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A Sociedade contra o Estado reúne 
vários ensaios de Pierre Clastres sobre 
a filosofia política das sociedades indí
genas sul-americanas. O objetivo do au
tor, contudo, é aceder, através desta fi- . 
losofia, aos fundamentos singulares da 
conce~ao ocidental de poder. Crítica 
da Antropología, vai denunciar a ina
nidade explicativa dos esquemas evolu
cionistas e etnocentricos que, acompa
nhando o movimento da domin~o 
ocidental, vio erigir a noyio de Estado 
como critério de classific~ao básico 
do "desenvolvimento" político. Ás so
ciedades "sem Estado", Clastres vai 
opor as sociedades contra o Estado -
sociedades que excluem o poder coer
citivo, o rejeitam para a esfera da Na
tureza, impedem astuciosamente o 
monopólio da violencia legítima por 
indivíduos ou grupos. Trata-se portan
'to de estabelecer urna determinayao 
positiva na caracterizayio de algumas 
sociedades nao-ocidentais, isto é, per
ceber até que ponto elas desenvolve
ram alternativas a secular equayaO Es
tado-poder-violencia que subjaz a filo
sofia política do Ocidente. Na verdade, 
Clastres vai apontar a f ormayio do Es
tado como o corte, a dif erenya radical 
que introduz as sociedades na História 
- e considera a autonomizayao do 
Poder como logicamente anterior a 
forma~o de classes sociais economica
mente fundadas. Apontando a impos
sibilidade de utilizayao de conceitos 
como "estrutura política", "nível polí
tico", no estudo de sociedades nio-oci
dentais - onde o autor se insere no 
movimento geral de questionamento 
antropológico das categorías ociden-
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l. Copérnico e os selvagens 

"On disoit a Socrates que quelqu'un ne s'estoit aucunement amendé 
en son voyage: Je croy bie-n, dit-il, i1 s'estoit emporté avecques soy." 

Montaigne 

Pode-se questionar seriamente a propósito do pocler'? Um fragmen
to de Para além do bem e do mal come~a assim: "Se é verdade que em 
todas as épocas, desde que os homens exístem, houve também grupos 
humanos ( associa~óes sexuais, comunidades, tribos, nagóes, igrejas, es
tados) e sempre um grande número de liomens obedecendo a um peque
no número de chefes; se, conseqüentemente, a obediencia é aquilo que 
foi por mais tempo melhor exetcido e cultivado entre os homens, temos 
o direito de presumir que em regra geral cada um de n6s possui em si 
mesmo a necessidade inata de obedecer, como urna espécie de consciencia 
formal que ordena: "Farás isso sem discutir ; privar-te-ás daquilo sem 
reclamar; em suma, é um 'tu farás'." Pouco preocupado, como sempre, 
eom o verdadeiro e com o -falso em seus sarcasmos, Nietzsche, entre
tanto, isola a sua maneira e circunscreve exatamente um ·Campo de refle
xao que, outrora confiado apenas ao pensamento especulativo, se encen
tra há cerca de duas décadas submetido aos esf or~os de urna pesquisa 
de voca~áo propriamente científica. Queremos aludir ao espa90 do 
político, em cujo centro o poder coloca a sua questao·: temas novos, 
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~m Antropologia Social, de estudos cada vei mats nlJilleroso.s. Que a 
Etnología só se teJl,ha int~ressaqo tardía.mente pe,la dimen~ao política das 
sociedades a:rcaícas - entretanto o seu obj~tq preferencial - ei~ o que,, 
alias, na0 é estranho, como tentaremos demonstrar, a pr.ópria prob1etná.. 
tica do peder~ é antes um indicio de um mo.do espontaneo,. ineren:te 
a nossa cultura e portanto muit<> tradicional de apre:ender as refa~oes 
políticas tal como .ela~ s.e U-gam em outra:s culturas. Mas e> atrasó se 
recúpera e; a_s laeunas se preenchein.; existe. ag().t-q. urna quantidade su
ficiente de textos é d_escri9o~s para que se· possa fajar de U!lla Antropo
logía Políti~a"' men;sur~t seus resUltados e i't~fletir sobre a natureza do 
poder, Sdb~e suas origens,. enfitn,, sobre as transf ortna~es que a história 
Jhe impoe segundo os tipos de sociedade onde éle ··se exerce. Projeto a•m .. 
eici()SO, mas. tarefa neees:sá.ria realizada pela notável obra de-i J. W. 
Lapierre: Essái .. sur le f ondernenl d.Y. pouvoir polit,ique [En~aio sobre o 
'fundame17:to do poder político].1 Trata-se aí de um empreendimcnto, 
tanto mais digno de interess~ quanto nesse livro ·se en.contta prhneira:
mente :reunida e e.xplorada uma ~a.ssa ~e i1iforma~6es ~oncem~ílle nao 
só as sociedades humanas, mas também ifs especies at1imáis sociais, e 
segue-s,e que o autor é um filósofo cuja reflexao se e~erce sobre os dados 
fornecidos pelas modernas diseiplinas que s'a0 ' ~a S.oeiologia Animal" e_a 
~~~ª ' 

Trata-se aqui da questao do poder político ·e, muito legitimamente, 
J. W. Lapierre se pe.rgunta antes de tudo se es.se ~ato humano resp.0nde 
a uma necessidade vital, se el~. se de~envolve a partir q~ um eniaizamento 
biol@gico, s,e, e:ni ou_tros termos, o poder encontra o se.u lp,gar ·de . n.&sei
mento e a su.a raz~o ele ser na natureza e nao n.a cultut.a. Ora, ao t~rnio 
de urna discussao pacient~ e erudita sobíe os mais recentes tr,abalhos 
de b'iología aiiimal, discuss-ao nada académica allás,, se bem qqe se possa 
prever-ihe o ·resultado, a resposta é clara: "O exame crítico _·dos oenhe.ci
mentos adquiridos sóbre os fenoníenos soc'iais entre os animais e espe
cialmente sobre o seu processo de auio-regula~ao social nos mostr0u a 
auséncia de, qualquer forma, . me:smo embrionária, de poder p0lítico . .. " 
(p. 222). Tendo desbravado esse campo e a~segurad.o que a pesgúis'a 
ñao precisará esfor9at-sé · por e$se ládo, o autor volta-s,~ para as ,cíen:i. 
cias da cult'Ut~ e. da história~ a fim de interrbgar - se.gao que, por s~u 
tamanho,. é a mai.S importante da sua ihvestigagao - ''·as f0,tmas 'a;réai
cas' dó poder 'política nas soeietlades hUí11a:nas-" . As tefl~.xóes que ·se 
seguem encontraram seu impulso mais particularmente na leitura dessas 
páginas consagradas, dir-se-á, a0 poder ·entre: os. s.elvagens. 

O leque das ;sociedades "Consideradas é impFessionante; sufieiente
mente aberto .em todo caso para tirar do leitor exigente qualquer duvida 
eventual quanio ao caráter eJa\J;stivo da am0stragem, Já que a a,iáUse 
~e f~ sob.t,"e exemplQs tomados .na Áftic·~, nas ttés Anféripa&., na OC'ea
nia, Sibéria etc. Em ,suma, urna coleta quase completaJ pela sua varíe-
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dade geográfica e tipológica, daquilo que o mundo "primitivo" podía 
of erecer de diferen9as em compara9ao com o horizonte nao-arcaico, 
sobre o qual se desenha a figura do poder político em nossa culmra. 
Isso prova o alcance do debate 1e a seriedade que requer o exame de 
sua conduta. 

~ fácil imaginar que essas dezenas de sociedades '~arcaicas" só 
possuem em comum a simples determina9ao de .seu arcaísmo, determi
na9ao negativa - como. o indica_M. L~pierre - estabelecida pela _falta 
de escrita e pela economia dita de subsistencia. As sociedades arcaicas 
podem entao diferir profundamente entre si. De fato, nenhuma se asse
melha a outra e estamos longe da triste repeti~ao que tornarla desinte .. 
ressantes todos os selvagens. Cumpre portante intro.duzir um mínímo 
de ordem nessa multiplicidade a fim de permitir a compara9ao entre 
as unidades que a compoem, e é por isso que M. Lapierre, mais ou 
menos aceitando as clássicas classifica9oes propostas pela Antropología 
anglo-sax:onia para a África, percebe cinco grandes tipos ''partindo d.as 
sociedades arcaicas nas quais o poder político está mais desenvolvido 
para chegar finalmente aquelas que quase nao apresentam, ou mesmo 
nao apresentam, poder propriamente político" (p. 229). Ordenam-se 
entao as culturas primitivas em urna tipología baseada em suma na . 
maior ou menor "quantidade" de poder político que cada urna delas 
oferece a observa9ao, quantidade essa que pode tender a zero, " . .. cer
tos agrupamentos humanos, em condi9oes de vida determinadas que lhes 
permitiam subsistir em pequenas 'sociedades fechadas', puderam abster
se de poder político" (p. 525). 

Reflitamos sobre o próprio princípio dessa classifica~ao. Qual é o 
seu critério? Como se define aquilo que, presente em maior ou menor 
quantidade, permite a designa~ao de tal lugar a tal sociedade? Ou, em 
outros termos, que se entende, mesmo a título provisório, por poder 
político? A questao é, vamos admiti-1.o, de importancia, já que, no inter
valo que se supoe separar sociedades sem poder e sociedades com poder, 
deveriam semelhantemente t.er lugar a essencia e o fundamento do po
der. Ora, seguindo as minuciosas análises de M. Lapierre, nao se tem 
a impressáo de assistir a urna ruptura, a urna descontinuidade, a um 
salto radical que, arrancando os grupos humanos de sua estagna9áo pré
política, os transf ormasse em sociedad.e civil. Pode-se dizer en tao que, 
entre as sociedades de sinal + e aquelas de sinal -, a passagem é 
progressiva, contínua e da ordem da quantidade? Se assim é, a própria 
possibilidade de classificar sociedades desaparece, pois entre os dois 
extremos - sociedades com Estado e sociedades sem poder - figurará 
a infinidade de graus intermediários, fazendo, no máximo, de cada so
ciedade particular urna classe do sistema. É aliás ao que chegaria todo 
projeto taxionomico desse tipo, a medida que se aprimora o conhecimen
to das sociedades arcaicas e que se desvendam melhor as suas diferen ... 
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qas. Por consegµínte~. tan1o num eas:0 como no eutto, na hip@tese da 
de·s~entinuidade entre nao-po:cler e poder ou naquela d;i eontinuidaae~ 
parece ·clar-0 que nenhuma classifiaa~ao das s©ciedades ~yipµieas n0s. 
pos:sa esG1areoer sobre a natureza do poaer polític0 ou sobre as cll:©uns
t~ncias do seu surgimento, e que o enigma pel'Siste. ~m .seu mistétib. 

HO poQ.er se realiza numa relakao soei~l caracterís.tica: coruando
obediencia"' (p. 44). Da:.í resulta de s~ída que as so·oiedades, onde nao 
se bbserva essa rela~ao esse.ttcial~ sa0 s·ociedades sem poder. Voltar:em0s· 
a ísso. O que c:onvém ressaltar prlmeiratnente é Q ttaaicionalis:mo dessa 
conaep9ao que exprime.. com bastante fideiidade o espírito da pesquisa 
etn0l6.gica.: a saber, a certeza jan.iais posta em dú:vida de que. o poder 
político ·se dá somente em uma rel~~ao que se i;,ésolve, deffuitiv~mente, 
.num,.a re1a~ao de coer~a,o. o·e softe que sobre e·sse ponto, entre Nietzsche" 
Max Weber ( 0 poder tle Estado como monop6lio 40 u.so leg~ti.nlo d.a 
v:iólenoia) ou a Etnolo-gia contempor~nea~, o parentesco é mais pró:~imo 
de· que parecé e as linguage-ns p9ueo se difetem a partir de um me.sino 
fundo: a verdade e o se-r do podet c-onsi'stern na viol@ncia e nao se ,ode 
pensar no p.oder se,m o seu predieaclo~. a vio.leneia (p. t1). Talv·ez seja 
efet:iv:amente· assim, caso em ·que. a Etnologia nao é culpada d.e aceitar 
se:m discussao o que. o O.cjd~nte pensa desde sempre. ),t.tas· é. necess·ário 
precisamente assegl\rat-se · dis~o e verüic·ar no seu próp.rio terreno -
o dás sociedade-s arcaicas - ~e., qu~dó nao há coer~áo ou víolepcia,. 
nao se pode falat de poder. 

O que ocorre coro o·s íhdíos da Amérjca? Sabe,..se que com e:xce
~·ao das altas culturas do México, da América Centtal e dos Andes 
todas as sociedades indígenas sao arcaicas: elas ignoram a escrita e 
Hsubs1stem'~ do ponto de- vista. €eon0.mico. .. Por outro lado1 todas, ou 
<ruase todas, sao dirigidas per -líderes, por ch&fe&. e,, caraeteríStica de
eisiva digna de charo~ a aten~~o., nenhum Cle~ses caeiques po~sl!i "po
der''. Encontrámb-nos entao corifrontados c0in um enorme conjunto dé 
S.Ocieda.de:s na·s qua.is os detehtotes do que alhu:tes. se chamatia perder 
s'ao de fato destituídos de podeti unde o político se detetmina come 
campo fora de toda ~oer~:a0 e · de· t-0da :violencia, fora de· toda: suboreli
na(}a0 hierátquio.a, <:>nde) ero urna -palavra,. nao se dá urna Telagao ele 
e.omando-obedien~ia. Está aí a grand.e diferen~a do mundo indígena e o 
que permite fauar das tribos americanas como universo homogeneo, ape
sar da extrepia variedade de éultutas que aí se movimefitam. Ent0,-0, 
conforme o critério adotado por_ M. Lapierre, ó Novo Mundo esta.ria 
em sl,la quase-totalidade no campo .pré-pQlítico, isto e, no último gr-qpo 
de sua tipolbgia, aquele que reúne as sociedades onde ~:fa poder ·político 
tende a zeto". No entanto nao é, esse o caso~ urna vez que exemplos 
a.ruericanos assinalam a classifiea9ao em questao, isto é, que há socie.
dades. indígenas inclufdas em todos os tipos e ,que polleas dentre elas 
pertencem justamente ao último tipo, que dev:eria nórma:1m~nt~, agrupá-
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las todas. Existe ~í ilm ceíto mal-entendido, pois das duas urna: ou se 
encontram em certas sociedades chefias nao-impotentes, isto é, cliefes 
que, ao ctarem urna ordem, veem-na ser executada, ou isso nao existe. 
A experiencia direta do terreno, as monografias dos pesquisadores e as 
mais antigas crónicas nao deixam dúvida nenhuma sobre isso: se existe 
alguma coisa completamente estranha a um índio, é a idéia d·e dar urna 
ordem ou de ter de obedecer, exceto em circunstancias muito especiais 
como em urna exped19ao guerreita. Como é que, nesse caso, os iroqueses 
figuram no primeiro tipo, ao lado das· realezas africanas? Pode-se apro
ximar o Grande Conselho da Liga dos. Iroqueses de "um Estado ainda 
rudimentar, mas já claramente constituído?" Pois se "o político concerne 
ao funciónamento da sociedade global" (p. 41) e se "exercer um poder 
é decidir por todo um agrupamento" (p. 44), entao nao se pode dizer 
que os 50 sachems que compunham o Grande Conselho iroques for
·massem um Estado: a Liga nao era urna sociedade global, mas urna 
alian~a política de cinco sociedades globais que eram as cinco ttibos 
iroquesas. A questao do poder entre os iroqueses <leve entao se colo
car, nao ao nível da liga, mas ao nível das tribos: e nesse nível nao 
há dúvida, OS sachems nao entro St<guramente mais poderosos que O 

resto dos chefes índios. As tipologías britanicas das sociedades africanas 
sao talv~z pertinentes para o continente negro; elas nao podem servir 
de modelo para a América, pois - repitamo-lo - entre o saqhem 
iroques e o líder do menor bando nómade, nao existe diferen~a de na
tureza. Indiquemos por outro lado que~ se a confedera9ao iroquesa sus
cita, com razao, o interesse dos especialistas, houve alhures ensaios, 
menos notáveis porque descontínuos, de ligas tribais, entre os tupis
guaranis do Brasil e do Paraguai, entre outtos. 

As observa96es precedentes sao urna tentativa de problematizar a 
forma tradicional da problemática do poder: nao nos é evidente que 
a coeq;ao e a subordina9ao constituem a essencia do poder político 
sempre e em qualquer lugar. De sorte que. se abre uma alternativa: ou 
o conceito clássico de poder é adequado a realidade que ele pensa, 
e nesse caso é necessário que ele de canta do nao-poder no lugar onde 
se encontra; ou entao é inadequado, e é necessário abandoná-lo ou 
transformá-lo. Mas é conveniente antes interrogar-se sobre a atitude 
mental que permite que essa concep<;ao seja elaborada. E, em vista 
disso, o próprio vocabulário da Etnologia pode nos colocar no caminbo. 

Consideremos primeirameiite os. critérios do arcaísmo: falta de 
escrita e economia de subsistencia. Nada há que dizer sobre o primeiro, 
pois se trata de urn dado de fato: uma sociedade con'1ece a escrita ou 
nao a conhece. A pertinencia do segundo parece em compensa9ao menos 
assegurada. O que é de fato "subsistir"? :E: viver na fragilidade perma
nente do equiHbrio entre necessídades alimentares e meios de satisfa
ze-las. Urna sociedade com economía de subsistencia é entao a que 
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alimenta seus membros apenas com o estritamente necessário, encon
trando-se assim ·a merce do menor acidente natural (seca, inunda~ao 
etc.), já que a diminui9ao dos recursos se traduziria mecanicamente 
pela impossibilidade de alimentar todos. Ou, em outros termos, as 
sociedades arcaicas nao vivem, mas sobrevivem, e a sua existencia é um 
combate interminável contra a forne, pois elas sao incapazes de produzir 
excedentes, por carencia tecnológica e, além disso, cultural. Nada de 
mais tenaz que essa visao da sociedade primitiva, e ao mesmo tempo 
nada de mais falso. Se pudemos recentemente falar de grupos de ca9ado
res-coletores paleolíticos como as "primeiras sociedades de abundancia" ,2 

o que nao seria dos agricultores "neolíticos"?3 Nao podemos nos estender 
aqui sobre essa questao de importancia decisiva para a Etnologia. Indi
camos somente que um bom número dessas sociedades arcaicas "com 
economía de subsistencia", na Amériya do Sul por exemplo, produzia 

· urna quantidade de excedente alimentar muitas vezes equivalente a 
massa -~ecessária ao consumo anual da comunidade: procJu9ao capaz, 
portanto, de satisfazer d.uplamente as necessidades, ou de alimentar urna 
popula9ao duas vezes mais numerosa. Isso, evidentemente, nao significa 
que as sociedades arcaicas nao sejam arcaicas; trata-se simplesmente de 
enfatizar a vaidade "científica" do conceito de economía de subsistencia 
que traduz muito mais as atitudes e hábitos dos observadores ocidentais 
em face das sociedades primitivas que a realidade económica sobre a 
qual repousam essas culturas. Em todo o caso, nao é pelo fato de que 
sua economía fosse de subsistencia qµe as sociedades arcaicas "sobrevi
veram em estado de extremo subdesenvolvlmento até boje" (p. 225). 
Parece-nos mesmo que nesse sentido é o proletariado europeu do século 
XIX, iletrado e subalimentado, que se deveria qualificar de arcaico~ Na 
realidade, a idéia de economía de subsistencia provém do campo ideo
lógico do Ocidente moderno, e de forma alguma do arsenal conceptual 
de urna ciencia. E é paradoxal ver a Etnología, ela própria vítima de 
urna mistifica9ao tao grosseira, e tanto mais temível quanto contribuiu 
para orientar a ~stratégia das na~óes industriais com rela~ao ao mundo 
dito subdesenvolvido. 

Mas tudo isso, poder-se-á retrucar, tem pouco a ver com o pro
blema do poder político. Ao contrário: a mesma perspectiva que faz 
falar dos primitivos como "homens vivendo penosamente. em econ<;Hnia 
de subsistencia, em estado de subdesenvolvimento técnico ... " (p. 319) 
determina também o sentido e o valor do discurso familiar sobre o 
político e o poder. Familiar porque sempre o encontro entre o Ocidente 
e os Selvagens serviu para repetir sobre eles o mesmo discurso. Como 
testemunho, citemos por exemplo o que diziam os primeiros descobri
dores do Brasil a respeito dos índios tupinambás: "gentes sem fé, sem 
lei, sem rei". Seus mburuvicha, seus chef es, nao possuíam com efeito 
nenhum "poder". O que haveria de mais estranho, para pessoas saídas 
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de sociedades onde a autoridade culminava nas monarquias absolutas 
da Fran9a, de Portugal ou da Espanha? Tratava-se de bárbaros que nao 
viviam em sociedade policiada. A inquietude e a irrita9ao de se encontrar 
em presen9a do anormal des@areciam, ao contrário, no México de 
Moctezuma ou no Peru dos incas. Ali os conquistadores respiravam 
um ar habitual, para eles o mais tonico dos ares, o das bierarq uias, da 
coer9ao, em urna palavra, do verdadeiro poder. Ora, observa-se urna 
notáv:el continuidade entre este discurso sem nuan9as, ingenuo, selva
gem, como se poderia dizer, e aquele dos sábios ou pesquisadores mo
dernos. O julgamento é o mesmo se ele se enunciar em termos mais 
delicados, e encontramos sob ·a pena de M. Lapierre numerosas expres
soes conformes a acep9ao mais corren te do poder político nas socieda
des primitivas. Exemplos ~ "Os 'chef es' trobriandeses ou tikopias nao 
detem urna potencia social e um poder económico muito desenvolvidos, 
contrastando com um poder propriamei;Ue político deveras embrionário?" 
(p. 284). Ou entao: "Nenhum povo nilótico pode elevar-se -ao nível 
das organiza9óes políticas centralizadas dos grandes reinos bantos'' (p. 
