C. Crocker ( 1985: 35) afirmou que "os Bororo criaram urna 
solidariedade organica que nao é menos real por ser simbólica". Is to se aplica 
perfeitamente aos Mebengokre. 

As Casas convergem para o centro porque é lá, na casa dos borneos (nga ), que 
sao discutidos e comunicados para a aldeia inteira assuntos de interesse 
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coletivo. 17 Em outras palavras, a casa dos homens, reunindo membros de todas 
as Casas, representa um espac;o neutro ondeé feíto um esforc;o para harmonizar 
os interesses particulares e faccionais que amea\:am a integridade da aldeia. 

Lévi-Strauss (1984: 189-91) sugeriu a introdu9ao da noc;ao de Casa (no 
sentido de pessoa jurídica) no vocabulário etnológico como um instrumento para 
entender sociedades onde há tensoes ou conflitos entre princípios antagónicos, 
princípios que albures sao mutuamente exclusivos, como por exemplo a descen
dencia e a residencia, ou, na terminología medieval,. os direitos de ra9a e de 
escolha. Nas "sociedades de Casas", urna considerac;ao restrita as regras de 
descendencia é inoperante, porque tais sociedades tendem a subverter a lingua
ge_m de parentesco que entretanto empregam. 

Dando exemplos dos problemas que tais sociedades podem enfrentar, este 
autor menciona a integrac;ao de urna linhagem agnática e urna parentela 
cognática (Lévi-Strauss, 1984: 204), e o paradoxo de que o matrimonio alisó 
ali a doi s grupos, na medida em que urna mulher, cedida como esposa a um deles, 
mantém sua lealdade ao outro, a título de irma (ibid.: 215). Estes dois exemplos 
sao a face inversa do caso mebengokre. 

Na sociedade mebengokre, a ideología de descendencia uterina nem sempre 
corresponde a realidade empíricamente observável, em rela9ao a transmissao de 
propriedade. Quando alguém da Casa X empresta um nome ou nekrets a um 
membro da Casa Y e, caso ocorra urna cisao posterior da aldeia ou a migra9ao . 
de algumas famílias, a Casa X se ache sem membros residentes na aldeia onde 
mora o usufrutário de seu nome ou nekrets da Casa Y, este pode apropriar-se 
(ami nhon) do bem em questao para incorporá-lo ao patrimonio de sua própria 
Casa. 

Outro exemplo: quando urna mulher nao sabe quem sao os descendentes 
. uterinos de seu pai - se por exemplo este faleceu durante sua infancia - , e a 
Casa do pai nao está representada na aldeia da filha, ela pode salvar (puta) da 
extin9ao o nome do pai, dando-o a um filho. Se~ subsequentemente, os donos 
legítimos do nom.e nao vierem a residir na aldeia deste menino, exigindo a 
devolu9ao do nome, ele assumirá a posse plena, retransmitindo o nome a um de 
seus próprios tabdzwe. 

A possibilidade de burlar a regra que restringe aos usufrutuários vitalícios os 
empréstimos de bens fora da Casa de origem explica a transferencia de alguns 
bens de urna Casa a outra. Os Mebengokre explicam tais casos como excec;oes, 
porque contradizem sua ideología uterina.18 

Entre os Bororo, há urna associa9ao entre os clas e os mitos (Albisetti & 
Venturelli, 1969), e entre os Xavante há urna associa9ao entre as patrilinhagens 
e os mitos (Laura Graham, com. pess.). Esta correspondencia entre os mitos e· 
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a organiza9ao social ainda nao . f oi aprofundada em rela9ao a sociedade 
mebengokre, questao que, a guisa de conclusao, passo a ilustrar com alguns 
exemplos. Os raios e relampagos tiveram sua origem quando foi negada a Bep
kororoti (um ancestral da Casa V) urna por9ao de carne de anta a qua1 tinha 
direito. Ele se transformou emrelampago e foi morar no céu. Posteriormente foi 
morto por um monstro aquático (mru kaak), mas seus descendentes celestes 
sobreviveram e continuam fulminando as pessoas até hoje. Bep-kororoti está 
também associado a inven9ao da tonsura característica dos Mebengokre, bem 
como a borduna em forma de espada. 

A noite originou-se quando Woti' o, um ancestral da Casa VI, casou-se com 
a filha de Tsoypekro, o dono da noite. Até entao, apenas havia o dia. Os 
Mebengokre resolveram conseguir anoite como so gro de W oti 'o, para poderem 
ter rela9oes sexuais sem serem observados. Receberam-na se lada dentro de urna 
' 
caba9a, tendo sido ordenados a nao abrí-la até chegar de vol ta na sua aldeia. Um 
rapaz nao-Mebengokre, Nhyburuwa, que os acompanhava, desobedecen a 
ordem e abriu a caba9a no meio do caminho. Os animais de estima9ao do dono 
da noite escaparam - forniigas, cobras, escorpioes e aranhas. Nhyburuwa foi 
transformado numa ave noturna. 19 

,. 
A Casa B é urna das mais prodigiosas mitologicamente. E designada com ak 

bi dza ("ave/matar/lugar"). Segundo a mitología, originalmente existía apenas 
urna ave gigantesca, que devorou urna: kwatey de dois irmaos, Kukrut-twiri e 
Ngokonkru. Para vingar a morte desta parenta, os dois irmaos entraram no 
Tocantins, crescendo a tais propor96es que seus pés atingiram a margem oposta 
dorio. Quando foram esperar a ave gigante debaixo de seu ninho, o irmao mais 
novo falou para o mais velho: "Kra [amigo formal], vai voce na frente !"2º O 
irmao mais velho respondeu: "Kra, vai vocé na frente!"2

L Este diálogo transfor
mou os dois irmaos nos primeiros amigos formais . Atualmente, esta rela9ao é 
transmitida patrilateralmente, mas os amigos nao sao considerados parentes. 
Após a morte da ave, os irmaos arrancaram as penas de suas pernas, dando 
origem a touca branca de penas de gaviao-real, usada boje entre os Metuktire 
exclusivamente pelos membros da Casa B. 

O mesmo mito conta que, em seguida, os meninos (da categoría de idade 
mebengadzure) foram ver o cadáver da ave gigante, arrancando-lhe as penas que 
restavam. Cada urna transformou-se numa ave, dando. origem a maioria das 
espécies existentes boje. 

Num outro episódio das aventuras <lestes irmaos, Ngeti, um índio caníbal, 
devorou um de seus sobrinhos (ZS). (O pai desta crian9a era Pateyte, que 
adquiriu o fogo da on9a). Antes de matar Ngeti, os dois irmaos pintaram seus 
rostos com carvao. Um peda90 caiu-lhes nos ol.hos, dando origem as pupilas; até 
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en tao as pessoas tinham olhos brancos e enxergavam mal; desde entao enxergam 
bem. Num outro epis6dio ainda, os dois irmaos deram origem ao bonito choro 
cerimonial, contrastado como choro feio existente até entao. 

; 

E nestamesma Casa, m~s supostamente antes do nascimento de Kukrut-twiri 
. e Ngokonkru, que vivía urna velha chamadaNhikwarekway. Certa ocasiao, um 
rato pulou no seu ombro e lhe disse para experimentar o milho, que nao era 
reconhecido como alimento; desde entao, esta planta passou a ser cultivada pelos 
Mebengokre. 

N aquela época, o milho crescia numa árvore gigante que os homens resolve
ram derrubar. Estava localizada, segundo os Mebengokre, na área onde vivero 
boje os Apinayé e Krah6. U m menino (da categoría de idade mebengadzure) foi 
até a aldeia para buscar um machado; encontrou um rato dágua,22 que matou e 
comeu. Envelheceu imediatamente, a ponto de mal conseguir arrastar seu 
machado até o pé de milho. Este evento é tido como a origem da velhice, que 
assola o hornero desde entao. Após a derrubada do pé de milho, as pessoas 
espalharam-se em todas as dire<;oes, dando origemaos diversos povos indígenas 
atuais. 

Os produtos agrícolas originaram-se quando Bakako, da Casa IX, casou-se 
com urna estrela, Nhak-pokti. Depois de passar algum tempo na aldeia 
mebengokre, ela voltou ao céu, em busca de novos alimentos para os índios. 
Trouxe (para plantar) mandioca, batata-doce, banana, cará, abóbora e algo
dao.23 

O sol e a lua antigamente eran1 dois irmaos, ancestrais da Casa XII; brigaram 
entre si e foram morar no céu. A morte surgiu quando Lua, entao ainda um 
homem, pisou num túmulo. 

Kengare, da Casa XIV, é tido como o primeiro Mebengokre que matou um 
branco. Pego u um chapéu vermelho da cabe<;a do morto, tomando-o seu n!!krets. 
Este é atualmente um dos mais disputados enfeites cerimoniais - isto é, o direito 
de usar um chapéu vermelho - ; a única mulher que reside na posi<;ao des ta Casa 
entre os Metuktire é urna 6rfa, capturada alnda pequena da Casa D, em outra 
aldeia. 

O importante ofício de líder cerimonial (ngre nhon dzwoy) é um nekrets da 
Casa XVI. Teve origem quando um menino-morcego (ou dois meninos, em 
algumas versoes do mito) foi adotado por esta Casa. Este menino-morcego 
ensinou também os cantos24 e dan<;as associados as pescarias com timbó (ngore 
kadzu mtoro). 

Ngeti (da tribo canibal Kube-kakre), foi adotado na Casa XVII. Assava e 
comia crianc;as, inteiras ou apenas seu figado. Esta figura mitológica é bem 
conhecida das crian<;as. Quando se comportam-> mal, suas maes as assustam 

. ' 

ameac;ando chamar Ngeti. A placenta, descrita como a carne de Ngeti, está 
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associada a um papel ritual que dois membros des ta Casa representam atualmen
te na aldeia Kapoto. Quando nasce urna crian~a numa Casa qualquer, eles vao 
até lá e depositam urna folha (turu) no chao, com que a mae embrulha a placenta 
antes de a enterrar. 

Dos vinte e nove mitos que pesquisei, vinte e dois estao associados com urna 
ou mais Casas, e nove mencionam um indivíduo de urna Casa e seu conjuge de 
ou tra. Na realidad e, as figuras mitológicas tendero a ter vários nomes, muitos dos 
quais pertencem a (ou sao usufruidos por) pessoas da aldeia Kapoto. Outros 
remetem a seus parentes nas demais aldeias mebengokre. Alguns dos enfeites e 
papéis que sao nekrets de determinadas Casas tem sua origem explicada em 
mitos, legitimando sua posse. Outras aquisi~oes mencionadas nos mitos bene
ficiam, ou prejudicam, a sociedade como um todo. Os mitos nao somente 
demonstram que, na ótica mebengokre, alguns aspectos do cosmos surgiram da 
sociedade - o sol, a 1 ua, a noite -, como também certos processos fisiológicos 
e tra~os físicos - a velhice, a morte, até as pupilas dos olhos. 

Os exemplos acima permitem entrever as liga~oes entre os mitos e as Casas 
(para outros exemplos, ver Lea, 1986), questao que ainda aguarda um maior 
aprofundamento. Um problema que desejo propor aos pesquisadores dos 
Timbira é este: em que medida os "segmentos" destas sociedades nao estariam 
ligados aos mitos? 

Dentro do continuum formado pelas sociedades je e bororo, o enfoque 
adotado neste artigo aproxima os Mebengokre dos Xavante, com seus clase suas 
patrilinhagens disputando entre si prerrogativas reivindicadas por seus mem
bros. 25 Aproxima-os também dos Bororo, com seus oito clas, cada um com um 
rico patrimonio de nomes e prerrogativas cerimoniais, e também dos Panara. 

Nao posso saber até que ponto os Mebengokre contrastam com as demais 
sociedades je setentrionais. W.H. Crocker (1977: 260), que estudou os 
Ramkokamekra, afirma que as "longhouses" , ou certas matrilinhas dentro 
delas, possuem ritos específicos ( 1979: 239). Menciona também a transmissao 
temporária de direitos cerimoniais pelas mulheres as filhas de seus irmaos, na 
expectativa de sua devolu~ao a "linhagem ritual" onde devem permanecer para 
sempre. 

Os "domes tic clusters" encontrados por Lave entre os Krikati sao parecidos 
com os "segmentos residenciais" detectados entre os Timbira Orientais por 
Melatti. Lave (1967: 315) afirma nao compreender porque os Krikati dizem que 
os nomes permanecem sempre no mesmo lugar; o fato dos nomes poderem ser 
roubados, segundo os Krikati, sugere que sao concebidos como propriedade 
(ibid: 148). Concluí que se as casas mantero a mesma ordem em rela~ao ao Leste 
e ao Oeste, quando as aldeias sao transferidas de lugar, en tao a correspondencia 
entre os pontos cardeais e os nomes e prerrogativas cerimoniais deveria ser 
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explorada (ibid: 1 O l ). Os segmentos, clusters e longhouses timbira sao eviden
temente aparentados entre si e as Casas mebengokre - mas saber em que grau 
e até que ponto é um problema complexo, diante da literatura disponível. Os 
Mebengokre nao possuem um sistema clássico de descendencia, mas urna 
ideo logia de descendencia uterina que aloca os indivíduos inconfundi velmente a 
Casa da mae - urna unidade exogamica. 

Foi-me observado26 que meu uso do termo "Casa" nao corresponde exata
mente aquele proposto por Lévi-Strauss (que o aplica basicamente as sociedades 
cognáticas), e que tampouco este autor teria resolvido satisfatoriamente a 
questao das "sociétés a maisons ". De qualquer maneira, se eu nao tivesse me 
inspirado em Lévi-Strauss para analisar as Casas mebengokre como pessoas 
jurídicas, teria me resignado (como Boas no seu estudo dos numayma kwakiutl)27 

a descreve-las como correspondendo a um tipo de estrutura sem equivalen te nos 
anais da etnología. 

Notas 

1 Para urna discussao da área cultural je-bororo, ver Maybury-Lewis, org., 1979 
(lntrodu9ao e Conclusao ). 

2 As traducóes dos trechos de artigos ou li vros nao indicados em portugues na 
bibliografia sao de minha responsabilidade. 

3 Este fenómeno está ligado ao controle, pelos indivíduos, dos bens adquiridos da 
sociedade envolvente. 

4 O sistema onomástico mebengokre é analisado mais detalhadamente em Lea, 
1992. 

5 Posteriormente esta aldeia ficou conhecida pelo nome Metuktire. A planta é 
esquemática; as habita~óes atuais sao retangulares. Os algarismos e letras usados 
para identificar as Casas remetem a um croqui da aldeia de Kraymepruyaka, , 
situada ao oeste do río Xingu na década de 30 (Lea, 1986). E a aldeia onde vários 
dos Metuktire com quem trabalhei passaram sua infancia. Os algarismos romanos 
referem-se as primeiras Casas cujos membros atravessaram o Xingu, no início do 
século; as letras identificam as Casas cu jos membros chegaram posteriormente ao 
lado ocidental dorio. O fato de tres habita9óes estarem no lugar "errado" pode ser 
explicado da seguinte forma: urna mulher da Casa XI fez sua habita9ao no espa90 
da Casa IV, a qual pertence seu marido, devido a um desentendimento co suas 
irmas. Urna mu1her da Casa IV fez sua habita9ao no espa90 da Casa XI, onde seu 
filho reside uxoriloca]mente. Urna mulher da Casa VI, cujo pai morreu e cuja mae 
está casada com outro homem, fez sua habita9ao ao lado de sua sogra, da Casa XIV. 

6 Em 1987, a popula9ao desta aldeia (já abandonada) residía na aldeia Kapoto. 
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7 Discordo assim de Turner quando este afirma (1979: 174) que, para os JeBororo, 
a comunidade da aldeia individual constitui o nível superior da estrutura social. 

8 Ver Seeger, 1981, a respeito da existencia de casas com nomes específicos na 
sociedade Suyá (Je). 

9 Gralmente, a literatura classifica os Xikrin como um sub-grupo Kayapó. Já que os 
Metuktire os consideram como um povo separado (Dzore ), embora muito próximo, 
ad oto este uso aqui. 

10 Os Panara sao mais conhecidos como Krenakore. Heelas (1979) os identificou aos 
Kayapó do Sul, o que foi posteriormente confirmado por Schwartzman (1988). No 
entanto, a designa~ao "Kayapó do Norte/ Kayapó do Sul" é enganadora; na 
realidade tratam-se de dois povos com línguas distintas; os M'bengokre (Kayapó 
do Norte) aproximam-se mais dos Timbira, em termos lingüísticos, do que dos 
Panara (Kayapó do Sul). 

11 Como notou Ladeira (1982; 43): "O 'valor' dos nomes pessoais reside ... na 
obriga~ao da troca: no receber e no doar nomes". 

12 Cf. Ladeira (1982: 100): "Os dados levantados por mim entre os Timbira indicam 
que os termos pAra os primos cruzados variam dependendo do sexo de Ego, como 
resultado da influencia de nomina~ao". 

13 Sao encontrados também entre outros grupos indígenas. Ver, por examplo, 
Viveiros de Castro (1986: 439) a respeito dos Araweté, um povo tupi-guaraní. 

14 Ver Melatti (1978: 127) a respeito desta questao entre os Timbira. 

15 Esta análise de Crocker parece, por sua vez, ter sido influenciada por Durkbeim 
( 1964: 189), que descreveu o totem como a forma material com que a imagina~ao 
representa urna substancia imaterial. 
, 

16 E interessante notar que a posse de nomes também suscita disputas empelo menos 
urna sociedade da Nova Guiné: ver Harrison, 1990. 

17 Os M'bengokre dizem que antigamente os homens tinham que ficar reunidos na 
casa dos homens para defender a aldeia de ataques contra seus inimigos externos. 

18 Pessoas sao também acusadas de roubarem nomes e nekrets dos inimigos que 
morreram nas suas maos. E além da modalidade de usufruto já descrita, um 
indíviduo que cava sozinho um túmulo adquire usufruto vitalício de urna das 
prerrogativas do morto. 

19 Poropot, curiango ou bacurau. Este mito lembra aquele da caixa de Pandora, tema 
que nao posso desenvolver aquí. 

20 "Kra, kukam a ga". A palavra kukam está relacionada ao termo kutewa, que 
designa os primogenitos. 
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21 "Kra, yapu a ga ". A palavra yapu está relacionada ao termo kutapure, que designa 
os ca~ulas. Pretendo abordar a questao da amizade formal ( amplamente tratada nas 
etnografias je) num trabalho posterior. 

22 N gia, cuica. 

23 De acordo com algumas pessoas, Nhak-pokti trouxe milho branco e preto; urna 
outra espécie também foi mostrada pelo rato. Outras pessoas negaram que a 
Mulher-Estrela trouxe o milho. 

24 Por exemplo, e' e yama, na cerimonia masculina memu-biok. 

25 Ver Müller, 1976: 178-79, 189. Ambos os Je Centrais (os Xavante e os Xerente) 
possuem clas. Para mais informa~oes sobre os clas xerente, ver por exemplo 
Nimuendaju (1942) e Maybury-Lewis (1979). 

26 Na argui'rªº de minha tese de doutoramento, em 1986. 

27 Cf. Lévi-Strauss, 1979. 
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O CANIBALISMO FUNERÁRIO PAKAA-NOVA: 
urna etnografia 

APARECIDA VILA~A 

Os Pakaa-Nova falam urna língua da farru1ia lingüística Txapakura e vivem 
atualmente aldeados em torno de sete postos (PI) da Funai e na Área Indígena 
Sagarana (administrada pela Prelazia de Guajará-Mirim), no oeste do Estado de 
Rondonia. Serao chamados aquí de W ari' , termo que, apesar de nao constituir 
urna autodenomina9ao propriamente dita, é a forma pela qual costumam referir
se a si mesmos enguanto grupo único, especialmente diante daqueles a quem eles 
chamam "civilizados" .1 As únicas autodenomina96es referem-se aos nomes dos 
seis subgrupos nos quais os Pakaa-Nova se dividem: oroNao', oroEo, oroAt, 
oroMon, oroWaram e oroWaramXijein (tradicionalmente, havia ainda os 
oroJowin e.oroKao 'OroWaji', cujos remanescentes misturaram-se aos sub
grupos restantes). 

Tomarei como base para descri9ao do funeral o rito tradicional, a partir de 
detalhadas descri96es de informantes que participaram de funerais desse tipo. O 
canibalismo funerário foi abandonado coma "pacifica9ao" ( episódio que durou 
de 1956 a 1969): atualmente, os cadáveres sao chorados por dois ou tres días e 
depois enterrados. Presenciei apenas urna morte, de urna crian9a, a partir da qual 
farei algumas observay6es comparativas no decorrer do trabalho.2 

O canto fúnebre 

Quandodoente, um Wari' encontra-sesemprecercadopelos parentes próximos: 
pais, irmaos, filhos e conjuge (que é tomado consubstancial por meio do 
casamento ). Apoiando ao colo sua cabe~a e ajeitando seu corpo a todo momento, 
tentam aliviar sua dor. 

Diante de sinais da gravidade da doen9a, aqueles que o cercam come9am a 
chorar, e fazem acompanhar o choro de um canto que vai caracterizar todo o rito 
funerário e o período de luto. Constatada a morte, o choro intensifica-se, e ao 
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grupo de carpidores juntam-se, para cantar, praticamente todos os presentes, 
cognatos reais ou nao do m.orto. 

Se, no dia-a-dia, procura-se usar, além dos nomes próprios, somente termos 
de consangüinidade como vocativos, evitando-se o uso de termos de afinidade3 

- mesmo para os afins reais-, essa atitude parece ser enfatizada durante os 
funerais, por meio do canto fúnebre. 

Esse canto, de melodía única e arrastada (que pode ser diferente de acordo 
com o subgrupo ), tem letra variável e individual, criada por cada pessoa no 
momento em que canta. Falam-se dos feitos do morto ( ou do doente ), referindo
se a ele por um termo de consangüinidade específico: "meu irmao mais velho 
(aji), que pescava comigo, que ca~ava comigo ... " 4 

Algumas vezes, no lugar de termos simples de consangüinidade, usa-se, para 
os afins reais, urna tecnonímia, cujo momento privilegiado de uso parece ser o 
canto fúnebre. Essa tecnonímia é constituída por termos relacionais, que tem 
como base a primeira gera~ao descendente. Assim, na morte do marido da irma 
(nem ), Ego feminino pode chorarreferindo-se ao morto por um termo simpl~s de 
consangüinidade ou pela tecnonímia, quando o chamará kwerekekem homaijü 
("carne de meus filhos"), pois os filhos da irma sao também seus filhos. Da 
mesma forma um sogro (WF) 5, pode chorar um genro (OH) chamando-o kote 
kakama waramjina ("pai de meus netos"), ou um genro (DH) sua sogra (WM), 
chamando-a kopa ' kakama mana panxita ("avó materna de meus filhos"). 
Mesmo cónjuges choram-se por termos de consangüinidade simples ou por 
tecnonímicos: um marido pode chamar a esposa morta de jikakam homaijü 
("mae de meus filhos"), e urna esposa, chamar o marido morto de kwerekekem 
homaijü ("carne de meus filhos").6 

O cadáver dever ser chorado nao em sua própria casa, mas de preferencia na 
casadeum cognatomais velho-umirmao (MS,FS, MZS,FBS)ou pai (F, FB) 
- , onde também será construído o moquém funerário e consumido o corpo. Para 
isso, retira-se o estrado de paxiúba (tapit) sobre o qual se dorme, e que só será 

' recolocado no final do rito. 
Identificados pelo choro fúnebre,7 os parentes diferenciam-se, por suas 

tarefas no funeral, entre parentes próximos ou verdadeiros (iri 'nari) e parentes 
distantes (nari paxi), a quem os W ari' costumam chamar também de xükün 
wari'' ("outra gente"). Os primeiros apenas organizam o funeral, enguanto os 
últimos, a seu pedido, cuidam dos preparativos, manipulam o cadáver cru e 'O 
consomem assado. Sao eles também que bebemos ossos triturados misturados 
com mel ou os ,-eduzem a cinzas para enterrá-los junto comos outros vestígios 
do cad~ver e do funeral. . 

Nao é possível determinar com precisao as categorías terminológicas repre-
sentadas em cada um <lestes grupos. Entretanto, enquanto grupo mínimo, os iri ' 
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nari do rito funerário coincidem como grupo mínimo dentro do qual o casamento 
é proibido: MM, MF, FM, FF, M, MZ, MB, F, FB, FZ, eB, yB, yZ, MZCh, 
FBCh, MBCh, FZCh, Ch, ZCh, BCh, MZDCh, MZSCh, FBDCh, FBSCh, 
DCh, SCh. Os naripaxi ouxükün wari'' seriamefetivamenteos afins reais com 
exce~ao do cónjuge que, consubstancializado pelo casamento, é tornado iri' 
nari. Além dos afins reais, pode participar <leste grupo qualquer parente distante 
do morto. Antes de tudo, nao se tratam de grupos rígidamente determinados, a 
nao ser pela interdi~ao de se comer o cadáver de um paren te próximo ( iri' nari). 
Assim, pessoas que ficam muito tristes por determinada morte, podem, mesmo 
sendo nari paxi, comportar-se como iri' nari típicos, chorando ininterrup
tamente e se recusando definitivamente a comer8. 

Na tentativa de separar os iri' nari dos comedores do morto, nari paxi, os 
Wari' exprimem-se algumas vezes da seguinte forma: "Omka awaran kamain 
kaka ko kao nana pane" ("Aquel es que comiam, nao choravam")9, o que implica 
que chorar seria um comportamento exclusivo dos iri ' nari. Entretanto, alguns 
informantes dizem que (há vários relatos onde isto efetivamente aparece) aquel es 
que comem choram também, apesar de comerem. Há o relato de um homem 
oroN ao' que, no funeral da irma de sua esposa (WZ, namori), intercala va choro 
e ingestao. O chorar caracteriza la~os de cognac;ao com o morto, e nos cantos 
fúnebres o morto é chamado exclusivamente por termos de consangüinidade, 10 

ou por tecnónimos que "transformam" afins reais em cognatos. No canto 
enfatizam-se os la~os de substancia entre os carpidores e o morto. 

Parece claro que, enquanto alguns estao proibidos de comer, pois para os 
Wari' a devora~ao de um consubstancial, fisicamente identico, é autocanibalis
mo e pode resultar em morte11

, todos podem chorar. Na verdade, é possível ir 
além e afirmar que, enquanto nem todos podem comer, todos deveriam chorar. 

O aviso da morte 

Logo após a morte, um iri' nari co-residente do morto, freqüentemente um irmao 
real mais velho (aji '), escolhe dois jovens rapazes do próprio grupo local, mas 
da categoría nari paxi, (geralmente cunhados ou genros) como mensageiros. 
Solicita-lhes que partam imediatamente para avisar os iri' nari residentes em 
outros grupos locais. O cadáver nao pode ser cortado e assado antes da chegada 
de todos os iri' nari ou estes ficarao magoados e enraivecidos. 

Os rapazes partem correndo e nao devem parar no caminho para nada. Tem
se pressa, já é necessária a presen~a de todos os iri' nari, mas o cadáver, ao ser 
assado, pode estar podre, mas nao muito. Os iri' nari, ao saberem da morte, 
come~am imediatamente a chorar, e partem o mais rápido possível para a aldeia 
do morto, sem levar pertences ou quaisquer alimentos para a caminhada. 
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Frequentemente sao acompanhados por seus conjuges ( ou seja, por pessoas da 
categoría nari paxi) . Da primeira aldeia partem, em segui~a, outros dois 
rapazes, nari paxi, para avisar urna próxima aldeia, e assim sucessivamente, até 
que todos os iri' nari estejam avisados. Parentes ·mais próximos (dentre os iri' 
nari) devem chegar primeiro a aldeia do morto. Des ta forma, pode acontecer que 
parentes mais distantes tenham que esperar no caminho, antes da entrada na 
aldeia, a chegada dos primeiros. 12 

A melodía fúnebre, cantada já durante todo o caminho, intensifica-se na 
chegada a aldeia e no encontro entre os iri' nari, principalmente no encontro com 
o cadáver. Pessoas se abra9am chorando,jogam-se no chao, perdemos sentidos, 
abra9am-se ao cadáver. Aqueles iri' nari que estiveram presentes durante a 
doen~a contam aos que chegam todo o processo da doen9a. 13 

No velório de um menino de aproximadamente um ano a que estive presente 
no Posto Negro-Ocaia, (onde realizei a maior parte de meu trabalho de campo), 
os parentes habitantes dos vários postos foram avisados pelo rádio, mas somente 
aqueles dos postos vizinhos (Santo André e Tanajura) puderam chegar, de canoa 
ou trazidos pela "voadeira" da Funai. Como a crian9a morrera pela manha no 
hospital em Guajará-Miri m, a notícia da morte chegou aos co-residentes também 
pelo rádio, exce9ao feíta a mae e ao pai da crian9a, que a acompanhavam no 
hospital. Com a notícia, os iri' nari come9aram a chorar imediatamente, 
reunindo-se na casa dos avós matemos do morto, onde ele vinha residindo. Na 
tarde <leste mesmo dia o corpo chegou, acompanhado dos pais e de outros 
parentes (de Santo André) que embarcaram no caminho. Neste momento o choro 
intensificou-se na casa do morto. Alguns iri' nari vieram ao porto receber o 
barco, chorando e gritando. Mamxün, o pai do morto, teve que ser carregado até 
a casa onde se chorava, e onde o corpo seria velado. Foi retirado o estrado de 
paxiúba e tres das quatro paredes da casa. O corpo Joi colocado no chao (já 
chegou enrolado em panos dentro de urna caixa de papelao) e cercado pelos 
parentes mais próximos, que choravam agarrando-se a ele. Em torno <leste grupo 
situavam-se os nari paxi, que choravam por alguns momentos e depois iam 
conversar na periferia. Alguns deles, enguanto nao choravam, cuidavam dos iri' 
nari, que chegavam mesmo a desmaiar, quando eram entao retirados do centro 
do círculo, para que se recuperassem. Mamxün, o jovem pai do mortó, ao 
desmaiar foi massageado pelos xamas locais: ele havia deixado de ver e ouvir; 
nao desejava mais vi ver. Orowam, FF do morto, também deixou de ver e ouvir 
e, xama, tomou-se jaguar. Sem visao, nao mais reconhecia os Wari' como seus 
parentes, mas sim como presas, preparando-se para atacá-los, no que foi 
impedido pelos outros xamas. O corpo foi velado durante toda a noite e 
praticamente todos os adultos do posto sentaram-se por alguns momentos para 
chorar o cadáver (Orowaokün, nari paxi, disse-me, ao se aproximar do grupo 
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de carpidores após ter conversado animadamente por quase toda a noite: "vou 
ajudar a chorar"). Na manha seguinte o corpo foi enterrado no cemitério rio 
ac1ma. 

A cozinha funerária 

Presentes todos os iri' nari, devem-se iniciar os procedimentos para o 
moqueamento do cadáver que, dado o tempo decorrido desde a morte (geralmente 
2 a 3 dias) encontra-se já em estado de putrefa9ao. Conta-se que parentes 
próximos costumavam se esfregar no cadáver para que o líquido que dele 
escorria nao caísse no chao (xiram pa'nonon - ele tem pena dele). 

Um iri' nari, de preferencia um pai ou irmao mais velho do morto, pede, 
cantando em solo (urna melodia um pouco diferente daquela do canto fúnebre), 
a alguns homens da categoría nari paxi14 que providenciem o moquém funerário 
e a lenha necessária. Neste canto que será repetido em cada fase do funeral, o 
cantador, organizador do funeral, chama os nari paxi por termos de 
consangüinidade. As pessoas solicitadas respondem, também cantando na 
mesma melodia, chamando o organizador e também o morto por termos de 
consangüinidade (ver adiante exemplos des ses cantos, na descri~ao do consumo 
do morto). Os nari paxi (aqueles responsáveis pela execu~ao do funeral), 
atendendo ao pedido, providenciam o moquém (kitam) funerário, formado por 
um esteio de cada casa da aldeia (panajikon xirim - "pau da casa") e pintado 
com urucum.15 A lenha utilizada como combustível é, frequentemente, do tipo 
chamado por eles kijam (nao identificada), de combustao lenta. A lenha é 
amarrada em feixes com cipó& (makori xe ), pintada com urucum e enfeitada com 
penas de aves. 16 

Pronto o moquém e a lenha, os nari paxi responsáveis pela tarefa informam 
ao iri' nari organizador do funeral, que vai entao verificar se as tarefas foram 
realizadas a contento, acompanhado de outros parentes próximo. Chorando em 
solo, o iri' nari vai entao pedir a um deles, nari paxi (que será o responsável pela 
execu~ao do funeral), que corte em peda~os o cadáver. 

O organizador, iri' nari, canta: "Wak ron ajita. Wara kirik kirik om na 
kwerekün kwajiri ta jeo'" ("Corte, meu irmao mais velho. Eu nao quero mais ver 
o corpo de nossCJll[plural inclusivo] irmao, meu avo"). Essa frase foi dada como 
exemplo na descri~ao de um dos funerais e, se os termos de consangüinidade 
variam como morto e coma rela~ao entre executor e organizador, é importante 
ressaltar que o organizador, da categoría iri' nari, chama o responsável pela 
execu9ao, da categoria nari paxi, (possivelmente um afim real)17 por um termo 
de consangüinidade ( aqui, jeo ') e refere-se ao morto como irmao de ambos 
(kwajiri éotermoaji', eB, na primeira pessoado plural inclusivo). O naripaxi, 
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cantando na mesma melodía, pode, de início, negar-se a cortar o cadáver, 
dizendo-se triste, com pena, até que, coma insistencia do iri' nari, ele con corda: 
"Ma '' ("está bem"). O iri' nari entao diz: "Que o teu irmao te acompanhe", 
sugerindo que os irmaos do nari paxi o ajudem na tarefa. 

O cortador entao diz ao irmao que eles devem realizar a tarefa com rapidez 
(como exemplo, disseram-me a frase: "Vamos cortar rápido nosso irmao"). 
Sobre urna esteira da palha, o cadáver é cortado com urna lamina afiada de 
bambu (mapat). Nao tenho informa9oes precisas sobre o modo de cortar. Parece 
que se faz um corte longitudinal no tronco e retiram-se os órgaos internos, que 
sao pos tos de lado; separam-se entao os bra~os, as pernas e a cabe9a; e o tronco 
é cortado em peda9os menores. 18 Segundo um informante, o cortador protege o 
rosto com um anteparo, para que nao lhe espirre na boca o sangue do cadáver. 
Neste momento, era comum um iri' nari deitar-se sobo cadáver para aparar o 
sangue e impedir que caísse no chao.19 

O fígado e o cora~ao20 sao colocados em recipientes de folha costuradas (o 
mesmo que se usam para assar/cozinhar pamonha, assar peixes pequenos, 
gongos e as vísceras de algumas presas) e postos a assar, juntamente comos 
peda9os (relativamente grandes) do cadáver, sobre o moquém. As genitálias 
masculina e feminina sao jogadas diretamente no fogo, assim como os intestinos 
e demais órgaos ( com exce9ao do cora~ao e do fígado ). Segundo um informante, 
algumas vezes os intestinos eram entreges a um iri' nari (ele deu, como exemplo, 
a filha do morto), que entao chorava agarrado a eles - o cortador tinha que 
arrancar quase a for~a os intestinos do colo do iri' nari parajogá-lo no fogo.21 

Cabelos e unhas sao colocados em urna panela de barro (tapaxi ') e jogados no 
f ogo para queimar. 

O cortador vai também cuidar da assadura do corpo e das vísceras no 
moquém, até que fiquem completamente prontosjam '). Nesse ínterim ele <leve 
ter cuidado para nao levar a boca as maos sujas de sangue. Há o caso do pai de 
Xi' Waram que, ao assar um cadáver, lambeu (xikot) seu próprio dedo sujo de 
sangue. Ao retornar a sua aldeia, após o funeral, foi devorado por um jaguar: 
aqueles que ingerem sangue cru morrem devorados por jaguares, e se transfor
mam eles próprios em jaguares. Depois de completamente assado o corpo, o 
cortador/assador lava as maos, as vezes usando tabatinga (horowa), e as unta 
com urucum (mawin), substancia concebida como neutralizadora de sangue. 
Desta forma se elimina o perigo da ingestao de sangue, caso se leve descuidada
mente (mesmo após a lavagem) as maos a boca.22 

Muitas vezes, enquanto o corpo estava sendo assado, um iri' narijogava-se 
no fogo funerário, desejando morrer para acompanhar o morto. Atentos, outros 
presentes arrastavam-no rapidamente para fora. Esse gesto podia causar a 
pessoa sérias queimaduras.23 
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Assada, a carne (assim como as vísceras) passa a ser manipulada por um iri' 
nari, frequentemente por aquele(s) que vem até entao organizando o funeral. 
Chorando, ele vai desfiá-la (i') em peda~os muito pequenos ( "hwijimain 
kwerekün jama" - "pequenos peda9os de carne do cadáver"), que serao 
colocados sobre urna esteira trazida pelos nari paxi, disposta no chao da mesma 
casa onde o corpo foi assado. Partem-se também pequenos peda~os de pamonha 
assada, preparada por mulheres da categoría nari paxi (as mulheres iri' nari 
choram ininterruptamente e nao participam desta atividade). Toda a carne do 
morto, inclusive as vísceras (fígado e cora9ao) <leve sempre ser comida acom
panhada de pamonha, o que, de resto, é a forma ideal de se comer qualquer tipo 
de carne.24 

Em seguida, o iri' nari oficiante vai cortarpequenos peda9os de madeiraque 
serao utilizados como palitos pelos nari paxi, os únicos a comerem o morto. 

O consumo da carne 

1 

As vísceras (fígado e cora9ao ), que ficam assadas antes da carne, sao 
consumidas assim que estejam prontas. A carne propriamente dita, afirma-se, 
come9a a ser comida ao entardecer, o que nao parece ser urna regra, mas urna 
tendencia. Sendo o moquém preparado pela manha (o que parecía ser frequente ), 
era necessário todo um dia para que a carne ficasse completamente assada. Os 
Wari ' dizem, brincando: "kote nekarawa" ("presa grande").25 De qualquer 
forma, a devora9ao das vísceras e da carne é realizada de maneira identica, ou 
seja, de acordo comos mesmos procedimentos rituais. 

Preparada a "mesa", o iri' nari organizador do funeral, ou como também 
parece possível, outro iri' nari tao próximo quanto o primeiro, inicia um canto 
em solo dirigindo-se a cada nari paxi por um termo de consangüinidade, 
pedindo-lhe que coma o morto (referido por um termo de consangüinidade na 
primeira pessoa do plural inclusivo). Alguns relatos falam de comedores 
relutantes, que inicialmente recusam-se a comer, dizendo-se tristes demais para 
tal. Outros falam de comedores ávidos, que mostram desejo de comer a carne 
mesmo antes que os iri' nari acabem de desfiá-la. Esta última atitude é sempre 
criticada pelos Wari' . Certa vez perguntei a um homem se os iri' nari nao sentem 
raiva daqueles que se recusam a comer; ele respondeu que, ao contrário, tem-se 
raiva somente dos que cornero alegres, como se comessem karawa, presa. 26 Foi 
Paletó quem desfiou a carne de seu irmao velho (aji '),e seu pai foi, cantando de 
casa em casa, convidar os nari paxi a comer. Há também um relato em que um 
irmao mais novo convida os comedores. Ao convidar urna mulher para comer, 
ele disse: "Venha comer nosso irmao mais velho (kwajiri), minha irma mais 
velha ( we ')".A mulherrecusou-se: "Eu tenho pena do corpo de nosso [inclusivo] 
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irmao mais velho, meu irmao mais novo (xa )".Ele convida também os meninos 
a comerem: "Coma o co,rpo de seu avo (kojeo'ma)". Os comedores, usando 
pauzinhos como palitos,.devem aparentar tristeza, nao avidez. Orowam expli
cou: "Nao nos comemos rápido entre nós; wari"' nao é bicho, é gente". 

A carne, diz-se, de ve ser comida muito delicadamente. Pequenos peda~os de 
carne e pamonha sao espetados nestes palitos e levados a boca. Menos do que 
urna interdi~ao aos nari paxi (manipuladores do cadáver cru e em processo de 
assar de tocar a carne assada), os palitos marcam "maneiras de mesa" 
específicas, 27 diferenciando este consumo do morto do consumo das presas 
animais, que se comem diretamente com as maos, em grandes pedac;os, e da 
devora~ao do inimigo morto, que é comido com raiva, sendo a carne mordida 
ainda presa aos ossos. 

Homens, mulheres e crian~as já um pouco crescidas (aproximadamente 
maiores de dez anos) sao comedores possíveis. Crianc;as comem sempre peque
nas porc;oes e, segundo os W ari', as mulheres geralmente nao gostam de comer 
mortos, por nao suportarem a carne podre. Assim, se os mortos wari' frequen
temente sao assados já podres, é possível dizer que os homens sao os comedores 
típicos de mortos. 28 Mas há também homens adultos que sempre se recusaram 
a comer. Hwerein Pe e', homem de cerca de setenta anos, dizque nunca comeu 
carne de W ari', porque se comía como carne de ca~a, o que lhe fazia sentir muita 
pena: kao' ak karawa ka xina wari' '. Xiram pa' ina kwe[ekün" ("os wari'' 

.< 

comiam como se fosse karawa. Eu tinha pena do corpo dele"). Há ainda, como 
j á disse, alguns nari paxi que, muito tristes coma morte, j untam-se aos iri' nari, 
chorando sem parar e se recusando a comer. 

Finda a carne, os iri' nari partem o cranio do morto e convidamos nari paxi 
a chupar (xak) os mio los e os olhos, já assados, diretamente no cranio. 29 A carne 
do morto nao precisa ser totalmente comida. Após dois ou mesmo tres dias 
aguardando-se a chegada de todos os iri' nari (aparentemente sao eles os 
imprescindíveis, nao os nari paxi, comedores), o cadáver já está em processo de 
putrefa~ao ao ser assado: "Mija na ka memerem ka na jama" ("O cadáver já 
estámuito inchado"). Qµando muito podre (künü), come-se só um pouquinho da 
carne e o resto é jogado·no fogo. Aqueles que conseguem comer essa pequena 
por~ao, fazem-no com muito sacrifício, vomitando várias vezes em sucessivas 
tentativas. Mesmo que alguns relatos falem de corpos totalmente queimados e 
nao devorados (nao por causa da podrida o, mas, segundo os W ari', por medo de 
contamina~ao pela doen~a de origem "civilizada" que havia matado a vítima), 
os Wari' aparentemente insistiam em executar a devora~ao, nem que fosse de um 
pequeno peda~o. Quando pessoas morriam atacadas por jaguares ou assassina
das por inimigos, seus corpos eram, sempre que possível, total ou parcialmente 
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resgatados, levados a aldeia ou assados e devorados in situ. Muitas vezes, já 
bastante podres, eram parcialmente comidos e depois queimados. 

Segundo Conklin (1989: 402-03), os Wari' procuravam sempre comer seus 
mortos, só nao o fazendo quando o consumo pudesse colocar em risco a vida dos 
sobreviventes, o que era, contudo, relativamente raro. As ocasioes mais frequen
tes de absten~ao de consumo ocorreram durante as epidemias e massacres pré
contato, quando os poneos sobreviventes e a seguran~a precária, que nao 
favorecía urna permanéncia longa em um mesmo local, impediam a realiza~ao 
dos preparativos e do consumo. Os corpos eram entao queimados ou, em 
ocasioes extremas, simplesmente abandonados aos urubus (nestes casos, volta
va-se alguns dias depois a busca dos ossos, que eram queimados e depois 
enterrados ou ingeridos). De acordo ainda com a autora, os W ari' nao consumi
am aqueles que morriam por doen~as que eles classificam com küp ou ka münü 
wa (que envolvem inchamento do abdomen) ou quando se encontrava pus nos 
pulmoes, temendo acontamina~ao. Todo o corpo, ou as partes contaminadas, era 
entao reduzido a cinzas e enterrado. 

Típicamente, um cadáver wari' (adulto) apodrece antes de ser assado. Só 
desta forma será possível a presen~a de um grande número de paren tes próximos 
no funeral. Apenas em situa~oes de emergencia, ou atípicas, o cadáver é 
imediatamente assado após a morte. Como exemplo, a primeira esposa de um 
informante, assassinada por "civilizados", foi assada e contlda mesmo na 
floresta, pouco depois da morte, porque o grupo estava em fuga (dos "civiliza
dos"). Segundo o viúvo, os comedores apreciaram a carne: "ak kwe re in karawa, 
mija na homakam" ("era como carne de ca~a, muita gordura"). Para Orowam, 
esta é a atitude típica daqueles que comem a carne de um cadáver fresco: "Awi 
na, ak karawa; omka künü" ("É bom, como carne de ca~a; nao está podre").30 

Como vimos, esse comportamento nao é apreciadq pelos iri' nari. 

O consumo dos ossos 

Após a devora~ao total (ou parcial) da carne, geralmente no meio da noite,3 1 os 
iri' nari decidem sobre o que fazer com os ossos, que podem ser calcinados 
(karaho ')e enterrados junto como jirau, ou macerados e misturados com mel, 
e ingeridos32 pelos nari paxi. A decisao é pessoal, de acordo com o desejo dos 
iri' nari e, segundo a maioria dos informantes, nao parece relacionar-se com 
atributos específicos do morto. 

Decidindo pela ingestao, o iri' nari organizador do funeral, cantando, pede 
que os nari paxi coletem mel na floresta: "Tawi pain arakon kwajiri" ("Mel 
para os ossos de nosso [inclusivo] irmao mais velho"). Enquanto isto, os ossos, 
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torrados, sao moídos (ep') por urna mulher da categoria iri' nari, pelo mesmo 
processo de moagem do milho. Retomando como mel, os nari paxi o entregam 
aos iri' nari que, em panelas de barro, misturara-no aos osso moídos. Cantando, 
o organizador pede a cada nari paxi, exatamente como no momento da 
devora~ao da carne, que "coma" (xak) os ossos do parente morto. Eis um 
exemplo de frase: "Comamos ossos do avo de voces (Kojeo' hwe )". Como no 
convite a ingestao da carne, os nari paxi mostram-se inicialmente relutantes. No 
entanto, a ingestao dos osso misturados ao mel é considerada, aparentemente, 
atividade menos "difícil" ( em rela~ao a ingestao da carne podre). Há mulheres 
wari' que nunca comeram a carne de mortos, mas já beberam os ossos. Segundo 
Xowa, algumas vezes, quando o cadáver esta va bastante podre, sornen te os os sos 
eram ingeridos e o resto, queimado. 

Também na ingestao dos ossos sao importantes as "maneiras de mesa". Para 
levar a mistura com mel a boca, os nari paxi usam folhas como se fossem 
conchas; isto contrasta com as mane.iras cotidianas, quando o mel, puro, é 
lambido nos dedos (ou, misturado a água, é bebido diretamente na panela). 

