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PARENTESCO KRAHÔ: ESPAÇO E DINÂMICA 

Vilma Chiara (*) 

ABSTRACT 

This article deals only with kinship problems related to consanguinity. lt 
is an outline of a partia! kinship system, in which we have tried to stress the 
importance of consanguinity as a nucleous, together with the physical space 
of the house. 

Since the residence rule is uxorilocal, one observes the dynamics of the 
circulation of males. A tendency to accept marriage between cross-cousins in 
supported by arrangements in the classificatory terminology. 

Another aspect of these dynamics is the behaviour manifested between 
relatives and non-relatives. One notices a clear opposition of publicly expres
sing an individual's kinship circle. The establishing of this circle is related to 
the life cycle, with its diff erent phases; the socialization of the child through 
basic general behavior; the restriction of kinship through discriminatory be
haviour, leading to wider possibilities of marriage; the subsequent multiplica
tion of alliance ties which indirectly become consanguineous, for they are set 
by the descendents, possibly leading to a wider poli ti cal solidarity (for the 
males). 

ln conclusion, we have stressed the functional role of the space of the 
house as a catalyst of the notion of consanguinity and solidarity, expressing 
the nucleous of the kinship structure as two basic axes: a vertical one, linking 
parents and children through consanguinity, anda horizontal one, linking si
blings through solidarity. 

As dimensões deste trabalho nos levaram a restringir o estudo do paran
tesco Krahô apenas no que concerne à consangüinidade. Mencionaremos, 
também, certos problemas decorrentes da terminologia e do comportamento 
que opõem os parentes aos não-parentes, bem como os que tocam à proibição 
do incesto. 

Porém, a nossa preocupação principal foi a de excluir, do que considera
remos "um sistema de parentesco", toda a complexidade que as regras de no
minação lhe emprestam(l>. Trata-se de um ensaio de análise e interpretação do 
sistema de parentesco baseado na consangüinidade. 

A eleição do que se considera um sistema tem muito de arbitrário. Depen
dendo das considerações do antropólogo e também da configuração etnográfi
ca, um sistema pode ser mais ou menos amplo. Esta elasticidade foi por nós 
sentida durante as observações no campo e mais agudamente no momento de 
ordená-las e explicá-las. 

Poderíamos dizer que o parentesco por consangüinidade nada mais é do 
que um subsistema do parentesco, tal como seria também um estudo da termi-

(*) Do Comitê Français contre la Faim. 
(1) Melatti (1973) o incluiu no seu trabalho sobre o parentesco Krahô, o que lhe trouxe uma 

complexidade incômoda para uma primeira análise do problema. 
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nologia, etc. Dumont ( 1971) aborda esses problemas de caracterização de siste
ma e de subsistema. Notamos que suas observações vão de encontro aos pro
blemas por nós enfrentados quando decidimos nos circunscrever à consangüi
nidade. 

Consideramos, pois, este trabalho, como apenas uma etapa de um estudo 
mais amplo sobre o parentesco. 

Mais uma razão que nos levou aos cortes entre consangüinidade, aliança e 
nominação, é o fato de que cada um desses núcleos de problemas ou, no caso, 
cada um desses subsistemas, é regido por um "móvel", por uma dinâmica so
cial. 

Observamos que a consangüinidade delimita o parentesco e, no campo ri
tual, entrosa o espaço doméstico ao espaço político. 

Pela nominação, é o indivíduo quem é levado do espaço doméstico ao es
paço cerimonial. 

A questão de parentes afins, de ·aliança, é uma questão de categorias 
quando eles se opõem aos consangüíneos. Essa oposição será tratada neste tra
balho. 

Como vemos, torna-se mais acessível à compreensão do funcionamento e 
da estrutura do parentesco se abordarmos cada uma dessas partes, para depois 
tentarmos uma síntese que seria toda a estrutura do sistema de parentesco. 

Não nos preocuparemos com a classificação, em termos comparativos, do 
sistema de parentesco Krahô. Melatti, em sua tentativa de enquadrar esse siste
ma ao do tipo Crow-Omaha, considera também as regras de nominação. Tipi
ficar um f enômeno não. o explica e nós podemos acompanhar no trabalho de 
Melatti (1973) como o fato de ser ou de não ser Crow-Omaha, não traz nenhu
ma luz ao funcionamento do parentesco. 