365). E ainda: "A sociedade lobi nao se pode dar urna organiza9ao 
política" (p. 435, nota 134) .4 Que significa de fato esse tipo de voca
bulário onde os termos embrionário, nascente, pouco desenvolvido apa
recem com freqüencia? Nao se trata certamente de comprar briga com 
o autor, pois sabemos bem que essa Iinguagem é aquela mesma da An
tropología. Tentamos aceitar aquilo que se poderia chamar de arqueo
logía dessa linguagem e do saber que se acredita surja daí e perguntamo
nos: o que essa linguagem diz exatamente e a partir de que lugar diz 
ela o que diz? 

Constatamos que a idéia de economia de subsistencia gestarla de 
ser um julgamento de fato, mas envolve ao mesmo tempo um julgamento 
de valor sobre as sociedádes assim qualificadas: avalia~ao que destrói 
imediatamente a objetividade em que ela pretende fixar-se. O mesmo 
preconceito - pois afina! trata ... se disso - per·verte. e leva ao fracasso o 
esf or90 para julgar o poder político nessas mesmas sociedades. O modelo 
ao qual ele se refere e a unidade que o mede sao constituídos a priori 
pela idéia que a civilizac;ao oéidental desenvolveu e formou do poder. 
Nossa cultura, desde as suas origens, pensa o poder político em termos 
de relac;óes hierarquizadas e autoritárias de comando-obediencia. Toda 
forma, real ou possível, de poder é portanto redutível a essa relac;ao 
privilegiada que exprime a priori a sua essencia. Se a redugao nao é 
possível, é que nos encontramos aquém do poiítico: a ausencia da rela
c;ao comando-obediencia implica ipso facto a ausencia de poder político. 
Por isso, existem nao só sociedades sem Estado, mas também sociedades 
sem poder. Ter-se-á desde muito reconhecido o adversário sempre vivaz, 
o obstáculo permanentemente presente a pesquisa antropológica, o etno
centrismo que mediatiza todo olhar sobre as diferen9as para identif icá-las 

13 



e finalmente abolí-las. Há uma espéeie de ritual etnológi€o que consiste 
em denunciar .com vigor os iiseos dessn ati:tude: a inten9ao é louvável, 
mas uem .sem,pre impede que 0s etnólogos, mais ,.ou menos tranqüila
mente eu mafs ou menos distr·aidamente., sucumb'Ull <iliante dele. Sem 
dúvida o etnócenttismo, como frÍ$a .rntli,to justamente M. Lijpiene, é á 
eoisa mellior dístribuída do mundo: toda cultura é, poder-se-ia dizet, 
·por defini.~ao etnoeen.triéa em su·a rela~a0 fiárcisista consigo mesma. 
Entretanto, uma díferenga ~onsideráv;el separa o etnocentrisrno 0eidental 
do seu homólogo ''primitivo~'.; o selvagem de qualquer tribo indígena 
ou aus-traliana julga .ql.le a sua, cultura é superior a todas as outras sem 
se. pieocupar em exercer .so.bre .elas um dis.~u~so científico, en.quanto 
a Etnologia pretende situar-se de chofi":e no el~(nen\o da universalíd~de 
·Sem se dar c9nta de que p·ermanece· sob muitos aspectos solidattiente 
instalada em sua particularida~e, e que o seu peseudodiS:€urso eientífic0 
.se deterio.ra rapidamente em verdade.ira· ideolo"gia. (Tsso reduz a sua justa 
dime.nsao algumas melífluas afirma~6e$1 sobre a civili.Za~iio .o.oitlental 
como o único lugar capaz de produzir etnólogos~ J Decidir que algumas 
culturas sao desprov·idas de poder político por nao ofereeerem nada de 
semelhante ao qµe a. nossa apresenta nao é UJila proposi~ao ejentífrca :, 
~ntes denota .. se aí no fim das contas rima certa poorez~ do conceito,. . 

O etnocentrismo nao é portanto um entrave sup:erficiáí a refie;x;~o 
e as suas. implica~oes tem ma'ís· conseqüencias, do que se poderiá trer. 
Ele nao pode deiXar s,ubsistir as diferen9as (cada uma por si) em sua 
neutralidad~,, mas quer compreende-las como· diferengas determinadas a 
partir do que é mais familiar, o p0d·er tal como ele é. ·experimentado ·e 
pensado na cultura ocidental. O evolucionismo., veTho compadre· do 
etnoce,nttismo, nao eostá lqnge. o m..etodo ne~se pív_e1 é d\ltllo: pr.imeira
mente recensear as socied~des segundo a maior ou menor ptoxímidade 
que Q seu tipo de poder mantém eom · o nosso,; em seguida afirmar expli'
citame·nte (como oµttora} ou imp,lioitameiite (como agota) uma conti
nuidade entre todas essas diversás formas de poder. Por ter, ap6s Lowie, 
abandonado eomo ingenuas as doutrinas d~ M9rgán ou Engels, a Antro
pol:ogia nao pode mais ( ao menos q:uanto a questao do político) expri
mir-se em termos s.oclol6.gieos. Mas como de u.utta parte é muito forte 
a tenta~ao de continuar· a pensar segundo o me·smo esquem:a, rec<rrre,..se, 

"f b. l ,. . D ,. ab 1" . . 1 d · b . " . a meta oras .· to. ogzca'S. . a1 .o voc · u ano ac1ma evanta o: em · rionar10, 
naseente, pou~,0 desen.volvido etc. Há' ap,enas meio século, o modelo 
perteito que todas as ·culturas tentavam realizar, atraves da histótia, era 
o adulto oe.idental sao de espírito e leJrad0 ( talvez doutor em Ciencias 
Físicas). Isso sem dúvida se pensa ainda, mas etn todo caso nao s.e diz 
m.ais. Entretanto, se a Iinguagem mudou~ o discurso perman~Geu o mes
mo. Pois o gue é um poder embrionario senijó o que· poderia e deve.iia 
desenvolver-se até o est~do adulto? E qµal .é esse estado adulto do q:ual 
se descobrem, aqui e ali,. ·as prefuissas '_embt:iónátias? :e, evidentemente, 
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o poder com o qual o etnólogo está acostumado, o da cultura que pto
duz etnólogos, ó Ocidente. E por que esses fetos culturais do poder 
estáo sempre destinados a perecer? Por que que as sociedades que os 
concebem abortam regularmente.? Essa fraqueza congenita prende-se 
evidentemente ao seu arcaísmo, ao seu subdesenvolvimento, ao fato de 
nao serem o Ocidente. As sociedades arcaicas seriam assim axolotles 
sociológicas incapazes de ascender, sem ajuda exterior, ao estado adulto 
normal. 

O biologismo da expressao nao é evidentemente senao a máscara 
furtiva da velha convicc;ao ocidental, muitas vezes partilhada realmente 
pela Etnología, ou pelo menos de muitos dos seus praticantes, de que a 
bisto:fia tem um sentido único, de que as sociedades sem poder sao 
a imggem daquilo que nao somos mais e de que a· nossa cultura é para 
elas a imagem do que é necessário se~. E nao só o nosso sistema de po
der é considerado o melhor, mas chega-se mesmo a atribuir as socíeda
des arcaicas urna certeza análoga. Pois dizer que "nenhum povo nilótico 
pode elevar-se ao nível de organizac;áo política centralizada dos grandes 
reinos bantos", ou que "a sociedade lobi nao foi capaz de se proporcionar 
urna organizac;ao política", é em um sentido afirmar um esforc;o da parte 
desses povos para se darem um verdadeiro poder político. QtJe sentido 
teria dizer que os índios sioux nao conseguiram realizar o que. os asteeas 
alcanc;aram, ou que os bororós foram incapazes de se elevar ao nível 
político dos incas? A arqueologia da linguagem antropológica nos con
duziria, e sem ter de cavar muito uro solo no fim das cantas bastante 
árido, a esclarecer um parentesco secreto da Ideologia e da Etnologia, 
esta última, se nao tomarmos cuidado, destinada a debater-se no mesmo 
pantano lamuriento que a Sociología e Psicología. 

É possível urna Antropología política? Poder-se-ia duvidar, se se 
considerar a torrente sempre crescente da literatura consagrada ao pro
blema do poder. O que sobretudo chama a áten~ao é constatar-se aí a 
dissolu~ao gradual do político que, na falta de descobri-lo onde se espe
rava encontrá-lo, se ere assinalar em todos os níveis das sociedades 
arcaicas. Tudo cai desde entao no campo do político, todos os subgrupos 
e unidades (grupos de parentesco, classes de idade, unidades de produ
c;ao etc.) que constituem urna sociedade sao investidos, com ou sem 
motivo, de urna significa~ao política, a qual acaba por abranger todo 
o espa90 do social e perde conseqüentemente a sua especificidade. Pois, 
se o político existe em toda a parte, ele nao existe em lugar nenhum. 
Aliás é de se perguntar se nao se procura dizer justamente isto: que 
as sociedades arcaicas nao sao verdadeiras sociedades, já que nao sao 
sociedades políticas. Ero suma, teríamos o direito de decretar que o po
der político nao é pensável, visto que é aniquilado no ato mesmo em 
que é percebido. Entretanto, nada impede que se suponha que a Etno
logia só coloca os problemas que ela pode resolver. l?. entao necessário 
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perguntar-se: em que condi9oes o poder político é pensável? Se a Antro
pologia vacila, é porque está no fundo de um impasse, e cumpre portan
to mudar de rota. O caminho onde ela se perde é o mais fácil, aquele 
que se pode tomar cegamente, aquele que é indicado pelo nosso próprio 
mundo cultural, nao enquanto ele se desdobra no universal, mas en
quanto se revela tao particular como qualquer outro. A condi9ao é re
nunciar, asceticamente, digamos, a concep9ao exótica do mundo arcaico, 
concep9áo que, em última análise, determina maci9amente o discurso 
pretensamente científico sobre este mundo. A condi~ao será nesse caso, 
a decisao de levar enfim a sério o homem das sociedades primitivas, 
sob todos os seus aspectos e em todas as suas dimens5es; inclusive sob 
o angulo político,. mesmo e sobretudo se este s~ realiza nas sociedades 
arcaicas como nega9ao do que ele é no mundo ocidental. É necessário 
aceitar a idéia de que a nega9áo nao significa um nada, e de que, 
quando o espelho nao nos devolve a: nossa imagem, isso nao prova 
que nao haja nada que observar. De maneira mais simples: assim como 
a nossa ·cultura acabou por feconhecer que o homem primitivo nao é 
urna crian9a, mas, individualmente, um adulto, assim ela progredirá um 
pouco se lhe reconhecer urna maturidade coletiva equivalente. 

Os povos sem escrita nao sao entao menos adultos que as socieda
des letradas. Sua história é tao profunda quanto a nossa e, a nao ser 
por racismo, nao há por que julgá-los incapazes de refletir sobre a sua 
própria experiencia e de dar a seus problemas as solu9oes apropriadas. 
É exatamente por isso que nao nos poderíamos contentar em enunciar 
que nas sociedades onde nao se observa a rela~ao de comando-obediencia 
(isto é, nas sociedades sem poder político) , a vida do grupo como pro
jeto coletivo se mantém através do controle social imediato, imediata
mente qualificado de apolítico. O que precisamente se entende por is-so? 
Qual é o referente político que permite, por oposiQao, falar de apolítico? 
Mas, precisamente, aí nao existe o político urna vez que se trata de so
ciedades sem poder: como entao podemos falar de apolítico? Ou bem 
o político está presente, mesmo nessas sociedades, ou bem a expressao 
de controle social imediato apolítico é ,em si contraditória e de qualquer 
maneira tautológica: com efeito, o que ela nos ensina sobre as 
sociedades as quais é aplicada? E, que rigor possui, por exemplo, 
a explicayáo de Lowie de que nas sociedades sem poder político 
existe "um poder nao-oficial da opiñiao pública"? Dizíam:os nós, se 
tudo é político, nada é político; mas, se em alguma parte existe o apo
lítico, é que albures existe o político! No maximo, urna sociedade apolí
tica nao teria mesmo mais seu lugar na esfera da cultura, mas deveria 
ser colocada junto das sociedades animais regidas pelas rela9oes natu
rais de domina9ao-submissáo. 

Talvez esteja aí a dificuldade da reflexao clássica sobre o poder: 
é para ela impossível pensar o apolítico sem o político, o controle social 
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imedia.to sem a media~aQ; em uma palavra1 a ,seAci'eilade sem Q , p.o.der •. 
O obstá.ciJlo ,episteineló,gico que a ''politi~olQgia'' n:a-0 soube até o mo
mento ultrapassar' nós 3,creditwnos . te-lo descoberto no etnocentl'ismo 
cultural do péílsamento ocidental, ele mesmo ligado a urna visao exótica 
das sociedades nao-ocidentais. Se nos ol,ls,inamos eni refletir sobre o po,.. 
der a partir da certeza de que a sua forma ·v-erdadeira se ·enct»ntra reali
zada na nossa cultura, se persistimos em fvazer dessa f otfma a tnedida 
de-todas. as outras, até mesmo 0 seu ·iélos, cntao Sl~guramente renuncia~ 
mos 'ª coerencia do discurso, e deix:amos· a ciénc1a degr:adar-s·e e,m qpi
nia0,. A: ci~nciéJ- do hornera tªlvez nao s~ja necessaria~ ·Mas d~$~e. qqe 
queirapios constituí-la e articqlar o discurso etnológico, ent_ao con~éqi 
mos-ttarmes um pouco de. respeÍtb as cWtuta~ areaicas e nos interrogar
mos sobre, a ·valioade ae ·Categetias como aquelas de-economía de .. sub
sist_encia ou de c;ontrole social imediato; r;>esde que ná0 se efetue esse 
trabaibo crítico, arriscamo..;;nos ·primeiramente a d'ei~ar escapar o teal 
S'bc:iológicpo e.,, -cm seguida a: descaminha:r .a própria descri§.a©. empírica: 
che-gamos assim., segundo as se>cie,dad:es o.u segundo a fantasia de, 'S,eus 
observadores, a encontrar o político tt:m todp Jqgar ou a úáo eilcont:ra-lo 
em _garte algumc(. 

O eX:émplo ev@cado acima, das suciedades -indígenas da América, 
ilustra perfei,tam~nte, assim o eremos, a imp.osslbilidade <:JUe . existe de· 
falar de soeiedacles sem poder polítiuÓ. Nao é aqui o lugar de defirrir 
o estatuto do poütieo nesse tipo de culturas. Limitar-nos-einos ·a recus~ 
a eyideneia eJnoc:entriGa de que º' limit.e do p0d~r é a coet&_ao, al@m ou 
aqu~m do qua! nada maiS havetia; que o pod,ér é~iste de fátó (nao só 
na América_, mas em muit:as outras cµltu:ra:s primitivas) totalmenté s·e_pa
rad0 da viólencia e·, extetio-r a toda hierar-quia; que, etn c-0nseqü8ncia, 
todas as sociedades, areaieas 1ou nao" sao poltticas,. mesmo se o político 
se diz em múltiplos sentidos, mesmo se esse sentido nao é ime.diatamen
te. deeifrável e se. <levemos desvendar o enígma de um poder uimpotente". 
IS$0 nos leva a dizer que.: · 
1 ) ·Nao se podetn repartir as sociedades cm dais grupos: sociedades 
eom poder e sociedades sem poder. Julgamos ao c()ntrárk> ( em confo:r
midade com os dad.os da Etnografia) que o poder político é u11fvt:r:sal, 
im.anente a.o so<cial ( quer o social seja determinado pe.los "la~_os de san
.gue" ou pelas classes sociais), m&s que ele s_e realiza de dois módos 
prfucipais ·= poder coercitivo, pope·r n·ao-coetci.tivo. 
2) O poder pt>lítico come coer9ao ( ou com.o rela~ao de eotnanao-0b:e
diencla) nao é ó . mooelo QO poder vetdaderrO, mas simplesme.nte U·m 
c:aso particular, urna realiza~ap concreta do po.der f'Olític.o em: certas 
cultura$, tal como a ocid:ental (mas ela nite é a únic¡i, natural~ente}. 
N'ao existe portap.to nenliumá razao científica par:a prjvilegiar essa moda
lidade. de poder a fim de fazer dela o ponto de referencia e o prlneípio 
de explic~~áo de outt~s ino~ali~a.des. diferentes. 
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3) Mesmo nas sociedades 0nd.e a instituicao política está ·ausente (por 
eJ[emplo, onde nao exis·tem chef es'),; mesmo af, .o político es:fa ~resen.te.; 
mesmo aí ~e coloc.a a questao do poder: nao no sentido enganos0 que 
ineitaria a q'Qerer dar cónta qe urna ~usen;c'i~. impossí~el, n;ias ao eoli
tt'átio no sentido ero qye, talvez misteriosamente, álguthli- édisa exi-ste 
na austnoia .. Se o poder polítieo nao é urna t1eeessidade inerente. tt na
tur.eza humana, isto é;,,. ao hom.em coma set natural (e niss0 Nietzsche 
se engana), em troca ele é. uma neeessidade inerente a vida. social. 
Podemos pensar o político sem a violencia, mas nao. podemos pensar 
O social Sera. 10 político; em QUtfOS t~rmos, nao e:x:iste SO~ied.ade $effi. 
pó<;te.r. É por i~so que., ge cérta maneira., poderíamos retomar por noss~ 
eonta a fórmula de B. de Jouvenel,. ''A. aqloddade no§ pareee ter sido 
a criadora do nó .social~', e '&irt1t1.ltatreamente sulis.erev.er integralm.ente 
a crítica que 1he faz M. Lapierr.e. Po~s se,, como n6s o pen;samos, o po
lítico está no própFio coraQ,ao do social, isso na<> é certamente no sentida 
em qu~ é e,ncarado por N.L d-.e J ouveael, para qu.em o campo do político 
se redu:z aparentemente a,o "ascendente pessoal" de fortes per&'.O»alidades. 
Nao se poderia ser 'maís mg,enuameiite- (trata-se. ·reqltnente de· ingen\JÍ ... 
dade?) etnocentrista. 

As bbserva96es precedentes abtem a perspectiva pata. se sítila( a 
tese de M. Lapierre_, cuja exposi~ao ocupa a quarta parte da obra: ~'o 
poder político proGede da inovagao soeial'' (p. 529) e aincla: ~~o p0der 
político se desenvolve ·proporcionalmente a ilnportancia da inova~ao ·so
cial, a intensidade. do seu ritm0, a amplitude clo seu alcance?' (p; ó!l). 
A d·emonstr:a~;ffo, apoiada sobre numerosos exemplos, pareee-nos rig.o~ 
rosa e- convincente e. na0 p0demos seaao afirmar a n©ssa e-0ne..ord~ancia 
com as análises e as conclu&oes do autor. Com urna restri9:ao ~ntret.anto: 

·· é que o pode,r político do qtJ.M se trata ~qui, aquele que pro.cede d-~ 
ineva~ao $Ocia1, ·é o poder que, de nossa parte, denominamos Goercit1vo. 
Queremos diz-er com isso que a tes~ d,e M. Lapierre conceme as socieda .. 
des onde se observa a rel~~ao de comándo-obeqiencia,. mru;, hao as outras: 
que, por ·exemplo, nao 'Se pode evidentemente falar das soeiedades mdí
gehas éQmd so.cieC:laqes onde o poder pólítia-o prbceda aa irrova-qao s_o
cial. Em outros termos, a inóva9·ao social é talvez o fundament© do po
der polítíeo coercitivo, mas certamenh~ nao é o fundamento· do f>0der 
nao-co·ercitivo, a menos que se decida (o qu~ é impossivet) que só 
existe poder coercitivo. O alcance da tese ele· M. Lapier:re é limitado a 
eerto tipo de. sociedade, a urna modalidade pafticular do -poder político, 
já .que significa implicitamente qµe, onde nao há ino-v~gao s,oc;ial, nao 
exíste, poder político. Ela nos dá entretanto ufu. ensi'namento precioso: 
a saber, que o poder político como coet9~o ou éomo violencia -é a mar
ca das sociedades histórü;as, ísto é; dás sociedades que· liaze1,11 em si a 
causa tla inQva~ao, da niudan9a,-, da histoticic;lade. E assím, poderíamos 
dispar as div~rsas sociedades segundo um novo eixo; as soeiedad~s co·m 
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poder político nao-eoerciti\ro sao as sociedade& sem liistória,, as socieda
des com ·poder político coercitiva sao as sociedades históricas. Disposi
·~ªº bem diferente daquela implieada pela refle;x¡ao atual s.óbre o. poder,. 
que identifica: sociedades sem poder e sociedades sem historia. 

É, pois,. da coer~fil> e n'áo do política que a ingvag:ao é o funda
mento. Daí resulta que o trabalho de M •. Lapierte so realiza a metade 
do programa, .urna vez que ele nio responden a questáo do fundamento 
do p0der nao,..coercitivo. Questao que se enuncia brevemente.,. e em 
forma mais virulenta: por que, existe poder polítiq)? Por que eltisle
poder político ant~~ de m~is . nad.a 1 N'ao ·pretende.Qlos dar a re,~posta, 
quisemos apen~s dizer por qqe as respostas anteriores ira.o s:~o satís
fatórias e ·em que· conQ.i~oe~ urna boa re,spost~ é pdssível. '.é em suma 
definit a tatefa de urna Antrop«ilogia política g~ral, :e-nao mais re,gie>nal, 
taref a que se detalha e;Jil duas grandes_' interrnga9.0es,: 

1) Que é o pedér político? Isto é: o que é a ~ociedade? 
2) ·como e· por que se p.assa do. poder político nao-~oercítivo ao 

poder político c,oe.rcitivo? lsto é.: o que é histó~ia? 