Assim como a carne, os ossos devem desaparecer, e, quando nao ingeridos, 
sao queimados e enterrados, 33 da mesma forma que o jirau funerário, as panelas 
com unhas e cabelos, as panelas onde os ossos foram misturados com mel e as 
este iras sobre as quais o cadáver f oi cortado.No f ogo funerário os iri' nari jogam 
seus cabelos recém-raspados. As cinzas serao enterradas na casa do iri' nari (na 
qual o morto foi chorado, cortado, assado e comido), sobo local do moquém.34 

Corpos que recebem tratamento distinto 

Homens, mulheres e crian9as já um pouco crescidos, sao chorados, moqueados 
e devorados da forma como descrevemos acima. 

Os funerais de crian9as pequenas parecem ser, de acordo com algumas 
descri96es, menos elaborados. No caso de bebes, por exemplo, somente sao 
chorados (e mesmo assim nao por muito tempo) aqueles que, ao morrer, já 
haviam mamado. 35 A presen9a de todos os iri' nari para que se inicie a confec9ao 
do moquém funerário e o preparo do cadáver nao parece ser tao imprescindível 
nestes casos. O cadáver é mais rapidamente cortado, moqueado e devorado;36 

segundo um informante, porque os bebes apodrecem mais depressa. Assim, se 
esperassem muito tempo, o cadáver já estaría completamente podre, tornando 
difícil ou impossível seu consumo. De acordo coma maioria dos informantes, os 
bebes, quando mortos, sao cortados e todas as suas vísceras jogadas diretamente 
no fogo e queimadas. Os peda~os do corpo sao envoltos em recipientes de folhas 
costuradas (como as que se usam para assar ou cozinhar pamonha) e assados 
sobre o moquém. Outras pessoas dizem, entretanto, que os peda9os sao assados 
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diretamente sobre o moquém, da mesma forma que os cadáveres de adultos. Sao 
necessárias poucas pessoas para consumir a pequena quantidade de carne ("só 
trés ou quatro já comem"); pos si velmente, estas eram nari paxi da própria aldeia 
do morto, já que aparentemente nao se chamavam pessoas de outras aldeias. 

Bebés natimortos e fetos abortados ( espontaneamente ou nao) nao sao 
comidos. "Eles já nascem podres", justificou-me certa vez um homem; "tém 
muito sangue da mae", disse-me outro. De acordo coma maioria dos informan
tes, eles sao enterrados na floresta ou na a casa dos país. Há entretanto um relato 
damorte de urna mulher grávida, em que tanto a mae quanto o feto (este assado 
inteiro, envolto em folhas) foram devorados. Segundo os Wari', esses mortos 
(fe tos e natimortos) nao sao chorados porque nao se fica triste, "omka xiram pa' 
kaka" ("nao se tem pena deles"). 

Há ainda os filhos de maes solteiras. Quando mo9as solteiras engravidam e 
o genitor nao assume a paternidade, a crian9a é considerada sem pai. Crian9as 
sem pai seriam indesejáveis, porque nao tém quem lhes dé comida. Segundo 
algumas pessoas, era muito comum, no passado, a mae ajudar a filha solteira a 
abortar; faziam tudo secretamente e enterravam o feto. Outras vezes, ao invés 
de provocar o aborto, deixava-se a crian9a nascer para matá-la imediatamente. 

Há vários relatos de assassinatos desse tipo no passado, como o caso de 
Tokohwet. Quando solteira, ainda muito jovem, ela engravidou. Após o parto, 
seu irmao mais velho (aj i ') mato u a crian9a, que foi enterrada. Neste mesmo dia, 
o pai de Tokohwet foi a ro9a, onde passou todo o tempo pensando na crian9a 
enterrada; sentiu pena. Chegando em casa, desenterrou o cadáver, assou e 
comeu. Avo (MF) da crian9a, estaría normalmente interditado de come-la se esta 
f os se um morto comum; e a come u sem respeitar as "mane iras de mesa" próprias 
do funeral : come u a carne diretamente nos ossos, sem des fiar, da forma como os 
W ari' cornero os corpos de inimigos mortos. Os ossos, entretanto, foram tratados 
como osso de Wari': queimados e enterrados soba casa do avo, onde o corpo foi 
devorado. Com exce9ao de Tokohwet e sua mae, ninguém choro u. Mas este nao 
é o único relato sobre filhos de maes solteiras que foram assassinados e 
devorados por consubstanciais (sempre com exce9ao da mae). Em todos eles 
enfatiza-se a ausencia de "maneira de mesa", ou o uso de "maneiras de mesa" 
próprias ao consumo de presas e inimigos. Um deles fala de urna crian9a dessa 
categoría, assassinada com um paulada na cabe9a. Foi, entao, lavada com água 
e tabatinga (horowa) e teve seu corpo completamente untado com urucum.37 O 
filho do irmao damae do morto (MBS) preparou o 1noquém (amarrado com linha 
comum), cortou, assou e comeu ele mesmo a carne, diretamente nos ossos, que 
nao foram queimados, mas jogados na água. Ninguém chorou, nem mesmo a 
mae. Há ainda um caso em que o assassino foi o marido da irma da mae do recém-
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nascido. Ele e outros cognatos próximos, como o MF do morto, comeram a 
carne. 

Antes mesmo do funeral incomum, o próprio assassinato, explícito, nao é 
típico das rela~oes internas, e sim daquelas entre inimigos. Crianyas sem pai nao 
devem vi ver e, mortas, nao sao tratadas como humanas, wari' ' . 

Osnomes 

O nome do morto deve ser rapidamente repassado para um parente próximo, 
geralmente mais jovem, como irmao mais novo, filho, ou neto. 

No passado, era comum acontecer do próprio moribundo pedir ao parente que 
tomasse o seu nome. Quando nao, após a marte (durante ou após o funeral), um 
iri' nari, em canto solo, pedía a outro iri' nari que trocasse de nome, passando 
a usar o nome do morto: "Ma ' hap na wixikon aji ',mata om pan ' am ne wixikon 
aji ',mata om koromikat na Wixikon " ("Fique rápido como nome do meu irmao 
mais velho, para que nao se perca o nome do meu irmao mais velho, para que o 
nome dele nao seja lembrado").38 

Enquanto o nome de um morto nao for transmitido, ele nao deve ser 
pronunciado, ou seus parentes, lembrando-se do morto, ficarao muito tristes. No 
Negro-Ocaia, após a morte de Pakao', todas as outras mulheres do posto 
chamadas Pakao' trocaram de no me, para que os paren tes próximos da morta 
nao ficassem tristes ao ouvir seu nome. Alguns meses depois da marte o nome 
nao ha via ainda sido repassado e nao se f ala va o no me Pakao' no N egro-Ocaia. 39 

Depois que o nome de um morto é repassado para um vivo, ele pode ser 
livremente pronunciado. Nomes próprios sao vocativos bastante comuns, e 
todos podem dizer o nome de todos, o próprio nome inclusive. • 

O casamento com a viúva 

Era comum, quando da marte de um hornero casado, que, logo após o funeral, 
o irmao mais velho ou o pai da viúva se dirigisse cantando a um irmao solteiro 
do finado, pedindo-lhe que se casasse coma viúva, de modo a evitar que ela se 
casasse com um estranho. Segundo um informante, as vezes o rapaz recusava
se, dizendo: "Eu nao quero me casar com ela. As parentes de voces sao adúlteras 
fazem sexo com outros homens". 

Se o morto ti ves se deixado filhos, o paren te da viúva dizia ao irmao do morto: 
"Case coma mulher de seu irmao mais velho, para criar os filhos do morto, para 
que eles nao sintam fome". Nesse caso, a recusa era mais difícil. Os casamentos 
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coma viúva do innao eram muito comuns entre os W ari', e há ainda alguns casais 
desse tipo do Negro-Ocaia. 

O ''varrer'' (ton ho') 

Tradicionalmente, após o funeral iniciava-se urna atividade de longa durac;ao 
("muitas luas"), que consistía em destruir (os W ari' falam em ton ho ', "varrer", 
limpar) todos os tta~os do morto. Os iri' nari queimavam todos os pertences dele, 
tais como arcos, flechas e esteiras: "om pin na karamajikakam" ("acaba va tudo 
o que era dele"), e também sua casa, sua roc;a, seu milho armazenado, 40 as trilhas 
na floresta por onde anda va, os abrigos de cac;a (tahot) que havia construído, as 
árvores que derrubara, os bancos em que sentara. Nesta atividade gastavam 
cerca de cinco a seis meses. Alguns relatos falam do abandono total da aldeia, 
como aconteceu após a morte do innao de um informante: ''jein pi' pin na wari'' 
("os wari" fugiam completamente").41 Wari' mortos por inimigos, cujos 
cadáveres nao puderam ser resgatados e devorados, eram igualmente chorados, 
procedendo-se ao mesmo "varrer". Os parentes próximos do morto, tais como 
a viúva ou o viúvo e os filhos, ficam sem casa, roc;a ou milho, passando a viver 
de favores de parentes durante todo o tempo de durac;ao do "varrer" e do luto. 

Atualmente, o "varrer" parece ter sido simplificado. Queimam-se ( ou que
bram-se a pauladas) objetos. como esteiras, roupas, panelas, mosquiteiros, 
arcos, flechas etc., 42 mas a casa, ao invés de ser queimada, pode ser simplesmente 
abandonada, como foi o caso da casa de Pakao', jovem casada que morreu no 
final de 1987 no Negro-Ocaia. Enquanto nao constroem urna nova casa, os 
parentes que moravam como morto vivem na casa de parentes próximos. 
Aparentemente, as roc;as de milho nao sao mais destruídas, apesar de ficarem 
abandonadas por um longo período, quando eles (parentes próximos) somente 
choram e nao realizam qualquer atividade produtiva. Após a morte do menino 
a qual estive presente, os avós (MM, MF) co~ os quais o morto residia 
mudaram-se para a casa de sua filha (mae da crianc;a), abandonando sua própria 
casa. Os pais do menino simplesmente mudaram a orientac;ao de sua casa, 
"girando-a" no mesmo eixo. Por alguns días mantiveram-se quase imóveis, 
deitados, chorando e cantando o canto fúnebre por várias horas durante o dia e 
a noite e, assim como eles, também os avós paternos do morto, os irmaos do pai 
(FZ, ~)e o irmao da mae. Depois de alguns dias de alimentac;ao reduzida, o pai 
do morto resolver ir pescar. Passou en tao a sustentar seus próprios pais e sogros. 
Durante mais de dois meses, essas pessoas e, algumas vezes, também o irmao 
da avó materna, paravam por alguns momentos todas as suas atividade e, em 
casa, deitados ou agachados, punham-se a chorar e cantar a melodia fúnebre. Da 
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mesma forma, meses após a morte de Pakao', Paulo, seu marido, que passou a 
vi ver comos filhos na casa de sua irma mais nova (xa '),chora va e canta va várias 
vezes durante o día, e as vezes também no meio da noite. Choravam também 
assim os pais da morta. 

Segundo os W ari', a destruic;ao pelo f ogo de tu do que lembre o morto é, em 
primeiro lugar, um protec;ao contra a tristeza sentida ao se olhar alguma coisa 
que pertenceu ao morto ou que foi tocada, usada ou feíta por ele. Masé também 
urna forma de evitar a vinda do espectro, como disse um informante: "se se ti ver 
as coisas dele, ele se lembra, deitano tapit (estrado de paxiúba) dele, vai nos 
lugares que costumava ir ... "43 O espectro, que os Wari' chamamjama (o mesmo 
nome para cadáver) oujamikonjama (o espírito do cadáver), temo aspecto de 
um corpo em decomposi9ao: inchado, sem cabelos, coro a língua e os olhos 
projetados para fora. 44 A identificac;ao do morto nem sempre é possível; quando 
o é, nao se faz por meio da aparencia física do espectro (que nao permite, por tao 
deformada, qualquer reconhecimento ), mas pelos lugares que ele procura na 
aldeia, que sao os mesmos por onde costumava andar quando vivo. A pessoa que 
o ve fica imediatamente paralisada; se jama a tocar, ela morre. Entretanto, dizem 
os W ari', na maioria das vezes, a pessoa amedrontada come9a a suar e o cheiro . 
do suor fazjama fugir. 

Mas nem sempre o morto, ao retomar, fá-lo como espectro visível; alguns 
sinais podem também revelar sua presenc;a, mesmo que invisível. Após a morte 
de Pakao', algumas pessoas que moravam perto dorio disseram-me terem-na 
ouvido lavando louc;a a noite, no "porto" em frente a sua casa. Diz-se que jama 
q uer brincar, enganar ( mixe in). Algumas vezes, folhas que brincam ao vento sao 
percebidas como sinal da morte de um parente com o qual nao se tem contato: 
"Mi ' pin na ka nari nixi '; je para mixein na jamikon" ("Morreu nosso 
[inclusivo] parente; é por isso que o espírito dele está orincando"). Mas alguns 
mortos, ao voltarem, querem mesmo levar consigo seus parentes próximos. 
Pakao' aparece u para W em Karamai e disse a ele que, se seus filhos nao fossem 
morar com sua mae e seu pai ( avós maternos das crian9as que estavam morando 
com o pai, viúvo, na casa da tia paterna delas), ela os levaria consigo. 

O morto pode aparecer também em sonhos. Seus parentes choram saudosos 
e dizem a ele: "Por que vocé volta sempre? Vocé deve partir!" Alguns parentes 
próximos podem mesmo trocar de nome para nao ser encontrados pelo morto. Os 
W ari ' , especialmente as mulheres, nao gostam de dormir sozinhos, com medo 
dos mortos que costumam aparecer durante a noite, muitas vezes na forma de 
espectro visível. Apesar disso, brinca-se muito como tema. Crianc;as, e mesmo 
adultos, chegam a noite, de surpresa, para assustar os outros; descobertos, riem 
dizendo: "jama ". 
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Além das formas espectral e onírica, os mortos voltam como queixadas 
(somente os xamas podem reconhece-los); mas ai nao sao temidos e sim 
ca~ados e devorados. 

O rito do final do luto (hwet mao - "sair'') 

Depois de alguns meses chorando diariamente, comendo pouco e falando 
baixo, 45 em um luto que pode se prolongar além do "varrer", os iri' nari decidem 
que já é hora de "sair". Entretanto, o fim do luto nao é simultaneo para todas as 
famílias iri' nari do morto, dependendo exclusivamente de decisao pessoal.46 

Atualmente, o rito de fim do luto nao é mais praticado; a descrü;ao a seguir se 
baseia em relatos de informantes. 

Um homem, iri' nari do morto, convida os rapazes para um grande ca~ada: 
"Pi' pin na ka aka ne ta hwijima" ("Meninos, acabou o meu chorar"); "Hwet 
mao ta" ("Bu vou sair"); "Wara wara koromikat om pin non kwajiri" ("Nao 
quero mais lembrar de nosso [inclusivo] irmao mais velho"). Os rapazes 

; 

poderiam responder: "Xorori ta" ("E cedo ainda"), aoque ele replicaria: "Om 
na, wara tomi 'pa pin tara" ("Nao, eu já estou falando, conversando plenamen
te"). 

De acordo coma maioria dos relatos, todos os homens da aldeia, iri' nari ou 
nari paxi, fabricam flechas novas e partem para a floresta, acompanhados ou 
nao de suas esposas e filhos. Algumas pessoas dizem, entretanto, que somente 
os nari paxi ca~am, enquanto os iri' nari aguardam em casa.47 O grupo 
permanece na floresta por vários días ou semanas; a ca~ada precisa ser 
abundante. Constroem um abrigo e um grande moquém, onde as presas vao 
sendo depositadas e assadas, durante todo o período de permanencia na floresta. 
As vísceras sao comidas, cozidas, no próprio acampamento, enquanto toda a 
carneé guardada para ser transportada a aldeia. Matam-se animais das mais 
variadas espécies, mas o macaco-aranha ( waram) é sempre mencionado nos 
relatos desse rito; cheguei a ter a impressao de que, para os W ari', a ca~ada . 

visaria especificamente a captura destes macacos. Entretanto, todas as vezes que 
tentei insistir nesta questao, acabava por ouvir urna enorme lista de espécies (de 
mamíferos e aves) que eram ca~adas na ocasiao.48 Quando a quantidade de carne 
é considerada suficiente, "kote ne karawa" ("muita ca~a"), decide-se voltar 
para a aldeia. 49 

Quando chegam próximo a entrada da aldeia - o que deve ocorrer apro
ximadamente na mesma hora do dia em que o morto faleceu - os ca~adores e 
suas esposas pintam-se comjenipapo e urucum, e come~am a cantar a melodía 
fúnebre. Caso as mullieres tenham permanecido na aldeia, partem nesse momen-
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to ao encontro dos cac;adores, levando consigo cestos para transportar a cac;a. 
Pintados e cantando, todos entram na aldeia e depositam os cestos com a carne 
no chao da casa de um iri' nari do morto. 50 Agacham-se em torno dos cestos e 
cantam a melodia fúnebre, exatamente como o fizeram quando o cadáver esta va 
presente, chorando-o por termos de consangüinidade específicos e lembrando 
seus feítos particulares: "Awaran ürüt pain karawa" ("Nós choramos sobre a 
ca~a"). Depois de chorar/cantar por algum tempo, ainda no mesmo diada 
chegada na aldeia, todos os iri' nari e nari paxi comem a carne moqueada. Ficam 
entao contentes ("he he pin aka na") e dizem: "Peguem o towa [tambor de 
caucho], meninos! Vamos cantar!". Os homens cantam as músicas masculinas 
do tamara, e as mullieres, as can~oes femininas (ijain je e'). De acordo com 
alguns relatos, a ingestao de carne poderla durar vários días, mas se dan~a já no 
primeiro día. Segundo Hxwerein Pee', chegam também muitos W ari' de outras 
aldeias, aos quais se oferece chicha doce. Ele diz também que, nesse dia, os iri' 
nari do morto cortam novamente seus cabelos e os queimam. 

Como rito, acaba a tristeza: "Pi' pin na ka tomi ' xaxa nükükün" ("Acaba 
a tristeza deles"). Os iri' nari param de se lembrar do morto: "Aka pin nain 
karawa, om pin nain ka koromikat kain ka nari nükün" ("Ele chora a ca~a e pára 
de se lembrar do parente dele").5f Paletó acrescenta: "Pe ho', pe ho', om non 
tamatarakon jama" ("O espírito do morto nao fica mais perto do enlutado") . 

• 

Conclusoes 

A descaracteriza~ao da identidade cadáver/presa, termos que sao d_e urna mesma 
relac;ao de devorac;ao, parece constituir o tema central do ritual funerário 
propriamente dito.52 Vejamos inicialmente aquilo que se refere ao processo de 
preparo e consumo do cadáver, que denominei "mane iras de cozinha e de mesa". 

Os comedores devem ingerir a carne em pequenos pedac;os, sempre com o 
auxilio de palitinhos, devagar e evitando demonstrar avidez. Para que isso seja 
possível, é essencial, de acordo comos Wari' , que a carne, ao ser assada, esteja 
parcialmente podre. Caso contrário ela será certamente apreciada e, contraria
mente ao dese jo do iri' nari, o cadáver será comido com prazer, como se come 
urna presa animal 

O apodrecimento prévio do cadáver, mais do que urna conseqüencia desagra
dável de um prolongamento inevitável do velório (por causa da espera necessária 
da chegada de todos os iri' nari), é fruto de urna atuac;ao positiva, urna "maneira 
de cozinha" fundamental para o estabelecimento de "maneiras de mesa" que 
tomam o repasto funerário essencialmente distinto das refeic;oes diárias (e da 
devorac;ao de inimigo ). 
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Sabemos, com Lévi-Strauss, que o apodrecimento pode ser pensado como um 
forma de "cozinha natural" em oposic;ao a "cozinha cultural" com fogo. Essa 
idéia está presente no discurso wari', que faz a associac;ao entre fresco ( vs. podre) 
e cru, através do uso de urna única palavra para as duas categorías. V árias vezes 
os ouvi dizerem que mortos que foram assados e devorados logo após o 
falecimento haviam sido comidos crus: "Wiriko ko om künü, kao' nenekün pin 
nonon" ("Aquele que nao apodreceu, foi comido cru").53 O cru (nenekün) aquí 
refere-se ao fresco, nao ao nao-cozido; os W ari' recusam-se a comer qualquer 
carne crua (nao-cozida), inclusive a carne de um morto wari', ou serao 
devorados pelo jaguar, como aconteceu com um homem ao provar um cadáver 
ainda cru (assando o cadáver; ele decidiu prová-lo para ver se estava pronto, e 
nao esta va). Mas, ao passo que a carne do cadáver deve ser assada previamente 
apodrecida, a carne de animais, assim como a de inimigos, nao é jamais assada 
e comida quando já iniciado o processo de decomposic;ao. 

Enquanto a mediac;ao pelo fogo faz equivaler os diferentes repastos, o 
apo,drecimento prévio, "cozimento pela natureza", os distingue. Ao fazerem 
equivaler o cru e o fresco, os W ari' associam apodrecimento e cozedura como 
transformac;oes num mesmo sentido, de modo que o cadáver seria, idealmente, 
duplamente "cozido" (apodrecimento + assadura).54 

Além do "duplo cozimento" os cadáveres tem, diferentemente dos animais e 
inimigos, seus ossos reduzidos a cinzas e enterrados, ou ingeridos com mel. 

Através da "cozinha" (além, evidentemente, das "maneiras de mesa") os 
W ari' distinguem-se também, enquanto comedores de carne humana, do jaguar, 
que a come duplamente crua (fresca+ nao-cozida) e do urubu, que a come 
somente podre (ou "naturalmente cozida"). Ou seja, se a carne do morto nao é 
a de um animal, os comedores também nao sao animais. 55 

Convém agora pensar a atuac;ao dos participantes do rito: iri' nari e nari 
paxi. Os primeiros definem-se como parentes próximos, com os quais o 
casamento é proibido. Os segundos incluem os parentes di tos distantes e os afins 
reais, a excec;ao do conjuge, que é encarado como parente próximo em func;ao 
da consubstancializac;ao que o casamento implica. 

De acordo com a escatología wari', é necessário que o corpo do morto 
desaparec;a, através da assadura e consumo, para que o espírito possa completar 
seu destino. Nesse sentido, os nari paxi prestam um servic;o aos iri' nari que, 
consubstanciais, estao proibidos de comer. Os grupos participantes encontram
se, no que se refere as suas func;oes, em urna relac;ao de oposic;ao: comedores e ,, 
nao-comedores. E preciso, entretanto, considerar a atuac;ao <lestes grupos no que 
diz respeito ao choro e ao canto fúnebre; a relac;ao de oposic;ao coexiste com urna 
fusao. Assim, se é necessário que o grupo concebido como cognato no dia-a-dia 
revele-se em unidades distintas para que o morto seja consumido, a 
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indiferencia~ao se restabelece por meio do choro e do canto fúnebre: os nari paxi 
choram e, no canto, referem-se ao morto por um termo de consangüinidade. 

O pesar, manifestado no choro/canto, é atitude desejável para os comedores, 
nari paxi. Quando sao solicitados a comer o morto, mostram-se inicialmente 
relutantes, chorosos, sendo necessário que os iri' nari pe\:am mais de urna vez 
sua colabora~ao. Como disse Paletó, os iri' nari nao sentem raiva daqueles que 
se recusam a comer por estarem tristes demais, mas sim daqueles que comem 
satisfeitos, alegres, como se a carne do morto fosse carne de ca~a. 

Emcontraposi~ao,osWari'naodevemchoraramortedeuminimigo.Háum 

mito que fala de urna menina, Piro, que, raptada por um grupo inimigo, vive com 
eles até a idade adulta. J á casada, consegue fugir e retomar a sua aldeia natal. 
Pede, entao, que seu filho assassine o pai inimigo. Diante da morte do marido, 
Piro poe-se a chorar o canto'fúnebre. 56 Os W ari', surpresos, advertem: "Por que 
voce chora? Nao é nosso parente nao!" Se para os W ari' nao se deve chorar um 
inimigo, ser da categoría karawa, aquele pelo qual nao se chora é, por analogia, 
identificado ao inimigo, karawa. Se todos choram e, mais especificamente, se 
aqueles que comem (nari paxi) também choram, essa identidade nao se estabe
lece. 

Consideremos novamente a forma como os W ari' costumam diferenciar os 
grupos participantes do funeral: "aqueles que comiam nao choravam". 57 Se 
chorar e comer sao atitudes que definem grupos distintos e opostos, e se todos 
efetivamente choram, concluí-se que é contudo o choro que define a unidade 
social mais inclusiva onde o rito deve ser realizado. 

O rito funerário nao só transforma o corpo do morto em anti-alimento, 
dissociando radicalmente o repasto funerário das refei9oes diárias, como 
descaracteriza o próprio ato de comer, transformando ingestao em choro. 

Como já disse, os W ari' dividiam-se originalmente em oito subgrupos que 
mantinham entre si rela9oes marcadas pela ritualiza~ao da alteridade. Membros 

. . 
de outros subgrupos sao, ainda boje, chamados de "estrangeiros" (tatirim) e 
concebidos como diferentes, "outros". Trocam festas marcadas pela agressao 
mútua e pela entredevora9ao simbólica. Nessas festas, os "estrangeiros" cha
mam-se por termos de afinidade, atitude cuidadosamente evitada no dia-a-dia, 
mesmo entre afins reais. 

Sao justamente os "estrangeiros", membros de outros subgrupos, que 
( enquanto grupo, vale dizer) surgem nos relatos wari' como comedores ávidos, 
desrespeitando as "maneiras de mesa" distintivas do rito funerário. Seriam eles 
os comedores típicos, apesar de nao ideais,já que, infringindo os procedimentos 
rituais, comeriam ef eti vamente o morto. Evidentemente, stÍa presen~a no funeral 
nao é desejada pelos iri' nari. 58 Por outro lado, o discurso de alguns informantes 
descaracteriza os afins reais como comedores efetivos: tristes e chorosos, eles 
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estariam incapacitados de comer o morto. Logo, aqueles que comem, 
cognatizados pelos vocativos no dia-a-dia e pelo choro no funeral, sao concebi
dos como nao-comedores. Aqueles . indesejados como comedores, pois que 
comeriam efetivamente o morto, sao concebidos como afins. Os canibais sao os 
estrangeiros chamados de afins - os afins rituais - ; nao os afins reais, 
cognatizados pela terminología e pela partilha diária de alimentos: por esta 
comensalidade que, para os Wari' simboliza e produz as rela9oes de 
consangüinidade, definidas por oposi9ao a devora9ao e ao canibalismo. 

Também nas rela9oes com a exterioridade a afinidade e o canibalismo estao 
intrínsecamente relacionados. As principais presas do W ari' sao também seus 
predadores, pois, dotadas de um espírito humano, matam-nos e os devoram como 
se fossem os W ari' as presas e eles os humanos, wari' '. A vítima dessa agressao 
tem seu espírito incorporado a espécie agressora: torna-se animal, karawa. Os 
xamas, que poderíamos chamar de vítimas típicas, pois as agressoes por 
espíritos de animais sao muitas vezes concebidas como parte de um processo 
iniciatório, recebem dos agressores urna esposa, tornando-se assim cunhados e 
genros dos animais que os devoraram (e depois os ressuscitaram). O xama tem, 
ainda vivo, o seu espírito transformado em animal. 

Dentre as presas preferenciais dos Wari', um único animal nao é jamais um 
agressor: o macaco-aranha. Con ta o mito que os macacos-aranha, sem mulheres, 
tomaram esposas wari'. Tomadores de mulheres sao presas legítimas; a 
preda9ao nao implica em contrapreda9ao. De maneira análoga os xamas, 
tomados presas, recebem urna esposa de seus predadores. A presa, objeto de 
devora9ao, se nao é afim, é afinizada. 59 

A concep9ao problemática da rela9ao de afinidade parece ter rela9ao como 
que poderíamos chamar de tentativa de "mascaramento" da afinidade real no 
cotidiano. Chamados por termos de consangüinidade e tomados comensais, os 
afins reais passam de parentes distantes a próximos. A rela9ao implícitamente 
tensa recebe o revestimento pacífico que carateri~a a cogna~ao. 

Mediado pelaconsangüinidade, o consumo do morto toma-se outra coisa que 
urna devora9ao, e é isso que constituí o rito. Neste sentido, estou em completo 
acordo com Conklin (1989: 435-41), que caracteriza o canibalismo mortuário 
como um servi<;o prestado a fanu1ia do morto, marcado pela solenidade e 

,; 

respeito, e nao pela hostilidade por parte dos comedores. E justamente por isso 
que sao eles, os afins reais, os convidados a comerem os mortos, e nao os "nao
parentes'', "estrangeiros", "afins". 

Para concluir, voltemos rapidamente ao rito do final do luto. 
Se o consumo do cadáver associa o corpo do morto as presas animais, essa 

rela~ao, que o rito funerário tem por fun9ao descaracterizar, torna-se evidente 
no rito do final do luto. 
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Neste rito, chora-se sobre a ca~a exatamente como se chora sobre o cadáver. 
Mas se em rela~ao ao choro a identidade é absoluta, o mesmo nao acontece em 
rela~ao a devora~ao: aquí os iri' nari também comem, e as "maneiras de mesa" 
caracterizam a devora~ao de presas e inimigos, nao de mortos wari'. Toda vez 
que eu, surpresa, interrompia a descri~ao do rito para perguntar se os iri' nari 
também comiam a carne, os W ari', rindo, respondiam: "karawa, karawa ! Wara 
kao pin nonon ama" ("é carne de ca~a! O cadáver já foi comido"). Evidentemen
te, a carne de ca~a nao é cadáver, mas como o cadáver: a associa~ao simbólica 
morto-presa parece constituir o tema central do rito. 

Se o rito do final do luto, ao marcar o fim da saudade, das lembran~as 
constantes, caracteriza, como enfatizou um hornero, também o fim da presen~a 
do espírito do morto junto aos vivos, ele define a sua partida definitiva para o 
mundo dos mortos soba água ou, no caso dos xamas, para o habitat de seu duplo 
animal. Os espíritos dos mortos comuns (o que excluí os xamas e aqueles que 
morreram assasinados por inimigos), quando definitivamente "vivos" (após 
beberem chicha azeda, "morrerem" e serem revivificados) no mundo dos mortos, 
podem entao retornar aterra como queixadas (reais); esse retomo, identificado 
pelos xamas, é o sinal do pertencimento definitivo do morto ao mundo 
subaquático. A transforma~ao do espírito do morto em karawa, presa, caracte
riza, como simboliza o rito, a sua partida definitiva do mundo dos vivos 
( enquanto wari '', humano). 

Queixadas ou nao (xamas podem transformar-se, quando mortos, em ani
mais de outras espécies), todos os mortos transformam-se empresas e sao, 
portanto, novamente mortos e devorados pelos Wari' .60 Os mortos comuns, 
queixadas, sao ca~ados frequentemente por seus parentes próximos e, 
consequentemente, também devorados por eles. Mas se no rito chora-se sobre o 
karawa, o mesmo nao acontece quando os W ari' matam um queixada, mesmo 
que o xama o identifique como um parente morto. Eles dizem novamente: "É 
karawa, karawa !"O rito do final do luto, em sua qualidade de rito de passagem, 
parece marcar a transi~ao do morto do estado humano ( wari' ') para o estado 
animal (karawa). Nele os iri' nari cornero presas mas choram sobre elas (o que 
as toma, de certa forma, humanas); antes dele, no rito funerário, os iri' nari 
apenas choravam, proibidos de comer o cadáver wari'; depois dele, quando, 
queixada, o morto é plenamente karawa, os iri' nari o comerao sem chorar. 

A rela9ao morto-karawa nao se restringe ao cadáver, o corpo do morto, 
quando é descaracterizada pelo rito funerário. O destino do espírito do morto é 
tomar-se karawa, presa dos vivos. 
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Notas 

1 O termo nativo wari", que surgirá em itálico no texto, e que pode ser traduzido 
por "nós", "gente" é, antes de tudo, um classificador amplo, que define os seres 
humanos, wari'', por oposi9ao aos nao-humanos, karawa. Por isso optei por urna 
nota9ao distinta para diferenciá-lo do termo "Wari'" (nao-grifado), que uso como 
sinónimo de "Pakaa-Nova". 

2 Para a descri9ao do rito funerário wari' tradicional recomendo a leitura dos 
trabalhos de Meireles ( 1986: 405-08) e Conklin (1989: 402-22). Esta última autora 
apresenta urna descri9ao minuciosa do rito, e suas informa9oes serao citadas aquí 
sempre que consideradas complementares ou diferentes das nossas. 

3 A terminologia ·de consangüinidade wari', com equa9oes do tipo "Crow" e 
"Ornaba", nao é prescritiva, ou seja, nao inclui posiyoes associadas a afinidade. 
' 

4 De acordo com Conklin (1989: 409) os Wari' chamam esse cantar de aka pijim. 
Aka é o verbo para "chorar", no singular (awaran, no plural) e pijim é "falar, 
discursar". Concluimos assim que aka pijim, o canto fúnebre, é urna forma de 
choro. 

5 Utilizamos aqui a nota9ao inglesa, onde: M=Mother, F=Father, Z=sister, 
B=brother, e=elder, y=younger, D=daughter, S=son, Ch=children, H=husband, 
W=wife. A ordem de leitura segue o genitivo ingles. 

6 Um informante, Paletó, sugeriu certa vez que era possível chorar-se usando o termo 
namori (WB, WZ) e wanimi (DH). Entretanto, as pessoas que o estavam ouvindo 
riram, como se essa idéia fosse estranha. Parece, entao, que se o uso desses dois 
termos específicos de afinidade é possível no canto fúnebre, ao menos nao é 
frequente. 

7 Nao se trata de urna identifica9ao completa, vale dizer. Enquanto os parentes 
próximos chorara ininterruptamente, os nao-paren tes ou parentes distantes carac
terizam-se por um choro inconstante, interrompido, antes do momento do 
consumo do cadáver, por conversas na periferia do velório. 

8 Durante a descri9ao desse rito, sempre que falarmos de iri' nari e nari paxi, 
estamos tomando o morto como referencia (Ego). 

9 C.f. também Meireles (1986: 406) para essa informa9áo. 

10 Como vimos, o uso de termos de afinidade no canto fúnebre é evitado, com a 
exce9ao possível e eventual de namori (WB, WZ) e wanimi (DH), segundo Paletó. 

11 Há o caso de um rapaz que comeu um. peda90 da carne do pai morto como objetivo, 
atingido, de se suicidar para acompanhar o pai. Nesse princípio baseia-se também 
a restri9ao imposta ao matador de nao comer a carne do inimigo morto, e ao xama 
de nao comer a carne de animais da mesma espécie que seu duplo. 
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12 Inf orma~ao pessoal de Beth Conklin, a partir de relatos coletados por ela. 

13 De acordo com Conklin (1989: 408-09), na fase inicial do funeral evoca-se a 
memória do morto (mam pe' é o verbo para esta evoca9ao, podendo traduzido, 
aproximadamente, por "fazer [a memória do morto] estar aquí"). Este ato deveria 
ser realizado <liante do cadáver ainda inteiro (nao-cortado). No discurso de meus 
informantes, o mam pe' nao foi citado e suas fun~óes, parece-me, foram englobadas 
pelo canto fúnebre (aka pijim). 

14 De acordo com Conklin (1989: 410), os auxiliares (dois ou tres) - nari paxi -
sao idealmente cunhados, genros ou afins próximos. 

15 No funeral a que estive presente, o caixao foi construído por homens da categoria 
nari paxi, comas tábuas da parede da casa em que o defunto vivía. 

16 Segundo Conklin (1989: 410-11), os esteios das casas sao u·sados nao só para o 
jirau, mas também como lenha. Para completar a quantidade de lenha necessária 
para se assar o cadáver, os auxiliares coletam na floresta o mesmo tipo de madeira 
usada nos esteios das casas. As penas usadas para enfeitar a lenha sao de arara e 
urubu. De acordo coma autora (ibid.: 412), o jirau e a lenha sao preparados na casa 
dos homens (local de moradia dos rapazes solteiros), e só depois da aprova9ao dos 
iri' nari sao levados para o local onde está o morto. 

17 Era comum a realiza~ao de alian9as entre duas familias já afins. 

18 Esse modo de cortar parece identico a forma como os W ari' cortam as presas de 
grande porte, que serao moqueadas. SegundoConklin (1989: 412), após a retirada 
do órgaos internos, corta-se a cabe9a, e só entao os bra9os e as pernas, nas 
articula9oes. De acordo coma autora, a lamina do corte deve ser nova e o cadáver 
nao é cortado diretamente sobre o chao, mas sobre esteiras limpas. 

· 19 Segundo Conklin (1989: 412) o chao, para os Wari', é sujo e os cognatos do morto 
procuram sempre evitar que os líquidos corporais caiam no chao, ou no fogo. 
Quando do assamento de crian~as, é comum que os país e avós coletem a grande 
quantidade de gordura que escorre do corpo em urna panela de barro, e a utilizem, 
naquele momento, para untar seus corpos (ibid.: 413). 

20 Há algumas divergencias sobre comer ou nao o cora9ao. Para alguns informantes 
ele é simplesmente queimado, jogado diretamente no f ogo. 

21 Alguns informantes dizem que os intestinos nao eram queimados, masjogados no 
mato, o que parece estranho, já que nao só o corpo mas todos os pertences do morto 
eram destruídos pelo fogo. 

22 De acordo com Conklin (1989: 413), os afins que cortavam o corpo pintavam suas 
maos com jenipapo e se untavam vigorosamente com urucum, para se protegerem 
contra a polui9ao dos fluidos podres do cadáver. Segundo ela, aqueles que comiam 
pintavam o rosto, a cabe9a e as maos com urucum, de modo a evitar que os odores 
podres poluentes penetrassem em seus corpos. 
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23 Pakao', mulher oroAt do Negro-Ocaia, contou que seu pai jogou-se no fogo quando 
o filho dele estava sendo assado. Atualmente, parece ser freqüente a atitude que 
observei no funeral do N egro-Ocaia, que pode ter rela9ao comes se ato tradicional, 
ou mesmo como ato de colocar-se sobo cadáver durante seu corte: alguns iri' nari 
empilham-se sob o cadáver; quem está na base da pilha desmaia e é retirado por 
outras pessoas. É possível que esta própria atitude também tenha sido freqüente 
no passado (Conklin, 1989: 40910). 

24 A pamonha a ser comida no repasto caníbal dever ser assada e nao cozida (de 
acordo com o mito, a pamonha assada tem origem anterior a cozida), porque a 
primeira é de preparo mais rápido e de cheiro menos forte. Há relatos de cadáveres 
comidos com macaxeira cozida, durante a falta de milho na época das epidemias 
pós-contato. 

25 De acordo comos informantes de Conklin (1898: 413), a assadura iniciava-se no 
início da tarde e o consumo come9ava no final do entardecer, prolongando-se até 
o amanhecer. U m informante disse-lhe ainda que algumas vezes nao se se guia es se 
costume, assando-se o corpo pela manha e se o consumindo ao meio-dia. 

26 No enterro a que assisti, enquanto alguns homens da categoría nari paxi cavavam 
a sepultura, um deles disse: "Tó cavando porque parente pediu. Nao fa~o a toa, 
senao Wari' fica bravo". 

27 Segundo Conklin (1989: 414), numa varia9ao desse modelo, a carne colocada 
numa panela de barro cónica que os consangüineos acalentavam no colo. Neste 
caso, os comedores tinham que pedir a carne, que lhes era dada em pequenos 
peda9os pelos consagüineos. 

28 De acordo com Conklin (1989: 405-06) o consumo do morto é responsabilidade 
dos adultos. Adolescentes menores de 16 anos nao cornero; afora isto, nao há 
qualquer restri9ao de genero ou gera9ao. Homens adultos sao obrigados a comer 
o corpo de seus afins, nao importando b seu estado de decomposi9ao. A recusa (e 
nao a relutancia, vale dizer) de comeré, segundo seus informantes, interpretada 
como um insulto ao morto e seus consangüineos. As mulheres podem decidir 
comer ou nao o corpo, de acordo com o seu desejo. 

29 Segundo um informante, os miolos sao comidos diretamente com as maos. Nao 
tenho outras infonna9oes a este respeito. 

30 Carnes de ca9a e peixes, assim como de inimigos, nao sao jamais assadas e comidas 
quando já se iniciou o processo de apodrecimento. 

31 Segundo Conklin (1989: 415), o consumo da carne se prolonga até o amanhecer. 

32 Para a ingestao de mel e frutas com sumo, os Wari' usam o verbo "chupar" (xak) 
e nao "comer" (kao '). 

33 Em contraposi9ao, os ossos de inimigos sao, segundo os informantes, jogados no 
mato, e os de ca9a sao jogados no mato ou queimados, mas jamais enterrados. A 
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ingestao de ossos ou sua queima e enterro é procedimento que caracteriza o morto 
enquanto wari '. 

34 Segundo Conklin (1989: 415), quando nao há mais qualquer tra~o do funeral, o 
estrado de paxiúba (tapit) sobre o qual se dorme é recolocado no lugar . 

• 35 Quando perguntei a um Wari' se eles choravam quando bebes morriam, ele 
respondeu: "Claro! Nao é karawa (presa animal), é wari ' ". Muitas pessoas fazem 
a distin~ao entre os que já haviam mamado e os outros. 

36 Segundo Conklin (1989: 416-17), os cadáveres de bebés e crian9as pequenas, 
geralmente assados e comidos no mesmo dia ou no día seguinte da morte, eram 
considerados mais saborosos, porque, além de frescos, eram macios e gordurosos. 

37 O barro e o urucum sao usados como neutralizadores de sangue. Parece haver urna 
énfase na importancia do uso do urucum em corpos de bebes assassinados, que 
serao devorados por consubstanciais. Segundo um informante, o urucum "limpa 
o sangue da mae que cobre externamente o corpo do bebe". Se consubstanciais 
caracterizam-se por terem o mesmo sangue, o uso do urucum, provocando o 
"desaparecimento" dos tra9os visíveis do sangue partilhado relaciona-se, possivel
mente, a neutraliza9ao simbólica dos la9os de consubstancialidade com a crian9a, 
tomando possível sua ingestao. 

38 Esta frase é apenas um exemplo das que sao ditas nesta ocasiao. "Lembrar'' tem 
aqui o sentido de "sentir falta, saudades". 

39 Os Wari' afirmam, quando questionados, que falar o nome do morto nao suscita 
o espectro, mas somente a tristeza dqs.parentes. 

'· 

40. U m homem me disse que alguns nar( paxi tentavam pegar para si o milho antes 
que fosse queimado. Os iri' nari deviam conté-los: "Voces já comeram o morto", 
"Ma amhwe" ("Estao satisfeitos, coma barriga cheia"). Segundo Conklin (1989: 
417), alguns infomantes de Santo André reclamam daqueles que vao as casas do 
parentes, imediatamente após o funeral, para carregar tudo o que puderem. 

41 Ver essa afirma~ao também em Meireles (1986: 194). 

42 Segundo Conklin (1989: 417), os objetos manufaturados menos facilmente 
destrutíveis ou mais caros, como panelas, espingardas e mosquiteiros, podem ser 
dados para nao-cognatos. 

43 Algumas pessoas disseram que os olhos do cadáver sao comidos para que o espectro 
nao possa enxergar o caminho para a aldeia. 

44 É possível que a constru~ao desta imagem atual do espectro visível do morto tenha 
sido influenciada por idéias dos missionários e da popula9ao regional. 

45 Segundo os W ari' , fala-se baixo simplesmente porque se está rouco de tanto chorar 
e cantar. 
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46 De acordo com Conklin (1989: 420), o luto durava aproximadamente um ano, 
prolongando-se muitos meses além do "varrer". O homem mais velho da fanu1ia 
do morto decidía o momento do término do luto e todos os membros da família que 
se sentiam preparados o acompanhavam no ritual. 

47 Para Conklin (1989: 420), sao os borneos da família do morto que saem para ca~ar, 

acompanhados por quaisquer mullieres ou crian~as que desejem seguí-los. 

48 Segundo Conkin (1989: 421), a presen~a nao só de macacos-aranha, mas também 
de queixadas, é considerada especialmente importante. 

t\· 

49 De acordo com Conklin (1989: 420), muitos informantes disseram que o retomo 
· era previamente combinadó para urna certa lua cheia vindoura, de modo que as 

mulheres pudessem esperar os ca~adores com chicha doce e pamonha. 

50 Se a carne nao ti ver sido assada, no caso de urna ca~ada mais rápida, ela o será nesse 
local. Quando ela é hiperassada, <leve ser cozida para o consumo. Segundo Conklin 
( 1989: 421 ), parece que o cesto cheio de ca~a trazido por cada ca~ador é levado para 
sua própria casa, onde se chora sobre a ca~a. 

51 Conklin (1989: 422) cita a seguinte frase: "An' na ka tomi xaxa wa nanain 
karawa" ("A carne leva embora a tristeza"). 

52 Refiro-me aquí aos procedimentos rituais e nao a prática caníbal, intrínsecamente 
relacionada aos temas escatológicos. 

53 Nenekün é a palavra utilizada para "cru", na terceira pessoado singular masculino. 
Nao tenho conhecimento de palavra específica para "fresco", mas meus conheci
mentos da língua wari' sao bastante limitados. 
,. 

54 E possível que ca~as moqueadas até a completa desidrata~ao (procedimento 
característico das longas ca~adas, como a que se faz para o rito de final do luto), 
posteriormente cozida para serem comidas, sejam concebidas também como 
"duplamente cozidas", o que aproxima o rito funerário do rito do final do luto, por 
meio da identidade simbólica entre os respectivos repastos. 

55 Clastres & Lizot (1978: 126) apontam essa preocupa~ao entre os Yanomami, que 
comem os ossos calcinados de seus mortos: "Le cannibalisnie c'est la démesure, 
toutes les fa~ons de faire dereglées ... eux ne sont pas cannibales". O canibalismo 
yanomami é marcado por "un surcroit de régles ... qui, a coup sur, est nécessaire 
aux Y anomami pour montrer que preparer et boire comme ils font les os des morts 
n'a strictement rien a voir avec la cuisine" (ibid.: 129-30) 

56 Foi Piro quem, ao retomar, ensinou aos W ari' o canto fúnebre na sua forma falada: 
aka pijim. Só entao eles passaram a relatar os feítos do morto no canto. 

57 Frase citada também em Meireles (1986: 406). Conklin (1989: 404) comenta que 
os W ari ' classificam os iri' nari como "aqueles que choram'' e os nari paxi como 
"aqueles que cornero". 
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58 Cabe enfatizar que nao falamos aqui dos estrangeiros individualmente, já que, 
como ocorriam casamentos entre os subgrupos, alguns membros de outros 
subgrupos poderiam até mesmo fazer parte da categoria iri' nari. Consideramos 
aquí os estrangeiros enquanto categoria coletiva, referencia para a idéia de 
alteridade interna a sociedade wari'. 