Deixando pois as implicações teóricas do tipo classificatórias, procurare
mos apenas ordenar e explicar os dados etnográficos. Levamos em conta, em 
primeiro lugar, as regras explicitadas e conscientes que os índios têm a respeito 
da consangüinidade. Aliaremos a esses dados outros que completam a análise 
e nos dão bases para uma interpretação que queremos, mais próxima possível, 
da realidade social indígena. 

A noção de consangüinidade está aliada à noção de limite de parentesco. 
Ela é considerada como uma "corrente de sangue" que se alastra ligando os 
parentes vivos de cinco gerações: a dos avós, a dos pais, a de Ego, a de seus fi
lhos e netos. Para além das duas gerações acima e das duas gerações abaixo de 
Ego, o parentesco se anula. 

Como Carneiro da Cunha (1978) já assinalou, não se registra a idéia de 
ancestrais nem o seu corolário, o culto dos antepassados (2). 

A descendência já é reconhecida pelos Krahô, tanto pela linha materna 
como a paterna. A consangüinidade e o círculo de parentesco abrange, pois, 
membros das duas linhagens. 

(2) O que se observa também entre muitas tribos brasileiras. 
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Essa noção básica faz com que pelos laços de parentesco o círculo de pa
rentes se alastre como uma mancha, incluindo um grande número de pessoas de 
uma aldeia e mesmo de várias aldeias. Isso porque os irmãos do pai e os irmãos 
da mãe de Ego habitam outras casas, as de suas respectivas esposas (regra uxo
rilocal). 

Quando examinamos a terminologia do parentesco que vigora entre os 
Krahô, observamos que, sendo classificatória, apelações imputadas a parentes 
consangüineamente próximos e diretos também o são a outros com o qual Ego 
tem laços indiretos de consangüinidade. Por exemplo, o termo "pai" é tam
bém aplicado ao marido da irmã da mãe. Os primos paralelos matrilineares 
são "irmãos" de Ego. É muito pertinente, neste caso, e o diremos aqui de pas
sagem, o fato de que esse "pai" se encontra "íntegrado" à família extensa ma
trilocal de Ego. 

Os parentes consangüíneos e classificatórios ocupam uma situação oposta 
à dos não-parentes. Toda a população Krahô se divide, pois, nessas duas cate
gorias: parentes = meikwe e não-parentes = mêikwe nare (nare = negação). 

A distinção entre essas duas categorias é marcada pelo comportamento 
.dispensado por Ego. O comportamento se apresenta como um conjunto de ati
tudes opostas e adquire, deste fato, um papel de linhagem. Sabe-se que Ego es
tá se dirigindo a um não-parente pelo tipo de comportamento que ele demons
tra. 

Podemos sumarizar as normas de comportamento levando em conta a 
oposição que se nota, em três ordens de atitude: 

1. na vida cotidiana 
2. no plano econômico 
3. no cerimonial 

Atitude na vida cotidiana 

parentes X não-parentes 
respeito X atitude jocosa 

Atitude no plano econômico 

parentes X não-parentes 
troca generalizada X troca restrita 

Atitude cerimonial 

parentes X não-parentes 
solidariedade X agressividade 

Podemos assim descrever essas atitudes. 

Respeito - "com parentes não se brinca", dizem os índios. "A gente não 
toca num parente, não empurra, não vai pegando no braço dele, não caçoa de-
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le nem com ele. Não se fala "feio", "bruto", mas sempre com jeito para não 
ofender''. 

Atitude jocosa - "se não é parente, pode brincar, mas nunca bater ou 
ofender. A gente caçoa, fala com liberdade" . O informante se refere a alusões 
sexuais. Essa atitude é indiferentemente mantida com indivíduos dos dois se
xos. 

No plano das relações econômicas, observa-se uma nítida solidariedade 
entre parentes, pelo tipo de troca generalizada. 

Trocas generalizadas - "entre parentes a gente se ajuda, não se faz ques
tão de nada. Quando um precisa, pede, a gente vai na roça com ele, pega no 
trabalho. Ele dá comida, a gente também dá. Até presente não precisa pagar. 
Um parente dá presente para outro. Se alguém se machuca, se morre, os pa
rentes choram e não é preciso pagar o choro deles. Quando alguém chega em 
outra aldeia, vai logo entrando na casa de um parente, fica lá, come lá 
mesmo". 