Nós .nos, limitwemos a eonstatar que, Marx e Engels, apesar da s-µa 

grande cllltura etnológic~, ja.niais oirigirá,m sua vefle~ao para esse ca
minho, se é que tor:mu1aram ch~ramente a qt1estao. M .. ¡,apiert.e observa 
que ''a vetdade .. do marxismo é que nao existiría poder político se :tüio 
h0uvesse conflitos entre as -for~as sociais-''. É s em dúvida urna vetdade, 
mas válida sotnente para as sociedades ond~ as for9as sociai& es-tao em 
conflito .. . Que ná0 se possa comrJreender o p@der como vi0léncia (e, sua 
forma última: O E stado centralizado), s.em .o ·C®nflito se:ciaJ, é indis
c.utível. Mas_, e qua.arlo se trata das sgcie.dades sem conflitci, aquelas 

d . ,., . . . ' ' "? E ., d d on e r:e1na. o eomurusmo prun1t1vo . . ·o marXIsmo }'l(i) e ar-se ~onta 
(caso em que ele seria com efeito uma te.oria universal Cla sociédªde 
e oa pjstótia e portante da Ai'itropologi~) dessa p3ssagem da nao-his
tóti_a ~ historicidade e da. nao-c0ergao ª yiolenGia? Quál foi o ptimeiro 
motor do muvimento histórico? Talvez conviesse procurá-Io p11e~isa
mertte no que, nas sociedades arcaicas, se dissiínula ao nosso olliar, 
no polítieo mesmo. Dever-se.:ia entao voltar a idéia de Durkheim (ou 
·recQlocá-la sobre· seus pés) para quem o poder politreo supunha a di
ferencia~ao social: rrao se.ria o poder político que· constitui a dife.r.enc;a 
absoluta da sociedade? Nao terí~mes· aí a cis.ae radical enquanto raíz 
do social, a rupfl)ra ió·;:i.ug:ural de todo mo:vimento e. de toda líistória, 
o de:sdobramento original como matriz de todas as diférefiQ&s? 

É da revob.J,~ao cogernica,na que se trata. Ne$se sentidg. é qu~, até 
o presente, e sob alguns aspectos,. a Etnologia. deixou as culturas pri
mitivas g.irarem em torno da civilizac;ao oeidefitªJ, e, peder-se-ia dizer, 
com um mov.irnento een:trípetb. Que urna mudan~a completa de per0Spee .. 
tivrrs seja nec-essátia (na medida em que ·se tenha realmente de enunaiar' 
sobre. as sociedades arcaicas um discurso acle·quado a s.eu :ser .e :aa0 ao 
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ser da noss-a) é <? que nos pa,rece demonstrar com riqueza a Antropolo
gia política. Ela se choca com um limíte, menos os das sociedades 
primitivas do que aquele que ela traz em si mesma, a própria limita-
9ao do Ocidente que ela traz ainda gravada em si. Para escapar a atra-
9ao de sua terra natal e se elevar a verdadeira liberdade de pensamento, 
para se desvencilhar da evidencia natural onde ela continua a debater-se, 
a reflexao sobre o poder deve operar a conven9ao "heliocentrica": ela 
ganharia talvez a melhor compreensao do mundo dos outros e, em con
seqüencia, do nosso. O caminho de sua conversao lhe é aliás indicado 
por um pensamento da nossa época que sou.be levar a sério o dos- Sel
vagens: a obra de Claude Lévi-Strauss nos preva a retidao da diligencia 
pela amplitude ( talvez ainda insuspeita) de suas conqu.Jstas e nos ol;>riga 
a ir mais longe. É tempo de buscarmos outro sol e de nos pormos em 
movimento. 

M. Lapierre come~a seu trabaIIÍo denunciando, justamente, urna 
pretens.ao comum as ciencias humanas, que acreditam assegurar o seu 
estatuto científico rompendo toda liga9ao com o que elas chamam de 
Filosofía. E,. de fato, nao· há necessidade cle tal referencia para descrever 
cuias ou sistemas de parentesco. Mas trata-se de 011tra coisa, e é de 
temer que, sob o nome de Filosofía, seja simples-mente o próprio 
pensamento que procuramos fazer sair. Seria entao caso de dizer que 
ciencia e pensamento se excluem mutuamente, e que a ciencia se edifica 
a partir do n_ao-pensado, ou mesmo do antipensamento? As sandices, 
ora enfraquecidas, ora decididas, que os militantes da "ciencia" proferem 
de todos os lados parecem estar de acordo com isso. Mas é preciso 
nesse caso saber reconhecer a que conduz essa frenética voca~ao ao 
antipensamento: sob a capa da "ciencia", das banalidades epigonais 
ou de empreendimentos menos ingenuos, ela leva diretamente ao obs
curantismo. 

Rumina9ao triste que afasta de todo saber e de toda alegria: se 
é menos fatigante descer que subir, o pensamento no entanto nao pensa 
lealmente senao através de obstáculos?5 

NOTAS 

1. J. W. Lapierre, Essai sur le fondement du pouvoir politique, Fa
culté d'Aix-en-Provence, 1968. 

2. M. Sahlins, "La premiere société d'abondance", Les Temps Mo
dernes, outubro de 1968. 

3. Sobre os problemas que apresentam urna defini~ao do neolítico, cf. 
último capítulo, p. 132. 

4. O grifo é nosso. 
5. Estudo inicialmente publicado em Critique (nº 270, novembro de 

1969). 
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11. Troca e poder: 
filosofia da chefia indígena 

A teoría etnológica oscila assim entre duas idéias, apostas e no 
en tanto complementares, do poder poiítico: para uma, as sociedades 
primitivas sao, no limite, desprovidas em sua maioria de qualquer forma 
real de organiza9ao política; a ausencia de um órgao claro e efetivo 
do poder levou a que se reousasse a própria fungao desse poder a essas 
sociedades, a partir de entao tidas como estagnadas em urna etapa his
tórica pré-política ou anárquica. Para a segunda, ao contrário, urna 
minoría entre as sociedades primitivas ultrapassou a anarquía primordial 
pata chegar a esse modo de ser, o único autenticamente humano, do 
grupo : a institui9ao política; mas ve-se entao a t'falta", que caracterizava 
a massa das sociedades, con verter-se aquí em "excesso", e a institui9ao 
perverter-se em despotismo ou tiranía. Tudo se passa entao como se as 
sociedades primitivas estivessem colocadas <liante de urna alternativa: 
ou a falta da institui9áo e o seu horizonte anárquico, ou o excesso dessa 
mesma institui9ao e o seu destino despótico. Mas essa alternativa é de 
fato um dilema, pois, aquém ou além da verdadeira condi9ao política, 
é sempre esta última que escapa ao homem primitivo. E é na certeza 

21 



do fracasso quase. inevitável, ao qual a Etnologia incipiente condenava 
ingenuamente os nao-ocidentais, que se de·scobre essa complementarida
de dos dois extremos, ambos concordando entre si, um pelo excesso, 
o outro pela falta, em negar a "justa medida" do poder político. 

A América do Sul oferece a esse respeito urna ilustra~ao muito 
notável desta tendencia a inscrever as sociedades primitivas no quadro 
dessa macrotipologia dualista: e opomos, ao separatismo anárquico da 
maioria das sociedades indígenas, a consistencia da organiza<;ao incaica, 
"império totalitário do passado". De fato, considerando-as de acordo 
com a sua organiza<;ao política, é essencialmente pelo sentido da demo
cracia e pelo gosto da igualdade que se distingue a maioria das socie
dades indígenas da América. Os primeiros viajantes do Brasil e os etnó
grafos que os seguiram muitas vezes sublinharam : a propriedade mais 
notável do chefe indígena consiste na ~sencia quase completa de auto
ridade; nes~as popula<;6es a fun<;ao política parece ser muito fracamente 
diferenciada. A documentac;ao que possuímos, apesar de dispersa e 
insuficiente, vem confirmar essa viva impressao de democracia, a qual 
todos os americanistas foram sensíveis. Dentre a enorme massa das 
tribos recenseadas na América do Sul, a autoridade da chefia só é explí
citamente atestada em alguns grupos, tais como os taino das ilhas, os 
caquetio, os irajira ou os otomaque. Mas, convém assinalar que esses 
grupos, quase todos aruaques, estao localizados no Noroeste da t-\mética 
do Sul, e que a sua organizac;ao social apresenta urna clara estratificac;ao 
em castas: só encontramos este último trac;o entre as tribos guaicuru e 
aruaque (guaná) do Chaco. Podemos além disso supor que as socieda
des do Noroeste se ligam a urna tradic;ao cultural mais próxima da civi
liza~ao cbibcha e da área andina que das culturas ditas da Floresta 
Tropical. É entao a falta de estratifica9ao social e de autoridade do 
poder que se deve reter como trac;o pertinente da organiza~ao política 
da maioria das sociedades indígenas: algumas dentre elas, como os 
ona e os yahgan da Terra do Fogo, nao possuem sequer ~ institui~ao 
da chefia; e diz-se que a língua dos jivarb nao possuía um vocábulo 
para designar o chef e. 

Para um espírito formado por culturas onde o poder político é 
dotado de potencia efetiva, o estatuto particular da chefia americana 
se imp6e, portanto, como de natureza paradoxal; o que é entao esse 
poder privado de meios de se exercer? Como se define o chefe, já que 
a autoridade lhe falta? E seríamos rapidamente tentados, cedendo as 
tenta96es de um evolucionismo mais ou menos consciente, a concluir, 
do caráter epifenomenal do poder político nessas sociedades, que o seu 
arcaísmo impediria de inventar urna autentica forma política. Resolver 
assim o problema só levaria entretanto a recolocá-lo de maneira dife
rente: de onde tal institui<;áo sem "substancia" tira a for~a para subsistir? 
Pois, o que se trata de compreender é a estranha persiste~cia de um 

22 



Hpoder" quase impotente., d'e<' uma chefia sem autori'clade, de uma fun9a-0 
que funciona sem c~nteúdo. 

N u.in texto de 1948,, R. Lowie, análisando os tra~os disti'niivos do 
tipo .de chefe, acima evocado,, por ele denomin<rdo titular chief, ~ola 
tres propriedades essenciais do Iíde.r índio, cuja recorre11cia ao longg 
das duas Americas peanite apreender como c.on:di9ao neeessária do po-
der nessas regioes: · 

1 Q O chefe é um "fazedor de paz"·; ele é a instancia moderadora 
do grupo, tal como é atesiado pela givisao fréqüente do pod~r em c.ivil 
e militar. 

29 Ele deve ser generoso cotn seus bens, e nao se pode permitir, 
sem ser desacreditado, repelir os incessa.ntes pediClos de se.us ' ¡adminis-
t d " . . ra os . 

3.<? Somente um bom orador pod,e ascender a ehefia. 
E·sse esquema da tripla qualificacao necessária ao det~ntor da ftin-

9ao política é· sem dúvida tao pertinente para as sociedades sul-ameri
canas como para as norte-a:rnéricranas. Primitivamente, com efeito, é 
notável que os tra9os da chefia sejam bastante opostos. em 'tempo de 
guerra ·e em tempo de paz, e que, 11,luito ~miúQ.e,, a ilire,~ao do grupo 
seja assu,mida por do.is individuos diferentes, entre os eubeo por exem
plo, ou entre as tribos do .Qrínoco: há l¡ffi poder civil e um poder mili
tar. Durante a expedi~ao guerteira~ o chefe dispoe· de um poder censi
de1'1ável, ás vezes mesmo absoluto, sobre. o conjunto dos· guerre:it;os. Mas, 
eom a vol ta da paz, o chef e de guerra perde toda a sua potenéfa. O 
modelo do poder co~rcjtivo nao é entáo aceito senao em oeasioes .e~cep
cionais, quando o grupo $e ve di~nte, ·ae il.b)a amea9a ex:~~rna. Mas a 
conjun~ao do poder e da coer~ao cessa desde que o grupo esteja em 
rela~ao soro.ente consigo Iílesmo. Assim, a aute>ridade dos chefes tupi
nambá, mcontestada durante as expedi§fies guer:r.eíras, se aehava estrei
tamente submetida ao controle do con:selho dos anciaos em tempo de 
paz. Do mesmo m.odo os jivaro só teriam che.fe em tempo de· guerra. 
O poqer normal, civil, fundadó sobre o consensus on11il;f;m; e nao · sobre 
a pressao, é assirh de natureza grdfunqamente pacífica; a sua fu])~&o 
é. igualmente "pat ificante": o chefe. tem a tarefa da ma:nuteil<;ao da paz 
e. da harm0nia no grupo. Ele deve também apaz1guar as. disputas, regu
lar as divergéncias, nao usando de. urna for~a que. ele nao pe>ssui e que 
nao seria re.conheci:da, mas se fiando apenas nas virtudes de seu prestí
gio, de sua eqüidade e de sua palavra. Mais que um juiz que sanejona, 
ele é um árbitro que busca reconciliar. Nao é poi~ su;rpre,endente cons
tatar que as furrg5es judíciárias da chefia sejam tao raras: se o chef e 
fracassa em reconciliar as partes adversas, 11ao pode impedir que a desa
ven~a se transforme em feud. E isso demonstra bem a disjum~ao entre 
o poder e a eoer~ao. 

O segundo tra~o caracte:rístíco da ebefia indígena, a :generosidade,. 
parece ser mais que um devei:: UJ;11a servidao. Corii efeilo, os etn6log0s 
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notaram entre as mais diversas populagoes da América do Sul que essa 
obriga~ao de dar, a qual está preso o chefe, é de fato vivida pelos índios 
como urna espécie de direito de submete-lo a urna pilhagem permanente. 
E se o infeliz líder procura frear essa fuga de presentes, todo prestígio, 
todo poder lhe sao imediatamente negados. Francis Huxley escreve a 
propósito dos urubu: "E papel do chef e ser generoso e dar tudo o que 
lhe pedem: em algumas tribos indígenas, pode-se sempre reconhecer o 
chef e porque ele possui menos que os outros e traz os ornamentos mais 
miseráveis. O resto foi-se em presentes".1 A situa~ao é de todo análoga 
entre os nhambiquara, descritos por Claude Lévi-Strauss: " ... A gene
rosidade desempenha um papel fundamental para determinar o grau de 
popularidade de que gozará o novo chef e ... "2 As vez es, o chef e, cheio 
de pedidos repetidos, exclama: "Basta! chega de dar! que um outro 
seja generoso em meu lugar"!3 E inútil multiplicar os exemplos, pois 
essa rela~ao dos índios com seu chef e é ·constante em todo o continente 
( Güiana, ·Alto Xingu etc.) . A vareza e poder nao sao compatíveis, para 
ser chefe é preciso ser generoso. 

Além desse gosto tao vivo pelas posses do chefe, os índios apre
ciam muito suas palavras: o talento oratório é urna condigao e também 
um meio do poder político. Numerosas sao as tribos onde o chef e deve _ 
todos os dias, na aurora ou no crepúsculo, recompensar com um dis
curso edificante as pessoas do seu grupo: os chef es pilaga, shrenté, 
tupinambá, exortam todos os dias o seu povo a viver segundo a tradi
gao. Pois a temática dos seqs discursos está estr'eitamente ligada a sua 
fungao de "fazedor de paz". '' ... o tema habitual dessas arengas é a paz, 
a harmonia e a honestidade, virtudes recomendadas a todas as pessoas 
da tribo".4 Sem dúvida o chefe por vezes prega no deserto: os toba do 
Chaco ou os trumai do Alto Xingu freqüentemente nao prestam a me
nor aten9ao ao discurso do seu líder, que fala assim em meio a indife
ren9a geral. Isso nao deve entretanto nos esconder o amor dos índios 
pela palavra: um chiriguano nao explicava a ascensao de urna mulher 
a chefia dizendo: ''Teu pai a tinha ensinado a falar?" 

A literatura etnográfica atesta bem a presen9a desses tres tra~os 
essenciais da chef aria. Entretanto, a área sul-americana ( excluindo-se 
as culturas andinas, de que nao se tratará aqui) a presenta um trago 
suplementar a acresce.ntar aos tres destacados por Lowie: quase toda.s 
essas sociedades, qualquer que seja o seu tipo de unidade sócio-política 
e a sua dimensao demográfica, reconhecem a poligamia; mas quase 
todas também a reconhecem como privilégio mais freqüentemente exclu
sivo do chefe. A dimensao dos grupos varia muito na América do Sul 
segundo o meio geográfico, o modo de aquisi9ao da alimenta9ao, o nível 
tecnológico: um bando de nómades guaiaquis ou siriono, povos sem 
agricultura, conta raramente com mais de 30 pessoas. Por outro lado, 
as aldeias tupinambás ou guaranís, agricultores sedentários, reuniam por 
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vezes mais de 1.000 pessoas. A grande casa coletiva dos jivaro abriga 
de 80 a 300 residentes e a comunidade nitoto compreende por volta 
de 100 pessoas. Conseqüentemente, segundo as áreas culturais, a dimen
sao média das unidades sóeio-políticas pode sofrer varia<;oes conside
ráveis. Nada mais surpreendente que constatar que a maioria dessas 
culturas, do miserável bando guaiaqui a enorme aldeia tupi, reconhece 
e admite o modelo do casamento plural, aliás freqüe11temente sob a f or
ma da poliginia sororal. Por conseguinte, é necessário admitir que o 
casamento polígino nao é fun9ao de urna densidade demográfica mínima 
do grupo, urna vez que vemos que tanto o bando guaiaqui quanto a 
aldeia tupi, 30 ou 40 vezes mais numerosa, possuem essa institui~ao. 
Pode-se estimar que a poliginia, quando praticada no seio de urna rnassa 
importante da popula9ao, nao desencadeia perturba<;oes demasiado gra
ves para o grupo. Mas o que acorre quando ela se· dá em unidades tao 
fracas como o bando nhambiquara, guaiaqui ou siriono? Ela só pode 
afetar fortemente a vida do grupo e este, apesar disso, leva em canta 
sólidas razóes para aceitá-la, razóes que será necessário tentar elucidar. 

Sob esse aspecto é interessante interrogar o material etnográfico, 
apesar das suas numerosas !acunas: certamente, nao possuímos, sobre 
numerosas tribos, senao dados muito escassos; por vezes só se reconhece 
de urna tribo o nome pelo qual ela era designada. Parece entretanto 
que se pode dar a algumas recorrencias urna verossimilhan<;a estatística. 
Se se retém a cifra aproximativa, mais provável, de um total de mais 
ou menos duzentas etnias para toda á América do Sul, percebe-se que, 
sobre este total, a informa~ao de que podemos dispar estabelece formal
mente urna estrita monogamia apenas para urna dezena de grupos: sao 
por e:xemplo os palicure da Güiana, os apinajé e os timbira do grupo 
ge, ou os yagua do Norte da Amazonia. Sem con.ferir a esses cálculos 
urna exatidao que certamente nao possuem, eles sao no entanto indi
cativos de urna ordem de grandeza: apenas um vigésimo das sociedades 
indígenas pratica a monogamia rigorosa. Isso quer dizer que a maioria 
dos grupos reconhece a poliginia e que esta é quase continental em sua 
extensao. 

Mas, <levemos notar também que a poliginia indígena é estritamente 
limitada a urna pequena minoria de indivíduos, quase sempre aos chefes. 
E compreende-se, aliás, que nao possa ser de outro modo. Com efeito, 
se se considerar que a sex ratio natural, ou a rela~ao numérica dos 
sexos, nao poderia nunca ser bastante baixa para permitir a cada homem 
esposar mais de urna mulher, ver-se-á que urna poliginia generalizada 
é biologicamente impossível: ela portan to limita-se culturalmente a cer
tos indivíduos. Essa determina~ao natural é confirmada pelo exame dos 
dados etnográficos: de 180 ou 190 tribos que praticam a poliginia, so
rnen te urna dezena nao lhe impoe limite; isto é, todo hornero adulto 
dessas tribos pode esposar mais de urna m.ulher. Sao por exemplo os 
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achagua, aruaque do Noroeste, os chibcha, os 11varo, ou os roncouyen
nes, caraíbas da Güiana. Ora, os achagua e os chibcha, que pertencem 
.a área cultural dita circuncaraíba comum a Venezuela e a Colombia, 
eram muito diferentes do resto das popula~oes sul-americanas; engaja
dos em um processo de profunda estratificaºªº social, reduziam a es
cravidao os seus vizinhos menos pederosos e beneficiavam-se, assim, de 
urna cota constante e importante de prisioneiras, logo tomadas como 
esposas complementares. No que conceme aos jivaro, eram sem dúvida 
a sua paixao pela guerra e a cac;a de cabe9as que, acarretando urna 
forte mortalidade dos jovens guerreiros, p~rmitiam que a maioria dos 
homens praticasse a poliginia. Os roncouyennes, e com eles inúmeros 
outros grupos caraíbas da Venezuela, eram igualmente populaº'oes muíto 
belicosas : as suas expediºoes militares visavam mais freqüentemente a 
obten~ao de e$cravos e mulheres secundárias. 

Tudo isso nos mostra primeiro a raridade, naturalmente determi· 
nada, da poliginia geral. Vemos por outro lado que, quando nao se 
restringe ao chef e, essa possibilidade se baseia em determina9cies cultu
rais: existencia de castas, prática da escravidao, atividade guerreira. 
Aparentemente essas últimas sociedades parecem mais democráticas que 
as outrás, urna vez que a poliginia deixa di! ser, nelas, o privilégio de· 
um só. E, de fato, a oposiºªº parece mais acentuada, entre esse chefe 
iquito, possuidor de doze mulheres, e seus homens forc;ados a mono
gamia, do que entre o chefe achagua e os hotnens de seu grupo, aos 
quais a poliginia é igualmente permitida. Lembremos no entanto que as 
sociedades do Nol,'oeste já eram fortemente estratificadas e que urna 
aristocracia de nobres ricos detinha, em razao de sua riqueza, o meio 
de ser mais polígina, por assim dizer, do que os "plebeus" menos favo
recidos: o modelo do casamento por compra permitía que os homens 
ricos adquirissem um número maior de mulheres. De sorte que, entre 
a poliginia como privilégjo do chefe e a poliginia generalizada, a dife
ren9a nao é de natureza, mas de grau: um plebeu chibcha ou achagua 
nao podía desposar mais do que duas ou tres mulheres, ªº passo que 
um célebre chefe do Noroeste, Guaramental, possuía 200, 

Da análise precedente é entao legítimo reter que para a maioria 
das sociedades sul-americanas a instituíºªº matrimonial da poliginia é 
estreitamente articulada a instituíºªº política do poder. Só. se abolida 
a espeeüicidade dessa liga9ao com um restabelecimento das condi96es 
da monogamia: urna poliginia de igual extensao para todos os homens 
do grupo. Ora, o breve exame de algumas sociedades que possuem o 
modelo generalizado do casamento plural revela que a oposi9ao entre 
o chefe e o resto dos homens se mantém e até se refor9a. 