59 Ver Viveiros de Castro (1989) para urna análise da rela~ao entre afinidade e 
canibalismo nas terras baixas sul-americanas. 

60 Os W ari' mortos por inimigos transformara-se em membros do grupo inimigo, 
seres que os Wari' aproximam das presas animais, ao chamá-los karawa. É como 
presa também que o inimigo será devorado pelos Wari' quando morto. 



NOTAS SOBRE AS CABE~AS MUNDURUCU 

PATRICK MENGET 

O problema da guerra nas sociedades amazónicas nao teve, até hoje, urna 
solu9ao única. Nem seise é preciso procurá-la, pois ela talvez perten9a mais a 
mito logia antropológica que a análise realista. Houve, de fato, várias tentativas 
para enfrentar as semelhan~as evidentes que perpassam os dados etnográficos. 
Num trabalho anterior, tentei estabelecer que nenhuma tipo logia das sociedades 
amazónicas permite um esclarecimento do fenómeno. Tanto as sociedades de 
reputa9ao pacífica como as de índole belicosa compartilham um idioma de 
preda~ii.o generalizada, descrevendo ora as rela95es intersociais, ora as rela-
95es intra-sociais, ora as rela~oes entre humanos e seres mais ou menos potentes 
(espíritos e/ou animais), ora as rela95es entre vivos e mortos (Menget, 1985b: 
131-41 ). O estatuto desta preda~ao generalizada, infelizmente, é problemático. 
Existem, de fato, sociedades que explicitam, em termos de urna energia 
circulante nos patamares cósmicos, esta rela9ao entre o "nós" e os outros, até 
propor um modelo cosmológico da hostilidade (ver, por exemplo, os Yagua do 
Peru, nos trabalhos de J. -P. Chaumeil [ 1988], e, até certo ponto, os Bororo, onde 
os componentes da rela~ao agressiva entre o bope e os humanos sao 
internalizados duplamente, na ontología e no cosmos). A dificuldade maior aquí 
é que a estes esquemas intelectuais e heurísticos nao corresponde urna forma 
sociológica determinada. Estruturas sociais comparáveis encontram-se sem a 
presen~a do modelo cósmico indígena. Existem também grupos para quem a 
captura de elementos alheios - seja na forma de cativos, bens cerimoniais, ou 
objetos espirituais e simbólicos-parece obedecer a urna lógica da reprodu~ao 
geral do grupo, na qual o intercambio de violencias se sobrepoe ao intercambio 
regulado pela alian~a, criando muitas vezes as condi~oes necessárias para que 
haj a alian9a matrimonial prescritiva. U ma formula9ao interessante dessa prima
zia de um relacionamento exterior ao grupo sobre as rela95es regulamentadas no 
interior dele é o balan~o crítico do modelo dravidiano feito por Eduardo Viveiros 
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de Castro (seminário da Universidade de Paris X-Nanterre,janeiro de 1987, 
nao publicado): o dispositivo propriamente sociológico da alian9a simétrica 
(troca restrita) é limitado nos seus efeitos reais ou morfológicos, nao tendo, em 
geral, possibilidade de se estender a totalidade do grupo social (funciona mais 
de proche en proche que através de urna rede global), além de sofrer tantos 
desvios (na dire9ao dos casamentos ultracurtos, ou de inflex6es oblíquas), que 
levanta a questao da sistematicidade das exce96es. Assim, no caso do padrao de 
alian9a dos Txicao, lutei algum tempo para descobrir a regra que fundamenta va 
um sistema com fei96es Crow, até descobrir finalmente que várias alternativas 
de casamento existiam a cada momento, e que a termino logia possui pontos de 
bifurca9ao correspondentes as escolhas matrimoniais, mas que a lógica da 
nomina9ao dava contada organiza9ao de urna maneira mais abrangente e 
completa. Entretanto, postular a subordina9ao dos mecanismos internos de 
integra9ao da sociedade a urna espécie de reciprocidade da violencia, ao mesmo 
tempo aleatória e interminável, cría novos problemas. O primeiro parece 
simples, até trivial: quais sao as unidades sociais entre as quais se jogam esses 
lances? Comecei a mostrar, no mesmo trabalho (Menget, 1985a,b ), que o 
problema da defini9ao das unidades sociais pertinentes mal come9ou a ser 
enfrentado pela etnología sul-americana. Urna tradi~ao sonolenta faz das nossas 
limita96es práticas de campo urna perpectiva teórica: o horizonte do grupo local 
nos dá os limites de um universo sociológico. Ou seja, a tipología neo
evolucionista, considerada como obsoleta pela maioria dos etnólogos, oferece 
um suspeito apoio teórico a essa postura· pregui~osa: nao estaríamos em 
sociedades, por assim dizer, de primeiro grau, anteriores ao nível do chiefdom 
(ou, quem sabe, tendo resultado de urna involu~ao deste)? A solu9ao já está a 
nosso alcance, e foi posta em prática por alguns: considerar como unidade de 
pertinencia sociológica o universo social categorizado pelos próprios índios, 
universo onde o grupo local se define em contraposi9ao a vários graus de 
alteridade externa (conjunto jívaro, complexo multicomunitário yanomami etc.; 
ver A.-C. Taylor, B. Albert). Mesmo em grupos como 9s Je, onde a alteridade 
do exterior obedece mais ao modelo disjuntivo do tudo ou nada, a rela~ao nao 
é sociologicamente vazia. Vanessa Lea (1986: 47), assim, diz dos Kayapó: 

Em suma, é difícil avaliar a integra~ao pelos Kaiapó de pessoas de fora, mas 
é importante notar que aquelas adotadas nas expedi~oes guerreiras incluíam 
outros Kayapó tanto quanto membros de outros povos indígenas e caraíbas. 

Em outro lugar, ela nota que pouco mais de um por cento dos nomes kayapó 
tem procedencia alheia ... 

Um de nossos problemas, práticos e teóricos, é a dificuldade de se apreende
rem os dados relevantes para essa troca de violencias, mortes e agressoes. 



As CABE<;As MUNDURucu 313 

Dispomos, no máximo, de narrativas curtas de episódios violentos, e a lógica 
histórica <lestes eventos nos escapa necessariamente. A partir daí ternos duas 
alternativas: ou tentamos reconstruir urna história destas histórias e o nosso 
modelo intemalizado, derivado de Clausewitz, termina por supor urna 
intencionalidade histórica obviamente indevida, ou apelamos para outra classe 
de dados, que possam conferir um sentido maior as descontinuidades erráticas 
da violencia na selva. Parece evidente, pelo peso da elabora9ao ritual e mítica 
dado a violencia nestas sociedades, que os ri tuai s podem funcionar como pontos
cha ve desta explora9ao. Caberia a urna outra discussao tal escolha do ritual -
o primo pobre na teoria estruturalista de Lévi-Strauss - de preferencia a 

" mito logia. Tal vez baste dizer que o foco analítico no ritual nao excluí a mito logia 
implícita, mas relativiza a perspectiva cultural e enfatiza urna rela9ao comas 
expectativas existenciais mais que as puras combina96es lógicas. 

O complexo ritual dos Mundurucu constituí um corpus ideal para se 
analisarem o rituais de guerra. Por um lado, os Mundurucu ganharam urna bela 
reputa9ao de ca9adores de cabe9as, guerreiros in vencí veis, artistas meticulosos 
na omamenta~ao das cabe~as inimigas e na elabora~ao de urna seqüencia ritual 
ímpar, com dura9ao de tres a quatro anos e com liga96es evidentes comas 
cerimonias de ca9a e pesca. Por outro lado, eles exibem urna organiza9ao social 
complexa, evocando, com suas metades exogamicas, seus clas múltiplos e suas 
fratrias, tanto a organiza9ao dos Je quanto a das sociedades ribeirlnhas do rií> 
Negro e do Solimoes. lsso nao significa que tudo esteja esclarecido sobre a 
organiza9ao social, cerimonial e intelectual desta sociedade. Ao contrário, os 
Mundurucu propoem urna quantidade de enigmas etnológicos, nem todos 
atribuíveis as lacunas do dossie etnográfico. Assim, as interpreta96es do maior 
etnólogo recente, R. Murphy, foram objeto de revisoes críticas; Alcida Ramos, 
a partir de urna nova análise do funcionamento da matrilocalidade em urna 
organiza9ao patrilinear, mostrou a inutilidade da hipótese de urna residencia 
patrilocal prévia; Leopoldi, examinando os registros do século passado, demons
trou a inexistencia de urna observa9ao in situ dessa regra de residencia. Afinal, 
os Mundurucu podem ter clas ()U linhagens ao mesmo tempo dispersos e 
socialmente pertinentes, como tentarei mostrar. O próprio termo mundurucu 
para cla, diwat, significa "moradores do rio", o que pode significar urna 
implanta9ao clanica regional e nao aldea. 

Apesar das varia96es históricas das localiza96es, da drástica redu ~ao 
demográfica sofrida pelos Mundurucu e da provável dilui9ao do conceito (e da 
prática) dos clas e das fratrias, o complexo ritual das cabe9as parece ter 
permanecido imutável nos cem anos ao longo dos quais foi esporadicamente 
observado. Desde Martius até as lembran9as dos velhos informantes de Murphy, 
as informa96es sao concordantes. u m índice interessante dessa permanen2_ia é r 
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fornecido pelo exame- ainda em progresso-do material museográfico. Lucia 
Hussak van Velthem descreveu as cabe9as das cole96es francesas e brasileiras 
sem observar qua.isquer mod.ifica96es estilísticas ao longo do tempo. 

Urna primeira pergunta sobre os troféus mundurucu diz respeito a sua 
proveniencia. Sabe-se que os Mundurucu se matavam entre si, por feiti9aria, sem 
jama.is levar a cabe9a das vítimas. A cabe9a precisa ser alheia, portanto; mas 
pode ela ser de qualquer grupo nao-Mundurucu? No inventário que come9amos 
com L. van Velthem, as cabe9as identificáveis pertencem principalmente aos 
Parintintin, Apiacá e Maué. Nao existem indica96es sobre in.imigos de estima9ao 
na literatura etnográfica, mas é curioso que estes grupos, vizinhos antigos dos 
Munducuru, falavam línguas do tronco Tupi, as duas prime.iras sendo relativa
mente inteligíveis aos Munducuru. Nao se encontram referencias sobre ca9a as 
cabe9as dos brancos, nem mesmo antes do tratado de paz assinado com eles no 
come90 do século XIX. Se se confirmar urna escolha étnica consciente das 
vítimas de guerra - dentre as várias vítimas possíveis - a guerra as cabe9as 
se assemelhará a guerra jívaro, na qual arrancam-se cabe9as para a confecc;ao 
da tsantsa unicamente dos Jívaro nao-parentes. Na mitología mundurucu 
destacam-se tres características do tema da cabe9a cortada: 
1) Quando acontece entre antagonistas mundurucu, sempre provoca no fim urna 
separa9ao definí ti va dos parce.iros iniciais, sendo o culpado da briga geralmente 
transformado em povo inimigo; 
2) Os motivos de brigas que levam a cortar cabe9as sao quase sempre de ordem 
sexual: é o dese jo de um homem por urna mulher (geralmente) proibida que 
provoca a matan9a; assim, as vítimas nas narrativas sao frequentemente 
mulheres que recusam propostas sexuais diretas. Este padrao in verte a realidade 
das guerras mundurucu, visto que os guerreiros preferem cabe9as de homens e 
tentam levar crian9as e mulheres como cativos; 
3) Urna liga9ao cósmica é afirmada, ao menos urna vez: dois cunhados que . 
renascem após serem introduzidos no útero da esposa do Sol sao mortos e suas 
cabe9as ascendem ao céu, virando o "sol vermelho" (da seca) e o "sol cego" (da 
ch u va). A cegueira do último resulta explícitamente do incesto coma futura mae, 
antes do renascimento (Murphy, 1958: 85-87). Além do evidente tema edipiano, 
convém notar a rivalidade e a oposi9ao entre o vermelho e o branco, nomes das 
metades. 

Assim, a mitologia confirma urna forte liga9ao entre a ca9a as cabe9as, a 
sexualidade e a ri validade, bem como a necessidade da procura de vítimas fora 
do grupo Mundurucu. Gon9alves Tocantins cita um Munducuru dizendo, no 
contexto das declara96es que precediam urna expedi9ao de guerra: "vou porque 
preciso de urna mulher para casar", ou "preciso de urna crian9a para filho de 
minha mulher". Ele estaría aparentemente se referindo aos futuros ou eventuais 
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cativos; narealidade, a declara9ao tem um sentido equívoco, aludindo a cabe9a, 
como demonstra a análise do ritual. Este rito, um dos mais longos que se conhece 
na América do Sul, levava de tres a quatro anos, e se dividia em tres fases 
principais. As atividades cerimoniais concentravam-se na esta9ao chuvosa, 
enquanto as expedi9oes guerreiras se realizavam na seca. 

A primeira fase era a decora9ao da cabe9a (já esvaziada e seca ao sol e/ou 
de fumada) - literalmente, "das orelhas" - soba dire9ao do matador, chamado 
aqui "Mae do queixada". As espécies de aves que fomeciam as penas necessárias 
provinham de clas ( ou fratrias) diferentes; urna dezena de clas (de um total de 
quarenta) das duas metades estavam envolvidos. A cabe9a, apesar de ser urna 
propriedade do matador, era coletivizada, reunindo a totalidade Mundurucu. Os 
convidados pertenciam a rede de aldeias vizinhas e eram estritamente indis
pensáveis para se poderem juntar os ingredientes do rito. Além disso, é notável 
que a cabe9a fosse socializada como Mundurucu e como homem. O exame 
cuidadoso das cabe9as f eito por L. van Velthem, mostra um padrao de tatuagem 
- ou pintura facial - típico dos antigos Mundurucu. Assim como era feita 
noss'a, a cabe9a era transformada ein hornera: pelo tufo de cabe lo na frente do 
cranio, pelo corte especial do restante do cabelo, e, sobretudo, porque as 
mullieres mundurucu tinham batoques labiais.1 Esta masculiniza9ao é tao 
deliberada que em duas cabe9as examinadas havia urna pernea de cabelos 
humanos em cima de urna cranio calvo. Coletiviza9ao, socializac;ao, viriliza9ao: 
o estatuto da cabe9a enfeitada lembra o do cativo tupinambá; a rela9ao entre o 
matador e o troféu evoca também o par matador/vítima entre aqueles Tupi 
quinhentistas. A situa9ao do matador-Mae do queixada-apresen ta mais um 
paralelo como matador tupinambá na hora do festim final: ele é submetido a urna 
rigorosa abstinencia sexual. R. Murphy descreve essas proibi9oes: 

A sexualidade era considerada como especialmente perigosa tanto para o Mae 
do queixada como para sua esposa. Nao deviam ter rela~oes sexuais, entre si 
ou com terceiros, durante o período cerimonial inteiro. [O matador] podia 
perder seu poder e cair qum estado ( ... ) de panema (azar) só por ter 
olhado urna mulher fácil. .. Comia com sua esposa, mas de costas para ela. 
O Mae do queixada tinha que manter urna atitude digna e reservada o tempo 
todo. Passava muito tempo na rede, olhando par cima para nao ser contaminado 
pela vista de homens que acabavam de copular. (Murphy, 1958: 55) 

Essa descri9ao reúne todos os elementos de urna super-couvade, pela 
elabora9ao, rigor e dura9ao da abstinencia sexual. Os dois outros reguardas 
típicos da couvade também se verificavam: proibi9ao de ca9ar (para o matador) 
e cozinhar (para sua esposa). O Mae do queixada acompanhava os ca9adores 
até a orla da floresta, cabe9a em baixo do bra90, e ficava lá, assim assegurando 
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urna boa cayada. A mulher dele apela va a sua "contrária" para ajuda doméstica 
- a pessoa da metade oposta a quem cabía, nesta sociedade dualista, o 
desempenho de vários papéis cerimoniais em benefício de Ego, como por 
exemplo os serviyos funerários. 

O problema aquí, se estamos de fato diante de um conjunto de resguardos do 
tipo couvade, é que nao ternos, aparentemente, nénhuma crian~a. Existem 
indícios, entre os Mundurucu, de um resguardo ordinário ( apesar de fracamente 
marcado) observado por ocasiao dos nascimentos, __ como se dá em outros povos 
do continente. A soluyao parece evidente: como nb caso do matador tupinambá 
que nao pode comer a carne da vítima, a abstinencia do "Mae do queixada" ,junto 
com a de sua esposa, significa a condi~ao necessária para a reprodu~ao 
generalizada do grupo. A cabe~a decorada acompanhava a captura de crian9as 
que eram adotadas, mas também transfería a poténcia fecundante do matador 
para o grupo, da mesma maneira que favorecia a reproduyao da cava ' "agradan
do a 'Mae dos animais de ca9a'"). Há mais um dado significati .... o: todos os 
"espíritos" que controlamos animais de caya e de pesca sao chamados "Maes". 
Existiam sociedades ou clubes cerimoniais (nao ligados as metades) reunindo as 
"Maes" de .~ada espécie importante de caya. Os homens em idade apropriada 
para a· guerra (nem velhos, nem adolescentes) pertenciam a urna sociedade 

.¡ 

chamada "Maes do Arco". Todos os membros des tas sociedades eram home ns : 
na ordem cerimonial entao, os homens viram maes. O simbolismo, flagrante 
aqui, é o de conjugayao dos papéis de mae e pai para a produyao de urna 
sociedade completa. 
. Vejo nes'se fantasma de sociedade reproduzindo-se exclusivamente por e 

entre machos a figura· nitidamente invertida do mito das Amazonas (mito das 
Yamurikuma no Alto Xingu, mito de origem das clarinetas karoko entre os 
próprios Mundurucu). Assim, o controle da produ9ao (caya, talvez também a 

"" horticultúra) e da reproduyao humanas é investido numa sociedad.; Je homens. 
A cabeya decorada é o suporte de urna encena9ao tanto simbólica como 
i1naginária: do poder masculino. O antagonismo sexual aparece, portan to, mais 
como urna representa9ao que como um dispositivo socialmente eficaz. O 
problema da eficácia sociológica recebe solu95es "clássicas", já que esta super
couvade associava efetivamente um casal. Em outras palavras, este resguardo 
hiperbólico nao deixa de ser funcional, mas nao pode ser explicado apenas por 
SL' '1 ~un\ao ou benefício para o grupo. Voltarei adiante a esta idéia de urna 
significa9ao suplementar. 

A segunda fase do ritual, yasegon, "tirar a pele da cabe9a", punha em cena 
homens calvos da aldeia anfitria e das convidadas. Coletivamente apelidos "os 
urubus", eram real ou metaforicamente sem cabelos, ao passo que a cabe9a tinha 
cabelos compridos, como os guerreiros e os pajés. Jogava-se a cabe9a no chao 



As CABE<;AS MUNDURUCU 317 

e batia-se nela com paus, "para tirar os últimos pedacinhos de sua carne". Esta 
devora9ao simbólica derradeira lembra um outro tema, explícito na mitologia: 
o canibalismo. Comía-se o corpo da vítima, enquanto a cabe9a era guardada e 
enfeitada. Verifica-se aqui, seja qual for a possibilidade de que os Mundurucu 
antigamente fossem canibais de. fato, a utiliza9ao do idioma da preda9ao/ ,, 
devora9ao. E significativo que sejam os velhos que acabem com os restos da 
substancia camal (na verdade, urna carni9a). Esta homologia sugere a idéia -
nao explicitada nos dados - de que o rendimento simbólico da cabe9a poderia 
ter sido diferencialmente apropriado segundo as classes de idade. 

Algo como classes de idade aparece plenamente na última fase do cerimonial, 
chamada "suspender os dentes". O "Mae do queixada" extraía os dentes da 
cabe9a "seca" e os costurava em um cinto de algodao. O uso <lestes cintos nao 
fica claro: alguns dizem que eram guardados, outros que serviam para os 
guerreiros numa expedü;ao futura, outros ainda que eram utilizados pelas viúvas 
de guerra. A sociedade Mundurucu, na o~asiao desta última fase - que er·a 
também a mais elaborada- dividia-se em tres grupos de idade, nao formaliza
dos em classes apesar de terem nomes próprios: 
1) A sociedade Muchacha: eramos velhos, os antigos HMaes do queixada", que ,, ~ 

lideravam a festa. E claro que eles sao o equivalente dos Urubus da fase 
precedente. Eles nao podiam comer e beber nas mesmas vasilhas que a classe 
seguinte, senao os membros desta virariam urubus depois da morte; 
2) A sociedade Dareksi, "Maes do arco": eramos guerreiros, casados, de ambas 
as metades. Traziam os cabelos compridos, como a cabe9a enfeitada. 
3) Os jovens, tonsurados e pintados. 

A um sinal dado pelos velhos, os jovens se precipitavam para o mato, 
· perseguidos pelos "Maes do arco". Cada "Mae do arco" capturava um adoles-,, 
cente da metade oposta, enfeitava-o e o trazia de volta a aldeia. E evidente assim · 
que cada homem obtém um anti-filho Gá que ele é. mae, justifica-s~ a filia9ao do 
jovem a metade oposta), ilustrando novamente o duplo aspecto da potencia da 
cabe9a: fonte de filhos cativos fora da reprodu9ao familiar, nega9aq da sexua
lidade comum - a classe inteira de "Mae do arco" devia se abster de sexo antes 
da festa. A divisao do corpo social mundurucu nestas tres classes é ~ransversal . ' a organiza9ao "vertical" em metades, clase fratrias, instituindo urna solidarie-
dade pela representa9ao da agressao, conservando-se apenas o ·~ estjuéleto 
institucional dualista, invertendo-se a rela9ao pai/filho. Nao é preciso ver nessa 
última inversao o fantasma de metades matrilineares, mas simplesmente o fato 
de que a organiza9ao cerimonial condensa va toda a ordem social em seu núcleo 
irredutível, a oposi9ao dualista como fundamento do socius. 

No domínio feminino verifica-se urna triparti9ao rigorosamente paralela. As 
mulheres depois da menopausa e as meninas antes da menarca colaboravam na 
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fabrica9ao do mingq au doce de mandioca que era distribuído aos.guerreiros que 
retornavam acompanhados de cativos. As mullieres maduras-ou. seja, as maes 
reais - deviam permanecer afastadas da prepara9ao do mingau doce: nem urna 
gota de sangue menstrual, nem urn tra90 de esperma podia contaminar a bebida, 
caso contrário urna doen9a "amarela" se abateria sobre os borneos. Assim, a 
evita9ao pelas mulheres de substancias ligadas a sexualidade e ao poder 
fecundante ecoa as abstinencias masculinas. Isto é urna dupla transforma9ao da 
couvade do "Mae do queixada": generaliza9ao ao grupo inteiro dos pais, 
separa9ao dos sexos em vez de associa9ao. Em vários níveis do corpo social em 
seu todo, a cabe9a-troféu focaliza a dinamica da reprodu9ao geral. Ela funciona 
assim como o pivo do sistema ritual mundurucu, acumulando significa9oes: 
reuniao dos emblemas di versos da sociabilidade mundurucu, ponto de passagem 
obrigatório das rela9oes entre matador e genitor ( ou seja, entre o guerreiro e o 
grupo), suporte da complementaridade dos sexos ( em maos exclusivamente 
masculinas), condensa9ao do corpo social nas suas idades ou fases da vida. Do 
ponto de vista dos significados, é a exuberancia ou superdetermina~ao que 
caracteriza o troféu. 

Nos materiais analisados até agora, nao aparece claramente a liga9ao do 
troféu como sistema do mundo, ou cosmologia. Poder-se-ia deduzir dos dados 
que a cabe9a com cabelos é um símbolo sexual, um falo permitindo o exercício 
da sexualidade. Entretanto, podem-se evitar tais excursos interpretativos se 
olharmos com cuidado para a ca9a as cabe9as, isto é, para sua liga9ao íntima com 
os espíritos dos animais e o domínio do sobrenatural. A rela9ao de gera9ao 
espiritual (mae/filhos) atravessa todo o campo das representa9oes mundurucu. 
Existem assim Maes dos animais (de ca~a): Maes da anta~ Maes do queixada, 
Maes do veado, Maes do macaco, Maes do peixe, que eram sociedades 
cerimoniais implicadas nos vários rituais de ca9a. 

U m <lestes rituais alinhav.a, em filas paralelas e hierarquizadas, cranios de 
anima.is de ca9a de cada espécie: na frente, as antas, depois os queixadas ( ou 
talvez os veados), depois os veados, os macacos etc. Neste ritual, os homens 
alimentavam os espíritos de cada espécie, e os pajés mexiam nos cranios "para 
extrair as pontas de flecha e o chumbo dos espíritos", aspirando por meio de 
tubos de taquara estes corpos estranhos e nocivos. Canta va-se e dan9ava-se para 
as ''Maes" de cada espécie. Esta inversao do ritual do troféu-pois este fomecia 
a alimenta9ao, favorecendo a ca9a, enquanto aqui se alimentava a Mae da 
espécie - · acompanhava-se de urna ca9a as almas humanas individuais, 
realizada pelas "Maes dos animais": os cantadores da sociedade ritual, especi
almente, corriam o risco de terem suas almas roubadas pelas "Maes dos 
animais". 
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Em geral, urna das principais etiologías mundurucu da doen9a é o roubo da 
alma por animais. Mas este roubo segue um caminho estranho: a alma é passada 
do tapir (sobrenatural) para o queixada, do queixada para o veado e assim por 
diante, até cbegar ao peixes pequenos, quando entao ela morre junto com seu 
portador. Esta perigosa corrida de revezamento só pode ser interrompida quando 
os pajés diagnosticam, pelos cantos, o lugar onde a alma está abrigada, isto é, 
um cranio animal. Eles en tao recuperam, por vários meios, o controle sobre ela, 
permitindo que retorne ao cranio da anta, o que é o sinal da recupera9ao da alma 
por seu dono. De un1a certa maneira, a sucessao hierárquica dos animais 
(ordenados, gros so modo, pelo tamanho) traduz urna reparti9ao descontínua de 
algo que podemos chamar de energía vital, presente em quantidade decrescente 
ao longo da hierarquia das espécies. De fato, a alma vai perdendo o folego nessa 
descida em cascata dos escaloes do reino animal. Nao citarei os outros contextos 
- na pajelan9a, nos rituais - nos quais esta hierarquizarao do r~ino dos seres 
vi vos pode ser confirmada; convém entretanto lembrar que, na mito logia, Lévi
Strauss mostra que a odisséia do Perisúat exibe urna parte do mesmo esquema. 
A significai;ao da hierarquiza9ao, a primeira vista, poderia ser a de que a 
ontogenese recapitula, como dizem os naturali stas, a filogenese: de fato os pajés 
podem, num certo contexto ritual (ao menos este é o significado que foi dado a 
Murphy para tal festa, desaparecida em torno de 1945) transformar um beso uro 
em anta, e também homens em antas, neste último caso fazendo a transforma9ao 
inversa. Os poderes do pajé seriam utilizados para "pular" de um nível para 

,,. 
outro, subiredesceraescadados seres vivos. Einteressantenotarque, naanálise 
do resguardo pós-natal da crian9a barasana, Stephen Hugh-Jones mostra um 
progressao dos alimentos permitidos que vai subindo urna escala semelhante: 
pequenas raízes, fo1has, caules e frutas comestíveis, peixes pequenos, peixes 
maiores, aves, pequenos mamíferos, grandes mamíferos. O crescimento fisioló
gico segue entao urna progressao filogenética, do vegetal para o animal, do 
menor para o maior. Além disso, o autor assinala urna progressao do subterraneo 
ao terrestre, da água aterra firme. Ele observa ainda que os animais terrestres 
(mamíferos e aves) sao chamados pelos Barasana de "peixes velhos", o que 
implica que amodifica9ao é umdesenvolvimento por gera9ao, o menor gerando 
o maior. A pesar de mais complexa, a análise da classifica9ao animal dos Desana 
feita por Reichel Dolmatoff exibe dois aspectos comparáveis: urna organiza9ao 
hierárquica, geral ao menos para o nível das superclasses, e operativa dentro de 
certas classes (a classifica9ao dos mamíferos é bastante similar a dos 
Mundurucu, por exemplo); e um.a rela9ao entre as classes fundada na 
interfecundidadeenagera9ao interespecífica (ou melhor, interclasses). Deixarei 
de lado a teoría deste autor sobre a circula9ao da energía na biosfera, para 
ressaltar o que os esquemas classificatórios dos Desana, Barasana e Mundurucu 
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tem em comum: a idéia fundamental de que os seres vivos ocupam níveis 
diferentes e hierarquizados de urna mesma escada, e que a comunicaao entre os 
níveis necessita um dispendio (se ja o poder do pajé, ou a for<;a da energía sexual 
postulada por Reichel-Dolmatoff). Ve-se também que os processos biológicos 
de.crescimento recorrem duplamente a essa escala do animado: reproduzindo a 
progressao geral, e utilizando, com várias desco~tinuidades, recursos (alimen
tares, espirituais, simbólicos) que pertencem a níveis cada vez mais altos. Ainda 
é pouco conhecido esse fenómeno de hierarquiza<;ao do reino animal, e precisa
mos de mais investiga<;oes. Se podemos ver imediatamente urna correspondencia 
entre as fei<;oes hierárquicas das sociedades rionegrinas e suas hierarquías de 
classifica<;ao dos viventes, o caso mundurucu é mais curioso. A sociedade 
mundurucu nao exibe marcas evidentes de hierarquía social, a nao ser o pouco 
conhecido relacionamento entre o cla "líder" e os clas associados de urna fratria, 
que ecoa a rela<;ao entre o ser epónimo (animal ou planta) e seus espíritos 
companheiros ... Mas nao parece que essa rela<;ao diádica e desigual atravesse 
toda a sociedade. 

Voltando ao problema da conexao da cabec;a-troféu com o domínio 
hierarquizado dos seres vivos, vemos um fato novo. Todas as Maes, de qualquer 
ní vel e aparencia que sej am, precisam ser alimentadas com substancias vegetais 
suaves ( vários mingaus doces) preparadas por mulheres sem con tato com semen, 
assim como celebradas por cantos e dan<;as; o troféu, em troca, que tem como 
mae um guerreiro, nunca recebe tal tratamento. Ele está numa posi<;ao 
ritualmente isolada e única: fornece o alimento de ca<;a e pesca sem qualquer 
contrapartida, favorece a obten<;ao de filhos sem compensa<;ao ( ao menos 
idealmente), e até se reproduz por urna espécie de autogerac;ao - se é verdade 
que seu último avatar, o cinto de dentes, aumenta as chances do guerreiro 
portador conseguir urna nova cabec;a. No bem regulamentado sistema de 
transac;oes entre homens e mulheres, entre espíritos e humanos, entre animais 
espirituais produzindo cac;as reais e homens reais oferecendo-lhes comidas 
vegetais femininas, nao há lugar para a cabec;a e seu dono. Ou melhor, só fica 
um lugar, o topo do edifício ritual, ou seja, para ousar urna metáfora 
interpretativa, o sol vermelho ( ou branco) do microcosmo mundurucu: produtor 
absoluto, centro da aten9ao do grupo e de suas expectativas, regulador último do 
mecanism.o social básico - a hostilidade em todos os níveis. Possui ao mesmo 
tempo urna func;ao expressiva do corpo social inteiro, tal como a que os velhos 
- ao mesmo tempo urubus cac;ando restos de carnic;a malcheirosa e responsá
veis últimos pela boa marcha do ritual das cabe<;as - tentam reproduzir. Nas 
palavras de Michelle Rosal do ( 1980: 231 ), analisando o ~ituai de ca<;a as cabec;as 
dos Ilongot das Filipinas: 



As CAB~As MUNDuRucu 

Se a ca~a as cabe~as é um tipo de inicia~ao na qual os jovens atingem o status 
"bravo" dos adultos, suas ressonancias mais profundas levam, sugiro, muito 
menos na dire~ao da magia ou da cosmología que nas esperan~as dos velhos 
em assegurar a reprodu~ao do seu grupo, frente aos fatos inevitáveis da idade 
e do declínio. 
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Se essa última fun~ao expressiva da ca~a as cabe~as fosse aplicável também 
aos Mundurucu, seria talvez possível entender melhor como os Mundurucu 
sobreviveram relativamente bem a supressao da guerra as cabe~as. Urna 
sociedade pode, creio, reproduzir-se sem a encena~ao da sua reprodu~ao, e a 
reflexividade que ela supüe; ela pode resistir encarnada na sabedoria e nos 
desejos dos velhos. 

Notas 

1 O autor argumenta aqui indiretamente: nenhuma das cabe~as que ele pode 
examinar apresentava batoques labiais, mesmo aquetas que parecem ter sido 
tomadas de mulheres. [N. do R., baseada em comunica~ao pessoal de P. Menget] 
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A ONOMASTICA MATIS E AMAZONICA?* 

PHILIPPEERIKSON 

Os Matis, pequeno grupo pano do médio Ituí (hacia do Javari, Amazonas) 
utilizam o no me próprio de mane ira freqüente. U ma das prime iras perguntas que 
fazem a quem chega onde moram é justamente: "autsine mibi ?" ("qual é o teu 
nome?"). Até o nome de mortos pode ser proferido, apesar de urna tendencia a 
evitá-lo, devido ao estado de sinanek ("saudade"), que a sua emissao provoca. 

Contrariamente a maioria dos outros grupos amazónicos descritos até o 
presente momento, os Matis nao só fazem largo uso de seus nomes, mas também 
os reivindicam: um garoto cu jo nome é K wini ficou zangado ao ser apresentado 
a um médico da Funai sob o apelido de Pusapa ("que é semelhante ao 
estomago"), alusao a sua voracidade juvenil. Todos sempre o chamam Pusapa, 
mas ele exigia que o seu verdadeiro nome fosse escrito na ficha de·vacina~ao. 

Ora, trata-se, nesses casos, do puro nome próprio, o único e definitivo, aquele 
que é conferido ao recém-nascido logo após o seu reconhecimento social, isto é, 
poucos dias após o momento em que ele é pego nos bra~os (ikukek) por urna 
mulher diferente de sua mae, sendo entao aceito pela comunidade. 1 

Após urna breve descri~ao do fenómeno de nomina~ao matis, explicaremos 
a que corresponde essa liberdade de expressao onomástica bastante fora do 

* Os dados foram coletados no campo entre janeiro e abril de 1985 e entre julho e 
fevereiro de 1985-1986, ga~as aos subsídios do Ministério da Pesquisa frances e 
da Universidade de Paris X (Nanterre). Agrade~o também a Fondation Fyssen 
pelos recursos oferecidos para preparar e depois apresentar esse trabalho em 
Belém. Urna primeira versáo francesa do texto se beneficiou da leitura de Patrick 
Menget, antes de ser traduzida por Eliane Camargo e revista por Roberto Araújo 
Santos e Eduardo Viveiros de Castro. Agrad~o a eles, pedindo também desculpas 
pelos inúmeros erros que acrescentei ao modificar posteriormente o texto. 
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comum, e quais sao sua possíveis rela~oes coma organiza~ao social tradicional 
dos Pano. 

Nomear, kwemurek, completa o nascimento; chega mesmo a reproduzi-lo, 
como atesta a sua provável etimologia: kwe ("orgaos genitais femininos") 
designa o sexo da mulher, enquanto que murek ("engendrar") significa "dar 
vida". Assim, um nascimento onomástico ecoa um nascimento biológico, 
lembrando as sociedades je, embora, no caso matis, o nome venha unicamente 
confirmar o nascimento fisiológico, sendo que nao estabelece nenhum novo 
vínculo particular. A pessoa onomástica é, idealmente, urna réplica de mais que 
um acréscimo ao corpo: entre nominadores e genitores, retomando a distin~ao de 
Melatti (1976 [1968]), existe na sociedade matis mais superposi~ao e repeti~ao 
que oposi~ao e complementaridade. Ora, isto nao é de surpreender, pois os 
sistemas sociais pano apresentam muitas semelhan~as comos sistemas kariera, 2 

e neste contexto o lugar do indivíduo é nitidamente pré-definido por sua inclusao 
em um esquema onde as gera~oes alternadas se repetem. 

Sao os pais que dao o nome aos filhos, aconselhados, se necessario for, pelos 
anciaos. Mas a escolha é teoricamente simples: cada pes so a recebe o nome de um 
buchi ou chichi, istó é, de um germano classificatório, vivo ou morto, da gera~ao 
+2 (cf. Anexos 1e2). Assim, os homens matis recebem geralmente o nome de 
urna pai do pai e as mulheres o de urna mae da mae. Resulta daí, como em todo 
o oeste amazónico ( cf. S. Hugh-Jones, 1976), urna recorrencia bigeracional dos 
nomes que sublinha a solidariedade dos grupos de irmaos (lato sensu) entre os 
Pano. 

Atualmente, é freqüente que todos os membros de um grupo de irmaos tragam 
o mesmo nome (para os homens, o nome de seu buchi kino, isto é, do pai principal 
de seu pai principal), mas os Matis mais tradicionalistas afirmam que é preferível 
dar ao primogenito o nome do primogenito do grupo fraterno dos buchi da 
crian~a, ao segundo o nome do segundo e assim por <liante, até a reconstitui~ao 
da série completa dos nomes usados na gera~ao que se trata de reproduzir. 

A autonomia "dos sexos é outra particularidade da onomástica matis: a 
transmissao do nome segue•normalmente a linha materna para as meninas e a 
agnática, para os meninos. Essa norma ambi-, ou melhor, homolateral de 
transmissao é particularmente posta em evidencia no caso dos cachorros que 
recebem nomes humanos, na medida em que os xerimbabos tem o estatuto de 
filhos de seus donos. Ora, ainda que sejam, antes dé.iudo, as companheiras de 
ca~a dos homens, as cadelas sao de propriedade formal das mullieres, enquanto 
os machos pertencem aos homens. Os filhotes machos tem entao o nome de seus 
avós putativos (quer dizer, o nome do pai do dono) enquanto as femeas tem os 
de suas "avós maternas" (mae da mae da dona). Se o nome dos cachorros, que 
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1 2 3 4 

1 2 3 4 

Diagrama 1 - Modelo ideal de transmissiío dos nomes 
(cada número corresponde a um nome) 
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nunca parece ser utili~ado, nao serve para nada, apresen ta ao menos a vantagem 
para o pesquisador de colocar em evidencia a norma unissexuada de transmissao 
dosnomes.3 

Em contrapartida, a transmissao onomástica paralela dos humanos, longe de 
dar con ta de todos os casos concretos, é apenas um ideal. Na prática, os acasos 
da vida e a simetría do sistema fazem com que urna mulher possa nomear seu 
filho, assim como um hornero suª filha. No primeiro caso, a nomea9ao é feíta . 
segundo o tio materno (kuku) da mae, enquanto que o hornero nomeia sua filha 
conforme sua tia paterna (nachi). Diz-se entao kuku kunek ("dar o nome do tio 
materno") e nachi kunek ("dar o nome da tia paterna").4 

No diagrama 2 constata-se que acontece, nesses casos, exatamente o que a 
norma exige, pois o kuku é o sogro preferencial de urna mulher (isto é, 
potencialmente o pai do pai dos filhos dela), enquanto que a nachi é obviamente 
a sogra e, se o casamento for regular, a mae ~ mae da filha de um ego masculino. 

Nos casos de paternidade incerta, múltipla (se os genitores nao forero irmaos) 
e principalmente, incestuosa, a questao de saber quem nomeará a crian9a é 

... 
essencial. As vezes, a imposi9ao do nome acaba gerando urna grande discussao, 
pois o assunto é muito sério: como veremos posteriormente, somente o nome 
próprio poderá esclarecer a rela9ao no caso de genealogia ambígüa. Os Matis, 
numa situa9ao destas, mostram-se muito mais indulgentes perante certos 
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homonimos homonimas--• 

Diagrama 2 - (As linhas pontilhadas representam Zafos ideais 
presumidos pelo fato de kuku kunek ou de nachi kuku.) 

,, 
incestos que perante nomina confusa, que sao raros e mal vistos. E imperativo 
ter um nome perpétuo e único, mesmo que haja sempre vários genitores (o que 
as vezes chega a ser demasiado). 

Os casamentos oblíquos, resultado da depopula~ao dramática desses últimos 
anos, oferecem um exemplo que retrata bem o papel esclarecedor do nome. 
Nestes casos, a nomina\:ªº legitima, ou seja, determina a posi~ao das crian\:as, 
minimizando as incongruencias que resultam do cálculo cognático dos la~os. 
Pois se um parente próximo pode dizer, por exemplo, que fulano é tanto piak 
("filho da irma") quanto kaniwa ("filho do kuku ") porque é filho da irma e do 
tio materno também ( cf. diagrama 3), os parentes mais distantes irao somente e 
univocamente se fiar no nome, o eterno e definitivo, para determinar o grau de 
parentesco. 

A utiliza\:ªº do nome toma possível a localiza~ao sem ambigüidade de um 
indivíduo dentro do socius porque, como veremos adiante, cad_a nome 

kuku 

chuchu 

piak 
kaniwa 

Diagrama 3 
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corresponde a urna categoria social, definida, justamente, pela homonímia. 
Assim, gra~as ao poder esclarecedor da onomástica, o desdo bramen to da pessoa 
nascida de um casamento incestuoso fica entao sendo apenas acidental ( em 
oposi9ao a essencial). O dualismo cognático pode produzir anomalias, mas, por 
nao ter repercussoes na onomástica, nao resulta em anomia. 5 

Os Matis utilizamos nomes exatamente como os termos de parentesco, a tal 
ponto que, ao serem indagados sobre os vínculos que os unem aos homónimos, 
nao levam em conta as rela~oes genealógicas. Saber que fulano é homónimo 
basta: "avi ane" ("temo nome"), respondemos Matis de um modo sistemático, 
e nao só como último recurso. Mesmo quando podem tra9ar o la~o exato, os 
Matis raramente o fazem para seus homónimos; a referencia ao nome suplanta 
qualquer outra modalidade de defini~ao das rela9oes com outrem. 

A mulher, ao proferir os termos de homonímia, pode chegar a precisar a idade 
relativa, devido ao par misheni/chia. ("homónima mais mo~a/homónima mais 
velha"), que coexiste como termo genérico anchioka (ane, "nome", chuka: 
"homónimo"). Ora, urna das características da nomenclatura de parentesco 
matis é justamente a marca lingüística das diferen~as de idade. 

Consegue-se até mesmo determinar os parentes distantes através dos paren
tes próximos que tenham o mesmo nome. Para esclarecer o vínculo com urna 
pessoa com quem nao se sabe tra9ar a conexao genealógica, resta sempre a 
possibilidade de assimilá-la a um paren te cu jo no me ela partilha. Basta, no termo 
de referencia, acrescentar ane ("nome"). Quantas vezes, por exemplo, ouviu-se, 
no decorrer do trabalho de campo, "tita ane", ("homónima da mae")! A 
onomástica fo mece des se modo fórmulas resumidas para determinar os vínculos 
de parentesco.6 

O principío de equivalencia dos homónimos chega' até a possuir, dentro da 
terminología de parentesco, urna expresssao obrigatória. Nota-se assim, na 
nomenclatura masculina, o emprego de nachiana, ("homónima da nachi "), para 
urna sobrinha paralela ou tia paterna mais nova que ego.Na feminina, a categoria 
dos irmaos. do pai e dos filhos do irmao é designada pelo termo amioka, 
decomponível em ame ("pai"), e chuka ("homónimo"), do mesmo jeito que 
anchioka ("homónimo") é, segundo os próprios Matis, a forma abreviada de ane 
chuka ("nome" +"homónimo"). 

O caso do termo amioka mostra como os nomes podem ser considerados 
prioritariamente em rela~ao a um la90 de parentesco, e mostra também que a 
defini9ao pano da homonímia é tanto sociológica quanto ontológica. Pois além 
do reconhecimento do parente agnático por intermediário de Alter (e nao em 
rela9ao direta a si mesmo), observa-se também aquí o fato de que o nome pode 
ser considerado como criador de urna categoria social muito inclusiva, pois os 
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. . -
amioka ("homónimos do pai", "irmao do pai", "filho do irmao" etc.) es tao longe 
de terem todos o mesmo nome específico. A homonímia deles é puramente 
metafórica, a aceIJVaO da homonímia pano sendo bastante aberta. 7 

A partir do momento em que o nome próprio intervém, constata-se em todos 
os grupos pano um tipo de suspensao de distanciamento dos cálculos 
egocentrados, por um lado, e urna aboli~ao das distin~oes de idade relativa, por 
outro. Assim, a categoria dos amioka, discutida anteriormente, é urna das raras 
que nao distingue as idades relativas, certamente porque ela se funda na 
intercambiabilidade nominal de seus membros. Outro exemplo: para esclarecer 
o porque de urna mulher chamar o filho de sua filha de buchi ("irmao mais 
velho "), um informante explicou que ele mesmo podía chamar seu filho de 
"papai", pelo simples fato de que seu pai e seu filho tinham o mesmo nome. 

a) b) 

buchi 

homónimos 

• homónimos 

Diagrama 4 - a) Ego pode chamar o neto buchi por serem homonimos e 
b) Ego pode chamar o filho como se fosse um pai. 

É entao explicitamente por causa do nome que um neto pode ser buchi 
("irmao mais velho", "a vó paterno") enquanto que um filho pode ver-se chamado 
de "pai". A idade relativa, egocentrada, toma-se secundária, e é até negada. 
Gra~as ao nome, as classifica~oes parecem potencialmente absolutas, e o 
sistema sociocentrico. Os homónimos de fulano sao os mesmos para todos; a 
homonímia abre assim os nomes pessoais para os nomes de categorías. Utilizan
do o nome, o referente deixa de ser o indivívuo, passando a ser o locus abstrato 
do grupo de homónimos. 

Por outro lado, lá onde existem se~oes nomeadas (caso dos Cashinahua), seus 
nomes podem substituir-se aos termos de parentesco no vocativo (d' Ans, 1983; 
Aquino, 1977). Aliás, os Mambo precedem as vezes seus nomes próprios pelos 
nomes de se~ao (Melatti, 1977: 104 ). Ve-se assim urna designa~ao categorizante 
aparecer como vocativo enquanto que o nome aparece ao_final como um operador 
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de classe. Ao menos no que se refere aos Matis, isto explica sem dúvida porque 
ele é eminentemente mencionável. Na ausencia de seyües cujas designayües 
poderiam se utilizar no vocativo, os Matis utilizam nomes próprios. 