Troca restrita - ao contrário, entre não-parentes tudo é imediatamente re
tribuído. Paga-se todo e qualquer serviço prestado, inclusive o choro ritual. 
Todo objeto ou alimento é retribuído de maneira julgada equitativa. Qualquer 
ofensa ou ferimento é alvo de indenização. · 

Atitudes agressivas - qualquer gesto ou palavras agressivas são considera
das sempre inoportunas mesmo entre não-parentes na vida, cotidiana. Ocasio
nalmente levantam-se discussões que são imediatamente dissipadas pelos mais 
velhos. A agressividade é um ato cerimonial. Durante certos rituais, esse tipo 
de atitude é manifestado nos atos de atirar objetos (frutos ou carne) no corpo 
de um não-parente. Jogar algo a alguém na vida cotidiana é considerado ofen
sivo. 

À essa agressividade cerimonial corresponde a solidariedade que se traduz 
da seguinte forma: "Na corrida de toras, quando um homem vem cansado, as 
mulheres que são suas parentes vêm ajudar: pegam na tora e a carregam um 
pouco para ele" (trata-se da corrida de toras - Apunré). "Nas festas, as mu
lheres vêm refrescar o parente delas que está labutando, cantando. Ele está to
do suado e então as irmãs, a mãe, a tia, vêm com cabaça e derramam água 
fresca no corpo dele"(3). 

Essas atitudes aqui discriminadas definem categorias, mas não grupos fi
xos. Um indivíduo pode mudar de atitude no seu relacionamento com seus pa
rentes, transformando-se em não-parentes. Com isso, ele estabelece novos li
mites de parentesco. Por esse motivo é que existe a necessidade de se lançar 
mão de uma demonstração pública através de atos cerimoniais <4>. 

O comportamento indicado para os não-parentes, quando aplicado a um 
parente, quebra irreversivelmente os laços de parentesco e, com isso, a barrei
ra da proibição do incesto. 

(3) Sobre esse~ atos cerimoniais temos descrições pormenorizadas no livro de Melatti (1978). 
(4) Melatti indica as cerimônias que são, praticamente, a comunicação dos limites de parentesco 

dos jovens, quando descreve a realização dos ritos Hawarijê e Cuhujarkwá. Em outras ceri
mônias, porém, há gestos rituais correspondentes. 
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Essa dinâmica se processa por etapas da vida de Ego: Ego-criança, Ego
adolescente, Ego-pai-de-família, Ego-político. O seu movimento se assemelha
ria a um defluxo e um refluxo do círculo de parentesco. 

Ego-criança - se relaciona com os parentes matrilineares em primeiro lu
gar<5> e esse relacionamento se estende aos parentes do pai(6).0 seu círculo ini
cial de parentesco é abrangente, incluindo o maior número de consangüíneos e 
parentes que são afins, evidentemente, de seus ascendentes e de seus irmãos. 

Ego-adolescente - acordando para o interesse sexual e para o casamento, 
começa a excluir certos parentes de sexo oposto do seu círculo de parentesco, 
abrindo, assim, mais oportunidades para ter parceiros sexuais ou um perspec
tivo cônjuge. Aliás, os não-parentes são chamados individualmente: esposo ou 
esposa (ipje ou iprõ) ou coletivamente: meipje ou meiprõ (me = plural). 

Existem, porém, barreiras para a quebra dos laços de parentesco. O que 
dificulta a compreensão dos mecanismos que enrijecem ou atenuam essas bar
reiras é a terminologia classificatória. Tentaremos assinalar as nuances que pu
demos anotar nas nossas investigações. No trabalho de Melatti (1973) há casos 
de quebra de laços de parentesco que ilustram a dificuldade que encontramos. 
Julgamos inoportuno sobrecarregar este artigo com os exemplos que nos servi
ram como guia para descobrir ond~ pode passar a linha limítrofe e ultrapassá
vel do parentesco. Limitar-nos-emos a esboçar o quadro das proibições do in
cesto, chamando a atenção para a existência de dois tipos de barreiras: a con
sangüinidade biológica e a residência. 

A consangüinidade biológica afasta a possibilidade de haver relações se;.. 
xuais entre pais e filhos, tios e sobrinhos, avós e netos e entre irmãos. 

A terminologia classificatória tem uma especial relação com a residência. 
As barreiras sã9 intransponíveis entre primos paralelos matrilineares, pois, 
além de serem "irmãos'' classificatórios, são originários da mesma casa que 
Ego. Pelo mesmo motivo, o irmão da mãe (também originário da casa de Ego 
feminino) não se casa com sua sobrinha uterina. O casamento de uma mulher 
com seu tio paterno é visto com muita reserva, mas tem acontecido. 