Era também por estarem investidos de um poder real que alguns 
guerreiros tupinambá, os mais felizes no combate, podiam possuir espo
sas secundárias, freqüentemente prisioneiras arrancadas do grupo ven-
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cido. Pois o ''Conselho'\ ao qual o eht}fe deNia submeter todas as suas 
decisoºes, era precisamente composto em parte dos guerreiros· mais bri
lhantes, e. era entre estes óltiinos que em ,geral as assembléias dos ho
mens escolhia o novo chefe quanto o filho do .ñder morto eta considetado 
inapto ao exercíeio dessa fun~ao. Se p0r outto Lado alguns gru12os reco
nheciam a poliginia como privilégio do chefe, e também des melbores 
ca~adores, é que a ca~a, como atlvidade eeonomic.a e atividade de. pres
tígio, tem aí urna importancia panticular sancionada pela influencia que 
sua destreza em trazer muita ca.9a confere ao homem hábil; entre &S 
popula96es como os puticoro~do., os cail\géi\ngue ou os· ipurfua do Ju
ruá-Purus, a ca9a constitui wna fonte decisiva de aljment~9ao; col)~e
qüentemente, os melhores ca9·adores adquirt>m Uiil estatuto s0cial e uro 
''p,eso" político de acordo ,com sua qualifiéa~ao p.rof1ssionál. Sendo a 
prineipal taref a do líder cuidar do b~m-e:Sta-r do se.u grupt>, o éhefe 
iptitina O\l caingangue será um dos melhores ca~_adores; eujo grupo .for
nece geralmente os hom,ens elegíveis a ch.ef&ria. Por eonseguinte, além 
do fato de gúe apena:s um boro ca~_ador está a altura de. atender as ne
cessidades de urna familia polígina, a ca~a, atividade econonñ.ca essen
. cial para a sobrevivéncia do grupo, cohfere aos ho.tnens que nela melhor 
s.e destacam, urna importáncia política G.erta. Ao permitir a p.oliginia ao& 
seus mais eficazes fornececlor·es de alimento; o grupo~ hipoteeando de 
alguma forma o futuro, lhes reconhece implícitamente a qualidade de. lí
deres possíveis. É preciso no entanto assinalar que essa poliginia, longe 
de ser igualitária, favoreee sempre o chefe efetivo do grupo. 

O modelo p.G>lígino do casamento, visto segundo sua.s diversas 
extensoes: geral ou .rescrita, seja somente ao chefe., seja ao chefe e a 
urna pequena minoría de homens~ nos remeteu constantemente a vida 
política do grupo; é sobre esse horizonte que a poliginia se configuré\, 
e talvez seja esse o lugar onde se poderá ler o sentido de sua: fun~ao .. 

É entao por quatro tra9os que na América do Sul se distingµe 
o chefe. Como tal, ele é um ~'apaziguador profissional"; ,a,lém disse, 
deve ser generoso e. bom orador; possui, .enf im o privi1égio da poliginia.. 

Entre.tanto, urna distin~ao se impoe entre o primeiro desses crit~
riqs e os tres seguintes. Estes últimos definem o cQnjunto das presta
~oes e contraprestagoes, pelo qual se inarttém o equilíbrío e.ntre a estru
tura social e a institui9ao política; o líder exercte u_m díreito sobr~ um 
número anormal de mulheres do grupo; e.s-te, ern trbca~ tem o direíto 
de exigir do seu chefe generosiéláde de bens e talento ol'atório. Essa 
rela~ae aparentemente de troea se determina assim em um ní:vel esse.n
cial da sociedade, nível propriamente sociológico qqe concerne a própria 
estrutl,l.ra do grupo como tal. A fun~ao moélera:dora do chefe m~Ilifesta
se ao conttário no elemento diferente da prática estritamente política. 
Nao se pode, com efeilo, como parece fazer Lowie, situar' no mesmo 
plano da realidade sociolégica, por Uií1 lado, o que se define ao final 
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da análise pendente como o conjunto das condi~óes de possibilidade da 
esfera política, e por outro lado o que constitui o funcionamento efetivo, 
vivido como tal, das fun9óes quotidianas da institui~ao. Tratar como 
elementos homogeneos o modo de constitui~ao do poder e o modo de 
operagao do poder constituído levaria de algum m0do a confundir o ser 
e o f azer da chefia, o transcendental e o empírico da institui9ao. Humil
des em seu alcance, as fun96es do chefe nao sao no entanto menos 
controladas pela opiniao pública. Planejador das atividades económicas 
e cerimoniais do grupo, o líder nao possui qualquer poder decis6rio; 
ele nunca está seguro de que· as suas "ordens" seráo executadas: essa 
fragilidade permanente de um poder sempre contestado dá sua tonalidade 
ao exercício da fungao: o poder do chef e depende da boa vontade do 
grupo. Compreende-se entao o interesse direto do chefe em manter a 
paz: a irrup9ao de uma crise destru~dora da harmonía interna pede 
a interven9ao do poder, mas suscita ao mesmo tempo essa inten~áo 
de conte·sta9ao que o chefe nao tem meios para superar. 

A fun9ao, ao se exercer, indica assim aquilo cujo sentido se busca 
aqui: a impotencia da institui9áo. Mas é no plano da estrutura, quer 
dizer, num outro nível, que reside, mascarado, esse sentido. Como ati
vidade concreta da fun9ao, a prática de chefe nao remete, pois, a mesma 
ordem de fenómenos que os tres outros critérios: ela os deixa subsistir 
como urna unidade estruturalmente articulada a própria essencia da 
sociedad e. 

Com efeito, é notável constatar que essa trindade de predicados -
dom oratório, generosidade, poligiaja - ligados a pessoa do líder, con ... 
cerne aos mesmos elementos cuja ,troca e circula9ao constituem a socie
dade como tal, e sancionam a passagem da natureza para a cultura. 
É inicialmente pelos tres níveis fundamentais da troca de béns, de mu
llieres e de palavras que se define a sociedade; e é igualmente por 
referencia imediata a esses tres tipos de "sinais" que s.e constituí a esfera 
política das sociedades indígenas. O poder relaciona .. se portante aqui 
(na medida em que se reconhece a essa concorrencia um valor outro 
que nao o de urna coincidéncia sem significa~ao) com os tres níveis 
est;ruturais essenciais da sociedade, isto é, com o próprio cerne do uni
verso da comunica~ao. É portante na elucida9ao da natureza dessa rela
~ao que nos devemos empenhar daqui por <liante, para tentar extrair 
dela as implica~6es estruturais. 

Aparentemente, o poder é fiel a lei de troca que funda e rege a 
sociedade; tudo se passa, ao que parece, como se o chefe recebesse 
urna parte das mulheres do grupo, em troca de bens económicos e de 
signos lingüísticos, a única dif eren~a resultando do fato de que a qui 
as unidades trocadoras sao, de urna parte, um indivíduo, e, de outra, 
o grupo tomado globalmente. Entretanto, essa interpreta9ao, baseada na 
impressao de que o princípio de reeiprocidade determina a rela~ao entre 
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poder e sociedade, 1ogo se revela insuficiente; sabe-se que as sociedades 
indígenas da América do Sul só possuem, em geral, urna tecnologia 
relativamente rudin;ientar, e que, por c.onseguinte, nenhum indivíduo, 
mesmo que seja chefe, pode concentrar nas maos muitas riquezas mate
riais. o prestigio de um chefe, como vimos, deve-se em grande parte a 
sua generosidade. Mas, por outro lado, as exigencias dos índios ultra
passam muito freqüentemente as possibilidades imediatas do chefe. Este 
é entao pressionado, sob pena de se ver rapidamente abandonado pela 
maioria dos seus, a tentar satisfazer seus pedidos. Sem dúvida suas espo
sas podem, em grande medida, sustentá-lo em sua tarefa: o exemplo 
dos nhambiquara ilustra bem o papel decisivo das mulheres do chefe. 
Mas certos objetos - arcos, flechas, ornamentos mascullnos -, dos 
quais sao ávidos ca9adores e guerreiros, só podem ser fabricados pelo 
chefe; ora, sua capacidade de produc;ao _é deveras reduzida, e isso limita 
de imediato o volume das presta9óes em bens do chefe ao grupo. Sa
be-se tanibém, por outro lado, que nas sociedades "primitivas'' as mu
llieres sao os valores por excelencia. Como pretender, nesse caso, que 
essa troca aparente acione duas "massas" equivalentes de valores, equi
valencia com a qual deveríamos entretanto contar, se o princípio de re
ciprocidade trabalha de fato para articular a sociedade com seu poder? 
É evidente que, para o grupo, que renuncia em proveito . do chef e a runa 
quantidade importante de seus valores mais essenciais - as mullieres-, 
as arengas quotidianas e os fracos bens económicos de , que o líder pode 
dispor nao constituem uma compensac;ao equivalente. lsso porque, ape
sar da sua falta de autoridade, o chefe goza entretanto de invejável esta
tuto social. A desigualdade da "troca" é surpreendente: ela só se expli
caría no seio de sociedades onde o poder, munido de urna autoridade 
ef etiva, seria por isso mesmo claramente diferenciado do resto do gtupo. 
Ora, é precisamente essa autoridade que falta ao chef e índio: como 
entao compreender que uma func;ao, recompensada com privilégios exor
bitantes, seja por outro lado impotente para se exercer? 

Querer analisa:t em termos de troca a rela9ao do poder com o gru
po só leva a acentuar melhor o paradoxo. Consideremos entao o esta
tuto de cada um dos tres níveis de comunicac;ao, tomados em si mes
mos, no seio da esfera política. E: claro que, no que tange as mullieres, 
a sua circula9ao se faz num "sentido único": do grupo em dire9ao ao 
chefe, pois este último seria completamente incapaz de remeter em 
circuito, na dire9ao do grupo, um número de mulheres equivalente 
aquele qtJe dele recebeu. Certamente as esposas do chefe lhe darao fi
lhas que serao mais tarde esposas potenciais para os jovens do grupo. 
Mas deve-se considerar que a reinser9ao das filhas no ciclo das trocas 
matrimoniais nao compensa a poliginia do pai. Com ef eito, na maioria 
das sociedades sul-americanas, a chefia se herda patrilinearme_nte. Assim, 
levando-se em conta as aptidóes individuais, o filho do chefe, ou em sua 
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falta o filho do irmáo do chef e, será o novo líder da comunidade. E, 
ao mesmo tempo· que o cargo, ele receberá o privilégio da fun~ao, a 
saber, a poliginia. O exercício desse privilégio anula entao, em cada 
gera~ao, o efeito do que poderla neutralizar, indiretamente, por inter
médio das filhas, a poliginia da gera~ao anterior. Nao é sobre o plano 
diacrónico das gera~óes sucessivas que se desenrola o drama do poder, 
mas sobre o plano sincrónico da estrutura do grupo. A ascensao de um 
chefe reproduz de cada vez a mesma situa~ao; essa estrutura de repeti
~ao só se aboliria na perspectiva cíclica de um poder que percorresse 
sucessivamente todas as familias do grupo, sendo o chefe escolhldo, 
em cada gera~ao, numa faniília diferente, até reencontrar a primeira 
familia, inaugurando assim um novo ciclo. Mas o cargo é hereditário: 
nao se trata aqui entao de troca, mas de doa~ao · pura e simples do 
grupo ao seu líder, doa~ao sem contrapartida, aparentemente destinada 
a sancionar o estatuto social do detentor de um cargo instituído para 
nao se ex ercer. 

Se nos voltarmos para o nível económico da troca, perceberemos que 
os bens sofre·m o mesmo tratamento: é unicamente do chef e em dire~ao 
ao grupo que se efetua o seu movimento. As sociedades indígenas da 
América do Sul sao com efeito raramente obrigadas a presta~6es eco
nómicas para com o seu líder, e este último, como qualquer um, deve 
cultivar sua mandioca e matar sua ca~a. Com exce~ao de certas socieda
des no Noroeste da América do Sul, os privilégJos da .chefaria nao estao 
realmente no plano material, e apenas algumas tribos fazem da ociosi
dade a marca de um estatuto social 'superior: os manasi da Bolivia ou 
os guarani cultivam os jardins do chefe e reúnem as suas colheitas. 
Ainda é preciso acrescentar que, entre os guarani, a utiliza~ao desse 
direito honra talvez menos o chefe do que o xama. De qualquer modo, 
a maioria dos líderes indígenas está longe de oferecer a imagem de um 
rei ocioso: bem ao contrário, o chef e, abrigado a responder a generosi
dade que dele se espera, deve incessantemente preocupar-se em encon
trar presentes para oferecer a sua gente. O convívio com outros grupos 
pode ser urna fonte de bens; mas, mais freqüentemente, é na sua enge
nhosidade e no seu trabalho pessoal que o chef e se fia. De modo ,que, 
curiosamente, o líder é quem, na América do Sul, trabalha mais ardua
mente. 

Enfitn, o estatuto dos signos lingüísticos é ainda mais evidente: 
nas sociedades que souberam proteger a linguagem da degrada~ao que 
as nossas lhes infligem, a palavra é, mais que um privilégio, um dever 
do chef e: é a ele que cabe o domínio das palavras, a ponto de se poder 
escrever, com rela~ao a urna tribo norte-americana: "Pode-se dizer, nao 
que o chef e é um homem que fala, mas que aquele que fala é um chef e", 
fórmula facilmente aplicável a todo o continente sul-americano. Pois 
o exercício desse quase-monopólio do chefe sobre a linguagem é ainda 
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reforc;ado pelo fato de que os indígenas nao o tomam de modo algum 
como urna frustrac;áo. A divisao é tao nitidamente estabelecida que os 
dois assistentes do líder trumai, por exemplo, embora gozando de certo 
prestígio, nao podem f alar como o chef e: nao em virtud e de urna inter
dic;ao externa, mas por causa do sentimento de que a atividade falante 
seria urna afronta tanto ao chefe como a linguagem; pois, diz um infor
mante, qualquer outro que nao o chefe "teria vergonha" de falar 
como ele. 

Na medida em que, ao se recusar a idéia de uma troca das mu
lheres do grupo pelos bens e mensagens do chef e, examina-se conse
qüentemente o movimento de cada "signo" segundo o seu circuito pró
prio, e descobre-se que esse triplo movirnento apreserita urna dimensáo 
negativa comum que designa a esses t~es tipos de "signos" um des
tino identico: eles nao aparecem mais éomo valores de troca, a reci
procidade. cessa de regular sua circulac;ao, e cada um deles cai a partir 
de entao fora do universo da comunicac;áo. Urna relac;ao original entre 
a regiáo do poder e a essencia do grupo se desvenda en tao a qui: o 
poder mantém urna relac;áo privilegiada com os elementos cujo movi
mento recíproco funda a própria estrutura da socredade; mas essa rela
~ao, negando-lhes um valor que é de troca ao nível do grupo, instaui:a · 
a esfera política nao apenas como exterior a esttutura do grupo, mas 
bem mais como negando esta: o poder é contra o grupo e a recusa da 
reciprocidade como dimensáo ontológica da sociedade é a recusa da pró-
pria sociedade. · 

Urna tal conclusáo, articulada com a premissa da impotencia do 
chefe nas sociedades indígenas, pode parecer paradoxal; entretanto é 
nela que se resolve o problema inicial; a falta de autoridade da chefia. 
Com efeito, para que um aspecto da estrutura social possa exercer uma 
influencia qualquer sobre essa estrutura, é preciso, no mínimo, que a 
relac;ao entre esse sistema particular e o sistema global nao seja inteira
mente negativa. f: por ser de algurna forma imanente ao grupo, que a 
func;ao política poderá manifestar-se de maneira eíetiva. Ora, essa fun
c;ao política, nas sociedades indígenas, está excluída do grupo, e até 
mesmo o exclui: é portanto na rela9áo negativa mantida coro o grupo 
que se enraíza a impotencia da func;ao política; a rejeic;ao desta para 
o exterior da sociedade é o próprio meio de reduzi-la a impotencia. 

Conceber assim a relac;ao do poder e da sociedade nas popula96es 
indígenas da América do Sul pode parecer implicar urna metafísica 
finalista, segundo a qual urna vontade misteriosa usarla de meios indi
retos para negar ao poder político precisamente sua qualidade de poder. 
Nao se trata entretanto de causas finais; os fenómenos aqui analisados 
provem do campo da atividade inconsciente pela qual o grupo elabora 
seus modelos: e é o modelo estrutural da rela9ao do. grupo social corn 
o poder político que se tenta descobrir. Esse modelo permite integrar 
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dados percebidos como contraditórios numa primeira abordagem. Nesta 
etapa da análise, compreendemos que a impotencia do poder se articula 
diretamente com sua situa9áo "liminar" com rela9áo ao sistema total; 
e essa situa9áo resulta ela mesma da ruptura que o poder introduz no 
ciclo decisivo das trocas de mulheres, de bens e de palavras. Mas des
cobrir nessa ruptura a causa do nao-poder da fun9áo política nem por 
isso esclarece a sua razao de ser profunda. Será que devemos interpre
tar a seqüencia: ruptura da troca-exterioridade-impotencia, como um 
desvio acidental do processo constitutivo do poder? lsso deixaria supor 
que o resultado efetivo da opera9áo (a ausencia de autoridade do po
der) é apenas contingente com rela~o a intenfáo inicial (a promo9áo 
da esfera política). Mas seria entáo necessário aceitar a idéia de que esse 
"erro" é coextensivo ao próprio modelo e de que ele se repete indefini
damente através de urna área quase ~ontinental: nenhuma das culturas 
que a ocupam se mostraria assim capaz de se proporcionar urna autentica 
autoridade política. Está aqui subjacente o postulado, completamente 
arbitrário, de que essas culturas nao possuem criatividade: é, ao mesmo 
tempo, o retomo ao preconceito do seu arcaísmo. Nao poderíamos por
tanto conceber a separa9ao entre fun9ao política e autoridade como o 
fracasso acidental de um processo que visava a sua síntese, como~ a 
"derrapagem" de um sistema desmentido apesar dele mesmo por um 
resultado que o grupo seria incapaz de corrigir. 

Recusar a perspectiva do acidente leva a supor urna certa necCessi
dade inerente ao próprio processo, a procurar no nível da intencionali
dade sociológica - lugar de elabora9áo do modelo - a razáo última 
do resultado. Admitir a conformidade deste com a inten9ao que preside 
a sua produ9áo nao pode significar outra coisa a nao ser a implica9ao 
desse resultado na inten~áo original: o poder é exatamente o que as so
ciedades quiseram que ele f osse. E como esse poder nao é, dizendo 
esquematicamente, nada, o grupo revela, ao fazer isso, sua recusa radical 
da autoridade, urna nega~áo absoluta do poder. Podemos nos dar conta 
.dessa "decisáo" das culturas indígenas? Devemos julgá-la como o fruto 
irracional da f antasia, ou podemos, ao contrário, postular urna raciona
lidade imanente a essa "escolha"? A própria radicalidade da recusa, a 
sua permanencia e a sua extensáo sugerem talvez a perspectiva na qual 
situá-la. A rela~áo do poder com a troca, por ser negativa, nao deixa 
de mdstrar-nos que é ao nível mais· profundo da estrutura social, lugar 
da constitui~áo inconsciente das suas dimensoes, de onde advém e onde 
se encerra a problemática desse poder. Em outros termos,_ é a própria 
cultura, como diferen~a maior da natureza, que se investe totalmente 
na recusa desse poder. E nao é precisamente na sua relagáo com a na
tureza que a cultura manifesta uma nega~áo de igual profundidade? 
Essa identidade na recusa nos leva a descobrir, nessas sociedades, urna 
identifica~ao do poder e da natureza: a cultura é nega~áo de ambos, 
nao no sentido em que o poder e a natureza seriam dois perigos di-
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ferentes, cuja identidade só seria aquela - negativa - de urna rela~ao 
identica ao terc.eiro termo, mas no sentido em que· a c:ultura apreeu<íe 
o poder como a ressurgencia mesma da natnreza. 

Tudo ~e passa, com efeito, eomo se essas s0eiedades constitmssem 
~ua ~sfei:á política em .funQ~o de urna intu~cao que, t~ria nelas lugar de 
regra: a saber, que o poder é, em. sua essenci~, coer~ao; que a atlvidage 
unificada da fun~ao política se e~erceria, nao a partir da esttutura da 
sociedade ·e coñf otro.e ela, mas a partir de um mais além incontro1ável 
e contra ela; que G poder em sua natureza nao :é senao. um álibi ·furtivo 
da natureza em seu pQder. Longe,. portanto, de nos Qferee.er a imagem 
terna de urna incapacidade em resolver a · questao do pod~r polític~~ 
essas sociedades nos espantam pela Sl.ltileza cpni a qual elas a colocaram 
e regularam. Elas pressentiram mtrito cedo que a transcendencia do 
poder ~ncerra para o g,rupo um risGb mortal,, que o ptineípio de urna 
autoridade exterior e criadora de sua própria legalidade é "utna cont:es
tagao da própria cultura; foi a intui~ao de.ssa amea~a que determinou a 
profundidade de sqa filosofia, política. .P0is, .d.escobrindo o grande· p6-
rentesco do poder e da iiatureza, como dlJ-pla lipiit~~ao d_o universo da 
cultura, as sociedades indígenas souberam inventar um meio de neutrali
zar a vk>l'enoia da autoridade política. Elas esc.olheram ser elas mesmas ~ 
as fundador.as, mas de modo a nao deixarem ap.are·ee.r: o poder senao 
como negatividade logo ~ontrolada.: elas o instituern se.guRdo sua e..s-&~ncia 
(a nega9a,o qa cultura), nias justamente para lhe nega~em toda potencia 
efetiva. De modo que a apres_~Iitag~o do poder, tal como e~e é, se of~
·rece a essas sociedades eomo ó pr6ptio meio de: anvlá-lo. A mesma 
op.eragao que instaUfa a ~esfera política proíbe o seu desdobratn:~nto: 
é a.ssin1 que a cultura utiliza contra o poder a pró~pria astúcia da natu
reza,; é por isso que se nomeia chefe o hornero n0 qual se vem refletir 
a troca da$ mulheres., das palavras e dd$ oens. 