Entre outros grupos amazonicos, o n~me nao pode ser utilizado por ser urna 
nega~ao do la~o de parentesco (Basso, 1973; Petesch, 1984). Entre os Matis 
acontece o contrário, pois o nome é criador e nao negador de vínculos. Essa 
particularidade explica também a forma insólita revestida pela tecnonímia 
matis. 

A mediayao das relayoes sociais, ou seja, o fato de determinar um layo através 
de um outro, evoca naturalmente a tecnonímia. Desculpem-me pela pequena 
digressao que fayo a este respeito. 

Geralmente, quem fala de tecnonímia amazonica pensa em Piaroa, Txicao, 
Yanomami etc. (cf. [Overing] Kaplan, 1972; Menget, 1976; Ramos, 1978). 
Acrescentamos com veemencia que a fórmula matis situa-se nos antípodas 
des tes modelos clássicos. Na verdade, a tecnonímia matis, contrariamente aoque 
se constata em geral, incluindo os demais grupos pano, opera de maneira que os 
paren tes mais mo~os ou depentes sao designados por referencia a urna pessoa 
mais velha e prestigiosa. 

As crianyas sao ditas "filhos ou filhas de fulano", Daman papi ("filho do 
Dama"), Seton champi ("filho da Seto") etc. Urna m~a consegue mesmo 
cumular duas heresias amazonicas, sendo Darapan shari, ("oña de Darapa"). E, 
evidentemente, cada um usa estas designayoes tecnonímias por sua própria 

" conta. "Quem vailá?E Tukumanchampi (filhadeTukuma)?". "Nao", responde 
o garoto assim erronamente interpelado, "sou K winin papi" ("filho de K wini"). 

As mulheres também podem ser referidas aos seus maridos desta maneira. 
Por exemplo, a "esposa de Dama" é Daman awin (esposa de Dama) e até mesmo 
a própria mae pode chamá-la desse jeito. 

V e-se assim surgirem pontos de f ocaliza~ao no socius, sendo que as famI1ias 
de base cristalizam-se ao redor deles. Entretanto, a tecnonímia também estabe
lece grupos através de um nome, definindo Alter de maneira sociocentrica. A 
referencia, aqui, é dirigida principalmente aos chef es de família e nao as se~ües, 
que, por sinal, nao existem nos grupos pano setentrionais (Matses, Matis ). Será 
que os Matis, com urna sociedade tao pequena, transpuseram suas seyoes para 
o nível microsocial adequado? 

*** 

Observou-se a onomástica exercer um papel regulador e sociocentrico na 
sociedade matis. Sabe-se, também, que o estoque de nomes é limitado e que 



330 AMAzóNIA: ETNOLOOIA E HISTÓRIA INDfGENA 

irmaos tem normalmente o mesmo nome. Mas, como é que a funyao 
particularizante, associada sempre e em toda parte ao nome próprio (cf. Lévi
Strauss, 1962b) pode entao expressar-se nessas condiyoes? 

O individualismo e o senso de humor dos Pano nao poderiam evidentemente 
se contentar com urna onomástica puramente genética. Mesmo se o pólo do Eu 
aparece sistematicamente minimizado em favor da pessoa social nas designayües 
pano, estas permitem afinal a distin~ao entre os diferentes indi víduos, principal
mente por intermédio do fracionamento dos nomes em apelidos, categoria na 
qual incluímos os sintagmas compostos do nome e de um qualificador que 
chamaríamos de pós-nome. 

Esta idéia de fracionamento pode surpreender mas,. na verdade, o apelido 
matis é muito mais um fragmento do nome que um elemento aditivo que a ele se 
justapüe. Por fim, veremos que o apelido é totalmente transitório, sendo 
descritivo e designativo só na prática. Normativamente, ele aparece como urna 
variante contextual do verdadeiro nome e nao como um complemento. 

Por exemplo, os Matis dizem que o apelido Puchepuche se refere a um 
conjunto de homens, mesmo que seja pronunciado somente ao falar-se de um 
homem morto há anos por um madeireiro. A explica~ao é que o nome verdadeiro 
do Puchepuche era Malee, um dos mais comuns na sociedade matis contempo
ranea. Apesar do fato do único homem assim chamado ter desaparecido 
tragicamente, existem ainda muitos cripto-Puchepuche, pois um Puchepuche 
dorme em cada Make. · 

Nota-se assim que os particularismos podem se manisfestar, mas sao 
simultaneamente negados pela própria concep~ao de nome. Os sistemas pano 
apóiam-sedemaisnovalorinclusivodesuanomina~aoparapermitirodesenvol

vimento de unidades discretas (ponto a ser desenvolvido adiante ). 8 

Em conformidade com a ausencia de proibi~ao incidente sobre o nome, os 
apelidos matis tomam muitas vezes a forma de simples apendices onomásticos 
acrescentados ao nome stricto sensu. Dois Bina poderao ser assim, um Bina tuku 
("Bina pequeno"), e o outro, Bina shono ("Bina grande"), em funi;ao de suas 
respectivas estaturas. O irmao classificatório deles poderá ser - em rela~ao a 
ele - Bina wasa, "Bina branco". Os adultos sao geralmente chamados dessa 
forma, e aos membros menos prestigiosos da comunidade sao reservados os 
verdadeiros apelidos, aqueles que nao fazem nenhuma referencia ao nome 
oficial. O nome puro, ao contrário, parece ser destinado na prática só ao mais 
velho de urna macrofratria de homonimos, como se houvesse urna hierarquía nas 
designa~ao conforme a hierarquía ligada a idade. 

Tumi, o segundo mais velho dos homens matis, distingue-se assim de Tumi 
wasa ("Tumi branco") pela ausencia de qualificativo. Ouve-se as vezes o 



) 

A ONOMÁSTICA MA TIS 331 

barbarismo "Tumi preto", emprestado da termino logia empregada pela Funai 
para distinguir entre esses dois Tumi, que sao co-residentes e que tem mais ou 
menos a mesma idade. A deriva~ao do portugues mostra, no entanto, a anomalia 
de tal denomina~ao. Os aditivos onomásticos devem ter urna tonalidade neutra 
ou pejorativa: se o antónimo de wasa, que é wisu ("preto"), nunca aparecer, é 
porque o preto é valorizado e faz referencia aos mais velhos, o que é incompatível 
coma conce~ao matis do apelido como apanágio dajuventude.9 

lsso leva a pensar que o que foi designado de pós-nome pode se tratar de urna 
série de marcadores que permitem a distin~ao entre os homónimos (esta é urna 
certa maneira de ver as coisas ). Mas observa-se que, em certos casos, o 
aparecimento desses complementos junto ao nome de base é tao mareante que o 
resultado, utilizado sistematicamente, parece ser estático a ponto de obscurecer 
todo vínculo com sua origem e de acabar funcionando como um nome composto. 
Pois o pós-nome pode-se transmitir ao mesmo tempo que o nome, quer dizer, 
chegar a fazer parte integrante dele, como Puchepuche inseriu-se em Make. 

Atualmente, por exemplo, há dois Binin bwisho ("Bini cego"). Esse é um 
apelido, mas utilizado como um nome, pois Bini, teoricamente o nome desse~. 
dois, nunca parece ser utilizado. Bwisho significa cego e o -n marca nesse caso · 
um locativo. Ora, nenhum desses Bini apresenta urna deficiencia visual! Um 
deles simplesmente herdou o pós-nome junto com o nome de um ascendente 
pouco afortunado (seu pai do pai), enquanto que o outro, um bebe nascido em 
1985, recebeu o nome do kuku da sua mae ( cf. acima acerca de kuku kunek), que 
diz ser o segundo Binin bwisho. 

Binin bwishO 

Binin bwishO 

\ 

Binin bwishO 

Diagrama 5 

Assim, um apelido pode ser transmitido até a gera~ao -4, vendo-se portanto 
de~provido de todo fundamento. Há, como no caso andaluz estudado por Pitt
Rivers (1977: cap.5), urna usura semantica do apelido a medida em que ele se 
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repete. Mas a particularidade desta perda aqui é que ela parece responder a um 
intento. · 

No exemplo mesmo dos Bini cegos, observou-se a ocorrencia do efeito 
humorístico que os Pano tiram sistematicamente das equivalencias onomásticas. 
Mas nota-se, também neste caso, urna forma de negayao do particularismo dos 
pós-nomes através da transmissao <lestes entre gerayoes alternadas. Aparece 
assim, grayas ao poder de absoryao do nome, um tipo de assimilayao regressiva 

. " dos apehdos. E claro - pelo menos passados alguns anos - que eles nada 
tinham de individualizante: pois nao os receberam outros, tais quais? 

Essa reafirmayao retroativa da coesao dos homónimos fomece urna soluyao 
muito elegante para acabar com o cabo-de-guerra entre a necessidade de 
in di vidualizayao e a norma sociocentrica. O compromisso adotado parece ser tao 
astucioso quanto sao absurdas as situayoes resultantes <leste tratamento literal 
da unidade nominal. O pós-nome acaba perdendo a razao de ser e termina 
abandonado. Após algumas gera~oes a amnésia onomástica intervém e os 
neónimos compostos reintegram-se ao estoque dos nomes verdadeiros. Isso é 
atestado pela extraordinária homogeneidade dos nomes dentro do conjunto da 
farru1ia lingüística Pano. 

Contrariamente aoque Lave ( 1979) descreve entre os Krikati, a transmissibi
lidade dos apelidos nao produz aqui, nem urna renova~ao nominal, nem urna 
constitui~ao de linhagens sinónimas na sociedade matis. A inflexibilidade classi- ( 
ficatória dos sistemas pano ainda prevalece. 

Entende-se assim que se o respeito a forma onomástica original predomina, 
o princípio de transmissao dos pó~-nomes e dos apelidos nao é menos primordial. 
Paradoxalmente, é imperativo que eles se transmitam para que seja respeitado, 
por um lado, o sociocentrismo onomástico, e para que eles terminem desapare
cendo, por outro lado, renovando-se e preservando ao mesmo tempo o seu 
potencial discriminante. 

Aparentemente o apelido, individualista demais para ser tolerado, existe só 
para desagregar-se. Como conclusao, insistimos portando ainda no individualis
mo matis, pois esse grupo nao se mostra de forma alguma ciente do potencial 
kariera de sua onomástica. Para ele, a homonímia parece ser vista no sentido 
estrito, e a transmissao identitária parece ser percebida caso a caso. A enfase é 
dada muito mais em termos de indivíduos que de grupos. 

Umajovem nao afirmou assim que seu filho chamava-se Kiripo (apelido 
derivado do portugues "grifo") como o kuku dela, deixando transparecer que nao 
lhe importa va que a crian~a fosse sobretudo umMake (mais um !). O importante, 
para ela, era saber de quem foi que a crianya recebera o nome (donde a utilizayao 
apenas dciapelido para responder a pergunta de como se chama va a crianya), e 
nao o nome bm si. 
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Todavía, o que se poderla chamar de "princípio de Puchepuche" nao é 
aplicado rigorosamente: há, por exemplo, duas mulheres chamadas Enawat 
("capivara") que sao ditas nao serem homónimas. Ninguém se surpreendeu com 
a explica9ao de. que foram nomeadas segundo duas mulheres diferentes. Neste 
caso, como urna é irma do pai (nachi) da outra, a extin9ao da equivalencia dos 
apelidos póe o sistema a sua merce. Mas ve-se também aquí que, para os Matis, 
o que prevalece sao os vínculos interpessoais, e nao as generalidades. 

K wini, um dos mais sábios dos Matis vivos, pensa dessa forma, porque após 
ter dito que poderla chamar o seu filho Bini como se fosse um "pai", disse logo 
que poderla também chamá-lo de chayro ("pai da mae") pelo simples fato de que 
o chayro dele era corrio o seu pai e seu filho - um outro Bini. Ora, o pai e o 
chayro sao, num sistema kariera, diametralmente opostos, o primeiro sendo o 
sogro do outro. 

Um outro Matis, a quem eu perguntava o porque de ele e seu irmao terem urna 
ornamenta9ao facial diferente, respondeu sem hesita9ao que era simplesmente 
porque o hornero que furou seu rosto tirou o modelo de um avo paterno (buchi) 
diferente do modelo utilizado para seu irmao. Entao, o princípio de tirar o modelo 
de um buchi da gera9ao + 2 pode ser respeitado, mas sem resultar, entre os Matis, 
na uniformiza9ao do grupo de germanos.10 

Assim, é evidente que o perfil kariera dos sistemas de transmissao da 
identidade (dos quais parentesco, onomástica e ornamenta9ao sao facetas) 
resulta, na sociedade matis, apenas das tendencias fundamentalmente anti
egóticas aquí tratadas. Ele resulta da aplica~ao repetida de princípios mecanicos 
em lugar de derivar de urna visao global. O seu contorno geral é definido em 
extensao pela soma algébrica das nomina9oes e das perfura9oes transgeracio
nais; ele nao é definido em compreensao entre os Matis. Isto é, se houver urna 
sinapse geral, o que parece acontecer, é difícil admitir que ela sej a organizadora. 

Hoje em dia, na sociedade matis, todo mundo tem as mesmas tatuagens, e, 
com urna única exce9ao, os mesmos ornamentos permanentes. Até mesmo o 
conceito de metade parece ter desaparecido, a nao ser a divisao do reino animal 
em duas classes, os ayakobo e os tsasibo. Ora, se certos Matis dizem pertencer 
aos tsasibo, isso nao acontece em rela9ao aos ayakobo. 11 

Por ser pequeno demais, este povo nao pode provavelmente apresentar as 
unidades sociocentricas, que sem dúvida devem ter forjado suas concep~oes 
ontológicas durante várias gera~oes . A liga~ao entre nomes e se9oes é manifesta 
entre os Pano. Segundo Torralba (1986: 44): "las seciones matrimonia
les ... tendrían como finalidad explícita la transmisíon de los nombres". Entre os 
Matis, contudo, acontece o contrário: as unidades sociais (que ali nunca 
transcendemos simples grupos de germanos e famílias tecnonímicas encontra-
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das boje) parecem, na verdade, apenas artefatos da própria onomástica, essa 
última sobrevivendo intacta apesar do provável desaparecimento das se~oes. 

Infelizmente, nao é na sociedade matis que se encontrará urna resposta as 
indaga~oes sobre os sistemas onomásticos tradicionais dos Pano; a questao aqui 
é mais a de saber se a onomástica deste povo, já tao pouco "amazónica", poderá 
permanecer "pano", apesar da dramática depopula~ao recente e da ausencia de 
se~ües kariera nesse fragmento marginal dos Pano setentrionais. Aqui, deixo 
registrada a esperan~a de que o desenvolvimento recente dos estudos pano 
ofere~a novas perspectivas comparativas. 

Tradu~ao: Eliane Camargo 

Notas 

1 Os Matis dizem que depois de ter sido ikukek, urna crian~a nao corre mais o risco 
do infanticídio. Reconhecimento social e nome andam juntos, como confirma a 
contrario a afirma~ao segundo a qual Pishi, (nome indígena de um bebe abando
nado após urna epidemia) estava morto, só sobrevivendo Fidel (nome dado a 
crian~a quando adotado pela Funai). 

2 Para urna discussao aprofundada da semelhan~a entre os sistemas pano e os 
sistemas australianos, cf. Melatti, 1977. Nota-se que, apesar da terminologia de ) 
parentesco matis (apresentada em anexo) ser perfeitamente kariera, os próprios 
Matis nao reconhecem a existencia de se~oes, isto é, grupos de parentes pertencen-
do a mesma metade (cf. n. 11) e a gera~oes alternas. 

3 A idéia de linearidade paralela sugerida pela onomástica matis poderla ser 
confirmada pelas observa~é>es similares entre os Pano. Homborg (1988) ressaltou 
a importancia teórica deste ponto. 

4 Kwemurek se refere a no~ao geral de conferir um nome, independentemente de 
qual seja este nome, e se aplica exclusivamente aos humanos; kunek, em troca, tem 
antes a conota~ao de "chamar", aplicando-se tanto as pessoas (nomes próprios), 
quanto aos seres inanimados (nomes comuns). 

5 Ainda que em um contexto diferente, Kensinger ( 199 5: 49) ilustra bem esse papel 
elucidador do nome, relatando que para abreviar os debates numa discussao sobre 
urna aberra~ao na taxonomia cashinahua da macaxeira, bastou, para urna sua 
informante, dizer: hawen kena (o nome dela). 

6 Outros Pano apresentam esta propriedade da onomástica matis, como atestad' Ans 
( 1983: 69) : "El uso de shota para referirse al considerado tocayo suplanta casi 
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siempre el uso del otro término referencial que se le podría aplicar. Uno se 
convencerá del hecho que los Cashinahuas nunca carecen de un término para 
referirse a uno de sus paisanos, al saber que a falta de otro término (hipótesis ya 
difícil de encarar ... !), o concurrementemente con el uso de otro término, siempre 
es posible ref~rirse a otro Cashinahua através de su homonimia con cualquier 
pariente del locutor". A diferen~a principal, no caso, é que os Cashinahua -
incomparavelmente mais numerosos que a mera centena de sobreviventes matis 
-parecem recorrer as equivalencias onomásticas, pois, demasiadamente nume
rosos, devem as vezes levantar véus (definir a rela~ao com um desconhecido ), ao 
passo que os Matis, por serem em menor número, servem-se <lestes atalhos apenas 
paradirimir ambigüidades (supressao da redundancia). É entretanto possível que, 
originariamente, os proto-Pano recorressem ao nome para resolver problemas do 
"tipo cashinahua" mais que do "tipo matis". 

7 Até pessoas de sexo diferente podem ser "homónimas" em algumas sociedades 
Pano (Loos, 1960; Scott, 1963; Wistrand, 1967). Nos Cashinahua (Kensinger, 
1975) as se~oes mistas sao definidas como grupos de homónimos (xutabu), de 

( forma tal que nao está claro se a homonímia é o princípio abstrato cimentando as 
se~oes, ou é simplesmente urna forma metafórica de apresentar a coesao de urna 
se~ao como sendo equivalente a coesao dos homónimos. Encontrara-se termos 
etimologicamente equivalentes a amioka em outras línguas pano: papa xuta, 
"nephew, son-in-law, woman speaking" (Wistrand, 1967, para os Cashibo), ,, 
papaxutabo, "father's grandchildren" (Loos, 1960, para os Capanahua). E 
notável, nessas sociedades patrilineares, que a categora assim terminologicamente 
agregada seja justamente aquela do pai. 

8 Um fenómeno semelhante foi descrito para os Cashinahua, entre os quais existe 
tal vez um numerus clausus dos apelidos, cada um posto em correspondencia com 
um no me pessoal secreto, segundo urna codifica~ao preestabelecida ( d' Ans, 1983 ). 
O autor chama-os de pró-nomes. 

9 Os adultos podem, certamente, ter apelidos, mas eles se aplicam sobretudo as 
crian~as. Certas informa~oes sugerem mesmo que há nomes de infancia (os 
"Kanika" sendo, por exemplo, "Mepa" durante sua juventude), a meio caminho 
entre apelidos e formas imaturas do nome de adulto. Os Matis provavelmente 
recusariam, entretanto, esta interpreta~ao: de um lado, eles nao insistem muito na 
diferen~a entre apelidos e nomes-protótipos; de otro, consideram que urna vez 
recebido, um apelido nao se perde. Embora apenas a mais m~a das mulheres 
chamadas Enawat seja designada como W anin kuru ("pupunha disforme"), os 
Matis afirmam que as outras Enawat também sao W anin kuru. O mais respeitado, 
mais temido e um dos mais velhos da gera~ao de Matis anterior ao contato tinha 
por apelido a antífrase Papi wasa ("menininho claro"). Isto confirma a 
improbabilidade de se encontrar um apelido como Dara wisu ("homem escuro"), 
mas confirma também que os apelidos, embora essencialmente associados a 
juventude, nao estao ligados a ela de modo exclusivo. 
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1 O O que vale para a omamenta~ao facial vale também para a nomina~ao, visto que 
os la~os entre as duas é sistemático nos Pano (Erikson, 1986). McCallum (1987) 
indica que a fun~ao das tatuagens cashinahua era justamente a de ligar 
defenitivamente o nome a pessoa. 

11 Os Matis constituem claramente urna exce~ao, pois todos os outros grupos pano, 
inclusive os Matses ( cf. Fieds & Merrifield, 1980), que falam quase a mesma língua 
que os Matis, sao ditos terem metades. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
Parentesco Matis - Nomenclatura Classificatória 

(Ego Masculino) 

chichi 

tita 

> chuchu 
< chibi 

> tita 
< piak 

chibi 

l chayro shan6¿ = 

>nachi • 
bakwe <: nachiana 

buchi 

> kuku 
< piak 

.....-~~~~_.____~--~~~~----.--~~--------, 

>dawes >shanO 
< kaniwa < kaniwa 

>nachi 
bakwe < nachiana 

kaniwa kaniwa 

1 

> buchi [ 'J < mashku A 

> kuku 
< piak 

mashku 

337 

1 
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ANEXO 11 
Parentesco Matis - Nomenclatura Classificatória 

(Ego Feminino) 

buchi 

> kuku 
< bakwe 

> buchi 
< mashku 

> kuku 
< bakwe 

• 

mashku 

¿ shanll buntaro l = chichi 

> chaya 
< bábane amioka tita 

.--~~~~+-~~...___~~~~--.------------. 

> buntaro 
tsabwe < kaniwa 

> chaya 
< babane amioka 

tsabwe kaniwa 

1 
1 

> chuchu . [ l J 
< chibi • 

> tita 
< nini 

chibi 



NOMES E COSMOS: 
reflexoes sobre a onomástica dos Mura-Piraba* 

MARCO ANTÓNIO TEIXEIRA GON<:AL VES 

Falantes de urna língua do tronco Mura, os Piraba habitam entre os rios Maici 
e Marmelos, este último afluente dorio Madeira, no sul do Estado do Amazonas. 
Somam um total decento e cinquenta indivíduos espalhados por urna vasta área. 
A organiza~ao social do grupo se caracteriza diferentemente segundo a subida 
e descida dos rios. Durante a época da seca, estes índios se espalham em vários 
grupos-tocais nas praias do Maici e Marmelos. No períodQ da subida das águas, 
procuram as terras altas, conformando pequenas unidades familiares; há um 
maior grau de dispersao. Vivem praticamente dos produtos da pesca e da coleta 
de frutos silvestres. O contato comos brancos se faz principalmente na época da 
chuva, quando os Piraba se engajam na coleta da castanha. 

A palavra kasi, na língua piraba, designa o que chamamos de nome. Nao só 
de humanos, mas de todas as "coisas" do mundo: homens, animais, vegetais, 
objetos etc. Quando um Piraba deseja conhecer alguém ou alguma coisa, tomá
la classificável para o seu mundo, pergunta o seguinte: "higoo kasigiai hix?" 
("o que é isso? qual é o nome?"). Nao existe nada que nao tenha kasi. Ter kasi 
é participar do cosmos. 

Introdu~io 

A sociología da nomina~ao nao é um tema novo no conjunto dos trabalhos 
etnológicos sobre as sociedades indígenas brasileiras. De um modo geral, as 

* Agrade~o ao Prof. Eduardo Viveiros de Castro por suas inúmeras e valiosas 
sugestoes sobre o material piraba. Aos meus colegas do PPGAS/Museu Nacional, 
Aparecida Vila~a, Bárbara Sette, Carlos Fausto, Márnio Teixeira Pinto, Romana 
Maria Costa e Tania Stolze Lima, sou grato pelas críticas que muito contribuíram 
para a elabora~áo desta primeira versáo. 
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monografias sobre estas sociedades fazem referencia ao emprego ·dos nomes 
pessoais. Recentemente, tem-se observado um maioi: interesse sobre sistemas de 
nomina~ao (Lopes da Silva, 1984). Nas monografías sobre os grupos je, 
sobretudo nas que tratam dos Timbira, nota-se urna enfase na descri~ao e 

· compara~ao controlada desses sistemas. Tal enfase se dá em virtude da 
importancia dos nomes no sistema social. Quanto aos demais grupos indígenas, 
encontram-se men~oes ao sistema de nomina~ao, mas nao um tratamep.to mais 
'sistemático. · 

Destacamos alguns trabalhos que podem ser concebidos como exercícios de 
sociología da nomina~ao: o de Lopes da Silva (1980) sobre os Xavante; os de 
Ramos (1974, 1977) sobre os Sanumá;· o de Lizot (1973) sobre os Yanomami; 
os de Cruz ( 1940a, b) e Viertler (1978) sobre os Bororo, e o de Lea ( 1986) sobre 
os Kayapó. 

Lévi-Strauss, peroorrendo as etnografías sobre os continentes americano e 
australiano, procuro u refletir teoricamente sobre os dados referentes aos no mes 
próprios. Concluiu que os nomes próprios fazem parte de códigos, sendo meios 
de fixar significa~oes. Sua empresa consistiu em estabelecer, a partir de 
inúmeros exemplos etnográficos, urna rela~ao entre as filia~oes clanicas (soci
ais) e os uomes próprios (individuais), demonstrando que os nomes próprios 
utilizam o mesmo sistema que as denomina~oes coletivas e que "por intermédio 
des tas, se pode passar por meio de transforma9oes, do horizonte da in di vidua~ao 
ao das categorías mais gerais" ( 1962b: 230). Assim, a problemática dos nomes 
próprios foi atacada sobo angulo do "totemismo". Os nomes, neste· sentido, nao 
sao mais do que um conjunto em que as classifica~oes ditas totemicas podem se 
infiltrar. O no me próprio é a individua9ao do totemismo, é o que explica a liga~ao 
do indivíduo ao grupo, do nome ao totem. Na conclusao do sétimo capítulo d'O 
Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss diz que "o nome próprio permanece 
sempre do lado da classifica9ao" ( 1962b: 285). Enfim, nesta concep9ao teórica, 
os nomes próprios trabalham em favor da classifica~ao. 

Goodenough (1965) nos fomece um bom exemplo de como a problemática 
da nomina~ao pode assumir outras caracteósticas. Em seu artigo sobre a 
nomina~ao em duas sociedades da Micronésia - os nativos de Truk e os de 
Lakalai- . observa urna primeira dicotomia no significado dos ~ornes no interior 
dos sistemas sociais. Enquanto em Lakalai os nomes tem umá fun9ao eminen
temente classificatória, isto é, sao o meio de conexao entre o indivíduo e o social, 
em Truk ocorre o oposto: o nome é o próprio indivíduo. Aqui, os nomes tem urna 
fun~ao individualizadora. Goodenough, procurando dar conta das distintas 
sociedades, faz urna rela~ao entre estrutura social e nomina~ao. Assim, em Truk 
os nomes individualizam porque o sistema social comporta linhagens matri
lineares. Os nomes em Lakalai classificam porque lá nao existe nenhuma 
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institui~ao social com poder de classifica~ao. Há, portanto, nesta visao, urna 
adequa<;ao entre nome próprio e sociedade, como sé um compensasse o outro na 
falta de estrutura: quando as institui~oes falham para imprimir urna ordem, os 
nomes entram em cena, e vice-versa. 

DaMatta, buscando apontar a fragilidade do argumento. lévi-straussiana de 
que QS nomes em última instancia sao instrumentos de classifica~ao, diz ( 1976: 
124) que o importante "é saber o que um dado sistema de nomina~ao pode revelar 
em rela<;ao a estrutura social que o adota". No caso que o ocupa, os nomes sao 
mais urna vez da ordem das rela~oes sociais: entre os Je Setentrionais, a 
nomina<;ao serve de esqueleto para a determina~ao de posi<;oes cerimoniais, os 
nomes sao da ordem da transmissao, da permanencia. Essas sociedades insistem 
em urna política de "nao perder nomes". 

Investiguemos, agora, o caso xavante que, por con ter aspectos antitéticos em 
seu sistema onomástico, · contribuí para o enriquecimento da discussao. O 
sistema xavante condensa no seu interior princípios que operam para a 
individua~ao e para a classifica<;ao, de acordo como genero. Assim, os nomes 
femininos individualizam, os nomes masculinos classificam. No· entanto, é 
interessante observar que, antes de classificar ou individualiz3!', o sistema de 
nomina<;ao trabalha para a constru<;ao da pessoa, pois o nome é um dos 
elementos constitutivos desta. Partindo-se da copclusao de Lopes da Silva 
( 1980) de que "a pessoa costura a sociedade xavante", ternos que a onomástica 
é de fundamental importancia na concep<;ao de mundo deste povo. . 

A tese de Viveiros de Castro veio acentuar a importancia da onomástica nos 
sistemas_ da América do Sul tropical. No jogo das compara<;oes entre a 
onomástica araweté e as de outras sociedades indígenas, o autor esbo<;a um 
sistema de transf orma<;oes. De um lado, estariam "sistemas canibais" ou 
"exonímicos": Tupinambá, Tupi-Guaraní, Txicao, Yanomami; de outro, "siste
mas centrípetos" ou "dialéticos": Timbira, Kayapó, Tucano (Viveiros de Castro, 
1986: 384). 

Nos "sistemas canibais" os nomes vem de fora: dos deuses, dos mortos, dos 
inimigos, dos animais .. Sao sistemas onde se recebe, essencialmente, o nome do 
outro. Os "sistemas centrípetos" sao aqueles em que "os nomes designam 
rela<;oes sociais, podem definir grupos corporados com urna identidade coletiva" 
(idem: 384). Se nos sistemas canibais a onomástica é mediatizada pela 
metafísica e tem urna fun~ao indi vidualizadora, nos dial éticos ela é da ordem da 
sociedade e tem urna fun<;ao classificatória. 

Ao tratar da onomástica piraba procuraremos trilhar este caminho: compre
ender de onde vemos nomes e para que servem, precisando seu papel no sistema 
social, e buscando relacioná-los com outras esferas da vida social. Este trabalho 
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deve ser entendido como urna primeira abordagem do tema; por isto, ressente
se de compara~ao com outros sistemas de nomina~ao da América do Sul tropical. 

Considera~oes sobre a cosmologia 

Os Piraba concebem o cosmos como formado de cinco patamares superpostos: 
dois celestes, dois subterraneos e um intermediário. Cada um dos patamares é 
pensado como um bloco maci~o de terra, com espessura aproximada de 1,5 m. 
Nao há urna oposi~ao entre céu, terra e subsolo; todos sao extensoes de terra 
firme (bigi). Os Piraba dividem o mundo e os entes que o habitam pelos cinco 
patamares. Estes nao variam em essencia, pois em todos encontra-se tudo o que 
existe no patamar de referencia: água, terra, humanos, espíritos, mortos. Assim, 
o mundo é composto das seguintes camadas: 

--------(tseaiso)1
------

etsiu iale/ahuaehiai ................................ igagai (velho) 
meheailhiahai ................................ igagai (novo) 

h . . ''h. . h-1a1tsll 1 ................................ pira a 
pauai ................................ "f<:aoaibogel'toi.11e 

Slllz.lli~t! ••.•••••••.•••.•••.•••.••...••.• t!llli(}~ 

A linha cheia indica a cobertura do mundo, concebida como urna camada fina 
de terra. As linhas pontilhadas correspondem aos patamares. A coluna a direita 
assinala tipos de habitante dos patamares. lgagai é urna entidade muito 

. importante na cosmología piraba, ocupando dois patamares celestes. Existem 
dois tipos de igagai, o novo e o velho. Ao segundo é atribuída a criAa~·ao do 
cosmos, das coisas, dos animais e das plantas. O primeiro é ''filho" do segundo, 
respondendo atualmente pelas coisas, pois o "pai" já fez muito e agora está 
cansado. 

Os Piraba sao os viventes, os que habitam o patamar intermediário. 
Kaoaiboge (vítima) e toipe (canibal) habitam o primeiro patamar subterraneo: 
sao transforma~oes dos mortos piraba. Euhoe é urna entidade que habita o 
segundo patamar subterraneo. Observe-se entretanto que em cada patamar 
moram dezenas de entidades diferentes, as quais podem se deslQcar por todos os 
níveis do cosmos. As entidades aqui mencionadas, isto é, igagai e euhoe, sao 
entidades de referencia, diretamente vinculadas aos patamares onde moram. 

A coluna a esquerda da linha cheia representa tipos de ibiisi ("corpo, gente, 
ser humano") que habitam cada um dos patamares. Os Piraba correspondem a 
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hiaitsiihi, que é sua autodenomin~ao. Eles se pensam como urna das várias 
espécies de seres humanos, de corpos, que habitam o cosmos. Em cada patamar 
existe um tipo de corpo. Assim, hiahai é um tipo de ibiisi que habita o primeiro 
patamar celeste; pauai é outro tipo de ibiisi que habita o primeiro patamar 
subterraneo. 

Os patamares celestes sao chamados hibagai, e os de baixo meoapebagai. 
O patamar intermediário é o de referencia, urna vez que sempre é usado como 
exemplo na relac;ao estabelecida entre os patamares. Nos outros patamares a 
topografia é muito semelhante ao patamar de referencia: praias, rios, terras altas, 
mata ... 

A pesar de cada urna das entidades que habitam o cosmos - os abaisi - ter 
urna morada fixa em cada um dos patamares, elas circulam pelos demais 
patamares, e sobretudo vem até o pa~ar onde vivem os Piraba. Estes também 
podem visitar os outros patamares, através do xama, ou depois da morte, quando 
passam a habitar no patamar subterraneo. Os mortos, no seu estado kaoaiboge 
e toipe, também fazem visitas freqüentes aos vivos no patamar intermediário, 
através do ritual xamanico. Os ibiisi dos outros patamares, quando morrem, 
passam a habitar o patamar imediatamente abaixo do seu. Mas com estes os 
Piraba nao mantem nenhuma espécie de contato. De maneira esquemática, 
podemos dizer que apenas dois tipos de seres habitam o cosmos: os ibiisi (gente) 
e as entidades, os abaisi. No caso dos ibiisi nao existe urna morada fixa e 
original. Enquanto vivos, moram em um patamar; depois de mortos, habitam 
outro. Os abaisi tem urna morada original e sao imortais. Apenas se deslocam 
para os outros patamares e para o patamar intermediário, quando trocam de 
lugar (de patamar) como xama. Este também é o único vivo que visita os demais 
patamares. 

Os Piraba interpretam a origem do mundo a partir de um mito, do qual passo 
a narrar um fragmento. 

No come~o do mundo, o primeiro patamar celeste situava-se bem mais baixo 
do que está hoje, próximo do patamar em que moram os Piraba. A lua, quando 
surgia, aparecía bem baixinho. Urna noite, um homem piraba resolveu flechar 
a lua. Subiu em urna árvore alta e disparou a flecha. Atingiu a lua no meio e 
o sangue come~ou ajorrar. Com todo o sangue que saiu a lua acabou. Aterra 
de cima come~ou a cair, os Piraba correram e cortaram troncos bem compridos 
e grossos para escorar a terra de cima, que vinha descendo ao seu encontro. 
Conseguiram evitar a queda, mas nao a escuridao. O mundo ficou escuro. 
Todos os animais da floresta chegavam bem próximos onde os Piraba 
habitavam. Os Piraba com medo passar.am a habitar em cima das árvores. As 
águas dos rios come~aram a secar e com isso todos os peixes iam morrendo. 
Junto com eles, os animais das florestas também iam morrendo de sede. Os 



344 AMAZONIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDíGENA 

Piraba conseguiram sobreviver porque obtinham água de um cipó-cravo (hoe) 
e comiam o único animal que restou: paba, urna espécie de cobra pequenina 
que mora em po~os de lama no interior da floresta. Nao havia peixe ou nenhum 
outro animal no mundo. lgagai sabia fazer peixe e animais. Fazia muito, mas 
deixava no patamar de cima, onde mora. lgagai resolveu entao trazer devagar 
os bichos para o patamar intermediário, que estava sem nada. Ele ia fazendo 
os bichos e ia jogando aqui em baixo; jogava porque tinha medo de quebrar o 
brayo comos bichos pesados. Jogava os peixes, mas sempre errava o rio e os 
peixes caíam na mata e morriam. Diante desta situayao, criou o boto e o jogou 
no rio, ensinando-o a fazer peixes. A partir daí todos os peixes criados sao 
responsabilidade do boto. O tracajá, lgagai podia jogar mesmo forado rio, 
porque ele sabia procurar água sozinho. Continuoc- jogando todos os animais 
na terra: anta, paca, capivara, on~a etc. lgagai botava um pouco de cada e dizia 
para os Piraba nao mexerem ainda com os bichos e nem comos peixes. Tinham 
que esperar um tempo até que houvesse muitos para comer. lgagai fez outra 
lua e um buraco pequeno na terra de cima, bem na dir~ao do rio lá de cima, 
para que caísse bastante água na terra e enchesse os rios. lgagai fez primeiro 
o rio Maici e depois o rio Marmelos. Neste tempo os Piraba brigavam muito 
com os outros índios da regiao. Brigaram tanto que todos os homens acabaram 
morrendo; só ficaram tres mulheres no mundo. lgagai deu a fruta tobahai 
(sorvinha) para elas engravidarem e terem filhos borneos. Os filhos homens 
iam nascendo, só que nao tinham penis; daí Igagai fez penis de palha. Essas 
mullieres que ficaram sozinhas nao tinham fogo para assar os alimentos. Nao 
agüentavam mais comer cru. Um dia choraram muito até Igagai escutar e 
mandar o f ogo. 

Pode-se perceber que este mito nao é propriamente sobre a origem dos Piraba 
e do mundo, mas sobre a re-criac;ao do mundo, dos seres humanos e dos animais 
por Igagai. Nao há referencia a origem do próprio /gagai e das demais entidades 
que habitam o cosmos. 

Os patamares, já o dissemos, sao como réplicas do patamar de referencia, 
com fauna, flora e elementos naturais. Mas neles os animais nao sao exatamente 
iguais aos existentes no patamar dos Piraba. Os animais se apresentam de forma 
misturada: a paca é grande e parece um porco do mato; o porco do mato tem 
cabec;a curta e parece a onc;a; a onc;a tem urna cabec;a comprida e parece um 
queixada; o pacu tem o corpo comprido e parece um tucunaré; o tucunaré tem 
a boca pequena igual a da jatuarana etc. A partir destes exemplos, parece-nos 
que o quec,aracteriza os patamares nao-terrestres é o que se poderia chamar de 
incompletude: todos os seres, animais ou entidades, que habitam os outros 
patamares sao de alguma forma incompletos. As entidades sao na verdade 
corpos incompletos - abaisi -; elas sempre ostentam algum defeito físico 
distintivo. No caso dos animais acontece o mesmo; somente no patamar dos 
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Piraba eles sao inteiros, nao-misturados, nao-incompletos. Os ibiisi, os corpos 
completos, habitam o patamar intennediário, e sao os próprios Piraba. 

lgagai também tomou parte na cria9ao de outras coisas do mundo, como o 
sol, a lua e os fenomenos naturais. 

A lua foi criada por lgagai para torrar farinha no seu patamar. Quando a lua 
está cheia é sinal que a entidade Pahaibiihi está torrando farinha para I gagai 
num grande forno. Quando a lua está cheia dá para enxergar bem o patamar de 
cima, e os Piraba dizem que as manchas lunares correspondem a figura de I gagai 
segurando a mao de seu filho. 

/gagaitambém fez o sol. Primeiro era escuro de dia, nao havia sól. Existía 
só a lua e os Piraba faziam tudo de noite. Igagai resolveu fazer o sol devagar. 
l gagai cuida constantemente para que o sol nao apague. O sol fica rodando em 
tomo dos patamares. Assim, enquanto aqui é dia, nos patamares subterraneos 
é escúro. Quando o sol entra pela terra e passa para baixo vai iluminar os demais 
patamares. Quando ele está embaixo, é a entidade Aitoe que cuida para que seu 
fogo nao apague. Neste sentido o mundo dos Piraba, o patamar de referencia, 
está em sincronía com os outros dois celestes e em oposic;ao aos dois outros 
subterraneos. 

As estrelas sao focos de luz usados pel~s entidades que habitamos patamares 
celestes para enxergar a noite. As estrelas cadentes sao caba9as jogadas pelas 
entidades celestes depois de beberem o vinho de patauá (o fruto de urna 
palmeira). 

O arco-íris é a sucuriju, habitante do primeiro patamar celeste, esticando-se 
da terra até a água para beber. Somente nas situac;oes em que ela se estica é que 
os Piraba podem ve-la. 

A chuva é causada por duas situac;oes distintas. Na primeira, Igagai deixa 
que a água dorio lá de cima caia aquí embaixo. Esta chuva é a que cai na época 
das chuvas, impedindo que os rios sequem; é ela que faz brotarem as setne~tes 
e as ramas de mandioca. A outra espécie de chuva é a passageira, a da época da 
seca, que é a água do tipiti que escorre da terra de cima quando lgagai faz 
farinha. 

lgagai faz o vento, ou melhor, é urna outra entidade de nome Peheai que a 
seu mando faz ventar. O vento para os Piraha significa o início da friagem. 
lgagai faz isso para amenizar o calor provocado pelo sol. Em geral, logo depois 
do vento vem a friagem, que é feíta por urna entidade calva de nome Huanoi ou 
Pauxue. 

Quando os toipe (entes canibais em que os Piraba se transformam depois de 
mortos) estao se manifestando, surgem os trovoes enviados por lgagai. O 
barulho se chama pexai e o raio que cai é chamado igohoi, termo que designa 
tambémos tamanduás, os únicos animais que/gagai naocriou: eles sao lanc;ados 
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na terra a cada vez que os trovoes, e conseqüentemente os toipe, se manifestam. 
Os Piraba tem muito medo dos trovoes e dos raios, dizendo que se fizerem alguma 
coisa de errado lgagai mandará o trovao em cima deles. 

Nomes e concep~io: nomes da natureza 

Um indivíduo recebe o primeiro nome ainda no ventre materno. O nome que 
recebe tem urna estreita rela9ao com a sua concep~ao. Este nome é sua marca. 
Ao mesmo tempo que o particulariza, fala de sua origem. Este nome - na 
verdade um conjunto de nomes - refere-se assim ao início da existencia 
individual. A pessoajamais o perderá e se recordará para sempre dele, mesmo 
que deixe de usá-lo. 

Fa9amos alguns esclarecimentos antes de descr~ver a forma pela qual se 
adquire o no me e discutir o que ele representa. Na sociedade piraba, a concep~ao 
nao está associada diretamente ao intercurso sexual. Ela se realiza através de um 
evento extraodinário que envolveos humanos e a natureza. Os Piraba descrevem 
este evento como sendo um "susto" que a mulher leva em resultado de algum 
acontecimento inesperado, ocorrido na sua rela9ao com a natureza. O "susto" 
produz a concep~ao, que seria a parte determinante da procria~ao, mas nao a 
única. Após a fase de concep9ao, inicia-se urna outra, que conta com a 
participa~ao do homem e da mulher: a forma~ao da crian9a. O sangue menstrual 
da mulher estanca durante os meses de gesta9ao para formar o sangue da crian~a, 
enquanto o esperma do homem produz seus ossos e carne. A pessoa nasce com 
urna pequena quantidade de sangue no organismo, que aumentará coma ingestao 
de água e de alimentos, que se misturam ao sangue. O leite materno faz apenas 
com que "aumente a quantidade de carne". O corpo da crian9a tem urna 
quantidade insuficiente de sangue, o qual será produzido e acumulado durante 
toda a vida do indivíduo. Os velhos tem muito sangue. 

A separa9ao entre cópula e concep~ao se expressa nas próprias categorias da 
língua: ebaitsisai poderia ser traduzido por copular, sendo usado no seguinte 
contexto: 

kohoibiihi 
nome próprio 

ebaitsisai 
copular 

iabi 
, . 

nomepropno 

A expressao kaaga siginifica "respons~vel pela concep~ao": 

maitsege 
tambaqui 

kaage 
fecundou 

maigepoheai 
nome próprio feminino 
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A possibilidade do ser da crian~a nao está ligada substantivamente a carne, . ~ 

aos ossos e ao sangue. E urna "concep~ao abstrata" que se inicia por urna a~ao 
da natureza e termina com urna a~ao dos homens. 

Pudemos observar que os nomes de crian~a sao em sua maioria nomes de 
animais, plantas e mesmo de alguns objetos. No caso de nomes de objetos, nao 
foi observado nenhum relacionado aos produzidos pelo grupo, como esteiras, 
fusos, cestos etc., mas apenas nomes associados a objetos exteriores ao mundo 
piraba. Os exemplos de nomes deste tipo que registramos foram: Piku (tiro), 
Pagatoi (prato) e Neotisigahai (sal). As pessoas que receberam tais nomes foram 
concebidas a partir de um evento envolvendo estes objetos. Observamos, 
também, que nenhum animal de estima~ao ( quati, papagaio, arara, macaco etc.) 
é capaz de produzir eventos implicados em urna concep~ao. Com exce~ao dos 
cachorros e galinhas, animais exclusivamente domésticos, os animais eventual
mente domesticados pelos Piraba só sao capazes de produzir eventos fecundan
tes em seu estado selvagem. 

Logo que a mulher percebe que está grávida, procurará recordar, com ajuda 
do marido e de alguns parentes próximos, o evento que teria provocado sua 
fecunda~ao. Evocam-se os episódios que lhe causaram algum "susto", até se 
chegar a um consenso. A partir deste momento, a crian~a concebida passa a ser 
referida pelos nomes que evocam o evento de sua concep~ao. O "susto" é 
classificado retrospectivamente, isto é, sabe-se o que o causou, e de que modo. 
Mas nunca se pode prever o que acarretará um susto; neste sentido, o "susto" 
introduz um alto grau de indetermina~ao nesta teoria da concep\:ao. 

A crian~a recebe um conjunto de no mes, pelos quais passa a ser referida antes 
mesmo de nascer. Seu corpo foi causado pelo evento que envolveu urna mulher 
e um objeto fecundante, e deste a crian\:a levará, para o resto da vida, a marca. 
O "susto", neste caso particular, nao é identificado a perda da alma; ele provoca 
a possibilidade de surgimento de urna corpo. Vejamos alguns exemplos: 

1. Paxai é um dos nomes de um menino de tres anos. Sua mae esta va viajando 
de canoa quando, de repente, viu urna jatuarana boiando; ao tentar apanhá
la, encostou a mao em suas guelras, que estavam podres; isto a assustou. Foi 
fecundada e a crian\:ª adquiriu tres nomes: paxai (jatuarana), uabihiai 
(guelra) e paigio (podre). O nome pode ser lido em série, descrevendo o 
acontecimento que provocou o "susto" e perrnitiu a concep~ao: Paxai 
Uabihiai Paigio ("guelra podre da jatuarana"). 

2. Outro exemplo envolve um tucano. A crian~a ganhou os nomes de abagapa 
(tucano), toxoi (rabo) e ehue (ponta, extremidade). Lidos em série, indicam 
que a "ponta do rabo do tucano" provocou na mae o susto responsável pela 
concep~ao. 
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3. Urna menina de aproximadamente tres anos tem um nome identificado ao 
objeto fecundante kaiapo (surubim). O ~eu conjunto de nomes inclui mais 
tres: paugeue (filhote de surubim), axaihiai (cauda) e e to ge (barriga). Le-se: 
Kaiapo.Paugeue Axaihiai Etoge ("a barriga e a cauda do filhote de surubim"). 