Os primos paralelos patrilineares não são irmãos classificatórios de Ego, 
mas "pai", "avô" ou "avó". Eles são de outra casa; portanto, as barreiras, se 
bem que existentes, são menos rígidas. Para os primos cruzados há menos rigi
dez na proibição do incesto. 

A tolerância com respeito ao casamento desses parentes mais próximos, 
quando originários de casas diferentes, é discutida pelos parentes mais velhos. 
Estes criticam os jovens que afoitamente quebram barreiras com uma certa le
viandade, não tendo o respeito que deveriam ter. Porém, .eles próprios conser
tam o casamento de seus filhos com parentes. 

Tendo indicado o panorama do tabu do incesto com que depara Ego
adolescente, passamos para a situação de Ego-pai-de-família . 

. (5) Lembramos que a regra de residência é uxorilocal. 
(6) Observa-se que Ego encontra os mesmos termos de parentesco que aprendeu .em casa, refe

rentes aos parentes de sua mãe na casa dos parentes de seu pai. 
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Ego-pai-de-/ amília - depois do casa~ento, homens e mulheres adqui
rem, ou espera-se que adquiram, uma certa estabilidade e o seu círculo de pa
rentes se torna mais ou menos delimitado nos primeiros anos do matrimônio. 

A questão de extensão do parentesco é mais significativa para o homem 
do que para a mulher. Ele vê seu vínculo de afinidade com os parentes de sua 
esposa firmarem-se através da consangüinidade que se estªbelece entre seus fi
lhos e eles. 

À medida em que o casamento de Ego se prolonga, esses vínculos se tor
nam mais estáveis e, através deles, o seu círculo de parentes se amplia. Esse ho
mem necessita de parentes para a sua seguinte etapa de vida, a de homem polí
tico. 

Ego-político - o homem que ascendeu à direção da casa de sua esposa se 
torna um dos líderes da aldeia. Ele pode passar a ser um dos membros do con
selho, se assim o desejar e se tiver os dons de oratória e de liderança para tal. 

Nesse caso, ele necessita da solidariedad.e e do respeito do maior número 
de pessoas de sua aldeia e mesmo de outras aldeias. Isso ele consegue quando, 
pela sua vivência, o seu círculo de parentes volta a ser tão vasto como o era 
quando criança. 

Até aqui, acompanhamos o aspecto dinâmico do parentesco Krahô. Vi
mos como esse dinamismo parte de um núcleo central, a casa, onde existem as 
barreiras mais fortes contra o incesto. 

Esse núcleo central parece indicar o ponto de convergência da estrutura 
do parentesco. Acreditamos que nesse espaço social - a casa - encontramos 
os fundamentos do parentesco consangüíneo, da terminologia classificatória, 
ou pelo menos o seu paradigma, do comportamento e, também, as linhas dire
trizes da nominação<7). 

A casa tem, para os Krahô, uma conotação de ventre materno e de inte
rior da terra<8>. A mulher, pela regra uxorilocal do casamento, está definitiva
mente vinculada à sua casa de origem e seu marido a ela se vincula, paulatina
mente, no decorrer de sua vida matrimonial. Ao mesmo tempo, ele não se des
liga de sua casa de origem. 

É, portanto, através da ligação residencial que se processa a solidariedade 
fundamental entre irmãos, entre pais e filhos, entre a criança, afinal, e seus pa
rentes das casas materna e paterna. 

Essa solidariedade se manifesta de duas maneiras, através do casamento: 

(7) No que diz respeito à casa, indicamos apenas que o nome de um recém-nascido masculino lhe 
é outorgado por um originário da casa de sua mãe. O nome feminino é originário da casa de 
origem do pai da criança. 

(8) Na impossibilidade de desenvolver, neste trabalho, toda a estrutura mental da cosmologia 
Krahô em que se evidenciam essas ligações, citamos apenas um fato esclarecedor por ter sido 
já publicado por Carneiro da Cunha(l 978), e que abreviamos nesta nota: as exéquias de um 
homem são realizadas na casa de sua mãe ou de uma de suas irmãs, isto é, naquela casa à 
qual ele se vincula pela sua origem. Seria a volta ao ventre materno, para de lá ingressar, pela 
sepultura, no ventre da Terra. 
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1. No caso dos primos paralelos ou irmãos classificatórios, a solidarieda
qe entre eles exclui a possibilidade de casamento; 

2. No caso dos outros primos há uma tendência a permitir, e mesmo favo
recer, o casamento, sob a justificativa de que é interessante "casar-se entre pa
rentes". 