Enguanto depositário de riquezas e de mensagens, o chefe nao 
ttadu·z s~nao sua dependenqta cop:i Iela~ao ao grupo, ·e a,. o15riga~ao q~e 
ele tem de manifestar a cada instante á inoeénch:í de: sva fun~an. Pooer
se ... ia com efeito pensar, mea.indo a ooflfianga que o ;grupo credita a seu 
chefe, que através dessa liberdad·e v:iv1da pelo grupo em sua rela~ao 
com. ·o poder aparee.e., como que sub""ref)eticiamente, um controTe~ mais 
prof1Jndo porque m~nos· ap&;rente, do chefe. :s:obre a cornunidade. Poi's, 
em certas circ1mstancias, singularmente. ri.o período de penúria, o grupo 
~ntreg,a-se totallnerite ao th~fe-.; quando a fome amea~ª' as comunidade$ 
do Orinoco se instalam na -casa do chefe, a expensas de quem, doiá
vante; decidem viver, até. dias melh0res. Do mesmo modo, 0 bando 
nhambiquara com póuco& alimentos após urna dura etapa espera} do 
chefe e n&o de si, que a situa9·ao iñelhore... Parece, nesse Gas.o, que o 
grupo, nao podendo passar s_em o 9hefe, depende integralmente dele. 
Mas essa su:bordinagao é a:genas aparente: et~ na . verdade dis_simula 
urna esp'éoie de chantagem que o grupo exerce ... sobre o chefe. Pois, se 



este último nao faz o que dele se espera, sua aldeia ou seu bando sim
plesmente o abandona em troca de um líder mais fiel a seus deveres. 
E apenas através dessa dependencia real que o chefe pode manter seu 
estatuto. Isso aparece coro muita nitidez na rela~ao do poder e da pa
lavra: pois, se a linguagem é o oposto da violencia, a palavra deve ser 
interpretada, mais do que como privilégio do chefe, como o meio de 
que o grupo dispoe para man ter o poder f ora da violencia coercitiva, 
como a garantia repetida a cada dia de que essa ameaga está afastada. 
A palavra do líder encerra em si mesma a ambigüidade de ser desviada 
da fungao de comunicagao imanente a Iinguagem. E tao pouco necessá
rio ao discurso do chefe ser ouvido que os indígenas freqüentemente 
nao lhe prestam nenhuma aten~ao. A liQguagem da autoridade, dizem 
os urubu, é um ne eng hantan: urna linguag-em dura, que nao espera 
resposta. Mas essa dureza nao compensa de modo algum a impotencia 
da instituigao política. A exterioridade do poder corresponde o isola
mento de sua palavra que traz, por ser dita duramente para nao ser 
ouvida, testemunho de sua do~ura. 

A poliginia pode ser interpretada da mesma forma: além de seu 
aspecto formal da dádiva pura e simples, destinada a colocar o poder 
como ruptura da troca, configura-se urna fun~ao positíva análoga aque
la dos bens e da linguagem. O chefe, proprietário de valores essenciais 
do grupo, é por isso mesmo responsável <liante dele, e, por intermédio 
das mulheres, é de algum modo o prisioneiro do grupo. 

Es se modo de constituigao da esfera política pode pois ser com
preendido como um verdadeiro mecanismo de def esa das sociedades 
indígenas. A cultura afirma a prevalencia daquilo que a funda - a 
troca - precisamente visando no poder a negagao desse fundamento. 
Mas é preciso além disso assinalar que essas culturas, ao privarem os 
"signos" do seu valor de troca na regiao do poder, retiram das mullieres, 
dos bens e das palavras justamente a sua func;ao de signos a serem tro
cados; e é entao como puros valores que esses elementos sao apreendi
dos, pois a comunicac;ao deixa de ser seu horizonte. O estatuto da lin
guagem sugere com urna forga singular essa conversao do estado de 
signo -em estado de valor: o discurso do chef e, em sua solidao, lembra 
a palavra do poeta para quem as palavras sao valores ainda mais do 
que signos. O que pode entao significar esse duplo proce~so de des
significac;ao e de valorizac;ao dos elementos da troca? Talvez exprima, 
além mesmo do apelo da cultura a seus valores, a esperanc;a ou a sauda
de de um tempo mítico onde cada um cbegaria a plenitude de um gozo 
nao limitado pela exigencia da troca. 

Culturas indígenas, culturas inquietas por recusar um poder que as 
fascina: a opulencia do chefe é o sonho acordado do grüpo. E cabe 
expressar, ao mesmo tempo, a preocupagao que tem de si mesma a cul
tura e o sonho de se superar, que o poder, paradoxal em sua natureza, 
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é venerado em sua impotencia: metáfora da tribo imago de seu mito, 
eis o chef e indígena. 5 

NOTAS 

1 . F. Huxley, Aimables sauvages. 
2. C. Lévi-Strauss, La vie familiale et sociale des lndiens Nambikwarti. 
3 . /bid. 
4. Handbook of South American lnditins, t. V, p. 343. 
5. Estudo inicialmente publicado em L'Homme 11 (1 ), 1962. 
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111. Independ@ncia e exogamia 7 

A oposigao tao contrastante entre culturas dos altos planaltos andi
nos e culturas da Floresta Tropical, salientada por narrativas e relatos 
dos missionários, soldados, viajantes dos séculos XVI e XVII, foi maís 
tarde acentuada até o exagero: pouco a poucor desenhou-se a imagem 
popular de urna América pré-colombiana inteiramente entregue a selva
geria, com excegao da regiao Andina, onde os incas tinham conseguido 
fazer triunfar a civiliza~iio. Essas concepc;6es simplistas, e ingenuas só 
na aparencia - pois harmonizavam muito bem com os objetivos da 
colonizagao branca -, se cristalizaram em uma verdadeira tradi~ao, 
cujo peso se fez fortemente sentir sobre a Etnología americanista em seu 
início. Pois se esta, na escolha e posicionamento dos problemas em 
termos científicos, se conformou a sua vocac;ao, nem por isso as solu
~5es propostas deixavam transparecer urna certa persistencia dos esque
mas tradicionais, de um estado de espírito que, sem o conhecimento 
dos próprios autores, determinou parcialmente suas perspectivas de pes
quisa. Por que se distingue esse estado de espfrito? Primeiro, por urna 
certeza: os primitivos, de maneira geral, sao incapázes de fornecer bons 
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modelos sociológicos; em seguida por um método: real9ar até a carica
tura o tra90 mais aparentemente perceptível das culturas consideradas. 
Foi assim que o império inca impressionou os antigos cronistas, essen
cialmente pela forte centraliza~ao do poder e por um modo de organ:i
za9ao da economía entao desconhecido. A Etnología moderna transfor
ma essas dimensoes da sociedade inca ora em totalitarismo, com R. 
Karsten,i ora em socialismo, com L. Baudin.3 Mas um exame menos 
etnocentrico das fontes leva a corrigir essas imagens por demais moder
nas de urna sociedade apesar de tudo arcaica; e Alfred Métraux,4 em 
recente trabalho, destacou a .existencia, no Tahuantinsuyu, de for~as 
centrífugas que os clas do C-uzco nao pensavam, aliás em destruir. 

No que con cerne as p0pula96es da Floresta, nao se procurou rela
cioná-las em esquemas anacronicos; pelo contrário, e na própria medida 
em que se tentava dilatar os tra9os "ócidentais" do império inca, os 
quadros sociológicos das sociedades da Floresta parecem cada vez mais 
primitivos, mais fracos, menos suscetíveis de dinamismo, estreitamente 
limitados a pequenas unidades. É assim, sem dúvida, que se explica 
a tendencia em insistir sobre, o aspecto fragmentado, "separatista"5 das 
comunidades indígenas nao-andinas, e sobre o correlato necessário des.s.a 
situa~ao: urna guerra quase permanente. E a Floresta, como área cultu-· 
ral, aptesenta-se assim como urna poeira de nricrossociedades, todas 
mais ou menos semelhantes entre si, mas todas igualmente hostis urnas 
as outras. É claro que se, com L. Baudin, se pensa do índio gv.arani 
que " ... sua mentalidade é a de urna crian9a", 6 nao se pode esperar 
descobrir tipos de organiza9ao social "adultos". Essa sensibilidade ao 
atomismo das sociedades indígenas se encontra também em Koch
Gru~dberg ou Kirchhoff, por exemplo no uso as vezes excessivo do 
termo "tribo" para designar .qualquer comunidade~ () que os leva a 'no
cao sutpreendente de exogamia tribal a propósito das tribos tucano do 
Uaupés - essa tese tenta alinhar de alguma forma as tribos da Floresta 
Tropical com as dos Andes. Parece entretanto que ~ imagem mais conhe
cida das sociedades em questao nem sempre é exata; e se, como escreve 
Murdock, "The warlikeness and atomism of simple societies have been 
grossly exaggerated", 7 isto é certamen te verdadeiro para a América do 
Sul. Urna tarefa se impoe, portan to: a do reexame do Caquetá. 8 

Nao se trata, sem dúvida, aquí de empreender a contramarcha eni 
rela<;ao ao material etnográfico e a reavalia~ao das unidades sócio-políti
cas da Floresta Tropical, simultaneamente em sua natureza e em suas 
rela96es. 

A informa9ao etnográfica encontra-se em grande parte no monu
mental Handbook of South American lndianse, cujo volume III é con
sagrado as culturas da Floresta. Essa área cultural comporta urna muito 
importante massa de tribos, muitas das quais pertencem aos tres prin
cipais estoques lingüísticos: tupi, caraíba, aruaque. Podem-se1 agrup-ar 
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todas essas popQJ.a~oes sob uma .cat~goria eomum.; a ~ua ·ec,ologia se 
baseia, com efeíto; e r~ssalvadas vari~~oe:s Iocais, em U.t11 mesmo mo
delo; O modo de subsistencia das soeiedades da Floresta 6 esseneial ... 
mente agrícola, .de urna agrículturil certatnente límitada a jardinagem, 
mas cuja produ~ao é quase sempr.e ao .menos tao importante ·quanto 
a da ea~a, ·da, pesqa e da. colheita> Por outro lado, as plantas cllltivadas: 
sao sempre mai_s ou menos as me.smas, sendo semelbant~s. a~· téenicas.: 
tle produgaó ássim como os hábitos de traball_lo. A ecologia fotnec.e,. 
pois~ aqui uilla base muito válida de classifica.º~º' e o conjuntQ de so
ciedades estudadas apres·enta,. sob es·se ponto de vista, urna real hoíno
geneidade:9 Nao é~ portanto, surpreen:dente c@nstatar que a idetttidade 
a~ nivel <da "infra-estrutura'·' seja assinalada também. no da;s '''superes-. 
truturas", .isto é, d0s tipos: de. Olganiza~ao soeial e p©Iítica. Dessa forma 
·o modelo sociológico mais difundido na area considerada parece ser, se 
se der crédito a c;loctµD~~ta.~a0 geral, 0 da família ''e~tensa;,' que alíás 
consfitui· c9m n1uita ft.egiiéncia a comunidáµe políticamente autonoma1 

·abrigada pela grande casa coletiva, ou maloca.; é o c~s0 especialn1ente 
das. tdbo,s das Güian~s, da re,gHto do Jqn.(á-Purus, dos uitoto, dos p;eba, 
dos jívaro, de nume'rosas :tribos. tupis etc . . A amplitudé demqgráfica des~a~ 
householas pode variat de quaretita a inl.litas centenas de ·pess:0as, s~ 
bem que a média ótima pare9a situar-se entre. cem e duientas pesso·as 
por malQca. Notáveis exGe96es a regta: as grandes aldeias apiacá, gua
rani, tupinambá, que eongre-g~vam até 1.000 indivfoluos.10 

Aparece, entao, urna dupla serie ·de problemas. A p~imeira dificul
d.aoe ref.~re-se a nptureza das unidades sócio-políticas da Floresta, Tro
,pieal. Sua caractefiia9ao sociológica com.o comunidades. c.ohstituídas de 
mna famíiia extensa nao -está de acordó cóm. Sl.la ampljtude demográfita 
média. Lowie aceita coro efelto a d,efini~ao, dada por Kircbhoff,, desse 
tipo de organiza9ao social: i1 trata-se de um grupo cbmposto pór um 
homem, sua mulher - ou suas mulheres., se ele é p.olígiho - ., seus 
filhos aom as esposas, se a residencia pós-maiital é patt.ilocal, ·suas filhas 
solteiras e os filhos de seus filhos. Se a regta para residencia é mat,rile
cal, um homérfi vive cercado por suas filhas eom os maridos, seus filhos 
solteiros,, e os filhos de suas 'filhas.. Os dois tipos de família ·extensa 
e:x:istem na área da floresta1 o segundo menos difundido que ·o pri.tniiro., 
e só. prevalecendo nitidamente nas Güianas ou na regiao do Juruá-Purus0• 

A dificuldade provém de que urna familia extensa, definida stricto- sen
su, nao pode.ria alean~ar a dimensao habituat das comunida'des da Flo
resta, isto é, urna centena de pessoas. Urna família extensa nao engloba, 
c.o:rn e.feíto, mais. do que tres· gera~,óes d~ parentes em. !in.ha diréta; e 
ainda., confotni~ observa Kircqho~j, qm processb de segmenta~ao a sub
mete ·~ upu1 tran.sformag,ao permanent~, que, a impi~de de ulttap~ssar 
certo nível de popula~ao. :E, por conseguinte; inípossível que as unidades 
sócio-políticas· da Floresta sejam compostas por .uma· única fattiília ·exten-
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sa, e que ao mesmo tempo elas agrupem cem pessoas ou mais. Deve-se, 
pois, admitir, para eliminar a contradi~ao, ou a iliexatidao dos números 
dados ou entao um erro na identifica9ao do tipo de organiza~ao social. 
E como é sem dúvida mais fácil enganar-se no que se refere a "medida'' 
de unta sociedade do que sobre sua natureza, é a respeito desta que será 
preciso questionar. 

A comunidade indígena da Floresta é descrita, conforme vimos, 
como urna unidade autónoma que tem a independencia política por atri
buto essencial. Haveria entáo, ao longo de toda essa imensa área, um 
sem-número de estamentos existindo de forma autonoma, cujas rela~óes 
recíprocas seriam muito freqüentemente negativas; isto é guerreiras. E 
aqui surge a segunda dificuldade. Porque, além do fato de que, de ma
neira geral, as sociedades primitivas estejam abusivamente condenadas 
a um esmigalhamento, revelador de uma "prirnitividade" que s6 se ma
nifestaría no plano político, o estatuto · etnológico das popula96es indí
genas da Floresta Tropical apresenta uma particularidade suplementar: 
se estas estao realmente agrupadas no seio de um mesmo conjunto cul
tural, é na exata medida em que dif erem das outras popula9óes nao
andinas, isto é, das tribos ditas marginais e submarginais.12 Estas últimas 
sao culturalmente determinadas pela ausencia quase geral e completa 
da agricultura; elas sao, pois, constituídas por grupos nomade.s d~ ca9a
dores, pescadores e colhedores: fueguinos, patagorrios, guaiaquis etc. a 
claro que essas popula96es nao podem subsistir a nao ser em pequenos 
grupos dispersos em vastos territórios. Mas essa necessidade vital de 
dissemina9ao nao atormenta mais os habitantes da Floresta que, como 
agricultores sedentários, poderiam, ao que parece, acionar n1odelos 
sociológicos diferentes dos de seus vizinhos marginais menos favoreci
dos. N§:o é estranho ver coexistir em um mesmo conjunto urna organi
zagao social do tipo nómade e urna ecología de agricultores aos quais, 
por outro lado, suas próprias capacidades de transporte e deslocamento 
por navegagao fluvial permitíriam urna intensificagao das relac;óes "exte
riores"? É realmente possível que se desfa9a assim a vantagem, sob 
certos aspectos enorme, da agricultura e da sedentariza9ao. Nao é im
possível que populagoes ecologicamente marginais possam inventar mo
delos sociológicos muito refinados: os bororo do Brasil central, com 
sua organizagao de cla repartida em um duplo sistema de metades, 011 
os guaicuru do Chaco, com sua hierarquia de castas, o comprovam. 
Mas o inverso - populagoes agrícolas organizadas segundo esquemas 
marginais - é mais difícil de conceber. Deve-se procurar saber, entao, 
se o isolamento político de cada comunidade é um tra90 pertinente para 
a Etnologia da Floresta Tropical. 

Trata-se primeiro, entretanto, de esclarecer a natureza dessas co
munidades. Que esta seja efetivamente problemática é o que parece de
rivar da ambigüidade ternúnol6gica que se encontra através do Hand-
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book. Se, no to~o III, Lowie chama de "familia extensa" a unidade 
sócio-política mais conhecida na área estudada, Stewart, no tomo V, 
chama-a de "linhagem", indicando assim a inadequa9ao do termo pro
posto por Lowie. Mas, e11quanto as unidades consideradas sao --muito 
"povoadas" para serem constituídas por urna só família extensa,, nao 
parece também que se esteja <liante de linhagens no sentido estrito'- isto 
é, de agrupamentos de descendencia unilinear. Na América do Sul, e 
particularmente na área da Floresta Tropical, é realmente a descendencia 
bilateral que parece predominar. O conhecimento de genealogias mais 
variadas e mais completas t&lvez possibilitasse a descoberta de que se 
trata, em muitos casos, de organiza96es unilineares. Porém o material 
atualmente disponível nao permite vincular com certeza este último tipo 
de organiza~ao senao a um _número reduzido de sociedades florestais: 
popula~oes da regiao do Pará (Mundurucu, Mané), ou do Uapés-Ca-
quetá (eubeo, tucano etc.). · 

Na-o se trata, tampouco, de kindreds óu parentelas: a residencia 
pós-marital, que nunca é neolocal, vai determinar a co1nposi9ao das 
unidades, pelo simples fato de que a cada gera~ao, e admitindo-se que 
o sex ratio seja estatisticamente equilibrado, metade dos siblings~ seja 
os irmaos em caso de residencia matrilocal, seja as irmas em caso de 
residencia patrilocal, deixam a comunidade de origem para irem viver 
na comunidade do conjunto. De certo modo, conseqüentemente, as re
gras do casamento determinam ao grupo uma unilinearidade efetiva, 
senao culturalmente reconhecida por seus membros, de vez que estes 
se tomam, segundo a regra de residencia adotada, parentes consangüí
neos em linha patrilinear ou em Iinha matrilinear. Foi isso, sem dúvida, 
que levou Stewart a identificar como linhagens as unidades sociológicas 
de Floresta. Convém, entretanto, notar que., se a. no9ao de familia 
extensa, muito "curta", deixa escapar em grande parte a realidade con
creta desses grupos, a no9§.o de linhagem, por outro lado, lhes cotúere 
um certo número de determina96es que eles visivelmente nao possuem. 
Porque uma auténtica linhagem comporta urna descendencia artic~ada 
segundo urna forma unilinear, enquanto aqui ela é bilateral na maioria 
dos casos; e, sobretudo, o fato de pertencer a esse tipo de agrupamento 
independe do local de residencia. Seria pois neeessário, para que as co
munidades da Floresta Tropical fossem equivalentes a linhagens, que 
todos o~ seus membros, inclusive aqueles que o casamento afastou da 
maloca de nascimento, continuassem a fazer parte dessas comunidades, 
isto é, que a residencia pós-marital nao transformasse o seu estatuto 
sociológico. Ora, as unidades em causa sao essencialmente residenciais, 
e urna mudan9a de residencia parece de fato aGarretar urna mudan9a de 
filia9ao, ou pelo menos urna ruptura do estatuto anterior ao casamento. 
Trata-se aquí de um problema clássico da Etnologia: o da rela9ao 
entre urna regra de residencia e um modo de descendencia. '.É evidente 
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que. uma refil'a de resideaGia patriJocal, por ex;emplo.; tende. a favorecer 
f 0rtemente a ·institui9ae de wna forma: pattilinear de descendencia., lsto, 
é, de uma estrutu,ra de linhag~in ele regime harmónico. Nijo e:7{iste aí 
nenhum mecanismu, nenhlJ.fi.lª ne~essidade formal, de passagem da teg(a 
de tesidéncia a da fllia~ao; simplesmente urna possiBilidade que depende 
muito das Círéunstancias históricas aoncretas., cettamente válida, mas 
ainda ·insuficiente para permitir a identificagao rigorbsa dos g~up.os,. pois 
que a determina9a0 ·de filiaqao nao está "liberada'·' da regra . de re
sid;encia. 

Se hao pode, portanto, :se· tratar de verdadeiras linhagens, isso nao 
deve 00ntudo mascarar a atividade muit.0 real - e t.alvez pouco re·al~a
da - de um duplo ,processo d.inamieo que, jnterrom;pido definitivam~nte 
pela C0nqui.s.ta, par.ecia efetuar pouco a pou.co as transform.a~©es das 
comunidades da Flor·t'{sta Tropical, precis;in1~ate ero linha,gens: o primeiro,. 
que será e~ámínacJ9 m&is farde, ref ere-S·e as réla~oeS recfp,rooas daS: di
ferentes unidades; quanto ao segµildo., está inere11te <il 9ada :qitidade em 
si mesma, e artiéula-sé a uni1ocalidade da residénci~. Deve-se aiiida 
notar que se trata',, e<;>m efeito,, de um processo único, porém de dapla· 
inéidéncia, e-x:terna e interna, cujos efeitos, longe de se anularem, ácumu
lam--se e ref0r~am-se, como tentar.e:rn0s demonstrar. 