4. Urna mulherpegou um tambaqui assado pela cabe9a, pensando que estava 
frio, e queimou os dedos. O nome da crian9a é: Maitsege Pauex Huaix 
(tambaqui/cabe\:alqueimada, ou "a cabe9a queimada do tambaqui"). 

5. Um menino de um anotemos seguintes nomes: isoaipe (espéciede boto), 
peahauge (genérico para boto), iahau (filhote de boto), abageisouaisai (bico 
de boto), is to é, "bico do filhote de boto". 

Ternos assim que o conjunto de nomes de urna crian9a indica: a) o objeto 
fecundante de maneira geral: boto, tucano,jatuarana, tambaqui etc.; b) partes do 
objeto fecundante: guelra, rabo, barriga; c) estado físico do objeto fecundante: 
podre, queimado; d) estágio de matura~ao do objeto fecundante: filhote. 

A pesar da crian\:a ser identificada a um conjunto de nomes ligados ao evento 
que provocou sua concep~ao, possuirá apenas um nome de referencia, que a 

· identificará "oficialmente". O nome escolhido é o mais geral, isto é, aquele que 
faz referencia a espécie animal ou vegetal. A pesar do no me ser relacionado a urna 
espécie natural, ele é suscitado por um evento e, portanto, é da ordem do 
acontecimento. Embora referido a urna espécie, a intenc;ao primeira da classifi
cac;ao é particularizar o indivíduo (animal ou vegetal) que produziu o evento. A 
relas;ao aqui é de indivíduo (natural) para indivíduo (humano). 

" Sendo o evento arbitrário, poderia existir sinonímia entre os Piraba. E contra 
isso que a classificac;ao onomástica trabalha, procurando fornecer várias 
possibilidades de classificac;ao. Mesmo que os eventos sejam produzidos pela 
mesma espécie natural, dificilmente um mesmo contexto se reproduziria, 
suscitando um mesmo conjunto de nomes. Assim, os nomes ligados a concepc;ao 
trabalham com urna lógica classificatória que parte do rnais geral para o mais 
particular. Parte-se da espécie em dire~ao a urna parte do animal ou a seu estado 
(pQdre, queimado ), buscando particularizar a situac;ao. O nome de ibiisi, nome 
de corpo (como é chamado este tipo de nome ), nao marca urna espécie e nem se 
confunde com ela, como no caso do "totemismo sociológico". O nome, nesse . 
caso, é um sintagma: ele evoca a reconstituic;ao do evento que possibilitou a 
existencia do corpo. Os sintagmas descrevem os eventos e distinguem os seres 
produzidos por eles. Os nomes distinguem corpos. O sintagma é urna classifica
c;ao que comec;a e termina no indivíduo; é o nível superior da classifica9ao. Para 

" baixo dela nao existe mais nada. E como se fosse urna classe com um só 
ocupante. 
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A partir dos exemplos apresentados evidencia-se urna lógica onde observa
mos nomes que identificam espécies e nomes que falam de partes ou estados de 
espécies. Este tipo de lógica parece remeter aquilo·que Lévi-Strauss propoe n'O 
Pensamento Selvagem, quando estabelece urna rela~ao necessária entre os 
nomes próprios e os grupos sociais. Ao observarmos os exemplos dados por este 
autor, vemos que os mesmos partero de urna classifica~ao mais geral, a dos 
grupos sociais, em dire~ao a urna classifica~ao mais particular, própria dos 
indivíduos. Um exemplo: o urso seria~ classifica~ao mais geral, referente a um 
grupo social; as partes do urso, como cabe~a, pata e pesco~o, referem-se a 
indivíduos particulares, classificados no grupo do urso. Assim, há urna indivi
du~ao no nível ~as pártes e uma generaliza~ao no nível da espécie, que identifica 
o grupo social a que o indiv.íduo pertence (Lévi-Strauss, 1962b: 201) . 

• 
No caso piraba observamos um· mesmo tipo de lógica, só que com urna 

finalidade distinta. Aqui.ales~ies nao sao classificadas a partir de urna lógica 
totemica que apontasse par~ urna divjsao em grupos. Teríamos, ao contrário, 
urna espécie de "totemismo individual". A inten~ao da classifica~ao é sempre a 
particulariza~ao. Diríamos que o que está em jogo nesta esfera da nomina~ao é 
a busca de distin~ao. Todos os .indivíduos humanos sao distintos entre si, pois 
foram concebidos dif erencialmente por espécies animais e vegetais representa
das por indi víduos naturais singulares. A diferen~a entre os indi víduos humanos, 
no que se refere a forma do corpo e aos tra~os físicos, é pensada como produto 
da concep~ao. A distin~ao resulta da no~ao de que o evento forma e possibilita 
o corpo; e um corpo tem de ser sempre único. Tanto é assim que o conjunto de 
nomes que o indivíduo porta, relacionado a sua conce~ao, marca o seu corpo ,, 
e é descrito como kasi ibiisi, "nome de corpo". E comum ouvir pessoas dizerem 
que um determinado objeto fecundante lhes fez: "maitsege tse kaisai" ("o 
tambaqui me fez") ou "peahoauge tse kaisai" ("o boto me fez"). Mais urna vez 
observamos que os nomes associados a concep~ao sao responsáveis pela vida, 
is toé, pelo corpo. O corpo nao está assim dissociado da pessoa. Diríamos apenas 
que nao é o que a determina. Ele seria urna das partes que constituem o complexo 
da pessoa. 

A nomina~ao piraba e a máquina classificatória que ela poe em opera~~º 
trabalham de modo simétrico e inverso a lógica do "totemismo" . Enqua9,tO ~ste 
usa as espécies naturais para distinguir grupos sociais, a classifica~ao 
onomástica piraba usa as espécies naturais para distinguir indivíduos, nao·por 
oposi~ao relacional, nao por metáfora, mas por unicidade, por marca~ao, por 
metonímia. Seus corpos, sua matéria sao concebidos pela natureza. Esta é 
responsável pela cria~ao da individualidade do su jeito. Cabe lembrar que a única 
possibilidade de classifica~ao da natureza se dá exclusivamente no patamar dos 
Piraba, visto que nos demais pata.mares do cosmos os animais sao todos 
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misturados, isto é, inclassificáveis, nao podendo portanto ser usados como 
produtores de dif eren~as. 

Tal forma de classifica~ao, que privilegia o nível mais inferior como estrutura 
de classifica~ao- a classe dos indivíduos - faz sentido se pensarmos noma 
organiza~ao social marcadas por urna particulariza~ao e urna desterritoriali
za~ao sociais, como as sociedades minimalistas encontradas na América do Sul 
(Viveiros de Castro, 1987; Riviere, 1984). 

Nomes e sobrenatureza: nomes das entidades 

Outra fonte de nomes sao as entidades que habitam o cosmos. Afirmamos 
acima que o cosmos divide-se em patamares, locais de habita~ao dos abaisi. Os 
nomes ligados a conce~ao sao responsáveis, no pensamento piraba, pela 
cria~ao da matéria ou suporte do indivíduo, o ibiisi (corpo). Os nomes ligados 
aos abaisi estao relacionados a "alma" e a seu destino póstumo. 

Os seres abaisi estao em oposi~ao aos ibiisi por residirem em outros 
patamares do cosmos. A distin~ao que funda a diferen~a entre o abaisi e o ibiisi 
deriva de urna n~ao de corporalidade. Os ibiisi (que sao chamados assim 
também pelos abaisi) sao os seres humanos, providos de urna forma corporal 
completa. Os abaisi sao seres nao-humanos, isto é, tem a forma corporal 
imperfeita, pela falta ou pelo exagero, sendo sempre concebidos como portado
res de defeitos físicos. 

Obtivemos 346 nomes de abaisi que habitamos diversos patamares (o que 
significa que os abaisi sao pelo menos tres vezes mais numerosos que os Piraba). 
Supomos que existam muitos mais. Quando interrogados, os índios nao se 
cansam de desfiar listas de nomes de abaisi. O discurso sobre o nome das 
entidades incluí informa~oes indicativas do local onde elas moram - os 
patamares que habitam, o local exato que cada urna ocupa - das deforma~oes 
físicas que as caracterizam, de seos alimentos e adornos corporais. 

Os abaisi habitam todos os patamares do cosmos, exceto aquele ocupado 
pelos Piraba. Seus lugares de morada sao fixos. Este aspecto marca urna 
diferen~a a mais entre os abaisi e os ibiisi, visto que estes últimos estao marcados 
pelo movimento e pela ausencia de morada estável. A movimenta~ao dos ibiisi 
( com exce~ao do xama) é horizontal, em seu próprio patamar; a dos abaisi é 
vertical, entre os patamares. Em geral, os marcos da paisagem, como pedras, 
cachoeiras, barrancos, po~os,.lagos, praias etc, sao referencias importantes para 
a identifica~ao da morada de um abaisi. A marca~ao se faz no patamar piraba, 
pro jetando-se verticalmente em ambas as dire~oes. Dissemos anteriormente que 
os patamares, tanto os celestes quanto os subterraneos, sao réplicas do patamar 
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intermediário no que se refere a posi9ao dos rios e da mata. Há, no entanto, urna 
distin9ao marcada no plano da fauna. Os seres abaisi nao formam um conjunto ,, 
fechado. E sempre possível surgir urna nova entidade no cosmos. Assim, há 
entidades que os Piraba pensam como preexistentes a sua própria existencia, 
povoando o mundo desde sua origem; e há outras cuja origem ou "nascimento" 
os Piraba sab~m precisar. 

Os abaisi sao imortais. Podem ser esquecidos ou mesmo deixar de figurar na 
cosmologia pirab~, mas existirao sempre, habitando 9 mesmo lugar no cosmos. 
Assim, os abaisi significam permanencia, imutabilidade. Além da condi9ao da 
desfigura9ao corporal, experimentam um estado de infelicidade eterna, segundo 
os Piraba. Quando· um abaisi surge no ritual, está sempre chorando ou se 
lastimando por algum acontecimento. Expressa-se cantando músicas que o 
identificam e fala dos motivos de sua infelicidade-seja a sua deformidade, se ja 
outro acontecimento que lhe tenha causado algum desgosto. Ao contrário dos 
abaisi, os ibiisi sao felizes, mas nao tem vida eterna-pelo menos enquanto algo 
dado. A vida eterna, para os ibiisi, é conquistada através de um processo 
escatológico que chega a seu termo com a transforma9ao em jaguar imortal. 

Todos os abaisi portam um nome que evoca urna deforma9ao. A'1:entidades 
que sao concebidas como preexistentes aos Piraba (i.e. cuja origém eles nao 
sabem precisar) possuem dois tipos de nomes: epítetos que nao evocam senao as 
próprias entidades e nomes que evocam seres do reino vegetal ou animal. Estes 
nomes podem ser classificados como arbitrários por nao se reportarem a origem 
das entidades. 

As entidades cuja origem os Piraba sabem precisar portam nomes que se , 
referem ao evento que permitiu seu surgimento e sua forma corporal. E na 
possibilidade do surgimento destas novas entidades que podemos perceber a 
abertura do sistema. Assim, ao f alar das entidades e de seus nomes, os Piraba 
enfatizam a deforma9ao - marca da distintividade entre os abaisi e os ibiisi, 
assim como dos abaisi entre si. 

Os abaisi sao produzidos por qualquer acontecimento que envolva um 
acidente responsável por urna deforma9ao rio corpo de um ibiisi. O surgimerlto 
de um abaisi se dá assim no intervalo entre a vida e a morte de um ibiisi. Vejamos 
alguns exemplos. 

1. Tseheepoe é urna entidade cuja origem é conhecida. U m homem de nome 
Kaxaxai subiu em urna castanheira para pegar ouri9os de castanha verde. 
Apoiou um dos pés em um galho, que se partiu, fazendo com que caísse de 
urna altura de aproximadamente 25 metros. A queda lhe causou urna série de 
lesoes: maos quebradas na altura do pulso, bra90 esquerdo torcido para trás 
(com urna fratura exposta). Logo após a queda, no momento limítrofe entre 
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a vida e a rnorte des te ibiisi, apresen ta va-se o quadro de um corpo deformado. 
Foi entao que surgiu urna nova entidade, cujo norne Tseheepoe ("castanhei
ra") evoca o que originou o evento, corn características corporais que o 
singularizam: o bra~o torcido para trás e a mao pendida. 

2. Outro exernplo é o da entidade originada quando urn Piraba teve a perna 
picada por urna cobra, ficando entre a vida e a rnorte. A entidade surgida <leste 
evento foi Tsegaitseabo, associada a cobra (tsegaitsi) e ao defeito físico na 
perna (a picada forrnou urn ferirnento na altura do joelho). 

3. Ternos tarnbérn o exernplo da entidade de nome Taupigi ("morcego"), que 
surgiu a partir de urna picada de morcego no pé de urn hornern, a qual resultou 
em infec~ao séria e ern lesao. Taupigi é representada corn urna deforma~ao 
em urn dos pés. 

4. Há tarnbérn a entidade que surgiu de um evento envolvendo urn ibiisi e a 
areia da praia (tahoase ). Urna crian~a ingeriu grande quantidade de areia, o 
que provocou um sério problema estomacal que quase a levou a rnorte. 
Surgiu, en tao, urna entidade de norne Tahoasahai, que tem como caracterís-.. 
tica um buraco na barriga. · . 

... 
5. Kagapuga ("catapora") é o nome de urna entidade que rnostra feridas ern 
todo o corpo. Teve sua origem no estado entre vida e morte que experimentou 
um Piraba doente. 

6. Um último exemplo é o de urna entidade surgida a partir de um acidente 
que ocorreu quando um homem derrubava umpé de pau-rosa. Este caiu sobre 
su as costas, quebrando-lhe a col una. S urgiu daí a entidade Pau-Rosa, que tem 
como principal característica a falta de controle sobre a parte superior do 
corpo. 

A partir <lestes exemplos, podemos verificar que o processo de cria~ao das 
entidades se deve a um ibiisi que se desestrutura, perdendo a forma corporal 
original em fun~ao de um evento arbitrário (acidente). 

Parece-nos que a mesma lógica que rege a origem··do ibiisi - concep~ao 

ocorrida a partir de urn susto provocado pela natureza .-. manifesta-se no 
surgimento de urn abaisi. Um abaisi é resultado de um acidente que deformou 
o ibiisi. No surgimento do ibiisi, o evento que envolve a natur<?za e urna mulher 
é um susto - algo imprevisível, arbitráriq-; no caso do abaisi, o evento que 
envolve um ibiisi e a natureza é um acidente - também arbitrário - . 

' 
possibilitando urna deforma~ao, urna altera~ao na forma original do ibiisi. A 
lógica do surgimento de urna ibiisi .e de um abaisi é a mesma, embora sua 
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manifestac;ao seja distinta: no primeiro caso permite a formayao, no segundo a 
deforma~ao. 

Neste sentido, os abaisi nao sao mais que urna "re-concep~ao" de um ibiisi, 
isto é, sao um ibiisi transformado por um evento. O abaisi, depois de suacriac;ao, 
passa a habitar um lugar determinado no cosmos, nos patamares celestes ou 
terrestres, cujas coordenadas sao determinadas pelo lugar onde se originou. 

O abaisi, formado de um ibiisi deformado por um acidente, guarda com o 
ibiisi urna relayao de simultaneidade ao longo de toda a vida. Enquanto o ibiisi 
es ti ver vivo, qualquer alterac;ao em seu corpo provoca urna altera~ao simultanea 
no corpo do abaisi, seja urna nova deformac;ao, seja um simples corte de cabelo. 

O abaisi seria urna espécie de prolongamento imortal do ibiisi, um duplo. 
Vale lembrar que nem todo ibiisi tem um duplo, mas todo abaisi é o resultado 
de urna duplicac;ao de um ibiisi. A teoria piraba nao exige a coexistencia do duplo 
e do corpo em sincronía. Um dado que explicita a idéia de que os abaisi sao 
duplos de ibiisi é o fato daqueles realizarem um percurso, iniciado logo depois 
da morte do ibiisi que portava o seu nome, por onde este andou durante sua 
existencia. Depois de feito o percurso, os abaisi ficam libertos daquele ibiisi e 
seus nomes podem ser transmitidos para outros ibiisi. Isto indica que, ou os 
abaisi sao de fato duplos, estando ligados a um ibiisi particular, ou os sao de 
direito, ficcionando urna duplica~ao através dos seus nomes, que os ibiisi portam 
durante a vida. 

Além disso, os abaisi funcionam como possibilidade de um destino póstumo 
para os ibiisi, visto que só com nomes de abaisi os ibiisi poderao realizar esse 
destino. Assim, se os ibiisi seriam responsáveis pela formac;ao dos abaisi, estes 
seriam <loadores de "alma" -via o nome-aos primeiros. Chegamos a um ciclo 
que interliga nome, corpo e alma. 

Os abaisi cujos nomes os Piraba nao sabem explicar a origem nao sao 
numerosos. Seus nomes, a semelhan~a dos nomes dos outros abaisi, também se 
referem aos reinos animal e vegetal. Parece-nos que a lógica que rege a produ~ao 
desses abaisi nao se distingue daquela que possibilita o surgimento dos outros 
(i.e. um evento que transforma o corpo de um ibiisi). Acreditamos que a 
impossibilidade de explica~ao da sua origem seja devida ao esquecimento do 
evento ao qual se ligarla o nome da entidade. 

Vimos que a diferen~a entre os abaisi e os ibiisi é marcada pela forma~ao 
corporal e pelo local de habitac;ao no cosmos. No nível das próprias entidades, 
é acionada urna série de classificac;oes que permitem estabelecer distin~oes entre 
os abaisi. 

No primeiro plano de distinc;oes ('.ncontram-se os nomes. Cada nome 
corresponde a urna entidade ou a um conjunto mínimo de abaisi que sao 
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exatamente iguais. Os nomes marcam diferen9as entre as entidades a partir das 
deforma96es corporais. Aquí precisamos esclarecer um ponto. Existem nomes 
que nao se referem a urna entidade específica, is toé, única, mas sima urna classe 
de entidades com a mesma deforma9ao corporal. Observamos urna clara 
inversao no que se refere a produ9ao de diferen9as entre os ibiisi e entre os abaisi. 
No caso dos abaisi, a deforma9ao produz urna diferen9a distintiva, mas comum 
a urna mesma "espécie" de abaisi. No caso dos ibiisi é a perfei~ao ( completude) 
que produz diferen~as, mas entre indivíduos. 

No segundo plano de distin96es entre os abaisi encontramos a diferen9a de 
genero. Existem abaisi femininos e masculinos. Num terceiro plano de distin
~6es, as diferen~as entre as entidades sao marcadas por diferentes combina~6es 
de ·.adornos corporais. Aitoe usa um enfeite de cabe~a feito de quatro fitas 
cruzadas, de folha do baba~u. lgagai só usa adornos de palha de buriti: urna 
testeira e duas bra9adeiras tecidas em palha. Miopaiai usa enfeites de cab~a 
com franjas de palha, caídas até o peito. 

O último plano em que se manifesta a diferen9a entre as entidades é o da 
alimenta9ao. As entidades se alimentam de espécies vegetais -mas somente sob 
fórma líquida: "vinhos" do buriti, patauá e laranja - e de peixes como a pacu, 
a piaba e a traíra. Existem entidades que se alimentam somente de "vinho" do 
patauá, outras somente do "vinbo" do buriti ou da laranja; existem ainda aquelas 
que se distinguem entre si e das demais por se alimentarem de certos tipos de 
pe1xes. 

Examinemos com mais detalhe este regime alimentar. Os abaisi que se 
alimentam de peixes comem somente as espécies que, segundo os Piraba, tem 
pouca carne e pouco sangue. Comem peixes · pequenos ou magros. O peixe 
tucunaré e o tambaqui nao sao alimento para os abaisi, pois contem muito 
sangue. 

A conseqüencia desta dieta alimentaré a nao-produ9ao de sangue. Os abaisi 
nao tem sangue, mas um líquido branco em seu corpo; por isso, eles tem a pele 
branca. Observamos aquí mais urna inversao frente aos ibiisi. Se estes nascem 
com urna quantidade de sangue (que lbes veio da mae) no organismo, e somente 
com o decorrer do tempo - ao ingerir alimento e água - tem esta quantidade 
aumentada, os abaisi nao tem nenbum sangue no organismo, mas os "vinhos" 
e peixes que lhes servem de alimento produzem urna substancia branca dentro 
deles. Assim, os Piraba ingerem água e comida e produzem urna substancia 
vermelha; os abaisi ingerem os vinbos do patauá, buriti e da laranja- que tem 
a colora9ao avermelhada - e produzem um líquido branco. (Todas as colora-
96es apresentadas pelos vinhos, que variam do alaranjado ao vermelho, sao 
percebidas pelos Piraba como pertencentes a urna mesma classe de cor verme Iba, 
que coincide coma cor do sangue). O sangue é identificado pelos Piraba a 
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condi9ao mortal. A ausencia de sangue, no caso dos abaisi, indica sua 
imutabilidade e imortalidade. Nao podemos aqui deixar de fazer um paralelo, 
apressado que seja, entre o sangue e o canibalismo. Veremos adiante que o 
matador, o ser canibal por excelencia, come o cora9ao da vítima, a parte do corpo 
que contém mais sangue. O jaguar, canibal maior, come sangue cru. Os abaisi 
nao sao canibais, evitam comer coisas que possam produzir sangue (alimento e 
água). Veremos que o sangue atua como um elemento importante nas transfor
ma96es póstumas: os kaoaiboge e toipe produzem-se através do sangue. ,. 

E importante frisar que as entidades evocam e produzem diversos tipos de 
classifica96es. Dado o nome de urna entidade, conhece-se a sua deforma9ao, seu 
sexo, seu habitat, seu alimento e o que usa como adorno corporal. Ve-se que este 
princípio classificatório usa duas variáveis de localiza9ao: urna que situa a 
entidade no cosmos, nos patamares, e outra que indica seu corpo, seu sexo, seu 
adorno, seu defeito e o que é ingerido, colocado para dentro do corpo. 

A diferen9a entre os abaisi e os ibiisi é também marcada pela idéia de que os 
primeiros sao responsáveis pela culturaliza9ao do mundo. Urna frase muito 
comum dizque ibiisi (Piraba) nao sabe fazer nada e que somente os abaisi sabem 
fazer bem as coisas. A responsabilidade de tudo que existe no mundo é atribuída 

. . 
aos abaisi. A ignorancia dos, ibiisi é acompanhada de um certo orgulho pela . . 
sabedoria dos abaisi. O exemplo que dao para ilustrar sua ignorancia frente aos 
abaisi é a maneira como cada um retira os frutos do patauá e do buriti. Os abaisi 
nao precisam derrubar a árvore para coletar os frutos para o preparo do vinho. 
Eles sabem como subir em árvores e retirar os frutos, enquanto os ibiisi precisam 
derrubá-las. Sao os abaisi que ensinaram aos Piraba a cantar, a dan9ar, a fazer 
os adornos corporais e objetos como o cesto e a esteira. A atribui9ao de saber aos 
abaisi e de ignorancia aos ibiisi surge quase como urna compensa9ao pela 
deforma9ao dos primeiros e pela completude corporal dos segundos. Se os abaisi 
sabem fazer, nem sempre podem fazé-lo, por causa de seu defeito corporal. Os 
ibiisi podem fazer tudo, mas falta-lhes saber como fazer. 

Localizados os abaisi e explicada a maneira como entram no sistema, resta, 
agora, precisar seu papel e fun9ao. 

Os abaisi, sao responsáveis pela nomina9ao dos ibiisi. Sao eles quem 
emprestam seus nomes aos ibiisi, coma media9ao do xama. Durante urna sessao 
ritual, os xamas possibilitam a viagem dos abaisi ao patamar dos ibiisi. Os 
nomes dos abaisi que participam de um ritual serao transmitidos posteriormente 
aos ibiisi pelos xamas. Este processo de nomina9ao dos ibiisi se dá toda vez que 
há sessao ritual, muito frequente na esta9ao seca. Há, assim, um processo 
contínuo de nomina9ao. O sistema movimenta-se numa só dire9ao: fornecer 
nomes aos ibiisi. Se este dese jo de nomina9ao fosse levado ao plano darealidade, 
no sentido de que a cada sessao ritual surgissem nomes novos, colocar-se-ia o 
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problema de evitar que o sistema nao ficasse sufocado com tantos nomes, 
acumulados durante urna existencia. A soluyao é que nem todo nome recebido 
passa a ser, de imediato, de propriedade do su jeito nomeado. O xama tema tarefa 
de, cada vez que surjam entidades no ritual, passar seus nomes para os ibiisi; no 
entanto, somente o cónjuge de um ibiisi poderá fazer com que o nome recebido 
através de um xama fique sendo o nome do sujeito. Assim, os Piraba nao 
atribuem ao conjuge a tarefa da nominayao, mas a da efetiva~ao/afirma~ao de 
um nome anteriormente recebido por meio do xama. 

Na conce~ao piraba, somente os abaisi sabem colocar nomes. No entanto, 
se os ibiisi conhecem os nomes dos abaisi, estes desconhecem os nomes dos 
ibiisi. Dizem que se os abaisi souberem que tem nomes, nao lhes fornecerao 
outros. Os abaisi sao responsáveis por todas as fontes de nomes dos ibiisi e pela 
renova~ao do seu estoque. Além de seus nomes servirem aos ibiisi, servem 
também aos mortos, no seu processo de transformayoes em kaoaiboge e toipe 
(ver adiante). 

A rela~ao entre os ibiisi e os abaisi se dá principalmente no plano do ritual, 
coma intermedia~ao do xama. A condi~ao para que um indivíduo se torne xama 
é a ocorrencia de um encontro prévio com urna entidade, enquanto realiza alguma 
atividade, como pescaría, coleta etc. A partir deste sinal, o indivíduo procurará 
realizar o ritual xamanístico, onde trocará de lugar coma entidade, permitindo, 
assim, sua presenya no patamar piraba. 

Através da nomina~ao, os abaisi ficam, de alguma forma, vinculados aos 
ibiisi, e seus nomes sao a garantía para os ibiisi de um destino póstumo. Cada 
nome de abaisi que um ibiisi possua representa a condiyao de sua transforma~ao 
em kaoaiboge e toipe, estados antitéticos associados a um corpo de ibiisi e a um 
nome de abaisi. 

Nomes e mortos: nomes dos kaoaiboge e toipe 

Os mortos tem um papel importante no processo de nomina~ao. Se aos abaisi 
compete prover nomes que dao a "alma" ou a possibilidade de destino póstumo 
aos Piraba, aos mortos, em geral, cabe a responsabilidade de comparecer ao 
ritual xamanico representando os nomes dos abaisi e de passá-los, via os xamas, 
para os ibiisi. 

Assim, os mortos atuam como intermediários entre os abaisi e os xamas. Aos 
rituais podem comparacer os abaisi e/ou mortos, que surgem em sua dupla 
representa~ao de kaoaiboge e toipe. No caso de presenya somente de abaisi, 
estes dizem seus nomes para o xama, que os repassa para os ibiisi. No caso de 
se apresentarem mortos, es tes representamos nomes de entidades que receberam 
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antes de morrer. Os Piraba, no entanto, dizem que os nomes sao de abaisi, 
omitindo que tenham sido repassados porum morto. Nas sessoes rituais é comum 
a presentar-se um número menor de entidades ( em média quatro) e um número 
maior de mortos (em média dez). Quero frisar que todos os nomes produzidos 
através deste ritual sao nomes de abaisi. 

Como dissemos, os nomes dos mortos sao nomes de abaisi. Sejam nomes de 
abaisi que obtiveram antes de morrer, sejam nomes de abaisi que se encontraram 
comos mortos diretamente e os nominaram. O abaisi só noniina diretamente um 
morto, ou seja, nomina suas transforma~ües em kaoaiboge e toipe. A morte 
significa, essencialmente, urna transformayao, que pode ou nao coincidir coma 
morte do corpo. Acredita-se que, possuindo-se um nome de abaisi, este 
assegurará a transf orma~ao do morto em kaoaibo ge e toipe, podendo ter, assim, 
acesso a uro destino póstumo. A ·condiyao da escatologia pessoal é a posse de 
nomes de abaisi. Cada nome de abaisi que um indivíduo possui equivale a 
possibilidade de se transformar em dois seres, denominados kaoaiboge e toipe. 
Kaoaiboge é um ser pacífico, que se alimenta de frutas e peixes, e que é vítima 
canibal dos toipe. Estes sao os canibais por excelencia: alimentam-se exclusiva
mente da carne dos kaoaiboge e pautam sua vida pela perseguiyao incessante a 
eles. Cada par de kaoaiboge e toipe equivale a um nome de abaisi. Assim, se um 
indivíduo tem oito nomes de abaisi, será transformado em oito kaoaiboge e oito 
toipe. Estes seres habitam o patamar situado abaixo do dos Piraha. 

A cada nome de abaisi que um indivíduo ganha durante a sua existencia, ele 
adquire ambos os estados, de kaoaiboge e toipe, em latencia - isto é, abre-se 
a possibilidade de transformar-se em, pelo menos, um kaoaiboge e um toipe. 
Quando seu corpo morre, instantaneamente inicia-se a transforma~ao em 
kaoaiboge e em toipe, segundo cad~ um dos nomes que o ibiisi obteve. A 
transforma~ao de um nome de abaisi em kaoaiboge e toipe nao se dá, apenas, 
coma morte do ibiisi. Quando o ibiisi está dormindo, o kaoaiboge e o toipe, em 
latencia, do último nome de abaisi que recebeu, fica liberto do corpo e passa a 
perambular pelo patamar dos Piraba, correndo o risco de ser morto e devorado 
por outro toipe (no caso de ser kaoaiboge) ou morto por guerra (no caso de ser ,, 
toipe ). E neste sentido que o processo escatológico inicia-se antes da morte. A 
perda do kaoaiboge e/ou toipe pode ocorrer, também, quando o ibiisi se machuca 
gravemente. Para is so acontecer, o ferimento deve produzir urna grande quanti
dade de sangue. O kaoaiboge e os toipe "escapam" do corpo pelo orifício 
produzidono acidente. O sangue é urna espécie de condutor que leva o kaoaiboge 
e o toipe para fora, ao mesmo tempo que é a sua possibilidade de tansformayao. 
Urna outra forma de se perder o kaoaiboge e o toipe inerentes ao último nome 
de abaisi é a ocorrencia de morte de um parente próximo. Os kaoaiboge e toipe 
dos parentes vivos se liberam do ibiisi e acompanham respectivamente os 
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kaoaiboge e os toipe transformados a partir da morte de UlJl ibiisi. Quando o 
corpo morre, há a transforma~ao total de todos os kaoaiboge e toipe equivalentes 
aos nomes de abaisi que o ibiisi possuía. 

A lógica subjacente ao desejo expresso pelos Piraba de adquirir nomes de 
abaisi durante a vida remete a necessidade de possuir vários kaoaiboge e toipe 
e de garantir um destino póstumo complexo. Quando acontece de um ibiisi ficar 
des pro vi do de kaoaiboge e toipe em latencia, is toé, no caso de terem sido mortos 
aqueles que pertenciam ao seu nome de abaisi, é necessário adquirir um novo 
nome para que tenha, de novo, ambos os estados em latencia. O acesso ao novo 
nome se dá por duas maneiras: ou seu cónjuge lhe afirma um nome, já obtido 
através do xama no processo continuo de nomina~ao, ou o indivíduo busca um 
novo casamento. Cada casamento garante a aquisi~ao de um novo nome, mesmo 
que os kaoaiboge e toipe em latencia ainda nao tenham sido "mortos". 

Exemplificando, urna mulher tinha os seguintes nomes de abaisi: Eoge, 
Eohoe, Iabisoai. Depois de sua morte, cada um deles se transformou em 
kaoaiboge e!ou toipe. O nome correspondente ao abaisi Eoge produziu um 
toipe; Eohoe produziu um toipe e Iabisoai produziu um kaoaiboge. No que se 
refere aos nomes Eoge e Eohoe, seus kaoaiboge transformaram-se definitiva
mente em vida. Enquanto o ibiisi dormía, em dois momentos distintos, foram 
mortose devorados por um toipe inimigo. O mesmo aconteceu com o nome 
Aibisoai, que perdeu o seu toipe. Cada um dos nomes correspondía a um 
casamento desta mulher. 

Após a libera~ao definitiva dos kaoaiboge e toipe, estes seguem seus próprios 
destinos. Os kaoaiboge passam por tres "mortes" consecutivas até sua transfor
ma~ao emjaguar imortal. No caso dos toipe sucede-se o mesmo destino, só que 
após quatro transforrna96es: 

Os kaoaiboge transformam-se tres vezes, através de um processo que os 
Piraba descrevem como "virar o mesmo", enquanto os toipe transformam-se por 
um processo descrito como "virar outro". Os toipe transformam-se, inicialmen
te, em um ente de nome kobiai - um toipe cuja característica de caníbal é 
exagerada. Após sua morte, transforma-se em kaoaiboge e, portanto, o sistema 
retorna e repete-se, por tres vezes, culminando com a transforma~ao em jaguar 
imortal. 

Todas as transforma~oes apresentam-se como mortes dos kaoaiboge e toipe. 
Essas mortes sao provocadas por ferimentos, visto que é condi9ao básica da 
transforma~ao a presen~a de sangue. O sangue que escapa do kaoaiboge ou do 
toipe segue metamorfoseando-se até adquirir urna forma corpórea. O processo 
de metamorfose me foi ilustrado a través do exemplo da lagarta que se transforma 
em borboleta. Os ovos postos por urna borboleta sao urna substancia (equiva
lente ao sangue) que se transforma em lagarta para tornar-se borboleta novamen-
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abaisi(j) .......•....•..•.•..•...•.....•..•..•.•.••.•.•..••.... , .• k(u) .•.•..... • .• ibiisi(j) 

abaisi(i) •· • • •• •··••·· •·· · · •·· · · ·· · •···• ·•·• · · · ·· • ... • •· • ·· • ••••. ··k(i) . ..••...••. ibiisi(i) 

/ 
abaisi(h)· • ·· ·•··• ····· ··· · ···· •· · · · · ·· · ·· · · ·· · · · · ··. ·· · ·· ·• ··. ·k(h) ·· ....•.... •. ibiisi(h) 

/ 
jaguar imortal k(g) 

I / 
abaisi(g)• • • · • · · · · • · · · · · · · · ·. · ·• · k(g).·· ••.••.••••.••.•... ibiisi(g) 

\ 
t(g) 

\ / 
abaisi(f)·· ••• • •••• ••• • •• •• • k(f)· •• • •••••••• ibiisi(f) 

/ kobiai 

\ 
k(a) • ••• • •• • •• • •• • • • •• • ibiisi(a) k 

I \ 
abaisi(a)• •• • • •• • ··ibiisi(a) 

\ 
t(a) 

\ 
abaisi(b) • • • • • • • • • • • • • • • • • kobiai(b )· • • •• •• • • ••••••••••• ·ibiisi(b) 

\ 
abaiSi( e)·•··············•······ k( e) · • • · · • · · · · · · • · · · · · • ibiisi( e) 

\ 
abaisi(d)•••• ··· ······ ·· ····· ···· ··k(d) •...•............ ibiisi(d) 

\ 
abaisi(e) ···· ·· ······-··· ···· · ····· ··· · k(e)··· ·· ···········ibiisi(e) 

• • • • • • • • • Transmiss~o de no mes 
---Morte 

\ 
jaguar imortal 

k - kaoaiboge 
t - toipe 

Figura 1 - Transforma~oes Póstumas 

k 

\ 
k 

\ 
jaguar imortal 
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te. Para os Piraba, o sangue é de fundamental importancia para se entender as 
transforma9oes e a morte. 

Voltando a figura 1, podemos observar que tanto os ibiisi como os kaoaiboge 
e toipe recebem nomes de abaisi. Seguindo a figura: o abaisi (a) nominou (o 
xama possibilitou o nome e o conjuge o afirmou) o ibiisi, que passa, entao, a ter 
o nome(a). Este ibiisi, ao morrer, transforma-se em um kaoaiboge (a) e um toipe 
(a), isto é, em um kaoaiboge e um toipe referentes aquele ibiisi (a). Este 
kaoaiboge portando o nome do ibiisi (a), que por sua vez era um nome do abaisi 
(a), é a representa9ao do próprio abaisi (a) e, por isso, quando surge no ritual, 
pode transmitir o nome do abaisi (a) a outro ibiisi, que passa a ser (a). Sigamos 
agora as transforma~oes do kaoaiboge (a). Este morree vira um kaoaiboge que 
é nominado diretamente por um abaisi ( f), tomando-se, assim, um kaoaiboge ( f). 
Este kaoaiboge (t), quando se apresenta no ritual, identifica-se como transfor
ma9ao do kaoaiboge (a), correspondendo ao ibiisi (a). O kaoaiboge (f) 
transforma-se novamente e toma-se outro kaoaiboge, nominado pelo abaisi (g), 
e ficando com seu nome. Numa outra sessao ritual, pode surgir com este nome 
(g), que é relacionado a um abaisi (g). Este kaoaiboge (g) representa a 
transforma~ao do kaoaiboge (t) que, por sua vez, representa a transforma~ao do 
kaoaiboge (~) correspondendo a um ibiisi (a) que tinha o nome do abaisi (a). A 
mesma lógica da nomina9ao se passa com os toipe até se transformarem em 
kaoaiboge e daí por <liante em jaguar imortal. Queremos assinalar que este 
exemplo se refere ao processo de tranforma9ao de um dos nomes de abaisi que 
o ibiisi obteve durante a vida. O mesmo processo se multiplicará segundo os 
demais nomes de abaisi a que um ibiisi teve acesso. Cadanome de abaisi que um 
ibiisi obtiver gerará outros seis nomes que serao passados para os vivos, além 
do próprio nome do ibiisi que correspondía ao abaisi e que iniciou todo o 
processo escatológico. Os abaisi nominam diretamente os kaoaiboge e toipe 
mas munca um ibiisi. Para nominar um ibiisi sao necessárias duas 
intermedia9oes: a do xama e a do conjuge. Ternos, assim, que os mortos sao 
condutores de nomes dos abaisi para os vivos. No caso da nomina9ao dos 
kaoaiboge e toipe pelos abaisi, tendo em mente que os kaoaiboge e toipe sao o 
resultado de um nome, há, entao, a nomina~ao de um nome. 

Nomes e guerra: nomes dos inimigos 

A rela~ao comos inimigos é urna fonte de nomes. Segundo os Piraba, existiu na 
sua sociedade urna classe de pessoas designada euebihiai. Esta categoria 
compreendia os guerreiros/matadores que tinham como principal objetivo o 
assassinato de inirnigos e a ca9a, provendo o alimento ritual a ser consumido em 
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situa9oes especiais. A classe dos euebihiai continha um número reduzido de 
pessoas, que dominavam as artes da guerra, e sobretudo o saber de preparar 
emboscadas. 

Um euebihiai era socializado por outro, seu pai ou parente próximo. Desde 
a infancia era cercado de certos cuidados, expressos sob a forma de proibi9oes 
(entre elas nao mexer com fago, nao cozinhar), que culminavam em um ritual 
iniciatório no qual o jovem deveria abra9ar um tronco com formigas-de-fogo. 
Sua fun9ao era prover a aldeia de carne, seja humana ou de caya. O matador 
comandava o ritual antropofágico, e também era reponsável pela partilha do 
carpo; a refei~ao tinha início quando ele devorava o cora9ao da vítima. 

As táticas guerreiras dos euebihiai exprimiam urna percepyao da vítima 
humana como ca9a. O ataque ao inimigo se dava nas regioes ribeirinhas ou de 
mata, nunca nas proximidades das aldeias. As táticas consistiam em imitar 
roídos de animais- como o parco-do-mato, macaco-prego, macaco zongue
zongue, cotia, nhambu - e assim fazer com que o inimigo saísse a ca~a. 
Absorvidos pela ca9ada, os inimigos tornavam-se alvos fáceis. Os Piraba 
representavam assim o papel da ca9a para, em seguida, assumirem o de ca~ador. 
Os inimigos seriam os ca9adores a serem abatidos como ca9a. 

O inimigo produzia nomes, a ca9a nao, mas ambos eram tratados da mesma 
forma nos rituais realizados para a sua ingestao, que tematizavam a ingestao do 
sangue e os princípios do canibalismo. Os Piraba nao se alimentavam de carne 
de ca~a cotidianamente; comiam sornen te peixe. A ca9a é atualmente consumida 
sem ritual, prática que, como enfatizam os índios, finnou-se somente após o 
contato comos regionais. A questao do sangue e de sua ingestao sobressai na 
idéia de que aquele que vier a "comer" sangue, ou mesmo tocar a carne de ca9a 
e/ou inimigo poderá se transformar em um bomicidadescontrolado, capaz de se 
voltar contra sua própria sociedade. O euebihiai, por sua vez, estando voltado 
para fora, podia ter contato com sangue sem amea9ar a sociedade. 

A tática de guerra consistía em aproximar-se demasiadamente dos inimigos, 
segui-los e os manter sob mira até que surgisse o momento ideal para matá-los. 
Os matadores observavam cuidadosamente o inimigo antes de o matarem, pois 
essa observa9ao era urna condi~ao para nominá-los. A nominayao se <lava da 
seguinte forma: procuravam-se semelhan9as entre a forma física de um inimigo 
e a de um Pirabajá morto. O matador, entao, dava ao inimigo o norile de abaisi 
daquele morto. Como assinalamos na primeira parte <leste trabalho, a semelhan
ya de corpos é a possibilidade da sinonímia: corpos iguais, nomes iguais. Esta 
lógica é empregada até boje para a nomina~ao dos estrangeiros. Todos os 
estrangeiros que se aproximam da sociedade piraba recebem um nome conforme 
a semelhanya física com algum Piraba já falecido. O euebihiai, ao matar o 
inimigo, apossava-se de seu nome, guardando-o para si ou transmitindo-o a 
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terceiros. O euebihiai, portanto, encontra-se na mesma posi9ao que o xama, com 
a diferen9a que o xama depende de outro xama para ser nominado. O euebihiai 
era o único indivíduo que podia se auto-nominar, nao dependendo do xamanem 
de um casamento, isto é, sem ter que se relacionar comos abaisi e sem precisar 
deconjuge. 

A figura do matador é associada ao canibalismo. Como assinalamos, o 
matador comia o cora9ao da vítima, a parte do corpo que contém mais sangue. 
No ritual, após a devora9ao do cora9ao, ele se representa va como on9a pintada. 
O jaguar consubstancia o destino póstumo; o matador, assim, parece poder 
chegar ao final deste processo ainda durante a sua vida. 

A rela9ao do matador comos abaisi pode ser caracterizada como antagónica, 
se analisada considerando-se a questao do sangue. Os abaisi nao possuem, e 
evitam, o sangue, enquanto o matador, além de possui-lo em seu COrPO, o ingere. 
Se esta substancia é associada tanto a mortalidade quanto ao canibalismo, 
deduz-se, entao, que os abaisi sao seres nao-canibais. Apesar de o processo de 
transforma9ao viabilizado pela posse dos nomes de abaisi desenvolver-se soba 
lógica do canibalismo (os toipe matam e devoramos kaoaiboge) os abaisi, em 
essencia, sao seres nao-canibais. Considerando o antagonismo entre abaisi e 
matador, e o fato de que este tem que obter nomes de abaisi para cumprir seu 
destino, como obte-los? A nomina9ao de inimigos seria a via possível para a 
obten9ao de nomes, a garantía de seu destino póstumo. Observamos, assim, que 
o matador seria o único Piraba com domínio exclusivo sobre seu de ver. Portan to, 
o casamento - necessário a fixa9ao de um nome para urna pessoa comum -
parece ser da mesma ordem do homicídio, necessário a fixa9ao de umnome para 
o matador. Xamas e inimigos equalizam-se enquanto via de acesso a nomes. 
Alian9a e homicídio (o nome do inimigo será obtido após sua morte) sao a 
possibilidade de sua concretiza9ao. Ve-se que a equa9ao assassinato/alian~a 
coloca em evidencia a figura de um "outro" real. Para que a um Piraba seja 
consignado um nome faz-se necessári~ a existencia de um "outro" real - sob 
a forma de um inimigo ou afim. O processo de nomina9ao explicita, assim, a 
prioridade darela9ao como "outro": seja por urna permissao (alian9a), seja pela 
nega9ao (homicídio ). 

•, 

Considera~oes fmais 

Vimos q~e tres domínios atuam no sistema de nomina9ao: 

-Extra-Social: inimigos e/ou estrangeiros 

- Natureza: animais, vegetais, objetos etc. 

- Sobre-Natureza: entidades abaisi; mortos (kaoaiboge e toipe) 
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Constatamos que tais domínios, de onde vem os nomes, apontam para fora 
da sociedade. Pode-se ver o processo de nomina~ao como um exercício metafó
rico que tenta conectar, no mínimo, duas séries distintas. O domínio extra-social 
é conectado com a sociedade através dos inimigos. É através da morte dos 
inimigos que o nome retorna para a sociedade. O domínio da natureza é 
responsável pela concep~ao dos indivíduos. Os nomes destes sao, em primeiro 
lugar, nomes de quem os originou, possibilitou sua existencia. No donúnio da 
sobrenatureza, é através dos espectros dos mortos (kaoaiboge e toipe) e das 
próprias entidades (abaisi) que os humanos adquirem nomes. 

Assim, nomes e nomina~·ªº sao de fundamental importancia na sociedade 
piraba por conectarem vários domínios e, nesse exercício, constituirem um 
campo social. 





A TRILOGIA KARAJÁ: 
sua posi~io intermediária no continuum Je-Tupi 

'" 

NAT ALIE PETESCH 

Como todo elemento atípico, difícil de classificar, a sociedade karajá - que 
ocupa as margens do médio Araguaia e principalmente a Ilha do Bananal- foi 
sempre objeto de curiosidade e perplexidade por parte dos pesquisadores que 
trabalham comos grupos indígenas do Brasil Central. Cercado por representan
tes das farru1ias Je e Tupi, e apresentando várias características próprias a cada 
um destes dois conjuntos culturais, o grupo Karajá foi finalmente considerado 
como elemento isolado dentro do tronco Macro-Je (oque lingüisticamente nunca 
foi de fato comprovado ), influenciado ou aculturado por grupos tupi vizinhos, 
como os Tapirapé. 