Na realidade, se um homem envia seu filho para se casar com a filha da 
sua irmã, ele lhe facilita seu entrosamento na casa da qual ele próprio é origi
nário. Se ele envia seu filho à casa de seu irmão, ele conta com a solidariedade 
deste para o mesmo fim. 

Ao mesmo tempo, uma mulher que é representante da casa de seu irmão, 
recupera o filho deste aceitando-o como marido de sua filha. 

Trata-se, enfim, da solidariedade entre pessoas originárias da mesma casa 
e da tendência a "recuperar o sangue" daqueles que dela saíram pelo casamen
to. O homem, por seu lado, almeja instalar e integrar seu filho na sua casa de . 
origem. 

· A própria terminologia classificatória Krahô acusa essa tendência. No 
que concerne aos termos referentes aos tios e primos cruzados, aos paralelos 
da linha paterna, acreditamos perceber uma intenção: a de distanciar esses pa
rentes colocando-os à margem do limite de consangüinidade. Dessa maneira, 
torna-se possível recuperar, a curto prazo, um parente que, sendo consangüí
neo biologicamente, o é distante pela terminologia. 

O tio materno é relegado ao limite do parentesco, desde que assume a 
mesma apelação que o avô (keti). O seu filho primo, cruzado de Ego feminino, 
é chamado por e~ta de neto (itamxüe) e assim por diante (fig. 1). 

Como o cQmportamento e o aprendizado da terminologia são intrinseca
mente ligados ao ambiente da casa, acreditamos que o teor emocional exerce 
um papel importante quando o adolescente se vê na situação de ousar romper 
as barreiras do incesto. A terminologia, com suas ambigüidades, parece ofere
cer uma certa margem de manipulação das "distâncias de parentesco". 

CONCLUSÃO 

Se considerarmos o espaço habitacional como o elemento de base, ao re
dor do qual se estrutura o sistema de parentesco na idéia de con.sangüinidade, 
vemos como ali se estabelece: 

1. A importância da descendência matrilinear, em detrimento da patrili
near; 

2. A solidariedade básica entre irmãos consangüíneos e entre irmãos clas
sificatórios; 

3. A existência de cinco termos.gerais (sem considerar a variação por sexo) 
inerentes aos moradores de uma casa (avós, pais, irmãos, filhos, netos); . 

4. Uma atitude fundamental nas relações sociais em geral, que é calcada 
naquela aprendida por Ego em sua casa. 

Quanto a este último item, é interessante notar que a atitude de respeito 
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entre parentes fornece o padrão de comportamento generalizado dos Krahô. 
Este traço cultural, que regula as relações sociais, é colocado em evidência 
quando uma pessoa usa certos ornamentos ou símbolos: a pulseira de algodão, 
o chocalho do corredor, o machado de pedra semi-lunar e outros. Nessas oca
siões, o comportamento a ser adotado coincide com aquele exigido entre pa
rentes consangüíneos. 

Rituais e certos cerimoniais e passagens correspondentes na mitologia, 
aliados à importância da casa, na idéia que os Krahô têm do mundo e da hu
manidade, levam a considerá-la como um espaço mais operacional do ponto 
de vista da estrutura social do que meramente simbólico. As relações de paren- · 
tesco se centralizam e se organizam a partir desse espaço. Elas giram em torno 
do núcleo de parentesco que se forma através do princípio da solidariedade ho
rizontal entre irmãos e vertical entre descendentes diretos (pais e filhos). Esses 
dois eixos formam o ponto de partida das relações de parentesco, sendo os ele
mentos ativadores da dinâmica que se observa no sistema. Eles são os canais 
inconscientes pelos quais se processa a circulação dos homens entre as casas, 
ou, se preferirmos, entre as famílias extensas matrilineares. 

Acreditamos que um enfoque da casa e do duplo eixo de relações nuclea
res (que se nicham no espaço residencial), podem ser os elementos fundamen
tais, ao redor dos quais se estabelece a dinâmica do sistema de parentesco Kra
hô. 
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