Será pó.ssível ag~Ía, degois dess'a enumeraqao das raz6es que impe
dern de considerar as unid~des d·a Floresta Ttdpic:al eomo familias eXiten
sas ou como linhagens, atribuir-Ihes urna denominagao positiva'?· Saben
do-se O que el<{S; nao sao6 e C0nhecenclo-s·e OS S.eus tragos distintivos 
essenciais, a clificuldade roouz-s.e finalmente a um.a simples questao de. 
terminologia: como denominar 'essa.s comunidades;? Ehis rciúnem 'eIÍl 
média eem a duzentas pessoas.; o seu :sistema de descendencia é ge,:al
mente bilateral; pratioam a e;xogamia local, e a resid&ncia pós-marita1 
é ou patri ou matrilocal,. de forma que se, maniJesta urna certa "ta~a'''· 
de uñilateralidade. Trata-se., portanto, agui de verdaderros c/,émos e~o
g(imicos, no sentido de Murdock/3 isto é,, de uníc:fades principalmente 
residenciais, mJ1s· cuja exogaínia e unHocalidade de i;esidencia de$tnen
tem, em certa medida, á bilateralidade, de desc.endéncia, tonrerindo-lhes 
assim a aparencia de linhagens, o·u mesmo de clas. 

Que dizer enfitn da eomposi~ao tlesses demos? S~ as comunidades, 
em v.ez de serem demos, :se teduzissem a famílias extensas como suge
rem Kucehoff e Lowie, a })'ergunta S'etia um tanto acadetniea. Mas, eamo 
vimos, os dados demográficos desmentem essa hipótese.. Issb ·nao signi
fica, porém, que esse modelo de orgMi:za~ao social nao existe na Flo
re.sta Tropical: s'implesinente, e}y dei'~a de ser coe~ten~dvo a própria C©

munidade local, que o ultrapas.sa de muito. O m0delo se mantém nas 
cuJhuas da Flórest4,. mas perde seu cwáter por assim dizer de máximo, 
para to.rnar-se o elemento mínimo de organiz·a.~ao social: isso significa 
que cada demo é cotnposto par uma .pfuralidade de· famJlias exteh~as; 

41 



e estas, longe de serem estranhas urnas as outras e simplesmente justa
postas no interior de um mesmo conjunto, estao ao contrário entrela~a
das por linha patri ou matrilinear. lsso permite aliás supor que, ao con
trátio do que escreve Kirehhoff, a profundidade genealógica dessas uni
dades ultrapassa tres gera96es, mesmo que os índios nao tenham urna 
coragem exata. Reencontramos assim a tendencia, já percebida, a uni
linearidade; e é legítimo, sob esse aspecto, pensar que o tipo de habitat 
mais corrente na área, a grande casa coletiva ou maloca, exprime, no 
plano da distribui9ao espacial, essa dimensao fundam.ental. Quanto a 
questao do número de familias extensas que compoem um demo, de
pende evidentemente do tamanho das unidadeS:; poder-se-ia entretanto 
estimá-lo ·em tres ou quatro para os grupos menores ( 40 a 60 indivi
duos: uma comunidade do rjo Aiari compreendia 40 pessoas), em 10 
ou 12 para as maiores ( 100 a 200 pessoas: urna comunidade manjerona 
no Juruá-Purus tinha 258 pessoas), considerando-se que cada familia 
extensa reúna de 15 a 20 pessoas. 

Falar desses demos como unidades sócio-políticas pressup6e que 
funciona.ro segundo o esquema unitário de totalidades "organicas'\ e 
que a integra9ao dos elementos componentes é profunda: o que se tra
duz pela existencia de um '~espírito de corpo" como autoconsciencia de 
grupo, e por urna solidariedade permanente de seus membros. Nesse 
sentido, K. Oberg tem razao em ver nessas coletividades "sociedades 
homogeneas", isto é, sem estratifica9ao social ou segmenta9ao horizon
tal.14 Os cortes que aí se operam sao ·os do sexo, da ida de e das linhas 
de parentesco; e essa "coalescencia" exprime-se no caráter quase sempre 
coletivo das atividades essenciais a vida do grupo: constru9ao da casa, 
jardinagem, trabalho de coleta, vida religiosa etc. Mas será que essa 
homogeneidade existe integralmente em todos os níveis da existencia 
social? Afirmá-lo conduziria a idéia de que as sociedades arcaicas sao, 
como tais, sociedades simples, e que a divergencia ou o conflito estao 
ausentes de sua sociología. Ora, a sua possibilidade parece baseada em 
pelo menos um plano: o da autoridade política. Sabe-se, com e~eito, 
de um lado, que cada comunidade é dirigida por um chefe, e, de outro 
lado, que cada elemento da estrutura, isto é, cada fanúlia extensa, pos
sui igualmente seu líder, em geral o bomem mais idoso. Aparentemente, 
nao existe nenhum problema: nao há, por motivos allás expostos, nenhu
ma "corrida ao poder" nessas sociedades, e, além disso, a hereditarie
dade do cargo político parece resolver todas as quest6es. Deve-se notar 
entretanto que a autoridade, longe de ser única, de alguma forma, se 
divide e torna-se múltipla; que, conservando seu próprio líder, cada 
familia extensa traduz com isso sua "vontade" de manter, de maneira 
mais ou menos acentuada, sua identidade; isso libera, no interior do 
grupo, forºas que podem ser divergentes, isso certamente nao chega 
a amea9a de explosao do .grupo, e é aí, precisamente, que intervém 
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a principal fungao . do chefe.:· sua vocagao de pacificador, de "integrador'·' 
das divergencias. Ve-se entao a estrutura social do grupo e a estrutura 
de seu poder se fundirem, se completarem, urna a outra, e cada urna 
encontrar na outra o sentido de sua necessidade e sua justificativa: é 
porque existe urna instituigao central, um líder principal exprimindo a 
existencia efetiva - e vivida como unificagao - da comunidade, que 
esta se pode permitir, de alguma forma, um certo qíiantum de forga 
centrüuga, atualizado na tendencia de cada grupo ein conservar sua 
personalidade; e é, recíprocamente, a multiplicidade dessas tendencias 
divergentes que legitima a atividade unificante da chefia principal. O 
equilfbrio, constantemente a conquistar, entre a dualidade do periférico 
e do focal, nao pode.ria ser confundido com a simples. homogeneidade 
do todo, mais digna de urna composigao geométrica das partes que da 
inventividade sociológica imanente a c~tura. Ao nível da pesquisa etno
gráfica, isso se traduziria na tarefa de-analisar a estrutura das relagoes 
entre os. diversos subgrupos, entre os subgrupos e a chefia, com todas 
as intrigas, tens6es, resistencias mais ou menos aparentes, acordos mais 
ou menos dutáveis que o futuro concreto de urna sociedade implica. 

Assim se verifica a presenga latente, e como que furtiva, da con
test(lfoo e do seu horizonte último: o conflito aberto; presenc;a nao- ~ 
exterior a essencia do grupo, mas, ao contrário, dimensao da vida coletí
va engendrada pela própria estrutura social. Eis o que nos af asta da 
bela simplicidade das sociedades arcaicas; a observa<;ao atenta e pro
longada das sociedades primitivas mo~traria que elas nab sao mais ime
diatamente transparentes do que as nossas, e um estudo como o dirigido 
por Buell Quain sobre os trumai do Alto Xingu contribui para desmentir 
esse preconceito etnocentrico.1ri As sociedades primitivas, tal como as 
sociedades ocidentais, sabem perfeitamente preservar a possibilidade da 
diferenc;a na identidade, da alteridade no homogeneo; e nessa recusa 
do mecanismo pode-se ler o signo de sua criatividade. 

Essa parece ser, pois, a imagem, talvez mais fiel do que a realidade, 
dessas sociedades indígenas espalhadas ao longo da imensa hacia ama
zónica: sao esses demos exogamicos compostos por algumas famílias 
extensas ligadas em 1inha matri ou patrilinear. E, para existirem e f\lll
cionarem como unidades verdadeiras, elas nao deixam de permitir um 
certo "jogo" a seus elementos. A tradic;ao etnográfica, por outro lado, 
salientou fortemente a autonomia, a independencia política dessas co
munidades, o separatismo das culturas indígenas. Estaríamos entao na 
presenc;a de pequenas sociedades vivendo como em compartimentos 
estanques, mais ou menos hostis urnas as outras, e inscrevendo suas 
relac;oes recíprocas essencialmente no ambito de um modelo muito de
senvolvido da guerra. Essa visao de suas "relagoes exteriores'', se assim 
se pode dizer, está estreitamente ligada a imagem a p~incípio esbo~ada 
de sua natureza. E, como o exame desta última conduziu a conclusoes 
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sensivelmente diferentes, urna análise de seu "ser-conjunto" se imp6e: 
é a isso que nos dedicaremos agora. 

Urna cqnstata~ao se imp6e imediatamente: a grande maioria des
sas popula96es pratica a exogamia local. 

Sem dúvida, é difícil fundamentar rigorosamente, isto é, sobre fatos 
eonstatados, a genera:lidade· dessa institui9ao. Pois se a tecnologia e 
mesmo a mitologia de numerosas tribos sul-americanas nos sao amiúde 
muito conhecidas, o mesmo nao acontece, infelizmente, no que concer
ne a sua sociologia. Entretanto, por mais dispersa e por vezes contradi
tória que seja a informa9ao utilizável, certos dados permitem, quanto 
a quase-universalidade da exogamia local, se nao urna certeza absoluta, 
pelo n1enos urna probabilidade extremamente alta. De maneira geral, 
o número das popula~oes sobre as quais possuímos mformac;oes válidas 
é muito fraco em rela9ao ao número ,total das etnias recenseadas. A 
explora9ao do material reunido no Handbook (tomo III) e no Outline 
of South. American Cultures, de O. Murdock, permite avaliar aproxilíla
damente em 130 o número de etnias ( aliás de desigual importancia) 
que florescem na área da Floresta Amazónica. Mas é somente para 3 2 
tribos que sao indicados fatqs precisos abrangendo o estatuto do casa
mento, ou seja, mais ou menos um quarto do total. Ora, dessas 32 
tribos, 26 sao apresentadas como praticando a exogamia local, enguanto 
as seis restantes sao formadas por comunidades endogámic~s. Pode-se 
dizer conseqüentemente que a exogamia local aparece em tres quartos 
das tribos sobre as quais possuímos d.ados concretos. Resta, pois, urna 
centena de tribos das quais ignoramos as, regras de casamento, pelo 
menos sob esse ponto de vista. Mas pode-se supor que a própor9ao das 
tribos exógamas e etnógamas, tal como se estabelece nas tribos conheci
das, mantém-se mais ou menos identica nas tribos desconhecidas: isso 
nos leva a admitir, nao como certeza (esta é definitivamente inacessível, 
já que grande parte das tribos indígenas desapareceram) , mas como 
hipótese parcialmente verificada, a idéia de que pelo menos tres quartos 
da Floresta praticam a exogamia local. Deve-se nota.J; ainda. que algumas 
das etnias nitidamente identificadas como endógenas (por exemplo, os 
siriono, os bacaici, os tapirapé), sao grupos numericamente fracos ou 
isolados no seio de popula~6es culturalmente distintas. Convém, enfim, 
assinalar que as tribos em que a exogamia local é constatada pertencem 
as principais familias lingüísticas da Floresta ( aruaque, caraíba, tupi, 
chibcha, pano, pelba etc.), e que, longe. de estarem localizadas, elas 
estao, pelo contrário, dispersas por todos os pontos da área considerada: 
do Peru oriental ( tribos amahuaca e yagua), no Este brasileiro ( tribos 
tupis) e das Gilianas ( tribos yecuana) a Bolivia ( tribos tacana). 

Se o exame por assim dizer estatístico das tribos da Floresta Tropi
cal torna verossímil a vasta extensao da exogamia local, esta, em grande 
número de casos, está mesmo necessariamente presente, devido a natu-
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reza da comunidade. Quando com efeito urna só maloca abriga o con
junto do grupo, os membros que o compoem se reconhecem reciproca
mente como parentes consangüíneos reais sempre que o grupo é consti
tuído por urna ou duas familias extensas, e como parentes consangüí
neos fictícios ou classificatórios todas as vezes em que o grupo é mais 
importante. Em todos os casos, as pessoas que vivero juntas numa mes
ma 1naloca sa0 parentes muito próximos entre si, e pode-se pois esperar 
urna proibi<;ao de casamento no interior do grupo, isto é, a obriga9ao 
de exogamia local. Sua presen9a nao se prende apenas a urna das suas 
fun96es que, como veremos adiante, é proporcionar vantagens políticas: 
ela prende-se primeiro a natureza das comunidades que a praticam, 
comunidades cuja propriedade principal é. a de só reunir parentes assi
milados de fato a siblings, o que nao permite que Ego se case em seu 
grupo. Em resumo, a comunidade de ¡esidencia ero urna grande casa 
e a filia9ao culturalmente reconhecida a-urn mesmo conjunto de parentes 
colocam . os grupos da Floresta Tropical como unidades sociológicas en
tre as quais se operam as trocas e se concluem as alian9as: a exogamia, 
que é ao mesmo tempo condi9ao e meio, é essencial a estrutura dessas 
unidades e a sua permanencia como tais. E, de fato, o caráter local 
dessa exogamia é apenas contingente, pois que é urna conseqüencia do 
distanciamento geográfico das diversas comunidades; quando estas se 
aproximam e se justapoem até formar uma aldeia, como nas popula96es 
tupis, a exogamia, deixando de ser locali nem por isso desaparece: con
verte-se ero exogamia de linhagem. 

De repente, estabelece-se, pois, urna abertura para o exterior, em 
dire9ao as outras comunidades, abertura que compromete desde já o 
princípio muito citado da autonomía absoluta de cada unidade. Pois 
seria surpreendente que grupos engajados em um processo de intercam
bio de mullieres ( quando a residencia é patrilocal) ou de genros (qu~
do ela é matrilocal), isto é, ero urna rela~ao positiva vital para a exis
tencia de cada grupo como tal, contestassem simultaneamente a positi
vidade desse elo pela afirma9ao - suspeita de ser muito valorizada -
de urna independencia radical, de aspecto negativo, já que implica urna 
hostilidade recíproca rapidamenté transformada em guerra. Nao se trata, 
naturalmente, de negar que essas comunidades levam urna existencia 
completamente autónoma ero certos planos essenciais; vida económica, 
ritual, organizagao política interna. Mas, além de nao poder estender 
a todos os aspectos da vida coletiva urna autonomía que, por atingir 
níveis importantes, nao deiXa de ser parcial, o fato geral da exogamia 
local torna impossível urna independencia completa de cada comunidade. 
O intercambio das mullieres de maloca a maloca, estabelecendo estreitos 
la~os de parentesco entre familias extensas e demos, institui por isso 
mesmo rela96es políticas, mais ou menos explícitas e codificadas, é ver
dade, mas que impedem grupos vizinhos e aliados pelo casamento de, se 
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considerarem recíprocamente como puros estrangeiros, até mesmo como 
inimigos ferrenhos. O casamento, enquanto alianca de familias, e acima 
destas, de demos, contribuí, pois, para integrar as comunidades ·em um 
conjunto, por certo muito fluido e difuso, mas que se deve distinguir 
por um sistema implícito de direitos e deveres mútuos, por urna solida
riedade revelada ocasionalmente em circunstancias graves, pela certeza 
de cada coletividade de se saber rodeada, por exemplo, em caso de es
cassez ou de ataque armado, nao de estrangeiros hostis, mas de aliados 
e parentes. Porque o alargamento do horizonte político além da simples 
comunidade nao depende apenas da presenºa contingente de grupos 
amigos nas proximidades: ele se reporta . a necessidade imperiosa, em 
que se encentra cada unidade. sedentária, de garantir sua segur~nºa 
pela conclusao de aliancas. 

Um outro fator favorece a constituíºªº de tais conjuntos multíco
munitários. A exogamia local efetua, · coro efeito, entre os conjuntos 
possíveis, urna classificaºªº tal que somente os parceiros sexuais acessí
veis pertencem a unidades distintas da de Ego. Mas o próprio conjunto 
desses parceiros se encontra reduzido, já que entre eles apenas urna 
minoría cai na categoría dos conjuntos prefenciais: coro efeito a regra 
do casamento de primos cruzados parece ser coexistensiva a da e~Qg~7 
mía local. De forma que a esposa provável ou desejável de Ego macho 
vero a ser nao s6 urna mulher residente em outra maloca que nao a 
dele, mas ainda a filha do irmao de sua mae, ou da irma de seu pai. 
Daí se concluí que o intercambio de . mulheres nao se estabelece entre 
unidades a princípio "indiferentes" urnas as outras, mas entre grupos 
entrelaºados por estreitos vínculos de parentesco, mesmo que este seja, 
como sern dúvida é provável, mais classificatório do que real. As rela
coes de parentesco já fixadas e a exogamia local somam pois seus efeitos 
para tirar cada unidade de sua unicidade, elaborando um sistema que 
transcenda cada um de seus elementos. Pode-se entretanto indagar 
que intenºªº profunda induz a prática da exogamia local: se se trata 
simplesmente de sancionar a proibiºªº do incesto impedindo o casa
mento entre ca-residentes, isto é, entre parentes, o meio pode parecer 
desproporciona! em relacao ao fim; pois, como cada maloca abriga em 
média pelo menos cem pessoas, teoricamente todas parentes entre si, 
o caráter bilateral da .descendencia impede que as conexoes genealó.gieas 
tellham a precisao e a extensao que permitiriarn o conhecirnento exato 
dos graus de parentesco e que semente a descendencia unilinear lhes 
confere. Um hornero de urna familia extensa A poderia portante despo
sar urna mulher da mesma maloca porém pertencente a urna familia 
extensa B, sem por isso incidir formalmente a transgressáo maior, já 
que o estabelecimento de urn la~o de parentesco nao-fictício entre o 
hornem A e a mulher B poderia rnuito bem ser impossível. A fun~ao 
da exogamia local nao é, pojs, negativa: assegui:ar a proibi~ao do inces-
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to, mas positiva: obrigar a contraír casamento fora da comuriidade de 
origem. Ou, em outras palavras, a exogamia local encontra o seu sen
tido em sua func;ao: ela é o meio da alianc;a política! 

Será possível avaliar o número das comunidades que podem com
por urna tal rede de aJianc;as? A ausencia quase total de documentos 
sobre esse ponto parece impedir qualquer tentativa de resposta, mesmo 
aproximativa. Entretanto, alguns dados permitirao, talvez, que se alcance 
um número verossímil, ou melhor, que se fosse situar esse número entre 
um mínimo e um máximo. Se, com efeito, a exogamia local nao fosse 
instituída de forma permanente senao entre duas comunidades, teríamos 
um verdadeiro sistema de metades ex6gamas complementares. Mas, 
como esse tipo de organizac;ao social, quase universal junto as tribos 
ge, só foi realizado muito raramente pelas populac;oes da Floresta Tropi
cal, exce~ao feíta por exemplo aos mundurucu e aos tucano, é muito 
provável que os intercambios matrimoni'ais se verifiquvem ao menos entre 
tres co~unidades. Parece entao que esse número pode ser considerado 
como um mínimo. Se se aceita por outro lado a idéia de que os mo
delos sócio-políticos - e sem dúvida também ecológicos - específicos 
das culturas da Floresta Tropical atingirain sua melhor realizac;ao so
bretudo em certas populac;oes oriundas do grupo tupi, pode-se entao 
legítimamente supor que estes últimos atingiram a extensao política má~ 
xima que procuramos. Ora, sabe-se que as aldeias tupinanibá ou guarani 
etam eonstituídas por quatro a oito grandes casas. col~tivas. Trata-se 
aqui de autenticas alqeias, isto é, conjuntos concentrados em um terri
tório reduzido, enquanto o resto das populac;oes da área vive em comu
nidades as vezes muito distantes urnas das outras. Pela maior ou menor 
proximidade das malocas, pode~se verificar o sinal de urna dif erenc;a 
ao nível da organizac;ao social e política. 

Parece assim possível caracterizar o mais impo1tante tipo de orga
nizac;ao social dessa área. Em conformidade com a natureza das unida
des, tal como estuda acima, chamaremos: essas megaunidades de tres 
a oito comunidades locais de estruturas polidemicas, das quais os tupi 
nos deram a melhor ilustra~ao. Em lugar do quadro tradicional "tachis
ta" por assim dizer, de urna miríade de grupos ao mesmo tempo teme
rosos e hostis uns aos outros, vemos o lento trabalho de f or~as unifi
can tes solapar o pseudo-atomismo dessas culturas, grupando-as em con
juntos de dimensao variável, mas que, de qualquer modo, destr-0em 
a imagem por demais fácil de sociedades das quais o egocentrismo e a 
agressividade atestariam o infantalismo. 

Até agora, essas culturas tem sido encaradas somente sob o ponto 
de vista de sua estrutura, isto é, segundo um esquema que nao exige 
qualquer referencia a urna possível dimensao diacrónica. Por ocasiao 
do estudo da natureza das comunidades, verificou-se entretanto que, se 
el as nao sao linhagens, is to é, organizac;oes formalmente unilineares, e sim 
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demos exógamos, muitos fatores podem favorecer a trailsforma~ao pro
gressiva desses demos bilaterais em linhagens unilineares. Esses fatores 
sao de duas espécies: uns sao imanentes a própria estrutura do demo, 
enquanto os outros agem ao nível das rela~6es políticas interdemicas. 
Mas todos contribuem para fragmentar, nas popula96es primitivas, nao 
certamente urna história propriamente dita, mas antes urna dinamica 
cujo movimento se adapta aos ritmos muito lentos da vida dessas so
ciedades. 

Assim como vimos acima, a ce-residencia cria entre habitantes de 
urna mesma maloca um elo _privilegiado que os situa como parentes. 