Nesta comunica~ao, desejo propor urna explica~ao mais atraente da "atipia" 
karajá: a hipótese de urna posi~ao intermediária desta sociedade dentro da 
polaridade ou do continuum Je-Tupi, posi~ao esta ilustrativa de urna possibili
dade de transforma~ao estrutural de um modelo polar para outro. Em suma, 
quero demonstrar que o caráter híbrido da sociedade karajá decorre menos da 
apropria~ao de elementos alógenos do que do desenrolar de um processo interno. 

Exporei o trabalho em duas partes: urna primeira parte, descritiva, apresenta 
em duas se~5es as grandes articula~5es do pensamento cosmológico e da 
realidade sociológica karajá; urna segunda parte, analítica, aprofunda a 
especificidade karajá e sua transforma~ao-distanciamento ou aproxima~ao
em rela~ao aos dois modelos de referencia, Je-Bororo e Tupi. 

Estrutura cósmica 

U m processo ascensional, marcado por duas cis5es da humanidade, constituí a 
base da forma~ao do cosmos karajá. A origem da vida humana é subaquática; 
parte dos pré-humanos (meio-homens, meio-peixes) subiu aterra tornando-se os 
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verdadeiros homens. Vi veram lá algll:m tempo em companhia de heróis transfor
madores e de seres sobrenaturais que os ajudaram a explorar o novo território, 
até que estes subiram definitivamente ao céu, acompanhados por urna parte dos 
humanos, transformando-se em seres meio-homens, meio-deuses. 

Esta separa9ao primordial, determinando no plano cósmico a diferencia9ao 
entre tres grandes categorías de humanidade: 

- Bede rahy mahadu, "povo do fundo das águas"; 

- Bede mahadu iny tyhy, "povo da terra, homens verdadeiros"; 

- Biu mahadu, "povo da ch uva", nao é definitiva, exigindo, ao contrário, a 
conserva9ao de rela9oes constantes em um quadro ritual, de modo a preservar 
o equilíbrio e a permanencia desta estrutura. 

O movimento ascensional, determinando a transformayao de seres 
zoomorfos em homens genuínos, depois em 4ivindades, poderia sugerir a 
vigencia de um esquema cósmico e ontológico evolutivo, de urna triparti9ao 
hierarquizada comparável a trilogía tupi: Natureza, Cultura, Sobrenatureza. 
Mas os tres níveis cósmicos karajá se apresentam em urna rela9ao .de oposi9ao 
assimétrica, distinguindo, de um lado, os do is elementos extremos, e de outro, 'e) -

nível mediano. De fato, o mundo subaquático habitado pelo "povo do furido das 
. águas" e o mundo celeste ocupado pelo "povo da chuva", embora espacialmente 
polarizados, apresentam numerosas analogías; sao dois espa~os concebidos 
como fechados, úmidos apesar da presen9a do sol: os dois tem conota9ao 
aquática, sendo o céu chamado biu tehe, "pele da chuva"; os dois hemisférios sao 
o reino da imortalidade, da inatividade e imutabilidade; os seus habi~tes, 
antropomorfos e portadores das pinturas e ornamentos corporais' karajá, sao 
representados como pequenos, gordos e sempre sentados em bancos de'madeira. 
Esta imobilidade é de vida aos fenómenos conjugados da exigüidade espacial, da 
superpopula9ao e da falta de atividade, já que lá basta pedir, para se ser 
alimentado. Os alimentos, cozidos e servidos em pequenas por9oes, compoem
se exclusivamente de peixe e de produtos vegetais. A única diferen9a dietética 
entre os dois níveis cósmicos diz respeito as plantas cultivadas, que os seres 
aquáticos nao conhecem, alimentando-se de frutas e tubérculos selvagens. 

As fun9oes destas duas categorías sobrenaturais, embora diferentes, concor
rem na mesma finalidade, que é a de assegurar a prote9ao e a continuidade dos 
elementos constitutivos do mundo natural, específicamente a fauna e a flora. Os 
seres celestes, ou "povo da chuva", sao considerados responsáveis pelo ciclo de 
reprodu9ao vegetal e sao solicitados e agradecidos por ocasiao de dois rituais 
agrícolas, realizados antes do plantío e no início da colheita. Os seres aquáticos, 
ou povo do fundo das águas, que incluem os verdadeiros antepassados, ou 
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Karajá originais, assim como os espíritos dos mortos 1, administram o estoque 
animal, asseguran<;lo a sua reprodu9ao (por criac;ao) e a regula9ao de sua 
utilizac;ao pelos humanos terrestres. Eles sao solicitados e agradecidos especi
almente quando se realizam ritos de pesca e de cac;a. 

Os habitantes dos mundos superior e inferior garantem também juntos a 
permanencia da sociedade karajá ao longo do tempo, estando presentes, em 
particular, nas diferentes etapas da socializa9ao do indivíduo, momentos-chave 
da reproduc;ao social. No nascimento do primogenito, na nubilidade da moc;a, ou 
no ritual de inicia9ao do adolescente, as famílias interessadas devem convidar 
um ou vários representantes de ambos os níveis cósmicos a participar de um ciclo 
cerimonial de cantos, de danc;as de máscaras e de comensalidade, chamado 
ijasso, ao cabo do qual renova-se a prote9ao infra- e sobrenatural para as pessoas 
diretamente interessadas e para a comunidade inteira. 

O contato comos habitantes celestes e aquáticos é realizado unicamente pelo 
4 

xama, cujo espírito pode atravessar as fronteiras cósmicas. A representac;ao 
terrestre dos seres naturais é efetuada pela coletividade masculina, a semelhanc;a 
da encama9ao das entidades tutelares aroe entre os Bororo. 

Quando os habitantes dos hemisférios cósmicos descem e sobem aterra a fim 
de participar, mascarados, no ritual ijasso, eles modificam seu modo de ser, 
igualando-se aos humanos terrestres, animando-se e se alimentando em grandes 
quantidades. Contudo, seu movimento na dan9a é estereotipado, executado 
conforme regras estritas, e nao <leve ser objeto de perturbac;ao alguma ( espirros, 
choques, quedas etc.). De fato, o movimento, ligado particularmente a voraci
dade, é considerado perigoso por defini9ao, como o demonstra a existencia 
terrestre. 

Em oposi9ao aos povos da chuva e do fundo das águas, os humanos terrestres 
- ahana mahadu, "povo do espa90 aberto", "de fora", como os chamamos dois 
primeiros grupos - - sao seres móveis e mortais. Ao saírem do mundo aquático 
fechado, o "espac;o aberto" apareceu aos antepassados qos Karajá na forma de 
imensas praias arenosas beirando o bero hyky, o "grande rio" (Araguaia), onde 
eles poderiam correr, lutar e dan9ar a vontade seis meses por ano, durante a 
esta9ao seca. Vale acrescentar que o habitat dos Karajá é duplamente aberto, já 
que essencialmente constituído de savanas, pois a floresta está limitada a urna 
faixa estreita ao longo dos rios. A terminologia ecológica dos Karajá confirma 
esta abertura da paisagem: as extensoes de campo sao assimiladas a corpos 
dágua, as florestas a ilhas. 

O movimento terrestre, libertador e fascinante nos prime iros tempos, torno u
se rapidamente urna obrigac;ao para os primeiros Karajá. A fim de sobreviver 
neste vasto mundo onde o alimento nao era mais fornecido, era necessário mover

. se, o que tinha certas conseqüencias: em primeiro lugar a necessidade, para o 
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hornern particularmente, de se manter delgado e lesto durante a sua vida ativa, 
ao contrário dos habitantes dos níveis inferior e superior, pela prática regular de 
técnicas de aligeiramento corporal (vómitos, sangrias por escarifica~oes dos 
membros) e treinamento fisíco (corrida, luta, arremesso de armas). 

Convém notar a oposi~ao fe ita no pensamento cosmológico karajá entre, por 
um lado, a absor~ao de urna grande quantidade de alimento e sua expulsao, 
associadas a magreza e mobilidade terrestres, e, por outro, o consumo de urna 
pequena quantidade de alimento e sua reten~ao, ligadas a gordura e ao imo
bilismo aquático e celeste. Tal antítese pode ser equiparada a oposi~ao das 
características e comportarnentos respectivamente masculinos e fe mininos na 
sociedade karajá. 

Outra conseqüencia do movimento é a obriga~ao de entrar em contato com 
o ambiente, de agredir e ser agredido. De maneira lógica, a maioria das entidades 
maléficas portadoras de doen~as e de morte sao terrestres. Os mais temí veis, os 
auni inyrodu, '~!Jlonstros antropofágicos" (de "aparencia humana", inyni, mas 
nao "humanos", iny ), sao pequenos seres pretos e peludíssimos que moram nas 
cavidades rochosas e nos cupinzeiros, longe das aldeias. Eles demonstram urna 
hipermobilidade, percorrendo a floresta e a savana a procura de carne -
mamíferos terrestres e humanos. O movirnento desordenado (grande agita~ao, 
corrida por toda parte, arremesso de pedras e paus) des tes bede rahy mahadu, 
"povo da terra habitada", é dificilmente controlável, opondo-se ao movimento 
formalizado da dan~a dos humanos celestes e aquáticos. Tais seres maléficos sao 
epitomizados pelo auniky, "grande monstro", que faz ouvir seus grunhidos de 
noite, as ocultas, no fim do ritual de inicia~ao masculina. Só urna categoría de 
xamas tem o poder de encarná-lo, com urna máscara de caba~a específica, e de 
alimentá-lo sem correr o risco de ter o fígado devorado. Enterra-se a máscara 
depois do ritual para livrar a comunidade de todas as doen\:aS e males terrestres. 
O "pov~ da terra habitada", marcado pelo excesso de movimento, e devorando 
a humanidade, opoe-se claramente aos habitantes hieráticos dos mundos aquá-

. tico e celeste, que a alimentam. 
No entanto, os humanos terrestres, "povo do espa\:O aberto", aceitarn 

dificilmente livrar-se desta inseguran~a e impermanencia pela rnorte, trocando 
a mobilidade pela imortalidade, um "espa~o dinamico" por urn "tempo estático". 
Ao contrário dos Tupi e apesar da genese vertical da humanidade, a morte entre , 
os Karajá nao é urna transcendencia, urna realiza~ao perfeita do indivíduo, urna 
"diviniza~ao", mas urn retorno as origens, a urna existencia mítica, tal vez tao 
imperfeita como a existencia terrestre. Se o xama, que é o único a integrar o 
mundo celeste depois da morte, possui um destino escatológico rnais valorizado, 
nao é por isso divinizado em rela\:ao aos outros mortais, que regressam ao mundo 
aquático. Cosmológica e ontologicamente falando, a "subida" quase equivale a 
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"descida", a posteridade a ancestralidade, o futuro ao passado. A escatologia 
karajá remete aqui a dos Je-Bororo, ainda que a dinamica cósmica tenha a 
verticalidade Tupi. Ao modo dos Araweté, os Karaj á dizem que "esta o no meio", 
mas como precisaremos adiante, este "meio" é mais um centro que urna 
passagem. · 

No que se refere a morte, os Karajá fazem a distin9ao relativamente comum 
entre urna boa morte, autenticada por um funeral completo (duplas exéquias) 
gerador de espíritos de mortos, chamados wouresy, cu jo movimento é controlá
vel pela oferta de alimento, e urna má morte, causada por derramamento de 
sangue e nao se beneficiando de sepultura, que cria os uní, espíritos 
incontroláveis e portadores de doen9as que erram na superfície da terra sem 
esperan9a de volta ao mundo aquático, estando associados ao temível "povo da 
terra habitada" já mencionado. O interessante é constatar o paralelo que se 
estabelece aqui coma diferen9a de destino escatológico entre o guerrreiro karajá 
e seu homólogo inimigo: o espírito do primeiro caía geralmente na categoria dos 
uni maléficos; o espírito do segundo ( tapirapé, xavante, kayapó) era considerado 

1 • 

como um protetor de seu dono ·e da comunidade em geral. Após a morte do 
inimigo, o matador karajá controla va o espírito dele e seu princípio de .1p.ovimen
to, tirando-lhe um osso dopé. O espírito e este troféu eram trazidos para a aldeia 
e conservados na unidade matrilocal do matador. No tempo da seca, realizava
se um ritual destinado a alimentar os espíritos dos mortos inimigos em troca de 
sua prote~ao contra toda agressao exterior. A morte violenta estabelece assim 
para guerreiro e o inimigo urna passagem inversa entre identidade e alteridade: 
o primeiro toma-se agressor da comunidade, o segundo, protetor; o primeiro é 
associado a um inimigo, o segundo a um antepassado. Pensamos no entanto que 
a morte prévia do inimigo devia diminuir ou mesmo aquietar a "raiva" do espírito 
do guerreiro morto, e que este devia alcan9ar urna ancestralidade mediatizada 
por aquela de suas vítimas recuperadas pela comunidade. Neste caso, apenas o 
guerreiro morto sem ter matado viraria um inimigo para seu grupo. 

Este processo de interioriza9ao do inimigo, portador da alteridade, traduz 
urna certa heteronomia da sociedade karajá em rela9ao ao exterior, distinguindo
se da autonomia je-bororo, obtida numa rela9ao especular com um outro já 
integrado. Mas, ao contrári.o dos Tupi, esta dinamica permanece centrípeta; de 
fato, alimenta-se o outro em vez de devorá-Io, para que fique igual a si mesmo 
e nao para o igualar a nós. Voltaremos a este tema adiante. 

Da análise do sistema cosmológico karajá, podemos extrair os seguintes 
elementos: numaestrutura dimensionada verticalmente e privilegiando a rela9ao 
com o sobrenatural, há urna oposi9ao manifesta entre, de um lado, as versoes 
celeste e aquática do imobilismo e da permanencia, encarnadas por seres 
imortais que asseguram o bom funcionamento e a prote9ao <los elementos 
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naturais e sociais, e, de outro lado, a versao única, embora mais ou menos 
acentuada, do movimento e da labilidade, representada por predadores mortais 
que amea~am o equilíbrio da natureza. Contudo, esta oposi~ao assimétrica nao 
pode serreduzida a um simples dualismo. O nível mediano, que a primeira vista 
parece dependen te dos outros dois, constitui antes o elemento-cha ve do sistema, 
que assegura a unidade e o funcionamento da estrutura: é em suma, o verdadeiro 
centro. Meio do edifício cósmico, o nível terrestre reúne e distingue ao mesmo 
tempo: o caráter antitético dos dois hemisférios, praticamente identicos, existe 
unicamente pela media~ao des te terceiro elemento, e a sua fun~ao conservadora 
só se justifica frente a um movimento que anima. Sob urna aparencia diádica, o 
caráter temário do sistema predomina. Sob um aspecto verticalmente linear, o 
edifício cósmico parece gravitar em tomo do elemento mediano. O exame do 
esquema de organiza~ao social deve contribuir para esclarecer estas varia~oes 
geométricas da estrutura reveladas pelo pensamento cosmológico. 

Divisao étnica e estrutura social 

Antes de abordar o aspecto social do modelo estrutural karajá, mencionemos 
rapidamente a reparti9ao intra-étnica des te povo, que se adequa curiosamente ao 
esquema acima determinado. 

O território ancestral dos índios Karajá abrange as margens do médio 
1 

Araguaia e de seus principais afluentes, como os rios Javaé, Tapirapé, das 
Mortes e Cristalino. Urna triparti~ao sub-étnica se realizou, diferenciando 
gros so modo os Xambioá ao norte (iraru mahadu, "povo a jusante", ou "de 
baixo"), os Javaé no centro (itua mahadu, "povo do meio") e os Karajá 
propriamente di tos ao sul (iboo mahadu, "povo a montante", ·ou "de cima"). 
Como no plano cósmico, esta reparti9ao intra-étnica de aspecto vertical toma a 
forma de um dualismo assimétrico, com o elemento mediano opondo-se e se 
impondo aos dois elementos polares relativamente equivalentes. De fato, para os 
Karajá propriamente ditos, os Javaé, que residem mais no interior da Ilha do 
Bananal do que nas margens do río epónimo, caracterizam-se por urna existencia 
mais terrestre que a dos dois outros grupos, que vivem de maneira permanente 
ao longo do Araguaia. Atribuí-se aliás aos Javaé urna origem mais subterranea 
do que subaquática, e até mesmo sua descendencia de um povo antropófago, 
meio-homem, meio-jaguar, curiosamente próximo do "povo da terra habitada" 
anteriormente mencionado. Para se referir a eles usa-se geralmente o termo ixyju, 
que designa os índios do interflúvio, comedores de animais terrestres, distinguin
do-se assim dos "humanos", piscívoros. Os Xambioá, ixybiowa, ao contrário, 
sao considerados como o povo irmao do bero hyky, o "grande rio". 
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Entre os Karajá de cima e os de baixo, os Javaé, a semelhan9a dos habitantes 
terrestres do edifício cósmico, ocupam urna posi9ao etnicamente central, e 
mesmo dominante. De fato, este povo mediano é considerado pelos outros do is 
como o detentor do xamanismo mais eficaz e temível. Devido a sua essencia 
terrestre, os Javaé sao ditos mais aptos que os Karajá do rio a controlar e 
manipular as entidades, também terrestres, portadoras de doen9as e morte. 
Dentro do grupo étnico, o que se refere a doen9a gravita em tomo dos Javaé 
origem da feiti9aria, lugar do tratamento, forma9ao do xama. 

Aliás, o xamanismo é antes de tudo considerado como o poder de controlar 
o movimento, movimento que caracteriza, como já vimos, o elemento terrestre 
do edifício cósmico. O xama é o mestre do vento, que ele pode, com seus 
instrumentos, repelir (elementos atmosféricos, for9as maléficas), ou jogar no 
corpo de sua vítima, geralmente materializado por urna flecha em miniatura. O 
vento participa também da terapia xamanística sob a forma de fumiga96es de 
tabaco feitas sobre o corpo do paciente. Enflffi, já sabemos que o xama é o ser 
mais móvel da cria9ao: gra9as a seu espírito al~do, ,amplia o espa90 até a 
totalidade cósmica, assegurando a liga9ao entre os tres ~undos separados. 

Constatamos en tao a semelhan9a entre a trilogia étnico-territorial e o edificio 
cósmico (ver figura 1), contendo ambos um elemento' mediano de caráter 
terrestre, especialmente móvel, de fun9ao mediado(a e central. Neste sistema de 
englobamento de um nível estrutural por outro, chegamos agora ao plano 
sociológico. 

Examinemos primeiro a planta tradicional da aldeia karajá (Figüra 2), que 
constituí urna representa9ao simbólico-espacial perfeita do modelo ideológico. 
Ao contrário do que ocorre na maioria dos grupos Je-Bororo, a casa dos homens 
nao é o centro de um esquema circular, mas se opoe de mane ira diametral a linha 
reta das unidades uxorilocais, na sua altura mediana. No entanto, o aspecto 
triangular desta figura e sua polariza9ao assimétrica remetem imediatamente a 
representa9ao teórica feita por Lévi-Strauss de urna estrutura dualista concen
trica projetada sobre urna reta, que visava demonstrar o caráter fundamental
mente temário deste dualismo (1958: 167-68). Constatamos assim que o.ponto 
mediano da tríade estrutural karaj á pode ser considerado como um centr<j~ o qual, 
por sua oposi9ao aos outros dois pontos, cristaliza a expressao dualista das 
representa96es ideológicas, sob forma de pares antitéticos: grupos patrilineares 
vs. unidades uxorilocais; humanos celestes e aquáticos vs. humanos terrestres; 
mortos vs. vivos etc. 

Nao obstante, no nível funcional, a assimetria domina; o espa90 das unidades 
domésticas está também submetido a urna divisao temária entre "grupo de 
cima", "grupo de meio" e "grupo de baixo". A exemplo dos níveis cósmico e 
territorial, a distin9ao e a separa9ao entre os tres elementos da trilogía é 
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ideologicamente básica, já que antigamente estes grupos prescreviam ou pelo 
menos preferiam a endogamia. Esta endogamia subsiste boje sob um aspecto 
isogamico, especialmente para os últimos representantes do "grupo do meio", 
onde a transmissao hereditária do saber político e religioso é a mais importante. 
' A exc~ao da transmissao dos cargos políticos, que se afirma ser patrilateral, a 
indiferencia~ao da filia9ao predomina entre os Karajá (o nome, por exemplo, 
transmite-se dos avós bilaterais aos netos). Todavia, dentro da polaridade sexual 
do espa~o comunitário, a bilateralidade pode ser matizada: na tríade doméstica 
das unidades uxorilocais, a filia~ao apresenta urna dominancia matrilateral, que 
se torna _patrilateral no seio da tríade cerimonial masculina. 

Norte 

D 
Grupo de babeo 

D 
D 

D 
D 

• D CL> CL> ..... o Grupo do meio Floresta 1i 
"' ·-o ~ D savana ~ 

D Casa dos homens 
e das máscaras 

D 
D 

D 
D Grupo de cima 

Sul . Unidades uxorilocais 

Figura 1 - Planta da aldeia tradicional karajá 

De fato, a triparti~ao do espa~o doméstico fe minino se reproduz no espa~o 
público masculino, particularmente por ocasiao do ritual de inicia9ao dos 
rapazes. Em paralelo e concordancia com a linha das unidades uxorilocais, sao 
erigidas na pra~a pública tres estruturas de madeira e palmas de buriti: urna 
"casa grande" (he to hyky) situada no Sul (rio acima), onde fica o fogo do "grupo 
dos homens de cima" (iboo ijoi); urna "casa pequena" (heto riore), localizada 
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ao Norte (rio abaixo ), onde está instalado o fogo do "grupo dos homens de baixo" 
(iraru ijoi); e urna galeria cónica (hererawy), ligando as duas outras estruturas, 
onde se encontra o fogo do "grupo dos homens do meio" (itua ijoi) (Figura 3). 
Cabe notar, nesta materializavao espacial da tripartivao estrutural, a represen
tavao simbólica da uniao das duas polaridades assimétricas pelo elemento 
mediano. 

Norte 

D Grupo de baixo 

D Casa pequena dos 

D hoi;nens de baixo 

D D 
o 11 

<I> A D Galeria dos <I> ..... o Grupo do meio homens Casa dos -:;:; Vl ·-<I> ~ D 
<I> o do meio homens ~ 

D 11 

D D 
D Casa grande do!.> 

D homens de cima 

D Grupo de cima 

Sul Unidades uxorilocais 

Figura 2 - Planta da aldeia karajá durante o ritual de inicia9ao masculina 

Assistindo em 1986 a um ritual de iniciat;ao, fui informada da existencia de 
urna subdivisao binária dos tres grupos em seis elementos com afiliat;ao 
zoológica, de um modo que poderia admitir sua polarizavao teórica em duas 
metades ceremoniais Leste-Oeste, inscrevendo-se logicamertte na diametra
lidade do esquema estrutural determinado pelo eixo Norte-S ul. Estas forma9oes, 
que nao sao mais representadas, mas apenas no meadas pelo chef e ce rimo nial 
durante o ritual, lembram os grupos de pra9a timbira e os wuran, sociedades 
masculinas tapirapé (Figura 4). 

Na mesma figura, podemos observar que é o eixo horizontal que faz aparecer 
a tripartit;ao, operando na dimensao vertical da estrutura a oposivao alto-balxo 
pela mediac;ao de lim elemento central. De fato, este eixo reúne todos os meios 
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Figura 3 - Esquema da estrutura social karajá segundo dois eixos perpendiculares 
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dos espa~os domésticos e públicos ocupados ou podendo ser ocupados pelas 
duas categorias do "grupo do meio", chef es políticos e chef es religiosos. 

J á abordamos rapidamente a fun~ao mediadora do líder religioso ou xama·no 
nível cósmico; comparemos agora os dois tipos de lideran~a e a centralidade de 
suas posi~oes respectivas no modelo estrutural. A fun~ao tradicional de chefe 
político, hoje desaparecida entre os Karajá, apresentava características origi
nais. Desde o seu nascimento, o filho destinado a suceder a seu pai ou avo ficava 
recluso em sua casa materna até o casamento, sendo submetido a urna forma9ao 
específica. Só saía, para ir a casa dos homens ou visitar outra comunidade, 
carregado nos ombros por um .. homem, ao som de instrumentos de sopro e 
escoltado por urna grande parte da aldeia. Casava com urna mo9a de mesma 
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"classe", igualmente reclusa até o casamento. Subnietido a interdi9ao de usar 
armas e de se ex por aos perigos inerentes a existencia terrestre, o líder político 
nao podía praticar nenhuma atividade económica, e menos ainda guerrear, 
durante toda a vida. Tinha um papel de dire9ao das atividades comunitárias e de 
media9ao nas dissensoes e conflitos de caráter comunitário ou étnico. Protegida 
por um espa90 fechado contra as agressoes terrestres, a lideran9a política era 
assim capaz de assegurar através do tempo a prote9ao da sociedad~ contra certos 
perigos internos e externos resultantes do excesso de movimento (conflitos). 
Essa imobilidade, "imortalizada" num banco de madeira onde o chefe político 
costumava sentar, essa economia de espa90 em favor de urna extensao temporal, 
remetem a humanidade celeste e aquática, da qual o chefe político parece ser a 
representa9ao terrestre como institui9ao permanente. 

De natureza oposta mas de fun9ao similar, o chefe religioso, ou xama, 
constituí a segunda categoria do "grupo do meio". J á vimos de que mane ira -
nao por um imobilismo aquietador mas por um movimento animador-o xama 
desempenha também o papel esencial de media9ao e uniao, no_níyel cósmico, 
preservando do mesmo modo a continuidade social. Suas viagens cósmicas 
possibilitam o restabelecimento da comunica9ao interrompida nos tempos 
míticos, assim como a uniao original da humanidade karajá através dos rituais, 
particularmente do ijasso. A cada categoría cosmológica corresponde urna 
especializa9ao xamanistica que opera em rituais dis_tintos e comporta mais ou 
menos perigo e prestígio. Os responsáveis pela comunica9ao com o "povo da 
terra habitada", como o temível "grande monstro" anteriormente mencionado, 

1 

sao os mais expostos e afamados. Alguns só atingem esta fun9ao no final da vida, 
porque a carga espiritual que ela representa os toma incapazes de pescar e ca9ar, 
ou se ja, de serem economicamente ati vos. Geralmente, a organiza9ao e a direyao 
dos rituais onde sao convidados e alimentados representantes de outras catego
rias cósmicas sao confiadas aos xamas experimentados e idosos, pois qualquer 
erro no desenrolar da cerimónia acarreta graves conseqüencias para a comuni
dade. 

Constatamos que o exame dos cargos político e religioso confirma a rela9ao 
de inversao operada pelo pensamento cosmológico karajá entre as no96es de 
espa90 e de tempo, de movimento e imobilidade. Se a fun9ao religiosa dispoe de 
um espa~o cósmico, só se realiza plenamente durante a velhice, um curto lapso 
de tempo; inversamente, a fun9ao política, limitada espacialmente, é desempe
nhada desde a adolescencia: o rapaz recluso esta va autorizado a tomar decisoes 
de interesse geral, transmitidas por seu pai ou avo paterno na assembléia 
comunitária. Obviamente, os dois tipos de lideranya, política e xamanística, 
reproduzem no nível sociológico a oposi9ao cosmológica entre, respectivamen
te, o "povo da chuva e do fundo das águas", estático e imortal, e o "povo do 
espayo aberto", móvel e mortal, com a persistencia da complementaridade de 
natureza e de fun9ao: o líder religioso, dono do espa~o, é o animador do mundo 
cósmico; o líder político, dono do tempo, é o pacificador do mundo social. A 
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reuniao dos dois princípios cósmicos antitéticos, estatismo/movimento, dentro 
do elemento mediano da estrutura social, pode parecer estranha; no entanto, 
convém obsevar que o controle exercido sobre es tes dois princípios tema mesma 
finalidade, que é a continuidade social. Aliás, numa estrutura onde o elemento 
mediano-central desempenha um papel tao decisivo, o "poder" só pode estar 
colocado no centro. 

Quais sao os outros dois elementos da trilogia social, ao mesmo tempo unidos 
e separados pelo ponto mediano? Se o "grupo do meio" garante o bom 
funcionamento do macro- e do microcosmo, o "grupo de cima" e o "grupo de 

' baixo" devem logicamente perturbar este funcionamento pelo movimento. As 
lideran9as política e xamanística opoem-se assim o guerreiro e o predador 
(pescador-ca9ador). Pela a<;ao agressiva no meio terrestre, guerreiro e predador 
estao colocados no mesmo plano; as expressoes "pescar o pirarucu", "ca9ar o 
veado ou o porco selvagem" e "atacar o inimigo" contem o radical /ohote/, que 
se refere a borduna usada nos tres casos. Aliás, nos dois tipos de atividades, 
económica e guerreira, extrai-se um elemento do exterior a fim de conservar o 
equilíbrio energético da sociedade, na sua forma física ou espiritual. Nos dois 
casos também, esta apropria9ao obriga a urna retribui9ao em alimentos cozidos: 
para os antepassados e espíritos dos mortos karajá, se a preda9ao é realizada 
sobre o estoque animal; para os espíritos dos mortos inimigos, se a preda<;ao é 
efetuada sobre o estoque humano. Vimos anteriormente que ambas as categorías 
espirituais eram consideradas como protetoras da comunidade. 

No que diz respeito ao estatuto social, todavía, predador e guerreiro se 
diferenciara, o prestígio do segundo sendo maior. As marcas das suas fa<;anhas 
exibidas no peito eram mais visíveis do que as escarifica<;oes nos membros 
inferiores e superiores do predador, e quase tao ostensivas quanto a tatuagem 
facial do líder político. Aliás, a aquisi9ao e posse de espíritos de mortos inimigos, 
protetores da comunidade, conferiam ao guerreiro um estatuto próximo ao dos 
mediadores do "grupo do meio". Visto que o chef e hereditário nao podia ex ercer 
urna ati vidade belicosa, o guerreiro podía chegar a lideran<;a militar; o amálgama 
entre os dois tipos de lideran<;a nao pode ser realizado, devido ao caráter 
agressivo e letal do guerreiro. A distin9ao entre guerreiro e predador se revela de 
caráter mais hierárquico do que opositivo e nisso pode ser equiparada a 
polaridade cósmica "povo da ch uva" ( divindades) vs. "povo do fundo das águas" 
( antepassados). 

Para o modelo estrutural ser completo, esta distin9ao guerreiro/predador 
deve se aplicar a polaridade social expressa pelos grupos de cima e de baixo. Faz 
tempo que a guerra desapareceu entre os Karajá, e esta sociedade indígena sofreu 
importantes modifica<;oes institucionais. Combase em dados co~hidos du~ante 
o ritual de inicia9ao, única ocasiao em que a tríade social ainda·opera, estou 
inclinada a pensar que urna especializa<;ao guerreira diferencia va ós "homens de 
cima" dos "homens de baixo". 
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A aquisi9ao e a reparti9ao do alimento durante este ritual sao significativas. 
U ma competi9ao de pesca e ca9a é organizada entre ambos os grupos, para o 
fornecimento da carne. Os "homens de baixo", considerados como melhores 
pescadores e ca9adores, devem traz~r mais presas do que os "homens de cima". 
Na distribui9ao realizada pelos "homens do meio", a parte mais rica (quártos 
dianteiros e entranhas) do animal (ca9a grande ou pirarucu) é reservada aos 
"homens de cima", os mais fortes; a parte menos rica, ou traseira, é dada aos 
"homens de baixo", os mais rápidos. Aliás, nos ataques outrorarealizados contra 
o inimigo, os homens de cima formavam a vanguarda e a retaguarda, partes mais 
ex postas nas f orma96es guerreiras. 

Verticalidade e centralidade do esquema estrutural 

Nao chegarei a falar em um sistema de triparti9ao funcional, cuja rel,evancia 
entre os indo-europeus f oi descoberta por G. Dumézil, mas nao podemos negar 
a dominancia do esquema triádico no modelo karajá, apesar da persistencia de 
urna superestrutura ideológica binária. De fato, o modelo karajá revela a 
possibilidade de que o triadismo inerente ao dualismo introduza urna dimensao 
e um dinamismo novos no modelo diádico, podendo mesmo acarretar sua 
transforma9ao. 

A proje9ao de um dualismo concentrico sobre urna linha reta, tal como 
ilustrado pela planta da aldeia karajá, nao se reduz a um simples jogo geométrico, 
urna oscila9ao entre formas binárias e temárias, simétricas e assimétricas, ;mas 
determina certas conseqüencias nos planos estrutural e simbólico. A transforma-
9ao de um círculo em urna reta contínua significa essencialmente a abertura da 
estrutura e a exterioriza9ao do seu centro. Como constatamos anteriormente, a 
oposi9ao concentrica, círculo/ponto central, toma-se diametral, linha reta/ponto 
exterior, preservando a dimensao horizontal da estrutura segundo o eixo Leste
Oeste, alicerce dos pares ideológicos (homem/mulher, aldeia/floresta, natureza/ 
cultura). Mas a nova linha doméstica, seguindo o curso dorio na sua dire9ao Sul
Norte e reproduzida na divisao tripartite alto/meio/baixo, nos planos social 
( espa90 público masculino) e cósmico, introduz urna outra dimensao: um 
movimento para o exterior, urna verticaliza9ao. Quero destacar aquí o papel 
relevante, e talvez determinante, do eixo aquático do Araguaia, orientado 
verticalmente (Sul-Norte) na transforma9ao estrutural karajá; ele dever ter se 
constituído em um elemento de atra9ao no processo de abertura do esquema. 
Mais do que um eixo geográfico determinando a repartü;ao intra-étnica, ele é o 
principal eixo estrutural na organiza9ao do macro- e do microcosmo karajá.2 O 
movimento centrífugo de orienta9ao vertical, causado pela abertura do círculo, 
rompe este "fechamento" da sociedade sobre si mesma, este "cara-a-cara" 

.permanente imposto pela circularidade.espacial, esta diametralidade estática 
própria dos modelos jebororo. 
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Constatamos nas páginas precedentes a importancia da dimensao vertical na , 
estrutura e na dinamica cósmico-social karajá. E ao longo deste eixo de 
"estratifica~ao" que de ve ser mantida urna rede relacional permanente, destinada 
a preservar o equilíbrio e a continuidade do sistema. Sao de fato as rela~oes 

' 
verticais entre os diferentes níveis cósmicos que mediatizam as rela~oes horizon-
tais natureza-cultura ( obten~ao de alimentos, prote~ao contra os espíritos 
maléficos). As chefias política e religiosa sao os principais operadores desta 
dinamica vertical, que constituí, sem dúvida alguma, a razao de ser essencial 
destas duas fun~oes, nos níveis respectivamente social e cósmico. 

Devido a verticalidade do sistema, vários movimentos realizados no quadro 
doméstico ou ritual se fazem de cima para baixo e inversamente, do simples 
deslocamento de urna extremidade a outra da aldeia a passagem cíclica dos 
representantes dos mundos aquático e celeste para o mundo terrestre. Citemos 
também, entre outros exemplos, a subida do xamajavaé numa escada improvi
sada, a fim de receber as sementes oferecidas pelo "povo da chuva" por ocasiao 
do ritual agrícola que precede o plantio no início das chuvas; ou a necessidade, 
para as crian~as e os rapazes até a inicia~ao, de se submeterem a um "estica
mento" para cima feíto pelos ijasso, que visa favorecer o crescimento. 

Se a dimensao vertical associada a triparti~ao estrutural parece privilegiada 
no modelo karajá, convém todavía nao esquecer o aspecto horizontal do sistema 
mantido pelo dualismo diametral conce~trico, que se materializa na oposic;ao 
entre a linha das unidades uxorilocais e o ponto da casa dos homens. Poderíamos 
pensar que a exterioriza~ao do ponto central determinaría urna importante 
diminui~ao, ou até mesmo urna dissolu~ao, da sua forc;a de atra~ao. Nao é ( ainda) 
este o caso no modelo karajá, e observamos acima o papel ativo desempenhado 
por este elemento estrutural. Sendo, alternativamente, um dos pólos da díade 
assimétrica ou o nível mediano do esquema triádico, ele acumula as fun~oes de 
centro e de meio do sistema. Sua posi~ao no meio do eixo vertical é determinante; 
ela rompe a continuidade da reta, o movimento destapara fora, estabelecendo a 
distin~ao e a oposic;ao entre as duas extremidades e, ao mesmo tempo, sua 
media~ao e uniao. Esta oscilac;ao do ponto central da estrutura entre urna posi~ao 
radial e urna posi~ao linear preserva sua for~a atrativa, numa a~ao centrípeta 
suficiente para contrabalan~ar a verticalidade centrífuga do sistema. 

Esta oposic;ao binária estabelecida no eixo vertical pela media~ao de um 
terceiro elemento nao pode se equiparar a um dualismo diametral simétrico e 
estático. Como já constatamos, a rela~ao antitética é realmente operante entre, 

· de um lado, o ponto mediano, e de outro, os dois pólos, cuja assimetria tomar
se-ia hierarquía se o elemento central nao os mantives~e numa rela~ao diádica. 
Tanto no plano cósmico como no social, os elementos superiores e inferiores da 
tríade se distinguem por urna acentua~ao de natureza, mas estao colocados em , 
urna relac;ao de inversao perante o elemento mediano. E a for~a atrativa deste 
ponto central que bloqueia o movimento de distanciamento das duas extremida-
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des, atenuando, no plano cosmológico em particular, a diferencia9ao entre um 
estado aquático infra-humano e um estad' ' ' ·e leste supra-humano, inscrita na 

; 

genese da humanidade karajá. E porque o homem se situa no centro do modelo 
estrutural que o antropocentrismo restringe toda forma de transcendencia dos 
ní veis cosmológico e ontológico, concedendo apenas ao xama urna pálida 

; 

diviniza~ao no seio do mundo celeste. E na tema que a humanidade atinge o seu 
máximo de crescimento; ela possui o espa~o e o movimento, apesar de ter perdido 
a imortalidade. A urna diviniza<;ao cósmica iniQida corresponde urna hierarqui
zayao embrionária da tríade social. 

Deve-se também a esta for~a centrífuga do sistema as formas de interiori
za9ao social do inimigo e de identifica9ao do "outro" a "si mesmo" contempladas 
anteriormente. Ontologicamente falando, a filosofia karajá é mais um "voltar
a-si" que um "devir-outro", mais um "regressar" as origens aquáticas que um 
"devir" celeste, mais um movimento circular que urna hipérbole. Todavia, nao 
podemos deixar de sentir que, no percurso ascensional e individual do xama entre 
um passado mítico aquático, urna estada terrestre e um futuro escatológico 
celeste, verifica-se um esbo90 daquela "auto-supera~ao" que caracteriza toda a 
filosofia tupi. 

; 

E sem dúvida a conserva<;ao de um centro único, derivado do esquema 
concentrico je-bororo, que permite a sociedade karajá limitar o movimento 
centrífugo de sua estrutura aberta, o "sair de si" e a heteronomia latente no 
pluricentrismo. Aqui também, a tendencia para um modelo tupi pode ser 
observada em urna certa dilatayao do centro karajá, simbolizada nos tres espa~os 
rituais que funcionam durante os rituais de inicia9ao e dos ijasso .. 

Forma intermediária entre dois esquemas estruturais opostos, duas diná
micas antagónicas, o modeló karajá permite entrever a existencia de urna 
cóntinuidade, de urna lógica de transforma9ao entre as estruturas je e tupi, como 
resumimos nos esquemas seguintes, a guisa de conclusao: 

Terra 

Cultura 
·Água 

Boro ro 

Céu 
Sobrenatural 

Cultura 
Natureza 

Água 
Natureza/Sobrenatural 

Karajá 

Sobrenatural/Natureza 
Futuro 

Cultura 
Presente 

Natureza 
Passado 

Tupi 
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Boro ro Karajá Tupi 

e ' . 

estrutura fechada abertura da estrutura estrutura aberta 

dualismo estático dualismo triádico triadismo evolutivo 

interioridade equilíbrio das for~as exterioridade 
centrípeta-centrífuga 

autoQomia heteronomia 

centro único centro dilatado pluricentrismo 

ponto de equilíbrio da meio que une e divide meio - passagem etapa 
polaridade intermediária do 

- processo evolutivo 

dimensao horizontal, bidimensao, dimensao vertical, 
extensao espacial E/D aprofundamento profundidade temporal 

cosmológico 

ontología especular hetero-referencia e ontología transcen-
transcendencia dental ambivalente 
limitada (di viniza~ao/ 

animalidade) 
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Notas 

l Adiante precisaremos qua1s as exce~5es a volta escatalógica ao mundo 
subaquático. 

2 Deve-se notar que o esquema (echado e horizontal bororo corresponde a um eixo 
aquático horizontal: o rio Sao Loúrén~o, que corre de Leste para Oeste. 
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BIODIVERSIDADE E OS INDIOS AMAZONICOS 

WILLIAMBALÉE 

Um relatório recente para o Natioilal Science Board d¿ stad/u nidos, intitulado 
"Perda de diversidade biológica: umacrise global que exige s2Ju~6es internaci-~ 
onais", sustenta que a atual crise de extin~oes que estamos atravessando "tem l / t 

sido causada por urna única espécie ... ~' (NSB, 1989:1). A espécie humana, 
apesar de suas profundas diferen~as sociais, é freqüentemente vista como o 
''juggernaut" das modernas extin~oes na Terra. Vários conservacionistas 
pessimistas parecem acreditar que a humanidade, por sua própria natureza, é 
incompatível coma manutenc;ao da diversidade biológica, em termos dos atuais 
números de espécies animais e vegetais do planeta. Entendendo este pessimismo, 
nao acho entretanto que se deva culpar toda a espécie humana. 

Um exame das alterac;oes ecológicas na Amazonia revela que os seres 
humanos tem perturbado as paisagens naturais de pelo menos duas maneiras 
radicalmente diferentes. Um tipo de pertuba~ao teve sua origem nas sociedades 
indígenas que tiram sua subsistencia da cac;a-coleta e da horticultura. O outro, 
de um tipo bem diferente, vem das sociedades-Estado, que dependem de 
combustíveis fósseis. Os dois tipos de sociedades diferem grandemente em sua 
capacidade de converter florestas e de alterar outras condi~oes ambientais 
básicas, inclusive o clima. Por exemplo, os índios amazónicos tem liberado, 
através dos séculos, apenas diminutas quantidades de co2 para a atmosfera por 
meio das queimadas de suas roc;as, em compara~ao com as sociedades estatais 
modernas, responsáveis pelo deflorestamento dos trópicos, a eutrofiza9ao dos . 
estuários, a chuva ácida e conseqüente morte das florestas, os depósitos de 
resíduos tóxicos e outras amea~as evidentes a integridade dos ecossistemas 
naturais. Em outras palavras, se o aquecimento global está realmente acontecen
do por causa das crescentes emissoes de C0

2 
e outros gases-estufa, os índios 
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amazónicos e demais povos que nao desenv.olveram civilizac;oes industriais tem 
dado urna contribuic;ao ínfima a este processo. A quantidade de dióxido de 
carbono na atmosfera passou de 315 ppm (partes por milhao) para 340 ppm 
apenas durante a ultima gerac;ao (NRC,1983:1); as sociedades indígenas 
amazónicas teriam atingido seu auge, em termos de queima de florestas e uso de 
energia, muito antes des ta época. Ainda que as modernas nac;oes-Estado tenham 
passado a professar urna "ética" conservacionista, como testemunha acrescente 
profusao de ONGs conservacionistas, ministérios ou secretarias de estado do 
"meio ambiente", agencias como a EPA (Environmental Protection Agency) 
norte-americana, e setores de consultoria ambiental das maiores instituic;oes 
financeiras mundiais, a única evidencia sólida para a extin9ao recente de 
espécies é diretamente atribuível a estas mesmas sociedades. 

A pesar de ser plausível que, durante o final do Pleistoceno superior (entre 
8.000e 10.000anos atrás), as tecnologias de cac;ados índios amazónicos tenham 
contribuído, como ocorreu alhures com povos do Paleolítico, para a extin9ao de 
animais de grande porte tais como as preguic;as terrestres gigantes, algumas 
alterac;oes climáticas naturais provavelmente também responderam por este 
processo. Nao há nenhuma evidencia de extin95es na Amazonia durante ou 
depois do Neolítico (caracterizado pelo desenvolvimento de um sistema de vida 
baseado em aldeias e na agricultura), que teve início há cerca de 5.000 a 6.000 
anos atrás. A ética conservacionista patrocinada pelo Estado nas sociedades 
ocidentais só veio a tona depois que extinc;oes de espécies como o periquito-da
Carolina, a perdiz-do-campo, o pombo-viajante ou a torda-grande (cf. por 
exemplo Matthiessen, 1987), combinadas com altera95es profundas de muitos 
habitats do planeta, já haviam se tomado dolorosamente óbvias. 

As sociedades indígenas amazónicas, em troca, nao possuem em geral urna 
política explícita de conservac;ao, nem associa9oes voluntárias devotadas a 
preserva9ao da biodiversidade, talvez pela simples razao que suas atividades 
económicas nunca as tomaram necessárias. Elas nunca tiveram um Estado. As 
sociedades-Estado, com suas altas densidades populacionais, elevados índices 
de consumo energético e tecnologia capazes de transformar o habitat em 
qualquer parte do planeta, sao as únicas responsáveis pela emergente e 
justificadamente alarmante tendencia a grandes deple95es bióticas, e nao a 
espécie humana per se. Há ainda esperanc;a; mas talvez apenas enquanto 
sociedades nao-estatais como aquelas dos índios amazónicos continuem a 
existir. 

l sto nao significa que os índios agricultores da Amazonia nao tenham 
alterado o ambiente de maneira significativa. Eles o fizeram: mas, em lugar de 
terem provocado extin96es, parecem ter na verdade contribuído para o aumento 
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da diversidade biológica. Esta aparente a~ao di versificadora estende-se desde os 
tempos do Neolítico até o presente, e seu mais notável testemunho é a série de 
espécies domesticadas e semi-domesticadas presentes na Amazonia. Os 
arqueobotanicos JJárbara Pickersgill e Charles Heiser estimaram que o número 
de plantas neotropicais domesticadas ultra pass a a centena (Pickergsill & Heiser, 
1977). V árias parecem provir da Amazonia e arredores, incluindo o abacaxi 
(Ananas comosus), o maracujá (Passiflora edulis), o amendoim (Arachis 
hypogaea), a mandioca (Manihot esculenta), o inhame (Dioscorea trífida), o 
tajá (Xanthosoma spp), o mamao (Carica papaya), a tacana ou flecha 
(Gynerium sagitattum), o caroá (Neoglaziovia variegata), o urucu (Bixa 
orellana), e numerosas árvores frutíferas. Estas últimas -várias das quais 
provem do alto Amazonas, de acordo como botanico Charles Clement ( 1989)
incluem a pupunha, a goiaba, a castanha-do-pará, o caju, o cacail, o ingá, o 
cupua~u (da família do cacau), o bacuri (da fanu1ia da amora), e o biribá (da 
fanu1ia das anonas). Deve-se registrar que muitas das árvores frutíferas nao sao 
completamente domesticadas: elas ocorrem nao somente cultivadas em ro~as e 
quintais por toda a Amazonia, mas também em estado selvagem ou semi
domesticado. Esta árvores frutíf eras tendem a ~er espécies dominantes, entretan
to, somente onde a agricultura indígena ocorreu. O especialista em botanica 
economica Heinz Brucher (1989:1-2) observou acertadamente que "foram os 
índios que domesticaram e aumentaram em ·quantidade e qualidade a produ~ao 
de numerosas plantas cultivadas hoje a enriquecer a dieta diária de na~oes 

industriais altamente desenvolvidas, que pouco sabem daquela origem 
neotropical. Estas contribui~oes das Américas Central e do Sul sao superiores 
as de outros continentes ... " . Quando alguns conservacionistas defendem a 
preserva~ao da diversidade biológica e ecológica da Amazonia, conscientemente 
ou nao eles o fazem, ao menos em parte, em prol das culturas indígenas ancestrais 
que contribuíram para esta di versidade. N ós podemos considerar, portan to, que 
os índios pré-colombianos da Amazonia e cercanías aumentaram a beta
di versidade da flora, isto é, a diversidade de espécies ao longo de um gradiente 
ambiental. 