Por outro lado, como a residencia pós-marital está determinada em 
patri ou matrilocal, traz inevitavelmente um poderoso reforco das rela-
96es de afeigao e de solidariedade dos parentes e.m Iinha patri ou matri
lienar. Em caso de residencia patrilocal por exemplo, Ego, nascido na 
mesma casa que seu pai e seu avo paterno, passará ele próprio sua vida 
nessa casa, cercado por sua parentela patrilinear,, isto é, os irmaos de 
seu avó e seus descendentes homens. O· elemento estrutural permanente 
que fornece o arcabougo do demo, e em volta do qual se organiza a vida 
coletiva, é constituído por urna linhagem patrilinear e semente por ela, 
porque a parentela matrilateral de Ego ficara, se nao completamente 
desconhetida, pelo menos muito mais distante. A mae de Ego homem· 
provém, coro efeito, de urna comunidade que, mesmo que esteja ligada 
a do pai por re1a~5es de parentesco, será entretanto para Ego um grupo 
praticamente estrangeiro, com que se encontra em circunstancias oca
sionais. O elo entre Ego e sua parentela n1atrilateral dependerá bas
tante da distancia que separa as casas de seus p~is. Se há muitos dias, 
ou mesmo muitas horas de caminbada entre as duas o contato com a 
linhagem materna será apenas periódico. ·ora, as malocas estao situadas 
Go1n 1nais freqüeneia a grandes distancias urnas das outras, e será pois 
e111 rela~ao ao grupo de parentes patriiineares que Ego sentirá um sen
timento de filia~ao quase exclusiva. 

Além do mais, esses demos apresentam também urna determina~ao 
importante da linhagem: a continuidade. Porque, contrariamente ao que 
escrevia Kirchhoff, 1ª a comunidad e - pata ele urna família extensa -
nao se dissolve com a morte de seu chefe, pela simples razao de que 
a chefia é quase sempre hereditária, como o revela - curiosamente -
o próprio Kirchhoff. A hereditariedade do cargo político é um sinal 
suficiente da permanencia da estrutura social no tempo. Coro efeito, ·o 
que acontece as vezes quando morre o chefe, no caso dos uitoto, nao 
é a dispersao do grupo, mas o abandono da casa da qua! o chefe é 
"proprietário", e a constru~áo de urna outra maloca, muito próxim.a 
da primeira. A transmissao do cargo de líder de pai a filho, isto é, 
sua manuten~ao na linhagem patrilinear que forma o cora~ao da estru
tura social, traduz justamente a vontade do grupo de manter sua unidade 
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espa<;o-temporal. Os tupinambá levavam muito longe seu respeito pela. 
patrilinearidade~ pbis um filho de mae pertencente ªº grupo mas de pai 
estrangeiro - muitas vezes um prisioneiro de guerra - era rapidamente 
devorado, enquanto os filhos de um homem do grupo eram incorporados 
a linhagem de seu pai. Esses diversos fatores, operando ao nível da 
organiza<;ao interna do demo, revelam perfeitamente urna tendencia a 
acentuar urna das duas linhagens de país e a assegurar-lhe a continui
dade: o demo orienta-se para a linhagem, e o motor, se assim se pode 
dizer, dessa dinamica é a contradi~ao entre um sistema bilateral de 
descendencia e urna residencia unilocal, isto é, entre a legalidade bila
teral e a realidad e unilinear. · 

Sabe-se que a unilocalidade da residencia nao leva necessariamente 
a unilinearidade da descendencia, mesmo se ela é uma condi~ao neces
sária desta, assim como o demonstrou Murdock, neste ponto em desa
corde com Lowie. Só se pode falar de:verdadeiras linhagens quando a 
filia~ao independe da residencia. Os demos patrilocais da Floresta Tropi
cal seriath linhagens se as mulheres continuassem a fazer parte do seu 
grupo de orige.rn, mesmo depois da partida causada pelo casamento. 
Mas, precisamente, o afastamento das grandes casas, que dá a partida 
de urna mulher um caráter quase definitivo, impede que essa tendencia 
a organizagao em linhagem se confirme, urna vez que, para urna mulher, 
o casamento é como um desaparecimento. Pode-se pois dizer que, em 
todos os setores da Floresta Tropical onde as estruturas polidemicas, 
em conseqüencia da dispersao das malocas, sao fluidas, a tendencia a 
linhagem nao se pode verificar. O mesmo nao acontece onde esse tipo 
de estrutura é mais nítido, mais sólido, mais cristalizado: as grandes 
aldeias guarani ou tupinambá. Aí, a coatigüidade espacial das casas 
suprime o movimento das pessoas: o jovem, durante os anos de "servi
<;o" devidos ao sogro, a jovem, quando o casamento é definitivo, mudam 
apenas de maloca. Cada indivíduo permanece, pois, sempre sob as vis
tas da família e em con tato diário com sua linhagem de origem. Nada se 
opoe, pois, nessas populac;oes, a conversa.o dos demos em linhagens. 
Além do mais porque outras forc;as vem apoiar essa orientac;ao. Pois 
se os tupi realizaram com vigor modelos apenas esboc;ados pelas outras 
populac;oes da Floresta, isto é, urna integrac;ao desenvolvida das unida
des sócio-políticas em um conjunto estruturado, é que havia aí correntes 
centrípetas cuja presen~a é atestada pela estrutura de aldeia concentrada. 
Mas, deve-se entao perguntar, que acontece as unidades dentro dessa 
nova organizac;ao? Duas possibilidades sociológicas se oferecem aqui: 
ou a tendencia a unificac;ao e a integrac_;,ao se traduz pela dissoluc;ao 
progressiva dessas unidades elementares - ou ao menos por urna dimi
nuic;ao importante de suas func;oes estruturais - e pelo aparecimento 
consecutivo de um come~o de estratifica~ao social que se pode acentuar 
mais ou menos rapidamente, ou entao as unidades subsistem e se for
talecem. 
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A primeira possibilidade foi realizada pelas popula~oes do Noroes
te da América do Sul ( chibcba, aruaque das Ilhas, por exernplo), uni
ficadas sob a categoría de área cultural circumcaraíba11 • Essas regioes, 
particularmente a Colombia e o Norte da Venezuela, viram desenvolver
se grande número de pequenos "estados", feudos muitas vezes limitados 
a urna cidade ou a um vale. Lá, aristocracias que controlavam os pode
res religioso e militar dominavam urna massa de "plebeus" e urna classe 
numerosa de escravos conquistados na guerra as popula96es vizinhas. 
A segunda possibiliclade parece ter sjdo adotada pelos tupi, já que nao 
havia entre eles estratificac;ao social. Nao podemos realmente assimilar 
os prisionerros de guerra dos tupinambá a urna classe social de escravos 
de cuja fon;a de trábalho se haviam apropriado os senhores-vencedores. 
Os primeiros cronistas do Brasil, como Thévet, 18 Léry19 ou Staden,20 

narram que a posse de um ou de muitos prisioneiros de guerra gerava 
tal prestígio para os guerre.iros tupinambá que estes preferiam, em casos 
de escas.sez, privar-se e]es próprios de comer do que fazer os seus pri
sioneiros passarem fome. Estes últimos eram, aliás, rapidamente inte
grados na comunidade do seu senhor, e este nao hesitava em dar sua 
irma ou filha em casamento a esse testemuoho vivo da sua glória. E a 
incorpora9ao tornava-se completa quando, ªº fim de um tempo as vezes 
bastante longo, a matanc;a do prisioneiro o transformava em alimento 
ritual dos seus senhores. 

As sociedades tupi nao estavam portanto estratificadas: conse
qüentemente as clivagens e linhas de forc;a em tomo das quais elas se 
edificavam eram as mesmas que no resto da área: sexo, idade, paren
tesco etc., e precisamente o f echamento e a contrac;ao do modelo geral 
de organiza9ao social multicomunitária, da qual a aldeia constitui a 
expressao espacial, nao operaram como princípio unificador colocando 
em questao a "personalidade" de cada um dos elementos, aqui dos 
demos; mas ao contrário a própria emergencia de tal forc;a centrípeta, 
visando a cristalizac;ao de urna estrutura "flutuante", determinou o for
taleeimento simétrico das tendencias centrífugas imanentes a estrutura 
dos demos. Ou, em outras palavras, a dinfunica aquí descrita é de na
tureza dialética: pois, a medida que se afirma e se precisa a constituic;ao 
do sistema, os elementos que o compóem reagem a essa transf ormac;.ao 
do seu estatuto, acentuando sua particularidade concreta, sua individua
lidade. De forma que o aparecimento da estrutura global gera, nao a 
supressao dos demos - o que permitiria outra diferenciac;ao, isto é, urna 
estratificac;ao social -, mas uma modificac;ao estrutural das unidades. 
Qual será o sentido dessa transformac;ao? E1e está inteiramente contido 
nas determinac;oes que lhes sao próprias: sao, essencialmente, grupos de 
parentesco. Que meios terao pois estes últimos para se remodelarem em 
func;ao de um futuro que os identifique unificando-os? ~ colocar em pri
meiro plano a unilinearidade latente que os caracteriza, centrar a lei 
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de vinculaº ªº' nao mais sobre urna co-residencia que deixe de ser pri
mordial, mas sobre a regra de filiaºªº: os demos se transformam entao 
em linhagens e a transforma9ao dos elementos aparece solidária da 
constituigao dos conjuntos. As populag6es tupi nos oferecem assim a 
ilustra~ao da passagem de uma estrutura poUdemica a uma estrutura 
de múltipla linhagem. 

Quererá isso dizer que as linhagens só aparecem por rea9ao a uma 
nova organizagáo de um conjunto de unidades residenciais e em relaºªº 
com ela? É evidentemente impossível afirmá-lo, já que residencia e filia
ºªº nao sao concomitantes. Essa passagem em si mesma é contingente, 
isto é, articulada a história e nao a estrutura: no que concen1e aos tupi, 
o elemento catalisador daquilo que nao era senao tendencia! e potencial 
junto as outras populaºoes da Floresta Tropical foi a inquietude que os 
Jevava a construir estruturas sociais mais "compactas". Processos histó
ricos diferentes poderiam muito bem oca.sionar essa passagem. Mas, o que 
é possível reter é que a transformagao de um demo em linbagem leva a 
desenvolver a essencia relacional de cada unidade. Só há linhagens no 
seio de um sistema "f orte" e, recíprocamente, a promo9ao de um tal 
sistema leva ou a urna estratificagao social que nega o valor estruturador 
das regras de filia9ao,, ou ,a e.onfirma9ao e mesma a supervaloriza9ao. 
dessas regras: a linhagem, poder-se-ia dizer, é de natureza diacrítica. 
Tudo se passa, pois, como se o movimento centrípeto pelo qual se 
estende o campo das rela~6es políticas de urna sociedade antes fluida, 
criando um desequilibrio interno, determinasse simultaneamente o meio 
de remediar essa situa~ao pela entrada, ao nível dos elementos, de for~as 
centrífugas que respondem a nova situa~ao e permitem reequilibrar a 
sociedade. Pois é finalmente a conquista de um equilfbrio constante
mente amea9ado que tenclem, de forma. direta ou indireta, as forqas 
que "trabalham" essas sociedades primitivas. 

f: certo por sinal que a versáo tupi do modelo sociológico da Flo
resta nao deixa subsistirem identicas a si mesmas as rela96es internas 
descritas ao nível do demo. De urna parte a emergencia da estrutura 
de linhagem, isto é, de uma contra~ao das conexoes genealógicas em 
que se afirma o seu caráter unitário, diminui consideravelmente o valor 
funcional dos subgrupos c"omponentes da linhage1n ou familias e]Ctensas. 
Bis por que o problema pertínente é, com os tupi, ·O das rela~6es inter
linhagens. Cada aldeia tupihambá agrupava em ínédia quatro a olto 
grandes casas, cada urna abrigando urna linhagem, e tendo cada uma 
o seu líder. Mas a aldeia como tal também obeciecia a um chefe; a co
munidade tupinambá eleva a urna escala desconhecida no resto da Flo
resta a questao das rela~6es políticas: enquanto estrutura de muitas 
linhagens, ela se atribuí urna autoridade "centralizada" e conserva ao 
mesmo tempo as subchefias "locais". E é sem dúvida a esse dualismo 
de poder que respondía, no meio desses índios, a institui~ao de um 
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"conselho dos anciaos", cuja aprova~ao era necessária para o exercício 
da <;tutoridade pelo chefe principal. As popula~6es d0 grupo tupi-guarani 
se diferenciam, poís, das outras etnias da mesma área cultural pela 
maior complexidade de sua problemática política, ligada ao alargamento 
as vezes muito vasto de seu horizonte. Mas parece justamente que os 
tupi nao limitavam essa extensao a constitui~ao de comunidades aldeas 
de múltiplas linhagens e que, em diversas zonas da Floresta, se desen
volvía urna tendencia a construir um modelo da autoridade que ultra
passav a muito o ambito da aldeia eín si. Sabe-se que, de maneira geral, 
as rela96es intertribais na ,América do Sul eram rouito roais estreitas 
e respeitadas do que o faria crer a insistencia sobre o animo belicoso 
desses povos, e diversos autores, Claude Lévi-Straµss21 e Alfred Mi
traux22 por exemplo, bem roostraram a freqüente intensidade de inter
cambios coroerciais entre grupos situados a distancias as vezes rouito 
consideráveis. Ora, coro os tupi, nao se trata apenas de rela~oes comer
ciais, rons. de urna verdadeira expansao territorial e política, coro o 
exercício da autoridade de certos chefes sobre várias aldeias. Lembremos 
assim a figura de Quoniambec, aquele famoso chefe tarooio, que tao 
vivamente impressionou Thevet e Staden. "Bsse Rei era muito venerado 
por todos os selvagens, até mesmo pelos que nao eram de sua terra, 
tanto f oi bom soldado em seu tempo, e tao sabiamente os conduzia a 
guerra".23 Esses mesmos cronistas nos ensina:ram po't outro lado que 
a autoridade dos chefes tupinambá nunca era tao forte como em tempo 
de guerra, e que entao seu poder era quase absoluto, e perfeitamente 
respeitada a disciplina imposta as suas tropas. Por isso o número dos 
guerreiros que uro chefe era capaz de reunir é o melhor índice da exten
saó da sua autoridade. Precisamente, os números citados sao, as vezes -
e guardadas as de vidas propor~oes - enormes: Thevet dá um máximo 
de 12.000 "tabajaras e roargajeaz" lutando uns contra os outros em uro 
só combate. Léry dá, em circunstacia seroelhante, urn máximo de 10.000 
homens e o número de 4-.000 para urna escaramu~a a qual assistiu. 
Staden, acompanhando os seus senhores a luta, conta por ocasiao de 
um ataque por mar as posi~6es portuguesas "38 barcos de 18 homens 
em média, isto é, perto de 700 homens só para a pequena aldeia de 
Ubatuba".Zi Como se deve multiplicar por quatro, aproximadamente, 
o número de guerreiros para obter o da popula~ao total, ve-se que havia 
entre os tupinambá verdadeiras federa96es, agrupando de dez a vinte 
aldeias. Os tupi, particularmente os da costa brasileira, revelam pois 
urna nítida tendencia a constitui9ao de sistemas políticos amplos com 
chefias poderosas, cuja estrutura deveria ser analisada; de fato, ao es
tender-se, o campo de aplica~ao de .urna autoridade central suscita con
flitos agudos com os pequenos poderes locais; surge entao a questáo 
sobre a natureza das rela9oes entre chefia principal e subchefias: por 
exemplo entre o "Reí" Quoniambec e os "reizinhos, seus vassalos" . 
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Os tupi litoraneos nao sao, alias, os únicos qu~ revelam tais ten
dencias. Para lembrar um exemplo bem mais recente, citemos também 
os tupi-kawahib; um de seus grupos, os takwatip, estendia pouco a pou
co, no come90 do século, sua hegemonía sobre as tribos vizinhas, sob 
a dire9ao de seu chefe Abait.ara, cujo filho Claude Lévi-Strauss encon
trou. 25 Processos análbgos foram notados entre os omágua e os cocama, 
popula96es tupi estabelecidas no curso médio e superior do Amazonas, 
onde a autoridade de uro chefe se exercia nao semente sobre a casa 
grande, mas sobre o conjunto da cómunidade inteira: esta podia ser 
de tamanho considerável, pois . urna aldeia omágua compreendia, dizem, 
sessenta casas de cinqüenta a sessenta pessoas cada uma.26 Por outro 
lado, os guarani, culturalmente tao próximo_s dos tupinambá, também 
tinham chefias bem desenvolvidas. 

Entretanto, tomando-se assim a cultura tupi ero sua dinfunica política 
criadora de "realezas"'' nao se estará corren do o risco de for9ar sua origi
nalidade em rela9ao ao conjunto da Floresta Tropical e, por conseguinte, 
de constituí-la como entidade cultural independente da área em que 
inicialmente se situou? Isso seria negligenciar processos identicos, se 
bem que de menor envergadura, em popula96es pertencentes a outros 
estoques lingüísticos. Convém lembrar por exemplo que os jivaro também 
apresentavam esse modelo de organiza9ao multicomunitária, já que 
aliangas militares eram feítas entre grupos locais: dessa forma muitas 
jivaria - as malocas desses índios - se associavam para lutar contra 
os espanhóis. Por outro lado as tribos caraíba do Orinoco utilizavam 
a exogamia local como meio de estender a hege.monia política sobre 
várias comunidades. A tendencia a constituir conjuntos locais mais vas
tos que no resto do continente - característica própria da área da flb
resta - se manifesta, pois, de diversas formas. O que s.e deve guardar 
é que a for9a dessa corrente variava com as circunstancias concretas -
ecológicas, demográficas, religiosas - das culturas onde se manifestava. 
A diferen~a entre os tupi e as outras sociedades nao é de natureza, mas 
de gr a u; isso significa portan to que, assim como relizaram melhor do 
que as outras, no plano da estrutura social, um modelo de organiza9ao 
que nao lhes é exclusivo, da mesma forma a dinamica imanente ao con
junto das culturas da Floresta encontrou nos· tupi um ritmo e urna ace
lera9ao mais rápidos do que em qualquer outro lugar. 

Arcaicas, as sociedades amerindias o foram, mas, se é lícita a ex
pressao, negativamente e segundo os nossos critérios europeus. Devemos 
por isso tachar de imóveis culturas cujo futuro nao se enquadra em 
nossos próprios esquemas? Devemos ver nelas sociedades sem história? 
Para que a questao tenha sentido, <levemos formulá-la de modo a pos
sibilitar urna resposta, isto é, sem postular a universalidade ~o modelo 
ocidental. A história se conta em múltiplos sentidos e se diversifica em 
fun9ao das diferentes perspectivas em que é ~ituada: "A oposigao entre 
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culturas progressivas e culturas inertes parece assim resultar, primeira
mente, de urna diferenc;a de focaliza<;ao".27 A tendencia ao sistema) 
realizada em desigualdade de extensáo e profundidade segundo as re
gioes, leva, por $-y.as próprias diferengas, a da.r as culturas dessa área 
uma dimensao "diacrónica'', notada sobretudi) junto aos tupi-guarani: 
nao sao, portanto, sociedades sem história. E ao nível da organizac;ao 
política, muito mais do que no plano da ecología, que se encontra a 
mais forte oposigao entre eulturas marginais e culturas da Floresta .. Mas 
eJas nao sao tampouco sociedades históricas: nesse sentido, a oposi~ao 
simétrica e inversa com as ct,tlturas andinas é igualmente forte. A dina
mica política que confere sua especificidade as sociedades da Floresta 
iria situá-las, pois, em um plano estrutural - e .nao em urna etapa 
cronológica - que se poderia chamar de pré-histórica) fornecendo os 
marginais o exemplo de sociedades ayhistóricas, e os incas o de urna 
cultura já histórica. Parece entao legítiino supor que a dinamica própria 
da Floresta Tropical ~eja urna condi~áo de possibilidade da história tal 
comó conquistou os Andes. A problemática política da Floresta situa-se, 
pois, nos dois planos que a limitam: o plano, genético, do lugar de nas
cimento da instituic;ao; o plano, histórico, de seu destino.28 

NOTAS 

1 . Urna ausencia sem dúvida causará surpresa: a das numerosas tribos 
pertencentes ao importante estoque lingüístico ge. A questao c;,er
tamente nao é retomar aquí a classificagao do HSAI ( H andbook 
of South American Indians), que atribui a essas popula<;oes um 
estatuto de Marginais; ao passo que a sua ecología, que compreen
de a agricultura, deveria integrá-los na área cultural da Floresta 
Tropical. Se isso nao é tratado nesse trabalho, é precisamente em 
virtude da complexidade particular de suas organiza96es sociais 
em clas, múltiplos sistemas de metades, associa~oes etc. Os ges, 
por esse motivo, merecem um estudo especial. E, allás, nao é um 
dos menores paradoxos do Handbook o fato de ele associar a eco
logía bem desenvolvida da Floresta modelos sócio-políticos muito 
rudimentares, enquanto os ges, de tao rica sociología, estagnariam 
em um nível claramente pré-agrícola. 

2. R. Karsten, La civilisation de l'empire inca, París, Payot, 1952. 
3. L. Baudin, L'empire socialiste des lnka, París, Inst. d'Ethnologie, 

1928. 
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4. A. Métraux, Les Incas, Paris~, éd. du Seuil, 1961. 
5. Cf. Lowie, The Journal of the Royal Anthropological lnstitute, 

1948. 
6. L. Baudin,, Une théocrr;iti,e socialisté: l'-Étf)t jés.uite 4,u Paragu(!y:, 

París, Génin, 1?62, p. 14. 
7. Cf. Soéial structure, p. 85. 
8. HSAl, t. III, p. 780. 
9. Cf. HSAI, t. I~ Lowie, llittodu~ao. 

1 O. Cf. cap. IV, "Elementos de demografia ametíndia". 
11. Cf~ Zeitsohrifi für Eihnologie, vol. LXIÍI, pp. 85.-193. 
12. EISA!, t. V, pp. 669 s. 
Í 3. Cf. Social struoturei op. cit. 
14 . . American Anthropologist, vol. LVII, n9 3, p. 472. 
15. ,Cf. R. Murphy, B. Quain,, The 'J?rumai Indiuns of Central Brazil, 

Nova lorque, J.-J. Aqgustin, 1955. 
16. Cf: nota lJ . 
17. Cf. IiSAI, t. IV e V. 
18. A. Thévet, Le Bré_sil et les Brésil~l:ns, Par.is, P.U.F., 1953,. p. 93~ 
19. J e,an de Léry, J ournql de bor.4. .. . en lf;1. t~rre 4c B'Fés;il, 1557, Paris 

éd. de Paris, 1952.. 