Quanto a saber se os índios incrementaram a alfa-diversidade (isto é, a 
diversidade de espécies dentro de um dado habitat) da floresta, esta é urna outra 
questao. Recentemente eu completei quatro inventários botanicos de um hectare 
cada, dois próximos a acampamentos de índios Guajá e outros dois próximos a 
urna aldeia de índios Ka' apor, cerca de 70 km a nordeste dos primeiros. Tanto 
os inventários guajá quanto ka' apor amostraram trechos de um hect~re de 
floresta alta (primária) e trechos de um hectare de capoeiras velhas ou 
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capoeiroes, isto é, trechos que foram queimados e utilizados para agricultura há 
mais de 40 anos, mas provavelmente há nao mais que cerca de 120 anos atrás. 

Pode-se atestar, de várias formas, que os trechos que. estou chamando de 
capoeiras sao realmente vestígios de assentamentos agrícolas, e nao florestas 
altas. Em primeiro lugar, carvao e cacos de cerfunica sao encontrados a .urna 
profundidade de 60 cm em ambos os sítios estudados. Embora relfunpagos ou 
fogueiras de povos nao-agricultores possam ter sido responsáveis pelo carvao, 
cacos de ceramica tendero a se associar estritamente a povos agricultores. O 
carvao é provavelmente um artefato de fogos domésticos e/ou queimadas de 
ro~as de um povo agricultor. Na verdade, quando perguntei a índios Guajáquem 
foram os primeiros habitantes de suas capoeiras, que sao dominadas pelo coco 
baba~u, a resposta foi: "os kamarar", que é a palavra guajá para os índios 
Ka' apor, seus vizinhos horticultores e outrora inimigos, que vivero a nordeste. 
Na capoeira ka' apor, por outro lado, os habitantes originais foram provavelmen
te escravos afro-brasileiros fugidos, que viveram em um quilombo naquele local 
desde antes de 1870. Os Ka'apor somente chegaramaregiaoporvoltade 1874, 
fugindo das milícias estaduais que invadiram suas aldeias, 200 km ao norte. 
Registros históricos e a tradi~ao oral dos Ka' apor indicam que estes expulsaram 
os afro-bras1leiros e tomaram suas terras por volta de 1878 (Balée, 1988). Seja 
como for, os afro-brasileiros que ocuparam a regiao tinham agricultura e teriam 
queimado a floresta para o plantío. 

Além do carvao e dos fragmentos de cerfunica, a outra evidencia sugerindo 
que estas florestas sao capoeiras diz respeito as próprias espécies dominantes. 
Muitas delas, incluindo o baba~u (Orbignya phalerata), bacuri (Platonia 
insignis), o taperebá (Spondias mombin) e o jatobá (Hymenaea courbaril), sao 
conhecidas como espécies indicadoras de perturba~ao--elas somente se tomam 
dominantes quando há distúrbios humanos, específicamente de tipo agrícola 
(Balée, 1989a, b). Finalmente, a área basal total de cada um dos doi.s trechos que 
chamei de florestas de capoeira é ligeiramente menor que 24 m2 -as florestas 
altas tendero a variar entre 24 a 40 m2 (Pires & Prance, 1985). 

Pelos métodos atuais de sensoreamento remoto (que dao alguma indica~ao da 
estrutura e idade da floresta), entretanto, muitas florestas de capoeira sao 
indistinguíveis de florestas primárias. Além de possuírem urna "assinatura de 
radar" semelhante, as velhas florestas de capoeira que estudei por amostragem 
na Amazonia oriental parecem ter tanta diversidade quanto as florestas primá
rias locais: 
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Trecho de 1 hectare 

Floresta Alta (Guajá) 
Capoeira (Guajá) 
Floresta Alta (Ka'apor) 
Capoeira (Ka' a por) 

Número de espécie de árvores 

145 
125 
123 
147 

Número total de espécies em 2 hectares de floresta alta: 268 
Número total de espécies em 2 hectares de capoeira: 272 
Número total de espécies em 2 hectares guajá: 270 
Número total de espécies em 2 hectares ka'apor: 270 
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Apesar dos trechos de capoeira, quando tomados conjuntamente, possuírem 
quatro espécies a mais que os dois trechos de floresta alta combinados, esta ,, 
diferen~a é desprezí vel. E urna coincidencia que o número total de espécies (270) 
nos dois trechos próximos aos Ka' apor se ja identico ao número de espécies nos 
dois trechos próximos aos Guajá. O que é mais importante sao as diferentes ,, 
séries de espécies nos diferentes tipos de florestas. E notável que, quando todas 
as espécies de cada trecho sao comparadas com todas as espécies dos outros tres 
trechos, as florestas de capoeira sao muito mais similares entre si do que comos 
trechos vizinhos de floresta alta. As duas capoeiras di videm 23 % de espécies; as 
duas florestas altas, 24%. Mas a capoeira guajá compartilha apenas 13% suas 
espécies como trecho de um hectare de floresta alta vizinha, e a capoeira kaapor 
apenas 10% como trecho de um hectare da foresta alta vizinha. Do mesmo modo, 
a capoeira guajá e a floresta alta ka' apor sao diferentes, compartilhando so mente 
11 % de suas espécies, e a capoeira ka' apor e a floresta alta guajá dividem 
somente 8% delas. ' 

O achado mais importante é que capoeiras largamente separadas sao mais 
similares entre si do que com as florestas altas próximas, e florestas altas 
largamente separadas sao mais similares entre si do que com capoeiras próxi
mas. Além disto, as florestas de capoeira podem ser consideradas parcelas de um 
único tipo forestal em compara9ao comas florestas altas, na medida em que el as 
sao dominadas por espécies indicadoras de perturba~oes. Quando combinados, 
os dois tipos de florestas partilham poucas espécies. De fato, as dez espécies mais 
dominantes (aquelas que ocupam maior área basal) das florestas de capoeira sao 
todas diferentes daquelas dez mais dominantes nas florestas altas: 
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Florestas altas 
(sítios guajá+ka' apor) 

Eschweilera coriacea 
(farm1ia da castanha-do-pará) 

Tetragastris altissima 
( f affil1ia da bursera) 

Lecythis idatimon 
(farm1ia da castanha-do-pará) 

Protium trif oliolatum 
(farm1ia da bursera) 

Erisma uncinatum 
(fanu1ia da vochysia) 

Pourouma minor 
( farm1ia da amora) 

Carapa guianensis 
(farm1ia do mogno) 

Newtonnia psilostachya 
(fanu1ia das leguminosas) 

Bagassa guianensis 
(farm1ia da amora) 

Couratari guianensis 
(farm1ia da castanha-do-pará) 
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Capoeiras 
(sítios guajá+ka'apor) 

Platonia insignis 
(fanu1ia da clusia) 

Orbignya phalerata 
( família da palmeira) 

Tabebuia impetiginosa 
(fanu1ia da bignonia) 

Hymenaea courbaril 
( farm1ia das leguminosas) 

Spondias mombin 
(fanu1ia do caju) 

Neea sp. 
(fanu1ia da maravilha) 

Guarea guidonia 
( farm1ia do mogno) 

Gustavia augusta 
(farm1ia da castanha-do-pará) 

Mouriri guianensis 
(fanu1ia da melastoma) 

Pisonia sp. 
(família da maravilha) 

Está claro que a agricultura indígena mudou a face da Amazonia. Ao mesmo 
tempo,-é importante ter em mente que florestas altas ainda perduram em muitas 
áreas indígenas, coexistindo com florestas de capoeira. Em muitas zonas de 
penetrayao recente da civilizayao, nenhum tipo de floresta tem, é claro, resistido. 
As atividades das sociedades indígenas horticultoras ignoraram (mais que 
protegeram deliberadamente) muitas florestas primárias, e assim permitiram a 
sobrevivencia destas florestas em áreas indígenas até boje. 
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Capoeiras indígenas muito velhas contrastara marcadamente com pastagens 
e campos de monoculturas, ·nao apenas do ponto de vista do sensoreamento 
remoto como também em termos da "ground truth ". Capoeiras muito velhas sao 
o oposto lógico do deflorestamento--elas sao por~ües de vegeta~ao reflorestada, 
mesmo que as espécies dominantes sejam diferentes das florestas originais e 
mesmo que as espécies nestas capoeiras nao tenham sempre sido realmente 
plantadas. Elas sao o resultado de práticas agroflorestais indígenas, intencionais 
ou nao. 

Os povos horticultores pré-colombianos também alteraram a própria terra, 
como sugerem, por exemplo, os fatos observados pela arqueóloga Anna 
Roosevelt (1987, 1989): grandes eleva~oes artificiais, fortifica~oes e túmulos 
diferenciados na Ilha do Marajó (foz do Amazonas) e nos arredores de Santarém 
(foz do Tapajós ). Antrossolos ("terra-preta-do-índio"), de ampla distribui~ao na 
hacia amazónica, também evidenciam a manipula~ao pré-colombiana da paisa
gem natural (Smith, 1980). Muitas paisagens, solos e florestas da Amazonia 
atual sugerem um fator humano muito antigo -mas nao um fator humano 
qualquer; pois este fator nao estava associado a urna sociedade-Estado depen-

'" dente de combustíveis fósseis. 
Os índios amazónicos recentes usam e manejam a floresta de várias maneiras, 

algumas delas distintas das de seus antepassados pré-colombianos. Os atuais 
bandos de ca9adores-coletores das florestas da Amazonia oriental, como os 
Guajá, que nao derrubam ou queimam a floresta para o cultivo, exercem menor 
influencia sobre a composi9ao da floresta que o fizeram os cacicados amazóni
cos pré-colombianos, alguns dos quais poderiam estar a caminho de urna 
organiza~ao estatal na época da conquista européia. Os ca9adores-coleiores 
modernos também exercem um efeito sobre a composi9ao da floresta menor que 

. , 
as atuais sociedades de horticultores aldeados, como a dos Ka'apor. E um fato 
notável,. e bem documentado, que muitos destes ca9adores-coletores, como os 
Héta, A vá-Caboeiro e os Guajá perderam a arte de fazer fogo . Os ca~adores
coletores Guajá do noroeste do Estado .do Maranhao, por exemplo, até seu 
con tato com as autoridades do govemo brasileiro, nao sabiam como fazer f ogo 
por meio da fric~ao de varetas, urna arte que é, todavia, perfeitamente conhecida 
por povos horticultores da hacia amazónica. Eles mantem constantemente 
acesas as fogueiras dos acampamentos, com ti~oes e madeiras de queima lenta, 
como a lenha de Sagotia racemosa, da fanu1ia das euforbiáceas, conhecida como 
miriko- 'i ("árvore-da-mulher"). Ao contrário de seus vizinhos horticultores, os 
Ka' apor, eles nao costumam queimar florestas derrubadas para o plantío de 
ro9as,jáque nao possuíam agricultura. Num passado remoto, entretanto, é certo 
que os índios guajá tiveram urna série de plantas domesticadas. 
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Os ca<;adores-coletores Guajá, A vá-Canoeiro e Héta falam línguas da fanu1ia 
tupi-guaraní. O vocabulário para plantas da língua-mae, o proto-tupi-guarani, 
falado há cerca de 2.000 anos atrás (Migliazza, 1982), continha numerosas 
palavras para cultígenos neotropicais, como o milho, a mandioca, o inhame, a 
batata-doce, o abacaxi, o amendoim, a caba<;a, a cuia, o caju, o urucu e o caroá 
( cf. Lemle, 1971; Rodrigues, 1988). Assim, estas línguas modernas de ca<;ado
res-coletores sao descendentes de urna proto-língua associada a urna sociedade 
horticultora. Estes povos perderam a horticultura e suas plantas domesticadas 
provavelmente por causa da violenta depopula<;ao que se seguiu a conquista 
européia e a consequente introdu<;ao de doen<;as do Velho Mundo, que 
desestabilizaram as sociedades nativas, induzindo-as progressivamente a um 
nomadismo. Nos trópicos, o nomadismo em tempo integral é incompatível com 
a horticultura. 

Mesmo que os ca9adores-coletores modernos exer9am um efeito desprezível 
sobre a composi<;ao da floresta, seus ancestrais manipularam muitas das 
florestas consideradas boje, freqüentee erroneamente, como "primárias" (Balée, 
1989a, b). Seria um erro, entretanto, considerar estas manipula96es do passado 
como "convers6es da floresta" ,já que as capoeiras artificiais deixadas por índios 
antigos sao também um tipo de floresta. De qualquer forma, os cacicados pré
·colombianos tem mais em comum com os povos indígenas horticultores e 
ca<;adores-coletores atuais que comas modernas na<;6es-Estado, em termos de 
seus efeitos distintivos sobre a diversidade biológica. De todos estes diversos 
tipos de sociedade, somente o tipo estatal está diretamente associado as 
deple96es biológicas maci9as do presente. Os cacidados pré-colombianos, a 
despeito de sua densidade e crescimento populacional e tecnológico anterior a 
conquista, possuíam também maior semelhan<;a com os índios modernos que 
comas sociedades-Estado em termos das línguas que falavam, de suas práticas 
matrimoniais (contrato nupcial infantil, por exemplo) e suas cren<;as religiosas 
(polit~ísmo, por exemplo ). As culturas indígenas de boje, em outras palavras, 
descendem em larga medida de remotos ancestrais pré-colombianos, apesar das 
recentes influencias ocidentais que muitas delas tem sofrido. A maioria das 
espécies cultivadas, ou daquelas que os índios atuais exploram na floresta 
primária e na capoeira, sao também neotropicais, o que mostra urna outra 
conexao com o passado pré-comlombiano. Muitos índios amazónicos atuais 
certamente continuam parecidos coro seus antepassados --eles ainda sao 
índios- no que se refere aos seus recursos vegetais e as formas de uso destes 
recursos. 

As práticas de manejo dos recursos de índios horticultores ou forrageadores 
na Amazonia de boje sao menos destrutivas para o ambiente, segundo qualquer 

._critério, do que as de nossos vorazes Estados nacionais com sua economia 
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baseada na queima de combustíveis fósseis. N orman M yers ( 1988) recentemente 
identificou dez pont9s quentes em certas florestas tropicais do mundo, incluindo 
a Amazonia· ocidental, que. sao ricos em espécies endemicas e que estao 
imediatamente amea9adas pela conversao do habitat e pela extin9ao de espécies. 
Myers previu que, a menos que severas medidas conservacionistas sejam 
imediatamente implementadas, mais de 17 .000, ou cerca da metade das aproxi
madamente 34.200 espécies de plantas endemicas nestes "pontos quentes", 
estaraoextintasporvoltadoano2.000.Estenúmerorepresentamais del3%das 
espécies vegetais de todas as florestas tropicais do mundo. A estimativa de 
Myers para o número de espécies animais que estarao imediatamente enfrentan
do a extin9ao nestas áreas é de 350.000. Este próximo "espasmo" de extin96es, 
que será algo nunca visto na Terra desde as extin96es em massa de plantas e 
animais no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhoes de anos atrás, será um efeito 
das sociedades-Estado, nao da espécie humana em geral. Nenhum vestígio de 
pro va associa os índios amazónicos atuais, cujas sociedades sao nao-estatais por 
defini9ao, como cenário crescentemente evidente de grandes deple96es bióticas. 

Sim, os cacicados pré-colombianos e as modernas sociedades aldeas 
horticultoras alteraram e continuam a alterar o ambiente "natural". Mas para a 
arqueologia do futuro, as covas para sepultamentos indígenas e as fortifica96es 
(como pali9adas) irao representar um tipo de manipula9ao ambiental qualitati
vamente diferente daquele dos megaprojetos como as represas hidrelétricas de 
Tucuruí, Samuel e, se for construída, Kararao (no Xingu). As trilhas e estradas 
que ligavam as aldeias indígenas amazónicas, muitas da quais, como a aldeia dos 
índios Tapajós na boca dorio de mesmo nome, eram centros urbanos incipientes 
(Roosevelt, 1989), nunca rivalizarao comas estradas Belém-Brasília, Belém
Sao Luis e Transamazonica, em termos de conversao de habitat. Os restos 
vegetais carbonizados de aldeias, ro9as e capoeiras indígenas pré-históricas irao 
indicar muito mais espécies de árvores do que os estratos indicativos de 
pastagens para o gado ou campos monoespecíficos de arroz. Por fim, nao há 
realmente nenhum equivalente indígena para o envenenamento de rios e lagos por 
mercúrio na moderna corrida do ouro na Amazonia. , 

E chegada a hora dos conservacionistas das sociedades estatais repensarem 
suas premissas. Sem o Estado, seriam ainda necessárias ou mesmo significativas 
as suas atua9oes? Com o Estado, que é urna condi9ao dada para a maior parte 
da popula9ao mundial, podem os conservacionistas diminuir ou reverter a 
tendencia atual a extin9ao de espécies? Se os Estados modernos nao podem 
proteger as aldeias indígenas e as sociedades nao-estatais remanescentes no 
mundo, serao eles algum dia capazes de imitá-las no uso dos recursos, no seu 
manejo e na diversifica9ao biológica? Pode ser que venhamos a saber as 
respostas para estas perguntas cruciais em um futuro bem próximo. 





BIBLIOGRAFIA 

Manuscritos 

Abrevia~oes: _ 

ACO: Archivo del Convento de Ocopa 

AGI: Archivo General de Indias, Sevilha 

BL: Bodleian Library, Oxf ord 

BM: British Museum, Londres 

BSGL: Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima 

Ashmolean Ms. (BL - 842; publicado em Harlow 1924) 

Audiencia de Santo Domingo, legajo 179, ramo 1, n. 19 (AGI) 

Carta ao Rei de. Espanha de Don Bernardo de Vargas, governador da ilha 
Margarida, de 9.12.1614. Indiferente general, caj. 2, leg. 1,fol. 216 (AGI- cópia 
no BM, Ms. 36320) 

Carte de la route de M. Nicolas Horstman ( .. . )de Rio Essequibo a Rio Negro qui 
entre dans la riviere des Amazones, "Parime (lac) région 1739", París: 
Bibliotheque Nationale, département descartes et plans 

Egerton Ms. (BM- 2395; publicado em Harlow 1924) 

Indiferente general, Consultas de Consejos y Cámara, cajón 2, leg. 1 (AGI) 

PEÓN Y VÁLDEZ, B. (OFM) 

17 65. Carta del Comisario General de San Francisco al Virrey. Los Reyes, 1 de 
julio, AGI: Lima 651. 



396 AMAZóNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

RODRIGUEZ TENA, F. (OFM) 

1780. Misiones Apostolicas de la Santa Provincia de los doce Apostolos de Lima 
del Orden de N.P. San Francisco; Tomo Il. AC0-84. 

SAN JOSEPH, Fernando (OFM) 

1716. Nómina de las Naciones Gentilicas que se hallan en estas Missiones del 
Zerro de la Sal, Y Padron de los actualmente reducidos en el Pueblo de Xpto. S. 
N. Crucificado, Caveza de dichas Missiones. Cristo Crucificado, 15 de enero. 
AGI: Lima 537. 

1721. Carta a Fr. Pedro Ortiz. Sonomoro, 27 de Febrero. AGI: Lima 541. 

SAN JOSEPH, Francisco (OFM) 

1718. Carta a Fr. Joseph Sanz, Comisario General. Lima, 19 de Setiembre. AGI: 
Lima537. 

1732. Carta al Procurador General R. Francisco Seco. Santa Rosa de Ocopa, 30 
de Noviembre. AGI: Lima 539. 

Sloane Ms. (BM-3662; publicado em Harlow 1924) 

Geral 

ACUÑA, Cristobal de 

1891 [1641]. Nuevo descubrimiento del Gran Rio de las Amazonas. Madrid: 
Tipografia de J. C. García. (l. ed. 1641) 

AGOSTINHO, P. 

1974a. Kwaryp: mito e_ ritual no Alto Xingu:· Sao Paulo: Editora Pedagógica 
Universitária/Editora da Universidade de Sao Paulo. 

1974b. Miios e outras narrativas kamayurá. Salvador: Universidade Federal da 
Babia. 

ALBERT, B. 

1985. Temps du sang, temps des cendres. Représentation de la maladie, systeme 
rituel et espace politique chez les Yanomami du sud-est (Amazonie brésilienne ). 
These de doctorat, Université de París X - Nanterre. 

1988. "La fumée du métal: histoire et représentation du contact chez les 
Yanomami du Brésil". L 'Homme, XXVIII (2-3), 106-107: 87-119. 



BmLIOGRAAA 397 

ALBISETTI, C. & A. VENTURELLI 

1969. :.Enciclopédia Bororo. Campo Grande: Museu Regional Dom Bosco (3 
tomos). 

AMADIO, M. & A. DEMILIO 

1984. "La alianza entre los CandoshiMuratodelAmazonas" . In: M. Brown, org., 
Relaciones interétnicas y adaptación cultural (entre Shuar, Achuar, Aguaruna 
y Canelos Quichua). Quito: Ediciones Abya-Yala, Colección Mundo Shuar, 
pp.109-122 . . 

AMICH (OFM), J. 
1975 (1771). Historia de las misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa. 
Lima: Editorial Milla Batres. 

ANS, A.M. d' 

1983. "Parentesco y nombre: semántica de las denominaciones interpersonales 
cashinahua, Pano". In: A. Cordoba, org., Educación y Lingüística en la Amazonia 
Peruana. Lima: C.A.A.P., pp. 65-100. 

AQUINO, T. 

1977. Kaxinawa: de seringueiro caboclo a peao acreano. Disserta~ao de mestrado, 
Universidade de Brasília. · 

Arbitration with the United States of Brazil. 

1899-1904 The Case on Behalf of Her Majesty Government with Counter Case 
andArbitration. London: Foreign Office, 32 vol. 

ARCAND, B. 

1977. "The logic of Cuiva kinship". Actes du XL/leme Congres lnternational des 
Américanistes, vol.JI: 19-34 

ARHEM,K. 

1981a. Makuna Social Organization: A study in descent, alliance, and the 
formation of corporate groups in the North-Western Amazon . Estocolmo: 
Almqvist & Wiksell (Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Cultural 
Anthropology,4). 

1981 b. "Bride-capture, sister exchange and gift marriage among the Makuna: a 
model of marriage exchange". Ethnos, 46 (1-2): 47-63. 

1989. "The Maku, the Makuna and the Guiana system". Ethnos, 54 (1-2): 5-22. 
, 

BALEE, W. 

1988. "The Kaapor Indian wars of lower Amazonia, ca. 1825-1928". In: R. 



398 AMAZÓNIA: ETNOLOOIA E llISTÓRIA lNDtGENA 

Randolph, D. Schneider & M. Diaz, orgs., Dialectics and Gender: Anthropologi
cal approaches. Boulder: Westview Press, pp. 155-169. 

1989a. "Cultura na vegeta9ao da Amazonia brasileira". In: W.A. Neves, org., 
Biologia e ecologia humana na Amazonia: avaliariio e perspectivas. Belém: 
Cole9ao Eduardo Galvao, Museu Paraense Erru1io Goeldi, CNPq, pp. 95-109. 

1989b. ''The culture of Amazonian forests". Advances in Economic Botan y, 7: 1-
21. 

BAMBERGER, J. 
1967. Environment and cultural classification: a study of the Northern Kayapó. 
Ph.D. thesis, Harvard University. 

1974. "Naming and the transmission of status in a Central Brazilian Society". 
Ethnology, 13. 

BARALT, R. M. 

1939. Resumen de la Historia de Venezuela desde el descubrimiento de su 
territorio por los Castillanos en el siglo XV( ... ) hasta 1797. Bruges/ Paris: 
Desclée e Brouwer. 

BARRIGA, B. 

1868. "Exploración de los valles de Chanchamayo". In: Larrabure y Correa, t. 11. 

BASSO,E. 

1970. "Xingu Carib kinship tenninology and marriage: anotherview". Southwest
ern Journal of Anthropology, 26: 402-416 

1973. The Kalapalo Indians of Central Brazil. New York: Holt, Rinehart & 
Winston. 

1975. "Kalapalo affinity: its cultural and social context". American Ethnologist, 
2 (2): 207-228. 

1984. "A husband for his daughter; a wife for her son: strategies for selecting a 
setof in-laws among the Kalapalo". In: K. Kensinger, org., Marriage Practices 
in Lowland South Ame rica. Urbana: University of Illinois Press, pp. 33-44. 

1984a. "Monological understanding in dialogical discourse". Comunica9ao 
apresentada ao AAA Annual Meeting, Denver. 

1985. A Musical View of the Universe. Filadélfia: University of Pennsylvania 
Pres s. 

l 986a. "Kalapalo boundaries and locations". Comunica9ao apresentada na AAA 
Session "Rethinking Contextualization", Filadélfia. 



BmuooRAAA 399 

1986b."Quoted dialogue in Kalapalo narrative discourse". In: J.Sherzer & G. 
Urban, orgs., Native SouthAmerican Discourse. New York: Mouton de Gruyter, 
pp. 119-168. 

BASSO, K. 

1979. Portraits of "The Whiteman ": Linguistic play and cultural symbols among 
the Western Apache. Cambridge: Cambridge University Press. 

BAUER,M. 

1984. Relatórios de pesquisas antropológicas realizadas nas aldeias de Canoana 
e Boto Velho (Javaé). Arquivos da FUNAI, Brasília. 

BECK, B. 

1972. Peasant Society in Konku. Vancouver: University of British Columbia 
Press. 

BELLIN, J. N. 

1763. Description géographique de La Guyane contenant les possessions et les , 
· Etablissements des Franrois, des Espagnols, des Portugois, des Holandais dans 

ces vastes pays. Paris: Imprimerie Didot. 

BENA VIDES, M. 

1986. "La usurpación del dios tecnológicos y la articulación temprana en la sel va 
central peruana: misioneros, herramientas y mesianismo". Amazonía Peruana, 
Año 6, Nº 12 .. 

BLAU, P. 

1964. Exchange and Power in Social Lije. New York: Wiley. 

BOOMERT,A. 

1983. The Arawak lndians ofTrinidad and Coastal Guiana, 1500-1650, Joumal 
of Caribbean History 18 (2). 

BOYER DU PETIT PUY, P. 

1654. Véritable relation de tout ce qui s'estfait et passé au voyage que M. de 
Brétigny fit a l'Amérique Occidentale avec une description des moeurs et des 
provinces de tous les sauvages ( ... )un dictionnaire de la langue ( ... ). Paris: P. 
Rocolet. 

BRETON, Pere R. 

1665. Dictionnaire caraibe-franrois, Auxerre: G. Bouquet. 

1666. Dictionnairefranrois-caraibe.Auxerre: G. Bouquet. 

' ' 



400 AMAZÓNIA: ETNOLOGlA E HISTÓRIA INDÍGENA 

BRETT, W. H., Rév. 

1868. The Indian Tribes of Guiana. London: Bell & Daldy. 

BRIGHT, W. 

1979. "A Karok myth in measured verse: the translation of a performance". 
Joumal of California and Great Basin Anthropology, 1: 117-122. 

BRUCHER, H. 

1989. Useful Plants of Neotropical Origin and their Wild Relatives. Berlim: 
Springer-Verlag. · 

BUCHLER, l. & H. SELBY 

1968. Kinship & Social Organization: An introduction to theory and method. 
New York: Macmillan. 

CAMPBELL, A. 

1989. To Square with Genesis: Causal statements and shamanic ideas in 
Wayapí. Edinburgo: Edinburgh University Press. 

CAPELO, J. 

1891. "Memoria sobre la expedición i los trabajos hechos ... para la apertura i 
construcción del camino al rio Pichis, que fue terminado i entregado al tráfico 
público el día 15 de noviembre de 1891". In: Larrabure y Correa, t. III. 
, 

CARDENAS, J. 

1870. "Exploración del río Perené". In: Lai:rabure y Correa, t. 111. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, R. 

1976. Identidade, etnia e estrutura social. Sao Paulo: Pioneira. 

CARNEIRO, R. 

1957. Subsistence and social structure: an ecological study of the Kuikuru lndians. 
PhD. thesis, University ofMichigan. 

CARNEIRO DA CUNHA, M. 

1978. Os Morfos e os outros: uma análise do sistemafunerário e da no~ao de 
pessoa entre os índios Krahó. Sao Paulo: Hucitec. 

1979. "De amigos formais e pessoa: de companheiros, espelhos e identidade". 
Boletim do Museu Nacional, 32: 31-39. 

CARNEIRO DA CUNHA, M. & E. VIVEIROS DE CASTRO 

1985. "Vingan~a e temporalidade: os Tupinambá". Journal de la Société des 
Américanistes, LXXI: 191-217. 



BmuooRAAA 401 

CASTRO ARENAS, M. 

1973. La rebelión de Juan Santos. Lima: Editorial Milla Batres. 

CHAUMEIL, J.P. 

1985. "L'échange d'énergie: guerre, identité et reproduction sociale chez les 
Yagua de l'Amazonie péruvienne". Joumal de la Société des Américanistes, 
LXXI: 143-157. 

1988. "Du végétal a l 'humain. Une conception énergétique del' évoJution en basse 
Amazonie péruvienne". Annales de la Fondation Fyssen , 4. 

CIVRIEUX, M. de 

1976. ~'Los Caribes y la conquista de la Guyana española ( etno-historia kari ' na)". 
Montalban, Serie de Lenguas indígenas 5:875-1021. 

CLASTRES, H. 

1975. La Terre sans Mal: le prophétisme tupi-guaraní. Paris: Seuil. 

CLASTRES, H. & J. LIZOT 

1978. "La partdu feu . Rites etdiscours de la mortchez les Yanomami". Libre, 3: 
103-133. 

) 

CLASTRES, P. 

1974. La Société contre l'Etat. Paris: Minuit 

1980. Recherches d'anthropologie politique. Paris: Le Seuil. 

CLEMENT, C. 

1989. "A center of crop genetic diversity in Western Amazonia". Bioscience, 39 
(9): 624-631. 

COLLIER, J. & M. ROSALDO 

1981. "Politics and gender in simple societies". In: S. Ortner & H. Whitehead, 
orgs., Sexual Meanings: The cultural construction of gender and sexuality. 
Cambridge: Cambridge University Press: 275-329. 

COLSON, A. Butt 

1973. "lnter-tribal trade in the Guiana highlands". Antropologica, 34: 1-69. 

1983-1984a. "A comparati ve survey of contributions". Antropologica, 59-62: 9-
38. 

1983-1984b. "The spatial component in the political structure of the Carib 
speakers of the Guiana highlands: Kapon and Pemon". Antropologica, 59-62: 73-
124. 



402 AMAZONIA: ETNOLOGIA E HlsTóRJA INDÍGENA 

1983-1984c. "Conclusion to the symposium 'Themes in political organization: the 
Caribs and their neighbours"'. Antropologica, 59-62: 359-383. 

1985. "Routes of knowledge: an aspect of regional integration in the circum
Roraima area in the Guiana highland". Antropologica, 63-64: 103-149. 

CONKLIN, B.A. · __ _ 

1989. Images of health, illness and death among th~i (Pakaa~ of 
Rondonia, Brazil. Pb.D. thesis, University of California at San FranCisco. ---COPPENS, W. 

1971. "Las relaciones comerciales de los Yekuana del Caura-Paragua". 
Antropologica, 30: 28-59. 

CORBINEAU, F. 

1979. Terra de Ninguém. Filme sobre os Waiwai. 

CROCKER, J. C. 

1976 [1969]. "Reciprocidade e hierarquía entre os Bororo Orientais". In: E. 
Schaden,org.,Leiturasdeetnologiabrasileira.SaoPauio:Cia.EditoraNacional, 
pp. 164-185. 

1985. Vital Souls: Bororo cosmology, natural symbolism, and shamanism. 
Tucson: University of Arizona Press. 

CROCKER, W.H. 

1977. "Canela group recruitment and perpetuity: incipient unilinearity?" Actes du 
XL/Jeme Congres lntemational des Américanistes, vol.II: 259-275. 

-.::¡ 1979. "Canela kinship and the question of matrilineality". In: M. Margo lis & W .E. 
Carter, orgs., Brazil:Anthropological perspectives ( essays in honor of Charles 
Wagley ). New York: Columbia University Press, pp. 225-249. 

CRUZ, M. 

l 940a. "A imposi~ao do nome entre os índios Bororo". Joumal de la Société des 
Americanistes, XXXI: 197-209. 

1940b. "Dos nomes entre os Bororos". Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, 175: 183-211. 

DaMATTA,R. 

1976a. Um mundo dividido: a estrutura social dos Apinayé. Petrópolis: Vozes. 

1976b. "U ma reconsidera~ao da morfología social apinayé". In: E. Se haden, org., 
Leituras de etnología brasileira. Sao Paulo: Cia. Editora Nacional, pp. 149-163. 



BmuOGRAFIA 403 

; 

1979. "The Apinayé relationship system: terminology and ideology". In: 
Maybury-Lewis, org., Dialectical Societies: The Ge and Bororo of Central 
Brazil. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pp. 83-127. 

DAVID, K. 

1973. "Untilmarriagedous part: acultural accountof Jaffna Tamil categories for 
kinsman". Man, 8 (4): 521-535. 

DESCOLA, P. 

1987. Úl Nature domestique: symbolisme et praxis dans l 'écologie des Achuar. 
Paris: Maison des Sciences de L'Homme. 

DESVEAUX, E. 

1988. Sous le signe de l'ours: mythes et temporalité chez les Ojibwa 
septentrionaux. Paris: Maison des Sciences de l'Homme. 

DIETSCHY, H. 

1976. "Espace social et affiliation par sexe au Brésil Central". A e tes du XL/leme 
Congres des Américanistes, vol.JI: 297-308. 

Documentos de la 11 Reunión de Barbados 

1979 Indjanidad y colonización en América Latina. México: Editorial Nueva 
Imagen. 

DOLE,G. 

1969. "Generation kinship nomenclature as an adaptation to endogamy". South
western Joumal of Anthropology, 25 (2): 105-123. 

1984. "The structure of Kuikuru marriage". In: K. Kensinger, org., Marriage 
Practices in Lowland SouthAmerica. Urbana: University of Illinois Press, pp. 45-
62. 

DREYFUS (-GAMELON), S. 

1972 (1963]. Los Kayapo del Norte do Brasil. México: Instituto Indigenista 
Interamericano. 

1977. "Note sur l'espace des relations sociales et la structure de parenté: 
propositions pour un modele sud-américain de l'alliance symétrique". Actes du 
XL/fe~ Congres International des Américanistes, vol.JI: 379-385. 

1983-1984. "Historical and political anthropological inter-connections: the 
multilinguistic indigenous polity of the Carib islands and mainlandcoast from the 
16th to the 18th century". Antropologica, 59-62: 39-55. 

no prelo. "Structures elémentaires de parenté en filiation indifferenciée: le cas des 
systemes dravidiens d'Amérique du Sud tropicale". L 'Homme, 126-128. 



404 AMAZONIA: ETNOLOGIA E HisroRIA lNofGENA 

DRUMMOND, L. 

1977. "On being Carib". In: E . Basso, org., Carib-speaking Indians: Culture, 
language and society. Tucson: University of Arizona Press (Anthropological 
Papers of the University of Arizona, 28), pp. 76-88. 

DUMONT,L. 

1953. "The Dravidian kinship terminology asan expression of marriage". Man, 
53: 34-39. 

[1953] 1975. "Le vocabulaire de parenté dravidien comme expression du mar
riage". Ver: Dumont, 1975 [pp. 85-100]. 

[ 1957] 197 5. "Hiérarchie et alliance de maria ge dans la paren té del 'lnde du Sud". 
Ver: Dumont, 1975 [pp. 7-83]. 

[1966] 1975. "Filiation ou intennariage? Une vue relationnelle des systemes de 
sections australiens". Ver: Dumont, 1975 [pp. 117-141]. 

[1970] 1975. "Sur le vocabulaire de parenté kariera" . Ver: Dumont, 1975 [pp. 
101-116]. 

1975. Dravidien et Kariera: l'alliance de mariage dans l'Inde du sud, et en 
Australie. Paris: Mouton. 

1971. Introduction a deux théories d'anthropologie sociale: groupes de filiation 
et alliance de mariage. Paris: Mouton. 

1978. "La Communauté anthropologiqueetl'idéologie", L 'Homme XVIII (3-4): 
83-110. 

1983a. "Stocktaking 1981: affinity as a value". In: L. Dumont,Affinityas Value: 
Marriage alliance in South India, with comparative essays on Australia. 
Londres: The University of Chicago Press, pp. 145-214. 

1983b. "La Commuriauté anthropologique et l'idéologie". In: L.Dumont, Essais 
sur l'individualisme: une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. 
Paris: Seuil, pp. 187-221. 

DURBIN, M. 

1977. "A survey of theCarib language family". In: E. Basso, org., Carib-speaking 
Indians: Culture, language and society. Tucson: University of Arizona Press 
(Anthropological Papers of the University of Arizona, 28), pp. 23-38. 

DURKHEIM, E. 

1964 [1912]. The Elementary Fonnsofthe Religious Life. Londres: GeorgeAllen 
& Unwin. 



BmuOQAAFIA 405 

EDMUNSON, G., Rév. 

1901. "The Dutch in the W estero Guiana", The Eng lish H istorical Review, XVI 
(64): 640-675. 

1904. "The Dutch in the Amazon and Negro in the Seventeenth Century", The 
English Historical Review, XIX (73): 1-25. 

ELIADE, M. 

1959. Herreros y alquimistas. Madrid: Tauros. 
• 

ERIKSON,P. 

1984. "De l'apprivoisement a l'approvisionnement: chasse, alliance et familiari
sation en Amazonie amérindienne". Techniques et Cultures, 9: 105-140. 

1986. "Altérité, tatouage et anthropophagie chez les Pano: la belliqueuse quete du 
soi". Joumal de la Société des Américanistes, LXXII: 185-210. 

1990. Le Matis d'Amazonie: parure du corps, identité ethnique et organisation k-
sociale. These de doctorat, Université de Paris X - Nanterre. · 

FARABEE, W. 

1924. The Central Caribs. Filadélfia: The University Museum, University of 
Pennsy lvania. 

FARAGE, N. 

1985. "De guerreiros, escravos e súditos: o tráfico de escravos caribe-holandes no 
século XVIII". Anuário Antropológico 84: 17 4-187. 

1991. As muralhas dos sertoes: os povos indígenas no Rio Branco e a 
coloniza~ao. Rio de Janeiro: Paz e Terra/ANPOCS. 

FAUSTO, C. 

1991. Os ~akana: casamento ~~uncular e \dravidianato na Amazonia. 
Disserta9ao de.mestrado, Museu Nacional. 

FERGUSON, R. Brian 

1990. "Blood of the Leviathan: Western contact and warfare in Amazonia". 
American Ethnologist, 17 (2): 237-257. 

, 
FERMIN,P. 

1769. Description générale historique, géographique et physique de la colonie 
de Surinam.Amsterdam: E. Van Harrerelt, 2 vol. 

FIELDS, H. & W. MERRIFIELD 

1980. "Mayoruna (Panoan) kinship". Ethnology, XIX (1): 128. 



-

406 AMAZONIA: ETNOLOOIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

FOCK,N. 

1963. Waiwai: Religion and society of an Amazonian tribe. Copenhagen: The 
National Museum. 

FRANCHETTO, B. 

1986. Falar kuikúro: estudo etnolinguístico de um grupo kan1'e do Alto Xingu. 
Tese de doutorado, Museu Nacional. 

1989. "Foñna e significado na poética oral kuikúro." . Amerindia, 14: 81-118. 

FRIKEL, P. 

1958. "Classificac;ao linguístico-etnológica das tribos indígenas do Pará 
setentrional e zonas adjacentes". Revista de Antropologia, 6: 113-189. 

1961. "Fases culturais e aculturac;ao intertribal no Tumucumaque". Boletim do 
Museu Paraense Emílio Gceldi, n.s. Antropologia, 16: 1-17. 

FUENTES, M. (org.) 

1859. Memorias de los virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo 
del coloniaje español. Lima: Librería Central de Felipe Bailly (6 tomos). 

GALLOIS,D. 

1980. Contribuic;ao ao estudo do povoamento indígena da Guiana brasileira. Um 
caso específico: os Wayapi. Dissertac;ao de mestrado, Universidade de Sao Paulo. 

1988. O movimento na cosmología wayapí: criac;ao, expansao e transformac;ao do 
universo. Tese de doutorado1 Universidade de Sao Paulo. 

GALVÁO,E. 

1950. "O uso do propulsor entre as tribos do Alto Xingu". Revista do Museu 
Paulista, N.S. IV: 353-368. 

GEFFRAY,C. 

1990. Ni Pere ni mere. Critique de la parenté: le cas makhuwa. Paris: Seuil. 

GON<;ALVES, M. A. T. 

~ 1988. Nomes e cosmos: urna descric;ao da sociedade e da cosmologia mura-piraha. 
Dissertac;ao de mestrado, Museu Nacional. 

GOOD,A. 

1980. "Elder sister's daughter marriage in South Asia". Joumal of Anthropologi
cal Research, 36 (4): 474-500. 

1981. "Prescription, pref eren ce and practice: marriage practices among the 
Kondaiyankottai Maravar of South India". Man, 16 (1): 108-129. 



BmuooRAFIA 407 

GOODENOUGH, W. 

1965. "Personal names and modes of adress in two oceanic societies". In: M. Spiro, 
org., Context and Meaning in Cultural Anthropology. Nova York: The Free 
Press, pp. 265-276. 

1970. Description and Comparison in Cultural Anthropology. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

GOW,P. 

1989. "The perverse child: desire in a native Amazonian subsistence economy". 
Man, 24 (4): 567-582. 

1991. Of Mixed Blood: Kinship and history in Peruvian Amazonia. Oxford: 
Clarendon. 

GRA VESANDE, L. S. V. 

1911. The Rise of British Guiana. lntroduction and notes by C. A. Harris et J. A. 
J. de Villiers. London: Hakluyt Society, Series 11, vols. XXVI e XXVII. 

GREGOR, T. 

1977. M ehinaku: The drama of daily life in a Brazilian Indian villa ge. Chicago: 
The University of Chicago Press. 

GUMILLA, P. J. 
1745. El Orinoco ilustrado y defendido, historia natural, civil y geográphica 
(sic) de este gran río ... Madri: M. Femandez, 2 vol. 

HARLOW, V. T., ed. 

1924. Colonising Expeditions to the West Indies and Guiana, 1623-1667. 
London: Hakluyt Society, Series 11, LVI. 

HARRISON, S. 

1990. Stealing Peo ple 's Names: History and politics in a Sepik River cosmology. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

HEELAS, R. 

1979. The social organization of the P~~ a Ge tri be of Central Brazil. Doctoral ~ 
' thesis, Oxford University. ,,,¿ "'---_,,. 

/ '?' 
HENLEY,P. ~ .:) h 

1972: The<!:._~T~dition ~nd change on the Amazonian frontier. New ('/ 
Haven: Yale University Press. 

1983-1984. "Intergenerational marriage amongst the Carib-speaking peoples of 
the Guianas: a preliminary survey". Antropologica, 59-62: 155-181. 



408 AMAZ6NIA: ETNOLOOIA E HlsTóRJA INoíoENA 

HERITIER, F. 

1981. L'Exercice de la parenté. Paris: Seuil/Gallimard. · 

HOLMBERG, A. 
..... 

1969. Nomads of the Long Bow: The Siriono of Eastern Bolivia. Garden City: 
Natural History Press. 

HORNBORG, A. 

1988. Dualism ánd Hierarchy in Lowland South America: Trajectories of 
indigenous social organization. Estocolmo: Almqvist & Wiksell (Acta 
Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Cultural Anthropology, 9). 

HOUSEMAN, M. 

1984. "La relation hiérarchique: idéologie particuliere ou modele général?". In: 
J. c. Gal e y' org.' Diff é rene e S, valeurs, hiérarchie ( textes off erts a Louis Dumont). 
Paris: &:ole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, pp. 299-318. 

1985. "Hiérarchie et complexité". Critique, 462: 1053-1077. 

1988. ''Toward a complex model of parenthood: two African tales". American 
Ethnologist, 15 (4): 658-677. 

HUGH-JONES, C. 

1976. "Like lea ves on the forest floor ... Space and time in Barasana ritual". A e tes 
du XL/Jeme Congres des Américanistes, vol. II: 205-215. 

1979. From the Milk River: spatial and temporal processes in Northwest 
Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press. 

HUMBOLDT, A. de & A. BONPLAND 

1814-1825. Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 
1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804. Paris: F. Schoell, 3 vol. 

HY~ES,D. 

1977. "Discovering oral performance and measured verse in American lndian 
narrative": New Liter.ary History,8: 431-457 . . , 

• 
IMTHURN,E. 

1883.Among the IndiansofGuiana, Being Sketches ChieflyAnthropologicfrom 
the Interior of British Guiana. Lonqon: K. Paul, Trench·& Co. 

IRELAND, E.M. 

1984. "Cerebral savage: the white man as symbol of clevemess and savagery in 
Waurá myth". Comunica~ao apresentada na sessao "From History to Myth in 
South America", AAA Annual Meeting, Denver. 



~ -·------

BmuooRAFIA 409 . 

IZAGUIRRE, B. (OFM) 

1922-1929. Historia de las misiones franciscanas y narración de los progresos 
de la geografía en el oriente del Perú. Lima: Talleres tipográficos de la 
Penitenciaría (14 tomos). 

JACKSON, J. 

1976. "Vaupés marriage: a network system in the Northwest Amazon". In: C. 
Smith, org., Regional Analysis, vol. 11: Social Systems. New York: Academic 
Press, pp.65-93. 

1983. The Fish People: Linguistic exogamy and Tukanoan identity in Northwest 
Amazonia. Cambridge: Cambridge University Press. 

JAKOBSON, R. & K. POMORSKA 

1985. Diálogos. Sao Paulo: Cultrix. 

KENSINGER, K. 

1975. "Studying the Cashinahua". In: J.P.Dwyer (org.), The Cashinahua of 
Eastem Peru. Filadélfia: The Haffenreffer Museum of Anthropology, Brown 
University (Studies in Anthropology and Material Culture, Volume One), pp.9-
86. 

1984. "An emic model of Cashinahua marriage". In: K. Kensinger, org., M~rrigg_f!_ Q 
Practices in Lowland South Ame rica. Urbana: University of Illinois Press, pp. 
221-251. 

KEYMIS, L. 

1908-1912. "A relation of the Second V oyage to Guiana Perf ormed and W ritten 
in the Yeare 1596". In: R. Hakluyt, The Principal Voyages of the EnglishNation. 
London: J. M. Dart/New York: E. P. Dutton. 

KIRCHOFF, P. 

1932. "Die Verwandschaftsorganisation des Urwaldstamme Südamerikas". 
Zeitschriftfür Ethnologie, LXIII: 85-193. 

1933. "Verwandschaftbezeichnungen und Verwandtenheirat". Zeitschrift für 
Ethnologie, LXIV: 41-71. 

KRACKE, W. 

1984. "Kagwahiv moieties: form without function?". In: K.Kensinger, org., 
Marriage Practices in Lowland South Ame rica. Urbana: University of Illinois ·O 
Press, pp. 99-124. 



410 AMAzóNIA: E TNOLOGIA E HlSTÓRIA INDíGENA 

LA COMBE, E. 

1891. "Informe presentado ... a la sociedad geográfica de Lima, dándole cuenta de 
su viaje al Pichis con motivo de la inauguración del camino que conduce a ese río". 
In: Larrabure y Correa, t. VIl. 

LADEIRA, M. E. 

1982. A troca de nomes e a troca de cónjuges: urna contribui9ao ao estudo do 
parentesco timbira. Disserta9ao de mestrado, Universidade de Sao Paulo. 

LARRABURE Y CORREA 

1905c. Colección de leyes y decretos del departamento de Loreto. Lima: 
Imprenta de La Opinión Nacional (18 tomos). 

LAVE, J. (' 
1967. Social Taxonomy among the Krikati (Ge) of Central Brazil. Ph. D. tl,:iesis, 
Harvard University. 

1979. "Cycles and trends in Krikati naming practices". In: D. Maybury-Lewis, 
org., Dialectical Societies: The Ge and Bororo of Central Brazil. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, pp.16-45. 

LEA,V. ( ~ 

1986. Nomes e nekrets entre os Kayapó: urna concep9ao de riqueza. tese¡ de 
doutorado, Museu Nacional . J 
1992. ''Mebengokre (Kayapó) onomastics: a facet ofhouses as total social facts 
in Central Brazil". Man, 27 (1): 129-153 

LEACH,E. 

[ 1951] 1971. "The structural implications of matrilateral cross-cousin marriage". 
In: E. Leach, Rethinking Anthropology. Londres: Athlone, pp. 54-104. 

1965. "The nature of war". Disarmament and Arms Control, 3 (2): 165-183. 

LEFORT,C. 

1978. Les Formes de l'histoire. Paris: Gallimard. 

LEHNERTZ, J. F. 

1972. "Juan Santos. Primitive rebel on the Campa frontier ( 17 42-1752)". Actas 
del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas, vol. IV. 

LEMLE,M. 

1971. "Interna! classification of the Tupi-Guarani linguistic family". In: D. 
Bendor-Samuel, org., Tupi Studies l . Nonnan: Publications in Linguistics and 
Related Fields, PubHcation no. 29, Summer Institute ofLinguistics, pp. 107-129. 



BIBLIOGRAflA 41 l 

LEOPOLDI,J.S. . ___ 

1979. Brazilian-Amerindian contact: the Mu~durucu case. M.TGhes~, Oxford 
University. ~ 
; 

LEVI-STRAUSS, C. 

1943. "The social use of kinship terms among Brazilian lndians." American 
Anthropologist, 45: 398-409. 

1958. Anthropologie structurale. Paris: Plon. 

1962a. Le Totémisme aujourdhui. Paris: PUF. 

1962b. La Pensée sauvage. París: Plon. 

1967[1949]. Les Structures élémentaires de la parenté. París: Mouton [2ª ed.]. 

1973. Anthropologie structurale deux. París: Plon. 

1979. "L'organisation sociale des Kwakiutl". In: C. Lévi-Strauss, La Voie des 
masques. París: Plon [edic;ao revista e aumentada], pp. 164-192. 

1984. Paroles données. París: Pion. 

LIENHARDT, G. 

1961. Divinity and Experience: The religion of the Dinka. Oxford: Clarendon. 

LIMA, T. --
1986. A vida social entre os Yudjá (índios JurJ~T elementos de sua ética <f:-
alimentar. Dissertac;ao de mestrado, Museu Nacional. 

LIPKIND, W. 

1948. 'The Carajá". Handbook of SouthAmerican lndians, vol. Ill. Washington: 
Smithsonian Institution, pp. 179-191. 

LIZOT,J. 

1973. "Onomastique yanomami". L'Homme, XIII (3): 60-71. 
' 

. 1976. Le Cercle desfeux: faits et dits des indiens t:anomami. París: Seuil. 

LLOYD,G. 

1987. Polarity andAnalogy: Two types of argumentation in early Greek thought. 
Bristol: Bristol Classical Press. 

LOA YZA, F. A. 

1942. Juan Santos, el invencible. Manuscritos del año de 1742 al año de 1755. 
Lima: Editorial Domingo Miranda. 

o 



412 AMAZóNIA: E TNOLOGIA E H!STÓRIA INDíGENA 

LOMBARD,J. 

1928. "Recherches sur les tribus indiennes qui occupaient le territoire de la 
Guyane frani;aise vers 1730", Joumal de la Société des Américanistes de Paris, 
n. s. XX:l21-155. 

LOOS,E. 

1960. "Capanahua patrilineality and matrilocality". Información de Campo 67-
c, I.L.V (Lima). 

LO PES DA SIL V A, A. 

1980. Nomes e amigos: da prática xavante a urna reflexáo sobre os Je. Tese de 
doutorado, Universidade de Sao Paulo. 

1984. "A antropologia e os estudos de nomes pessoais e sistemas de nominai;ao: 
resenha da produiyao recente". Dédalo, 23: 235-253. · 

j -~ LOUKÓTKA, C. ~ 

.J 

J 

1968. Classification of South American Languages. Los Angeles, University of 
California, Latin American Center. 

LYON, P. (org.) 

1974. Native SouthAmericans: Ethnology ofthe least known continent. Boston 
& Toronto: Little, Brown & Co. 

MA TTHIESSEN, P. 

1987. Wildlife in Ame rica. New York: Viking Penguin. 
, 

MAURTUA, V.M. 

1907. Juicio de límites entre el Perú y Bolivia (Contestación al alegato de 
Bolivia). Prueba peruana presentada al gobierno de la República Argentina. 
Buenos Aires: Companía Sud-Americana de Billetes de Banco. 

MAYBURY-LEWIS, D. 

1965. "Prescriptive marriage systems". Southwestem Joumal of Anthropology, 
21 (3): 207-228. 

1967. Akwe-Shavante Society. Oxford: Clarendon. 

1979 . "Cultural categories of the Central Ge". In: D. Maybury-Lewis, org., 
Dialectical Societies: The Gé and Boro ro of Central Brazil. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, pp. 218-246. 

MAYBURY-LEWIS, D. (org.) 

1979. Dialectical societies: The Ge and Bororo of Central Brazil. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press. 



BmuooRAFJA 413 

McCALLUM, C. 

1987. Comunica~ao apresentada ao simpósio "Physiologie et cosmologie en 
Amérique", Azay-le-Ferron. 

1989. Gender, personhood and social organization amongst the Cashinahua of 
Western Amazonia. Doctoral thesis, London School ofEconomics. 

MEILLASSOUX, C. 

1975. Femmes, gréniers et capitaux. Paris: Maspero. 

MEIRELES, D. 

1986. Os Pakaa-Nova. Disserta9ao de mestrado, Universidade de Brasilia. 

MELATTI, J. C. 

1976 (1968]. "Nominadores e genitores: um aspecto do dualismo krahó". In: E. 
Schaden, org.,Leituras deetnologiabrasileira. Sao Paulo: Cia. Editora Nacional, 
pp.139-148. 

1977. "Estrutura social mambo: um sistema australiano na Amazonia". Anuário 
Antropológico 76: 83-120. 

,, 
1978. Ritos de uma tribo timbira. Sao Paulo: Atica. 

1979. "The relationship system of the Krahó" . In: D. Maybury-Lewis., org., 
Dialectical Societies: The Ge and Boro ro of Central Brazil. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, pp. 46-79. 

MENEZES BASTOS, R. J. de 

1978. A Musicológica kamayurá: para uma antropologia da comunicariio no 
Alto Xingu.Brasília: Funai. 

1983. "Sistemas políticos, de comunica9ao e articula~ao social no Alto Xingu". 
Anuário Antropológico 81: 43-58. 

1984-1985. "O payemeramaraka kamayurá: urna contribui9ao a etnografia do 
xamanismo no Alto Xingu". Revista de Antropología, 27/28: 139-177. 

1986~. "Música, cultura e sociedade no AltO'Xingu". Revista de Música Latino 
Americana, 7(1): 51-80. . · 

1986b. "Zur Musikkonzeption der Kamayurá". In: T. de Oliveira Pinto, org., 
Brasilien: Einführung in Musiktraditionen brasiliens. Mainz: Schott, pp. 48-57. 

1986c. "Notas sobre acan9ao do ritual do Yawari dos índios Kamayurá do Parque 
Indígena do Xingu". In: Sandra L. de F. Reís, org., Ana is do 2º Encontro Nacional 
de Pesquisa em Música. Belo Horizonte: Imprensa da UFMG, pp. 105-107. 

1986d. "Myth, music and dance in the formation of ritual discourse among the 
Xinguano Indians of Central Brazil" In: M. Honegger et alli, orgs., Actes du 

J 

--



414 AMAZONIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

13eme Congres de 1 a Societé lnternationale de Musicologie vol. l. Estrasburgo: 
Association des Publications Prés les Universités de Strasbourg, pp. 448-453. 

1986e. "O ritual do ,_Yawari do Alto Xingu: para um etnografia do ciúme, do 
respeito e da vergonha". Comunica9ao apresentada a XV Reuniao Brasileira de 
Antropología, Curitiba. 

1986f. "Música, cultura e sociedade no Alto Xingu: a saga do Yawari.,. 
Conferencia pronunciada nas Terceras Jornadas de Musicología, Buenos Aires. 

1987 a. "Mito e música no Alto Xingu: o ritual do Yawari". Comunica9ao 
apresentada ao Seminário Internacional: Atualidade do Mito, Porto Alegre. 

1987-1988-1989. "Exegeses yawalapití e kamayurá da . cria9~0 do Parque 
Indígena do Xingu e a inven9ao da saga dos Irmaos Villas Boas: introdu9ao e 
notas". Revista de Antropologia, 30/31/32: 391-425. 

1987b (no prelo). "A can9ao como técnica corporal e como expressao: mú~ica, 
cultura e natureza no Alto Xingu". Anais do 3º Encontro Nacional de PesqaJsa 
em Música, Ouro Preto. 

1990. A festa da jaguatirica: urna partitura crítico-interpretativa. Tese de 
Doutorado, Universidade de Sao Paulo. 

Ms. "Onomatopéia, música e língua: para urna teoria apyap (kamayurá) da 
linguagem". Comunicac;ao apresentada no XL VI Congresso Internacional de 
Americanistas (em prepara9ao) .. 

(1"~~ 
r 

197 6. "Adresse et référence dans la classification social e txicao". Actes duXL/Ieme 
Congrés des Américanistes, vol.II: 323-339. 

1977. "Au nom des autres: classification des relations sociales chez les Txicao du 
Haut-Xingu". These de 3eme cycle, U niversité de Paris X-N anterre. 

1978. "Alliance and violence in the Upper Xingu". Inédito. 

1985a. "Présentation" (dossier 'Guerre, societéet vision du monde dans les basses 
terres de l'Amérique du Sud'). Journal de la Société des Américanistes, LXXI: 
129-130. 

1985b. "Jalons pour une étude comparative". -Journal de la Société des 
Américanistes, LXXI: 131-141. 

1988. "Note sur l'adoption chez les Txicao du Brésil Central". Anthropologie et 
Sociétés, 12 (2): 63-72. 

MENGET, P. (org.) 

1985. "Guerre, sociétés et vision du monde dans les basses terres de l'Amérique 
du Sud". Journal de la Société des Américanistes, LXXI: 129-208. 



BmuooRAFIA 415 

MIGLIAZZA, E. 

1982. "Linguistic prehistory and the refuge model in Amazonia". In: G. Prance, ~ 
org., Biological Diversification in the Tropics. New York: Columbia University 
Press, pp. 497-519. 

MONOD,J. 

1987. Wora, la déesse cachée. Paris: Les Editeurs Evidant. 

MONOD-BECQUELIN, A. 

l._975. La Pratique linguistique des indiens Trumai. Paris: SELAF. 

MONTEZON, P. F. de, ed. 

1857. Mission de Cayenne et de la Guyane franfaise. Voyages desjésuites pour 
servir de complément aux lettres édifiantes. Paris: Julien, Lanier, Cosnard & Cíe. 

MULLER, J.-C. 

1982. Du Bon usage du sexe et du mariage. Structures matrimoniales du haut 
plateau nigérian. Paris/Québec: LHarmattan / Serge Fleury. 

MÜLLER,R. 

.. 

1976. A pintura do carpo e os ornamentos xavante: arte visual e comunica~aoJ _ _. 
social. Disserta~ao de mestrado, Universidade Estadual de Campinas. 

1990 [1987] OsAsurinídoXingu: históriaearte. Campinas: Editora da Unicamp. 

MURDOCK,G. 

1949. Social Structure . New York: Free Press. 

MURPHY,R. 

1958. Mundurucu Religion. Berkeley: University of California Press. 

MURPHY, R. & B. QUAIN 

1955. The TrumailndiansofCentral Brazil. Seattle: Universityof Washington 
Press. 

MYERS,F. 

1986. Pintupi Country, Pintupi Sel/: Sentiment, place, and politics among 
Western Desert Aborigines. Washington: Smithsonian lnstitution Press. 

MYERS,N. 

1988. "Threatened biotas: hot spots in tropical forests". The Environmentalist, 8 
(3): 187-208. 



J 

416 AMAZONIA: ETNOLOGIA E H ISTÓRIA INDÍGENA 

NA V ARRETE, R. de 

1964. "Relación de las provincias y naciones de los Indios Aruacas hecha por 
Rodrigo de Navarrete y memoria de Antonio Barbuso sobre los territorios 
costañeros". Relaciones geográficas de Venezuela: 81-94 . 

. NEEDHAM, R. 

1958a. "A structural analysis of Purum society". AmericanAnthropologist, 60: 
75-101. 

1958b. "The formal analysis of prescriptive patrilateral cross-cousin marriage". 
Southwestern Joumal of Anthropology, 14: 199-219. 

1962. Structure & Sentiment: A test case in social anthropology. Chicago: The 
University of Chicago Press. 

1966. "Terminology and alliance. l. Garo, Manggarai". Sociologus, 16.(2): 141-
157. 

1967. "Terminology and alliance. II. Mapuche; conclusions." Sociologus, 17 ( 1 ): 
39-53. 

1971. "Remarks on the analysis of kinship and marriage". In: R. Needham, org., 
Rethinking Kinship and Marriage. Londres: Tavistock (ASA Monographs, 11): 
134. 

1973. "Prescription". Oceanía, 43 (3): 166-81. 

NIMUENDAJU, C. 

1942. The Serente. Los Angeles: Frederick Webb Hodge Anniversary Publication 
Fund. 

1946. The Eastem Timbira. Berkeley, Los Angeles: University of California 
Pres s. 

1981 . Mapa etno-histórico ( 1944). Rio de Janeiro: Funda~ao Instituto Brasileiro 
de Geografía e Estatística. 

1983 [1939] . Os Apinayé. Belém: Museu Paraense Emilio Goeldi. 

NRC (National Research Council). 

1983. Changing Climate: Report of the carbon dioxide assessment committee. 
Washington: National Academy Press. 

NSB (National Science Board). 

1989. Loss of Biological Diversity: A global crisis requiring international 
solutions. Washington: National Science Foundation. 



BmuooRAAA 

ORTIZ, D. (OFM) 

1967. Oxapampa. Lima: Imprenta Editorial San Antonio (2 tomos). 

1969. Chanchamayo Lima, Imprenta y Litografía Salesiana. (2 tomos). 

[OVERING] KAPLAN, J. 

417 

1972. "Cognation, endogamy, and technonimy: the Piaroa example". Southwest
ern Journal of Anthropology, 28: 282-297. 

1973. "Endogamy and the _marriage alliance: a note on the continuity in kindred
based groups". Man, 8(4): 555-570. 

1975. The Piaroa, a People of the Orinoco Basin: A study in kinship and 
marriage. Oxford: Clarendon. 

1977. "Comments (to the symposium Social time and social space in lowland 
South American societies)''. Actes du XL/Jeme Congres lnternational des 
Américanistes, vol.11: 387-394. 

1981. "Review anicle: Amazonian anthropology". Journal of Latín American 
Studies, 13 (1): 151-164. 

1984. "Dualism asan expression of difference and danger: marriage exchange and 
reciprocity among the Piaroa of Venezuela". In: K.Kensinger, org., Marriage 
Practices in Lowland Sou~hAmerican Societies. Urbana: University of Illinois 
Press, pp. 127-155. 

1986. "Images of cannibalism, death and domination in a non-violent society". In: 
D. Riches, org., The Anthropology ofViolence. London: Basil Blackwell: 86-102. 

[OVERING] KAPLAN, J. (org.) 

1977. "Social time and social space in Low land South american societies". A e tes 
du XL!Jeme Congres International des Américanistes, vol.II: 73-94. 

PEIRCE, C. 

1955. Philosophical Writings of Peirce. New ·yf>rJc Dover. 

PELLEPRAT,P. 

1655. Relation des missions des P. P. de la Compagnie de Jésus dans les fles et 
dans la terre f erme del' Amérique méridionale. Paris: S. & G. Cramoisy (2 parties 
en 1 vol.) 

PEREIRA, J. M. 

1889. "Informe del jefe de la expedición exploradora de los valles de 
Chanchamayo". In: Larrabure y Correa, t. III. 



418 AMAWNIA: ETNOLOGIA E HisTóRIA INofGENA 

, 
PEREZ, C. y WOLFF, L. 

• 
1889. "Exploración de las montañas de Chanchamayo i los ríos Pichis i Ucayali". 
In: Larrabure y Correa, t. 111. 

PETESCH, N. ?/ . 
1983. La mort et ~d_entité social e en Amazonie. Les mécanismes de reproduction 
sociale des sociétés je et bororo. Mémoire de maitrise, U:niversité Paris X
Nanterre. 

1984. Le Nom, la relation. Analyse du systeme nominatif dans les sociétés. 
amazoniennes. Mémoire de D.E.A., Université de París X-Nanterre. , 

PICKERSGILL, B. & C. Heiser, Jr • . 

1977. "Origins and distribution of plants domesticated in ~e New World 
Tr9pics". In: C.A. Reed, org., Origins of Agriculture. Haia: Mouton, pp. 803-835. 

r PINTO, M. T. 

L 1989. Os Arara:· tempo, espa\:o e rela~oes sociais em um povo karibe. Disserta\:ªº 
de mestrado, Museu N~cional. 

PIRES,J.M. & G. PRANCE 

1985. ''The vegetation types of the Brazilian Amazon". In: G. Prance & T. 
Lovejoy, orgs., Key Environments: Amazonia. New York: Pergamon Press, pp. 
109-145. 

PITT RIVERS, J. 

1977. The F ate of Shechem or the Politics of Sex: Essays in the anthropology of 
the Mediterranean . Cambridge: Cambridge University Press. 

POLLOCK,D. 

1985. "Looking for a sis ter: Culina siblingship and affinity". In: J. Shapiro & K. 
Kensinger, orgs., "The Sibling Relationship in Lowland South America" (Work
ing Papers on SouthAmericanlndians, 7). Bennington: Bennington College, pp. 
8-15. 

PRICE,D. 

1972. Nambiquara soci.ety. Ph.D. thesis, University of Chicago. 

PURCHAS, S. B. D., The Elder 

1905-1907 [1625-1636]. Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes 
Contayning a History of the World in Sea Voyages and Lands Travells by 
Englishmen and Others. Glasgow: James Mac Lehose & Sons, 20 vol. 



BmuooRAFJA 419 

Question de la frontiere entre la Guyane britannique et le Brésil. 

1903. Mémoire présenté par le Gouvernement de sa Majesté britannique. 
London, Foreign Office, 9 vol. Annexe au contre-mémoire présenté par le 
Gouvernement de Sa Majesté britannique, vol. 11; Documents supplémentaires a 
l' annexe du vol. IV. 

Question des limites du Brésil et de la Guyane anglaise 

1903. Soumise a l'arbitrage de Sa Majesté le Roi d'Italie. Paris: Ducourticoux 
& Huillard. 

RADCLIFFE-BROWN, A.R •• 

1965 [1940]. "Onjoking relationships". In: A. RadcliffeBrown, Structure and 
Function in Primitive Society. New York: Free Press, pp. 90-104. 

1965 [1949]. "A further note on joking relationships". In: A. RadcliffeBrown, 
Structure and Function in Primitive Society: New York: Free Press, pp. 105-116. 

RAIMONDI, A. 

1879. El Peru. Historia de la geografía del Perú. Lima: Imprenta del Estado (3 
tomos). 

RALEIGH, W. 

1596. The Discoverie of the large, rich, and beautiful empyre of Guiana, with a 
relation of the great and golden citie of Manoa (which the Spanyards call El 
Dorado) and province of Emerica, Arromaia, Amapaia and others countries 
with their rivers adioyning: performed en the yeare 1595 by ... London: Hakluyt 
Soc., 1848, Serie I, vol. 3). 

Relaciones geográficas de Venezuela 

1964. Recopilación, estudio preliminar y notas de Antonio Arellano Moreno. 
Caracas, Biblioteca de la Academia nacional de la Historia, 70. 

\ 

RAMOS, A. 

1974. "How the Sanumáacquire their names". Ethnology, XIII: 171-85. 

1977. "O público e o privado: nomes pessoais entre os Sanumá". Anuário 
Antropológico 76: 13-38. 

1978. "Tecnonímia e conceitualiza~ao social entre os índios Sanumá". Anuário 
Antropológico 77: 148-167. 

1981. Hierarquía e .s:imbiose: relafoes intertribais no Brasil. Sao Paulo: Hucitec/ 
INL. 



420 AMAZ6NIA: ETNoLOGIA E H1sTóRIA INoíGENA 

-- 1988. "lndian voices: contact experienced and expressed". In: Jonathan Hill, org., 
Rethinking History and Myth: Indigenous South American perspectives on the 
past. Urbana: University of Illiriois Press, pp. 214-234. 

RENARD-CASEVITZ, F.-M; T. SAIGNES & A.C. TAYLOR-DESCOLA 

1986. L'Inca, l 'espagnol et les sauvages: rapports entre les sociétés 
amazoniennes et andines du XVe auXVIIe siecle. Paris: Editions Recherches sur 
les Civilisations (Synthese nº 21). 

REY RIVEROS, E. 

1956. "El idioma amuesha". Folklore, 3 (36). 

RIBEIRO,D. 

1962. A política indigenista brasileira. Rio de Janeiro: Servi~o de Informa~ao 
Agrícola do Ministério da Agricultura. 

RIVIERE,P . 

. 1969. Marriage among the Trio: A principie of social organisation. Oxford: 
Clarendon. 

1973. The lowland South America culture area: towards a structural definition. 
Inédito. 

1984. Individual and Society in Guiana: A comparative study of Amerindian 
social organization. Cambridge: Cambridge University Press. 

1985. Bride-exchange, bride-capture and bride-service: problems of substitution. 
Inédito. 

ROBINSON, L. 

1967. "Cashibo kinship and social organisation". Información de Campo, Nº 171, 
l.L.V (Lima). 

ROCHEFORT, C. de 

1.658. Histoire naturelle et morale des isles Antilles de l'Amérique. Rotterdam: 
A. Leers. 

RODRIGUES, A . 
. 

1988. "Proto-Tupi evidence for agriculture". Trabalho apresentado no 1 
Congresso Internacional de Etnobiologia, Belém. 

ROOSEVELT, A. 

1987. "Chiefdoms in the Amazon and Orinoco". In: R. Drennan & C. Uribe, orgs., 
Chiefdoms in the Americas. Lanham: University Presses of America, pp. 153-
185. 



BmuooRAFTA 421 

1989. "LostcivilizationsoftheLower Amazon".Natq,ralHistory, February: 74-
83. 

ROSALDO,M. 

1980. Knowledge and Passion: Ilongot notions of self and social life. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

SAHLINS,M. 

1962. Moala: Culture and nature on a Fijian island. Ann Arbor: The University 
of Michigan Press. 

19,65. "On the sociology of primitive exchange''. In: M. Banton, org., The , ... 
Relevánce of Modelsfor SocialAnthropology. Londres: Tavistock (ASA Mono-
graphs 1), pp. 139-236. 

1983. "Raw women, cooked men and other great things of the Fiji lslands". In: P. 
Brown & D. Tuzin, orgs., The Ethnography of Cannibalism. Washington: Society 
for Psychological Anthropology, pp. 72-93. 

1985. /stands of History. Chicago: The University ofChicago Press. 

SALA, G. (OFM) 

1905. "Diccionario Castellano, inga, amuesha y campa". BSGL, ano XV, t. XVII. 

SAN ANTONIO J. (OFM) 

1750. Colección de informes sobre las misiones del Colegio de Santa Rosa de 
Ocopa. Madri: s. ed. 

SANTOS GRANERO, F. 

1980. Vientos de um pueblo. Síntesis história de la etnía amuesha, siglos XVII
XIX. Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

l 986a. The power of love: the moral use of know ledge amongst the Amuesha of 
Central Peru. Doctoral thesis, London School ofEconomics and Political Science. 

1986b. "Power, ideology and the ritual of production in lowland South America". 
Man, 21 (4): 657-679. 

l 986c. "The moral and social aspects of equality amongst the Amuesha of Central 
Peru". Journal de la Société des Americanistes: LXXII. 107-131. 

1987. "Epidemias y sublevaciones en el desarrollo demográfico de las misiones 
amuesha del Cerro de la Sal, siglo XVIII". Histórica, XI (1). 

SCHADEN,E. 

1965. "Acultura~ao indígena". Revista de Antropologia, 13: 13-17. 



422 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

SCHEFFLER, H. 

1971. "Dravidian-Iroquois: the Melanesian Evidence". In: L. R. Hiatt & C. 
Jayawardena, orgs. ,Anthropology in Oceanía, Essays presented to Jan Hogbin. 
Sydney: Angus and Robertson, pp. 231-254. 

SCHMIDT,M. 

1942. Estudos de etnología brasileira. Sao Paulo: Cia. Editora Nacional. 

SCHNEIDER, D. 

1972. "What is kinship all about ?"In: P. Reining, org., Kinship Studies in the 
M organ Centennial Year. Washington: The Anthropological Society ofW ashing
ton, pp. 32-63. 

SCHOMBURGK, R. 

18~841 . "Report of the third expedition into the interior of Guayana ... 1837-
38". Joumal of the Royal Geographical Society of London, 10 (2): 15?f67. 

1845. "Journal of an expedition from Pirara to the Upper Corentyné,inct ... 
Demerara (1843)". Journal ofthe Royal Geographical Society of London, 15: 
1-104. 

SCHW ARTZMAN, S. 

/1988. The Panara of the Xingu National Park: the transformation of a society. 
l_!h.D. thesis, University ofChicago. 

SCHWERIN, K. 

1983-1984. "The kin-integration system among Caribs". Antropologica, 59-62: 
125-153. 

SCHWIMMER, E. 

1973. Exchange in the Social Structure of the Orokaiva. New York: St. Martins 
Pres s. 

SCOTT, J. Major 

1924 "The Description of Guyana", in V. T. Harlow, ed., Colonising Expeditions 
to the West Indies and Guiana, 1623-1667. London, Hakluyt Society , Series II, 
vol. LVI: 142-148 (BM 3662, Sloane Ms., fol. 37b-42b). 

SCOTT,M. 

1963. "Marinahua social organisation". lnformación de Campo, Nº 174c, l.L.V 
(Lima). 

SEEGER,A. 

1980. Os índios e nós. Rio de Janeiro: Campus. 



BmuooRAFIA 423 

1981. Nature and Society in Central Brazil: The Suyá lndians of Mato Grosso. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

1986. "Oratory is spoken, myth is told and song is sung, but they are ali music to 
my ears". In: J.Sherzer & G.Urban, orgs., Native South American Discourse. 
New York: Mouton de Gruyter, pp. 59-82. ___. ·, _ .. _____ _.. __ ~ 

SEEGER, A., R. DaMATTA & E. VIVEIROS DE CASTRO. 

1979. "A constru~ao da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras". Boletim do 
Museu Nacional, 32: 2-19. 

SERRA,O. 

s.d. Comunica~oes pessoais. 

SEYMOUR-SMITH, C. 

1988. Shiwiar: identidad étnica y cambio en el río Corrientes. Quito: Ediciones 
Abya-Y ala/CAAAP. 

SHAPIRO,J. 

1984. "Marriage rules, marriage exchange, and the definition of marriage in 
lowlandSouthAmerica". In: K. Kensinger,org.,Marriage PracticesinLowland 
SouthAmerica. Urbana: University of Illinois Press, pp.1-32. 

SHAPIRO, W. 

1970. "The ethnography of two-section systems". Ethnology, IX (4): 380-388. 

SHERZER, J. & G.URBAN (orgs.) 

1986. Native SouthAmerican Discourse. New York: Mouton de Gruyter. 

SILVA, M. 

1993. Romance de primas e primos: urna etnografia do parentesco waimiri-atroari. 
Tese de doutorado, Museu Nacional. 

SMITH,N. 

1980. "ft .. nthrosols and human carrying capacity in Amazonia". Annals of the 
American Association of Geographers, 70 (4): 553-566. 

SMITH, R. C. 

1974. "Los Amuesha: una minoría amenazada''. Participación, 5. 

1976. "The Amuesha of Central Peru". Akwesasne Notes, 10 (2). 

SOLANO, J. 

l~ 758] 1843. "Voyage dans la Guyane espagnole (traduit de l'espagnol d'apres 
le manuscrit de la bibliotheque de M. Temaux-Compans)". Nouvelles Annales 

@ 



424 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

des Voyages et des Sciences géographiques XCVII (I): 334-359 et XCVIII (JI): 
5-47. 

SPARREY,F. 

1905-1907. "The Description of the lle of Trinidad. The rich Country of Guiana 
and the mightie River of Orenocco". In S. B. D. Purchas, The Elder, Hakluytus 
Posthumus or Purchas his Pilgrimes Contayning a History of the World in Sea 
Voyages and Lands Travells by Englishmen and Others. Glasgow: James Mac 
Lehose & Sons, vol. 16, chap. XI: 301-309. 

STEINEN, K. von den. 

1940. Entre os aborígenes do Brasil Central. Separata da Revista do Arquivo 
Municipal, n. XXXIV-LVIII, Sao Paulo. 

STRATHERN, M. 

1984. "Marriage exchanges: a Melanesian comment". Annual Review of Anthro
polo gy, 13: 41-73. 

TA YLOR-DESCOLA, A.-C. 

1983. "The marriage alliance and its structural variations in Jivaroan societies". 
Social Science Information, 22 (3): 331-353. ---1984. "L'americanisme tropical: une frontiere fossile de l'ethnologie ?".In: B. 

~ RuppEisenreich, org., Histoires de l~nthropologie: XVI-XIX siecles. Paris: 

,____ 
Klinksieck, pp. 213-233. 

1985. "L'art de la réduction. La guerre et les mécanismes da la différenciation 
tribale dans la culture jívaro". Joumal de la Société des Américanistes, LXXI: 
159-173. 

1989. La parenté jivaro (capítulo de tese de estado em prepara~ao) . Inédito. 

no prelo. "Les bons ennemis et les mauvais parents: le traitement symbolique de 
l 'alliance dans les rituels de chas se aux tetes des Shuar (J í varo) del 'Eq uateur". In: 
F. Héritier & E. Copet-Rougier, orgs., La symbolique de l 'alliance. 

TCHERKEZOFF,S. 

1983. Le Roi nyamwezi, la droite et la gauche: révision comparative des 
classifications dualistes. Paris: Maison des Sciences de l'Homme. 

TEDLOCK,D. 

1971. "On the translation of style in oral narrative''. Joumal of American 
Folklore, 84: 114-133. 



BIBLIOGRAFlA 425 

THOMAS,D. 

1972. "An indigenous trade system of Southeast Estado Bolivar, Venezuela". 
Antropologica, 33: 3-37. 

1977. "Pemon zero-generation terminology: social correlates". In: K. Kensinger 
& D. Thomas, orgs., "Social Correlates of Kinship Terminology" (Working 
PapersonSouthAmerican lndians, 1). Bennington: Bennington College, pp.63-
81. 

1979. "Sis ter' s daughter marriage among the Pemon". Ethnology, XVIII ( 4): 380-
388. 

1982. Order without Government: The society of the Pemon lndians of Ven
ezuela. Urbana: University of Illinois Press. 

TOCANTINS, A.M.G. 

·1877. "Os Mundurucu". Revista Trimestral do Instituto Geographico e 
Etnographico do Brasil, t. XL, parte 2ª: 73-161. 

TOMACHEVSKI, B. 

1970: "Sobre el verso". In: 'f.Todorov, org., Teorías de la literatura de los 
formalistas rusos. Buenos Aires: Signos. 

TORAL, A. A. de. 

s.d. O rari e o ijasso-uedu. Inédito. 

TORRALBA, P. 

1986. Los Sharanahua. Madri: Secretariado de Misiónes Dominicanas. 

TOWNSLEY, G. 

1987. "The outside overwhelms: Yaminahua dual organization a,nd its decline". 
In: H.O. Skar & F. Salomon, orgs., Natives and Neighbours: Anthropological 
essays. Gotemburgo: Ethnographic Museum (Etnografiska Studier 38), pp. 355-
376. 

~· 1988. Ideas of order and patterns of change in Y ami nahua society. Doctoral thesis, 
Cambridge University. 

TRAUTMANN, T. 

1981. Dravidian Kinship . Cambridge: Cambridge University Press. 

TROUBETZKOY, N. 

[1939] 1986. Príncipes de phonologie. Paris: Klincksieck. 



426 AMAZONIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA lNDíGENA 

TURNER, T. 

1966. Social Structure and Política! Organization among the Northern Kayapó. 
Ph.D. thesis, HarvardUniversity 

1979. "The Ge and Bororo societies as dialectical systems: a general model". In: 
D. Maybury-Lewis, org., Dialectical Societies: The Gé and Bororo of Central 
Brazil. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pp. 147-178. 

1979. "Kinship, Household, and Community Structure among the Kayapó". In: D. 
Maybury-Lewis, org., Dialectical Societies: The Ge and Bororo of Central 
Brazil. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, pp. 179-214. 

1980. "The social skin". In: J. Cherfas & R. Lewin, orgs., Not Work Alone. 
Londres: TempleSmith, pp. 112-140. 

1984. "Dual opposition, hierarchy, and value: moiety structure and synibolic 
polarity in Central Brazil and elsewhere". In: J.C.Galey, org., Différences, 
valeurs, hiérarchie (textes ojferts a Louis Dumont). Paris: Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, pp. 335-370. 

1988. "Ethno-ethnohistory: mytb and history in N ati ve South American represen
tations of contact". In: J. Hill, org., Rethinking Myth and History: lndigenous 
SouthAmerican perspectives on the past. Urbana: U niversity oflllinois Press, pp. 
235-281. 

s/d. "The Kayapó of Southeastern Pará". A ser publicado em Povos Indígenas no 
Brasil, VIII. Sao Paulo: CEDI, no prelo 

UNITED STA TES 

1896-1897. Comission on Boundary between Venezuela and British Guaiane. 
Washington: Government Printing Office, 1 O vols. 

URBAN, G. 

1987. "Style in South American Indian languages". Comunica~ao apresentadana 
lnternational Working Conference on Amazonian Languages, Eugene. 

V ALCÁRCEL, D. 

1946. Rebeliones indígenas. Lima: s. ed. 

VARESE, S. 

1968. La Sal de los Cerros. Una aproximación al mundo Campa. Lima: 
Ediciones Retablo de Papel. 

VERSWIJVER, G. 

1983. "Cycles in Kaiapo naming practices". Communication and Co gnition, 16 
(3): 301-323. ' 



BmuooRAFlA 427 

1984. "Ciclos nas práticas de nomina9ao Kaiapó". Revista do Museu Paulista, 
N.S. XXIX: 97-124. 

VIDAL,L. 

1977. Morte e vida de uma sociedade indígena brasileira. Sao Paulo: Hucitec. 

VIERTLER, R. 

1978. "O estudo do parentesco e as práticas de nomina9ao entre os índios Bororo". 
Revista de Antropologia, 21 (1): 61 -68. 

VILA<;A, Af~J.a.. /J. 
1992 [1989]. Comendo comogente:formasdo canibalismowari (Pakaa-Nova). 
Rio de Janeiro: EDUFRJ/ANPOCS. 

VILLALON, M. E. 

1983-1984. "Network organization in Eñapa society: a first approximation". 
Antropologica, 59-62: 57-71. 

VILLAS BOAS, O. & C. VILLAS BOAS. 

1970. Xingu: os índios, seus mitos. Sao Paulo: Edibolso. 

VIVEIROS DE CASTRO, E. 

1977. lndivíduo e sociedade no Alto-Xingu: os Yawalapití. Disserta9ao de 
mestrado, Museu Nacional. 

1978. "Alguns aspectos do pensamento yawalapíti (Alto Xingu): classifica9oes e 
transforma9oes". Boletim do Museu Nacional, 26: 141. 

1986. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: J. Zahar/ANPOCS. 

1987. "Sociedades minimalistas: a propósito de um livro de Peter Riviere". 
Anuário Antropológico 85: 265-282. 

1989. Modelos dravi~ianos na Amazonia: um programa de investiga9ao. lnédito. > 
1990. "Princípios e parfunetros: um comentário a L'Exercice de la parenté". 
Comunicariio do PPGAS, 17. 

WAGLEY,C. 

1977. Welcome ofTears: The Tapirape lndians of Central Brazil. New York: 
Oxford University Press. 

WARD, J. (org.) 

1975. The Concise Oxford Dictionary of Music. Oxford: Oxford University 
Press. 



428 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

WERTHEMAN,. A. 

1876. "ExploracióndelosríosPerené, Tam~o i Ucayali". In: LarrabureyCorrea, 
t. 111. ' 

WHITEHEAD, N. L. 

1988. Lords of the Tiger Spirit. A History of the Caribs in Colonial Venezuela 
and Guyana ( 1498-1820 ). Dordrecht, Holland-Providence, USA: Foris Publica
tions/Koninklijk Institut voor Tall-Land en Volkenkunde (Caribbean Series 1 O). 

WILLIAMSON, J. A. 

1923. English Colonies in Guiana and the Amazon, 1604-1668. Oxford: 
Clarendon Press. 

YALMAN, N. 

1962. "The structure of the Sinhalese kindred: a re-examination of the Dravidian 
terminology". American Anthropologist, 64 (3-1 ): 548-575. 

1967. Under the Bo Tree. Berkeley: University of California Press. 

ZARUR, G. 

1975. Parentesco, ritual e economía no Alto Xingu. Brasília: FUNAI. 



SOBRE OS AUTORES 

Simone Dreyfus-Gamelon - Diretora de estudos da Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (París) e pesquisadora do CNRS, real izo u pesquisas entre 
os Kayapó do Brasil central e entre os Caribe da Guiana. Publicou Les Kayapo 
du N ord ( 1963) e diversos trabalhos sobre os sistemas de parentesco amerindios 
e sobre a etnohlstória da América do Sul setentrional. 

TerenceS. Turner-Ph.D. pela UniversidadedeHarvard (1966) e professordo 
Departamento de Antropología da Universidade de Chicago, trabalha comos 
Kayapó desde 1964, tendo publicado vários estudos influentes sobre aorgani
za~ao social e mitología dos povos Je do Brasil central. Anuncia para breve o 
livro Critique of Pure Culture. 

Fernando Santos Granero - Doutor em antropología pela London School of 
Economics (1986), trabalha comos Amuesha da Amazonia peruana. Publicou 
The Power of Love: The moral use of knowledge amongst the Amuesha of 
Central Peru (1991). Foi diretor do Centro de.ln'\'estigación Antropologica de 
la Amazonia Peruana (!quitos, Peru), é atualmente professor na Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) em Quito. 

Bruna Franchetto - Doutora em antropología pelo Museu Nacional (UFRJ, 
1986) e lingüista, es tuda as línguas caribe, notadamente o kuikúro (Alto Xingu ), 
sobre a qual escreveu sua tese de doutorado. Profess<?ra no Departamento de 
Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde.1988, trabalha atual
mente no Departamento de Antropología e no Programa de Pós-Gradua~ao em 
Antropología Social do Museu Nacional, da mesma universidade. 



430 AMAZÓNIA: ETNOLOGIA E HISTÓRIA INDÍGENA 

Rafael José de Menezes Bastos-Doutor em antropologia pela Universidade de 
Sao Paulo (1990) e professor no Departamento de Ciencias Sociais da Univer
sidade Federal de Santa Catarina, é especialista em etnomusicologia. Sua tese 
de doutorado versou sobre o ritual do Yawari dos Kamayurá (Alto Xingu). 
Publicou A Musicológica Kamayurá (1978), baseada em sua disserta9ao de 
mestrado na Universidade de Brasília. 

Eduardo B. Viveiros de Castro-Doutor em antropología pelo Museu Nacional 
(UFRJ, 1984). Trabalhacom os Araweté do Sul do Pará desde 1981. Publicou 
.From the Enemy's Point of View: Humanity and Divinity in an Amazonian 

" Society(1992).EprofessornoDepartamentodeAntropologiaenoProgramade 
Pós-Gradua~ao em Antropologia Social do Museu Nacional desde 1978. 

Márcio Ferre ira da Sil va-Lingüista de f orma~ao, defendeu recentemente sua 
tese de doutorado em Antropologia (Museu Nacional UFRJ, 1993),, sobre o 
sistema de parentesco dos Waimiri-Atroari. Professor do Departamento de 
Antropología da Universidade Estadual de Campinas. 

Catherine V. Howard - Aluna do doutorado na Universidade de Chicago, 
termina sua tese de Ph.D. sobre a sociedade waiwai (Brasil-Guiana). 

Vanessa R. Lea - Doutora em antropologia pelo Museu Nacional (UFRJ, 
" 1986), trabalha com os Kayapó, sobre quem escreveu diversos artigas. E 

professora no Departamento de Antropología da Universidade Estadtial de 
Campinas desde 1987. 

Aparecida N. Vila~a-Mestre em antropología pelo Museu Nacional (UFRJ, 
1989) e doutoranda na mesma institui~ao. Sua disserta~ao de mestrado, premi
ada pela Associa~ao Nacional de Pós-Gradua9ao e Pesquisa em Ciencias 
Sociais, foi publicada em 1992 sob o título Comendo como gente: formas de 
canibalismo 1<vari'. Continua trabalhando com os Wari' (Pakaa-Nova) de 
Rondonia. 

Patrick Menget - Doutor em antropología pela Universidade de París X -
Nanterre (1977), trabalha com os Txicao (Arara) do Xingu desde 1974. 
Publico u di versos artigos sobre etnología amazónica (guerra, parentesco, ritual) 
e sobre a história da antropología. Inicia urna pesquisacom os Kogi (Colombia). 



SOBRE OS AUTORES 431 

Phillippe Erikson - Doutor em antropología pela Universidade de Paris X -
Nanterre (1990) com urna tese sobre os Matis, grupo de língua pano da 
Amazonia ocidental. Faz pesquisa atualmente entre sociedades pano da Bolívia. 
Publicou trabalhos sobre a etnohistoria e a construc;ao da identidade étnica dos 
Pano, além de artigos sobre a ca~a e os animais de estima~ao na Amazonia 
indígena .. 

' .. 

Marco Antonio Gon~alves - Mestre em antropología pe lo Museu Nacional 
(UFRJ, 1988) e doutorando na mesma institui~ao, trabalha comos Mura-Piraha. 
Sua disserta~ao de mestrado acaba de ser publicada (O significado do nome: \ 
cosmologia e nomina~ao entr~ Piraha).-É professor no Departamento de ) ~ f, 
Ciencias Sociais da.Universidade Federal do Rio de Janeiro. \.../ 

Nathalie Petesch - Doutora em antropología pela Universidade de París X -
Nanterre (1992) com urna tese sobre a organiza9ao social e a cosmología dos 
Karajá do Brasil Central. 

William L. Balée - Ph.D. em antropologia pela Universidade de Columbia 
( 1984) com urna tese sobre a sociedade ka' apor (Maranhao ), é especialista em 
etnobotanica e etnoecologia, com vários artigos importantes em revistas 

I 

especializadas. Prepara um livro sobre aetnobotanicaka' apor (Footprints of the 
Forest) . Foi pesquisado,r do Museu Paraense Emilio Goeldi, e é atualmente 
professor no Departamento e Antropología da Universidade Tulane (New 
Orleans). 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



Este livro foi impreaao na 
LIS GRAFICA E EDITORA LTOA. 
Rua Visconde de Parnaíba. 2.753 • Belen: inM 
CEP 03045 • SAo Paulo • SP • Fone: 292-5666 
com li lmes fornec idot pelo edl1or. 



l 
' 

• 

\ 

'\ 

\ 

' 



• 

' s É R E 

ESTUDOS 

\ 

Os quinze trabalhos aqui publicados servem de~ 
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atuais da antropologia e da história da Amazo
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análise dos regimes de historicidade ameríndios 
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mando criticamente objetos clássicos da antro
pologia, como o parentesco e a organiza~ao so
cial, de modo a enriquecer os paradigmas analí
ticos disponíveis; aprofundando a interpreta~ao 
das cosmologias nativas segundo suas linhas de 
for~a caracteríslicas; avaliando restrospectiva e 
prospectivamente a intera~o crucial entre socio
diversidade e biodiversidade na Amazonia - os 
artigos aqui reunidos refletem a variedad e temá
tica e o dinamismo teórico da etnología amaz6-
nica contemporanea. 
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