20. Il ans Staden, Véritáble histolre; et desctiption d'un pays. . . situé 

dans le Nouveau Monde nommé Amétique, Paris, A. Bertra,nd, 
1837. 

21. C. Lévi-Strauss, ~·'Guerre et commerce chez les Indiens de l'Atné
rique du Sud", Renaissance, vol. I, fase. 1 e 2. 

22.. A. Métrau~, La civilisa,tions matérielle des tribus Tupi-Guaran·i~ 
Paris, P. Geuthner, 1928, p. 277. 

23. !bid., p. 93. 
24. lbid., p. 178, nota 2 .. 
25. C. Lévi-Sttauss, Ttístes tr@piques,. París, Pl0n, 1955, eap. XXXI~ 
26 . Cf. HSAI, t. 111. 
27. C .. Léví-Straus's., Race et histoire, Paris, UNESCO,. 1952, p. 2:5. 
28. E~tudo inicialmente pu~licádo em L'Homme III (3 ),, 19,63. 
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IV. Elementos 
da demografía amerindia 

Talvez cause espanto o fato de se encontrat, ao lado de estudos 
consagrados a Antropologia Política, um texto que trata principalmente 
de demografía. Na verdade, nada obriga, ao que parece, para analisar 
o funcionamento das rela~óes de poder e das institui96es que as regem, 
a que se estude o tamanho e a densidade das sociedades focalizadas. 
Haveria como que urna autonomia do espa90 do poder ( ou do nao
poder), estabelecendo-se e reproduzindo-se ao longe e ao abrigo de to.da 
influencia externa, como, por exemplo, o núm·ero da popula9ao. E, de 
fato, a idéia desse relacionamento calmo entre o grupo e seu poder 
parece corresponder bastante bem a realidade oferecida pelas sociedades 
arcaicas, que conhecem e praticam inúmeros meios de controlar ou 
impedir o crescimento de sua popula9ao: aborto, infanticídio, tabus 
sexuais, desmame tardio etc. Ora, essa capacidade dos selvagens de 
disciplinar o fluxo de sua demografia levou pouco a pouco a convicgao 
de que urna sociedade primitiva é necessariamente urna sociedade "res
trita", ainda mais porque a chamada econoinia de subsistencia nao po-
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d.eria, segundo se afirma, prover as necessidades de urna popula9ao 
numerosa. 

A imagem tradicional da América do Sul ( imagem em grande parte 
esbo9ada, nao o esque9amos, pela própria Etnología) ilustra particular
mente bem essa mistura de meias-verdades, de erros, de preconceitos, 
que leva a tratar os fatos eom urna leviandade surpreendente ( cf., no 
Handbook of South American lndians, a classüica9ao das sociedades 
subamericanas) .1 De um lado, os Andes e as Grandes Culturas que lá se 
sucederam; do outro, o resto: florestas, savanas, pampas, onde pululam 
pequenas sociedades, todas parecidas, monótona repeti9ao que nenhuma 
diferen9a parece distinguir. A questao nao é saber em que medida tudo 
isso é verdadeiro, mas antes medir até que ponto é falsó. E, para retor
nar ao ponto de partida, o problema da conexao entre demografia e 
autoridade política se desdobra em dua$ interrogagoes :. 

1 . Serao todas as sociedades florestais da América do Sul iguais entre 
si ao nível das unidades sócio-políticas que as comp5em? 

2 . Será que a natureza do poder político permanece inalterada quando 
se estende e se fortalece seu campo de aplica9ao demográfico? 

Foi refletindo sobre a chefia nas sociedades tupi-guaranís que en
contramos o problema demográfico. Esse conjunto de tribos, muito ho
mogeneo sob o ponto de vista nao só lingüístico como cultural, apre
senta duas propriedades suficientemente mareantes para impedir a con
fusao dos tupi-guaraní com as outtas sociedades da Floresta. Primeira
mente, a chefia se afirmava, entre esses índios, com muito mais vigor 
do que em qualquer outra parte; a seguir, a densidade demográfica das 
unidades sociais - os grupos loeais - era nitidamente su'perior as 
médias comumente admitidas para as sociedades subamericanas. Sem 
afirmar que a transforma9ao do poder político era provocada junto aos 
tupi-guaraní pela expansao demográfica, parece-nos pelo menos legí
timo colocar em perspectiva essas duas dimensoes, específicas dessas 
tribos. Mas uroa pergunta prejudicial se imp5e: es grup0s locais dos tu
pi-guarani eram efetivamente muito mais numerosos do que os das 
outras culturas? 

É todo o problema das fontes e do crédito que lhes convém dar. 
Os tupi-guaraní realizam o paradoxo de terem quase completamente 
desaparecido há muito (a exce~ao de alguns milhares que sobrevivem 
no Paraguai) e de serem talvez a popula9áo indígena melhor conhecida 
da América do Sul. Dispomos, com efeito_, de literatura muito farta so
bre esse assunto: a dos primeiros viajantes, logo seguidos pelos jesuítas, 
que, viudos da Fran~a, Espanha e Portugal desde a metade do século 
XVI, puderam observar a vontade esses selvagens que ocupavam todo o 
litoral brasileiro e urna grande parte do Paraguai atual. Milhares de 
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páginas f oram assim consagradas a descri9ao da vida quotidiana dos 
indios, suas plantas silvestres e cultivadas, sua forma de casamento, sua 
maneira de educar as crian9as, de guerrear, de matar ritualmente os pri
sioneiros, as rela9oes entre os grupos etc. Os testemunhos desses cro
nistas, firmados em momentos e lugares diferentes, oferecem urna coe
rencia etnográfica única na América do Sul, onde aparece com muita 
freqüencia um extremo parcelamento lingüístico e cultural. Os tupi
guarani apresentam a situa9ao inversa: u ibos, situadas a milhares de 
quilometros urnas das outras, vivero do mesmo modo, praticam os mes
mos ritos, falam a mesma língua. Um guarani do Paraguai se sentiria 
em terreno perfeitamente familiar entre os· tupi do Maranhao, distantes, 
.entretanto 4.000 quilometros. E se a leitura das antigas cr0nicas pode 
revelar-se por vezes fastidiosa pelo fato de os autores verem e descre
verem a mesma realidade, elas fomecem em todo o caso urna sólida 
base de trabalho, por se validarem recíprocamente: Montoya ou Jarque, 
missionários junto aos guarani, fazem eco, no Paraguai, a Thévet ou 
Léry, que 60 anos antes visitaram os tupinambá da baía de Guanabara. 
Talento dos cronistas, quase todos pessoas instruídas e observadores 
fiéis, relativa uniformidade dos povos abrangidos: de seu cotejam~nto 
permanece, para gáudio dos americanistas, um material de excepcional 
riqueza, um material sobre o qual os pesquisadores podem firmar. 

Quase todos os cronistas se esfor9ara1n por completar suas des
cri96es de dados numéricos sobre as dimensoes das casas, a superfície 
das planta9oes, as distancias entre as aldeias, e, sobretudo, o número 
dos habitantes das regioes que visitam. Certamente, as preocupa~oes 
que os animavam eram diferentes : rigor etnográfico de um Léry, obje
tividad e militar de um Staden, preocupa~ao administrativa dos missio
nários que tinham necessidade de. recensear as popula~oes que caíam 
sob seu controle. Mas sobre esse ponto, como sobre os outros, as infor
mac;oes quantitativas, quer sejam recolhidas junto aos guarani ou junto 
aos tupi, n-o Maranhao ou no Sul do Brasil, nao apresentam nenhuma 
discordancia: de um lado a outro do imenso território ocupado pelos 
tupi-guarani, os números assinalados estao muito próximos. Entretanto, 
estranhamente, os especialistas da América do Sul negligenciaram com
pletamente, até agora, essas indicac;oes - ainda mais preciosas por 
serem quase sempre muito preciosas -, ou simplesmente recusaram-se 
a aceitá-las. Motivo invocado: os cronistas exageraram fantasticamente 
a importancia da popula9ao indígena. Encontramo-nos, assim, diant,e de 
urna situac;ao bem estranha: tudo é aceitável nesses cronistas, menos os 
números que eles fornecem! Ninguém se perturba com o fato de que 
os erros, ou mesmo as mentiras, dos cronistas estariam todos na mesma 
ordem de grandeza. 

Deve-se primeiramente examinar o valor das críticas, diretas ou 
i~plícitas, cli.(igidas as avaliac;oes dos cronistas. Elas estao, no essencial, 
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reunidas e expostas· nos trabalhos dQ principal especialista de demdgrafia 
ameríndia, Ahgel :\losenblatt. O métbdo que esse autor utiliza para 
calcular a p9·pulagao indígena da América do Sui na época . do descebri-

I •' " , 1· d ' . d. - f mento reve. a a. pouca 1mportanc1a que e e cono.e .eu as 1n 1ca~oes or-
necidas pelos er0nistas. Quantos 'índios havi-a na América antes .da .che,:
gada d0.s br ancos'? A essa pengunta, desde muito, os americanistas de~ 
ram respostas tao. variaQas quanto athitrária, pvorque des~iru,ídas de 
qualquet fundamento científico. Oscil:;i-se assirn, pára o Novo Mundo 
etn seu todo, de 8.400.000 há'bitantes segundo Kroebt1{r1 a 40.000.000 
segundo P. ltivet. A. R.osenblatt, abordando por sua vez o problema 
da popúlaga0 pré-ct>lo.mbiana da América,. · eheg;i ao númeFo de quase 
13.500.000, dos quais 6. 7S5.000 .para a Amé.rica do Sul. Ele estima. 
que a ma;Egem do eixo de seu cálcvlo na0 ul~ªpa:ssa ZO%, e qLJ.e p0rtan
to Sl.la pescfµisa é rigqro.s'~,. <;:iehtífioa. Que rigbi' sérá esse:? ó autor" 
explica que ~·'a densidade da popula9ao depeúde [ . . . ] nao só do meio, 
mas também da estrutura ecGnomica e .social. No estude de ·todos os 
povos observou:-se, como é natural, um ce.-r:to paralelismo entre densi:
clade, de poppla9ao e nív.el cultl.lt aI" ;i, E$sa afitm.agao é. muito vaga para 
que, se po~s:a admiti-la seJU dificrü.dade. Máis cont~stável nos parece o 
ponto de vista do atJtor, quando e·sc.teve: "Encontra..,.se em particular ~ 
uni grande centro de popu1a·9ao onde se .constitui urna grande forma~ao 
política sobre formas agrícolas de existencia. Isso ocorreu,, na América, 
eom as civiliza96es asteca, maia, chiboha e inca .. Com elas, a agricultura 
p,ré-co1ombiana atingiu seu apoge:u ~ Juntarain.-se densos nú~leos de po
pula<;ao''. 3 Parece-nos que existe aí uma manobra astuciosa: Rosenblatt 
Íiao ~e contenta, com efeitQ, em artícular fotte densjdade de populaQaO 
e intensiva tecn0logi& de ag.rieultur~, e iht.roduz sub-repticíamente., 
quando fala de "grande formac:ao política", a ídéia de Estado. Entre
tanto, se bem que cheia de implica~5es, essa referencia. ao Estado como 
signo e produtor da .civiliza~ao só de longe atinge o nosso propósito. 
O e.ssencial vem a s~guir: "Mas s~ as grandes culturás alcangata)ll a 
etapa ~grícola, se- se chegou no Perv a doD:lesticar o lhama e a a1p(\ca, 
"a lnaior parte do continente vivia da caga., da pesca e· da coleta: os po
vos ca~adores necessitam de vastas pradarias [ .. . ], 6s povos que se 
alimentam da caga e da pesca s'ao obrigados a um é'erto nomadismo 
interminente. A floresta nunca abrigou grandes popula~oes, por causa 
da ·grande mortalidade, das condi~oes climatológicas difíceis da luta 
·com os insetos e auimais seJvagens, da raridade de plantas aliníentJ
cias [ .. . ]. Exoetuada ·a zona agrícola,, que se estendia sobre vma es
treita fa1xa ao longo dos Andes [ ... ], o continente era, em 1492., uma 
imensa floresta. ou urna estepe:"4 Seria errado supor utna perda de 'tem
po .o exame dessa cole~ao d~, bobagens~ p:ois toda a "demografia" de 
Rosehblatt se baseia nisso, e seus trabalhos continµam seudo a .referencia 
e a fonte dos americanistas que se ·mteressam pelo problema da po
pula~ao. 
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A proposi<;ao do autor é sumária. Os povos cac;adores, por terem 
necessidade de muit0 espac;o, tem urna popula9ao de fraca densidade; 
ora, a América do Sul estava quase totalmente ocupada por tribos de 
cac;adores; logo a populac;ao do continente era muito pequena. Suben
tenda-se~ nao se deve, poís, dar crédito algum as estimativas dos ,cro
nistas, por exemplo, pois elas mencionam números de populac;ao rela
tivamente altos. 

Nao seria necessário dizer que tudo isso é arquifalso, mas é melhor 
dize-lo. A. Rosenblatt inventa totalmente urna América de ca<;adores
nomades, para fazer com que se admita urna fraca avalia<;ao demográ
fic. (Deve-se, entretanto, assinalar que ele é ainda mais generoso do 
que Kroeber.) O que era a América do Sul em 1500? Exatamente o 
contrário do que afirma Rosenblatt. A maior parte do continente era 
ocupada por sociedades de agricultores sedentários que cultivavam gran
de variedade de plantas, as quais nao serao enumeradas aqui. Pode-se 
mesmo ·axiomatizar esse dado fundamental afirmando que a agricultura 
estava presente em todo lugar onde era ecológica e tecnicamente possível. 
Ora, essa determinac;ao do espac;o cultivável possível engloba o itn,enso 
sistema Orinoco-Amazonas-Paraná-Paraguai e inclusive o Chaco; só está 
excluída dessa área a regiao dos pampas que se estende da Terra do 
Fogo ao paralelo 32 aproximadamente, território de cac;a e de coleta 
das tribos tehuelche e puelche. :e pois somente essa pequena parte do 
continente que confirma a tese de Rosenblatt. Dir-se-á talvez que, no 
interior da zona onde a agricultura é possível, algumas populac;oes nao 
a praticatn. Observaremos, primeiro, que esses casos sao extremamente 
raros e localizados: guaiaqui do Paraguai, siriono da Bolivia, guaíbo 
da Colombia. Lembraremos em seguida que praticamente, para cada 
caso, foi possível estabelecer que nao se tratava de verdadeiros arcaicos, 
mas, pelo contrário, de sociedades que haviam perdido a agricultura. 
Por outro lado, já mostramos que os guaiaqui, puros ca~adores-noma
des de floresta, renunciaram a cultivar o milho por volta do final do 
século XVI. Bm suma, nada perm~nece do apoio que pretende assegurar 
a proposta de Rosenblatt. Certamente, isso nao coloca forc;osamente 
em jogo o número de 6.785.000 de habitantes dad.o pelo autor a Amé
rica do Sul. Simplesmente é, como todas as avalia~oes anteriores, pura
mente arbitrário, e se se confirmasse (verdadeiro) teria sido por aeaso. 
Por outro lado, o motivo que leva Rosenblatt a nao considerar as 
observa~oes dos cronistas se revelou totalmente fantasista, o que nos 
permite afirmar: já que nenhum argumento válido destrói os dados 
demográficos dos cronistas - que f oram testemunhas oculares - tal vez 
convenha, afastando os p,reconceitos habituais - levar por urna vez 
a sério aquilo que nos dizem. E o que tentaremos fazer. 

Nao se trata de seguir o mesmo modelo clássico e calcular a popu
lac;ao índia do conjunto da América do Sul em 1500, tarefa irrealizável 
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para nós. Mas podemos tentar saber quantos eram, nessa época, os índios 
guaranís e isso por duas razoes. A primeira prende-se a disposi~ao de 
seu território, bem homogeneo, de limites conhecidos, e p.ortanto men
surá vel. Nao é o caso dos tupis: estes ocupavam quase t0do o litoral 
brasileito, mas ignora-se até que profundidade, pelo interior, se esten
diam suas tribos; é impossível, portante, medir seu território. A segunda 
razao se reporta aos dados numéricos. Mais abundantes, como veremos, 
do que se poderia crer, eles sao de duas ordens: os que foram recolhidos 
no século XVI e no come90 do XVII; depois, os do fim do século XVII 
e do come90 do XVIII. Es tes últimos, f ornecidos pelos jesuítas, refe
rem-se aos guaraní. Quanto aos primeiros; informam sobre os guarani 
e sobre os tupi, mais sobre estes do que sobre aqueles. Porém a ho
mogeneidade dessas sociedades é tal, e sob todos os pontos de vista, 
que as dimensóes demográficas dos grupos Iocais guarani e tupi eram 
certamente muito semelhantes. Daí se -conclui que é possível, se nao 
colocar mecanicamente os números tupis sobre a realidade guarani, pe.lo 
menos considerá-los como ordem verossímil de grandeza, caso os dados 
f altassem para os guarani. 

Entre índios do Brasil e europeus, os contatos se estabeleceram 
muito cedo, sem dúvida durante o primeiro decenio do século XVI, por· 
intermédio dos navegadores comerciantes franceses e portugueses, que 
vinham trocar, por instrumentos metálicos e pacotilha, o pau-brasil ou 
madeira cor de brasa. As primeiras cartas dos missionários jesuítas 
portugueses instal~dos junto aos tupin~ambá datam de 1549.. A penetr.a
~ao branca pelo interior do continente desenvolveu-se durante a primeíra 
rnetade do século. Os espanhóis, empenhados na procura do Eldorado 
inca, subiram o Ria da Prata, depois o Paraguai. A p.rimeira funda9tio 
de Buenos Aires deu-se em 1536. Os conquist~dores, pressionados pelas 
tribos, tiveram de abandoná-lá quase em seguida, para fundar em 1537 
Assun9ao, depois capital do Paraguai. Era, enfao, apenas urna base 
destinada a organizar as expedi96es de conquista e de explora~ao dos 
Andes, dos quais os separava a irnensiqao do Chaco. Foi com os guara
ní, senhores de toda a regiao, que os espanhóis se aliaram. Esses 
breves dados históricos explicam por que os tupi-guarani foram co
nhecidos quase tao cedo quanto os astecas ou os incas. 

Co:qio eram constituíclos os grupos locais, ou aldeiast dos tupi
gnarani? Todos es ses fa tos sao bastante conhecidos, mas é útil lembrar 
o essencial. Urna aldeia guarani ou tupi compunha-se de quatro a oito 
grandes casas coletivas, as malocas, dispostas em torno de urna pra9a 
central reservada a vida religiosa e ritual. As dimens6es das malocas 
variam segundo os observadores e, sem dúvida, segundo os grupos vi
sitantes. Sua extensao se situa entre 40 m para as menores e 160 m para 
as maiores. Quanto ao número de habitantes de cada maloca, oscila de 
100 (segundo Cardim, por exemplo) a 500 ou 600 (Léry). Resulta 
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daí que a populac;ao das aldeias tupinambás mais modestas ( quatro 
malocas) devia comportar cerca de 400 pessoas, enquanto as mais im
portantes (sete ou oito malocas) atingia, se nao ultrapassava, 3.000 pes
soas. Já Thévet fala de certas aldeias, em que se hospedan~ de 6.000 e 
até de 10.000 habitantes. Admitamos que esses números sejam exagera
dos. Ainda assim, o tamanho demográfico dos grupos tupis ultrapassa, 
e de muito, a dimensao habitual das sociedades sul-americanas. A título 
de compara~ao, le,mbraremos que junto aos yanomani da Venezuela, 
populac;ao florestal, e além do mais, intactas, pois· ainda protegida do 
contato com os brancas, os mais numerosos grupos locais agrupam 250 
pessoas. 

As informac;oes dos cronistas indicam claram,etite que as aldeias 
tupis-guaranis eram de desigual importancia. Mas podemos. aceitar urna 
média de 600 a 1.000 pessoas por gi;upo, hipótese esta, insistimos em 
afirmá-lo, deliberadamente baixa. Essa avaliac;ao poderá p(!recer enbrme 
aos americanistas. Ela é confirmada nao só pelos apontamentos impres
sionistas dos primeiros viajantes - a multidao de crianc;as que se agi
tam nas aldeias -, mas sobretudo ·pelos dados numéricos que fornecem. 
Estes se refere1n inuitas vezes as atividades militares dos tupinambá. 
Unanimemente, com efeito, os cronistas ficaram impressionados, as vezes 
horrorizados, com o gasto fanático desses índios pela guerra. Franceses 
e portugueses, em competic;ao armada para assegurar o domínio do lito
ral brasileiro, souberam explorar essa belicosidade indígena fazendo 
alianc;a com tribos inimigas entre si. .Staden, por exemplo, ou Anchieta, 
falam, como testemunhas oculares, de frotas de guerra tupinambás 
compostas até por 200 pirogas, cada urna transportando de 20 a 30 
homens. As expedic;oes guerreiras podiam envolver apenas algumas 
c;entenas de combatentes. Mas outras duravam várias semanas e até vá
rios meses, movimentavam até 12.000 guerreiros, sem contar as mu
llieres, encarregadas da "logística" (transporte da "farinha de guerra" 
destinada a alimentar a tropa). Léry con ta como participou de um com
bate, sobre as praias do Rio, que durou meio dia: ele estima em 5.000 
ou 6.000 o número de combatentes de cada fac9ao. Tais concentrac;óes, 
mesmo fazendo parte do erro inerente a estimativa "de golpe de vista" 
só eram possíveis mediante a alianºa de várias aldeias. Mas a rela.9ao 
entre o número de homens em idade de combater e o número total da 
populac;ao mostra claramente a amplidao demográfica das sociedades 
tupi-guaranis. (Levar-se-á em conta que todas as questoes relativas a 
guerra e ao número de grupos locais implicados nas redes de alianc;a 
tocam de muito perta ao mesmo tempo o problema demográfico e o 
problema político. Nao nos podemos demorar aqui. Assinalaremos so
:rnente de passagem que, pela durac;ao e pelas "massas" que movünen
tam essas expedic;oes militares nada mais tem em comum com aquilo 
que se chama de guerra nas outras tribos sul-americanas, e que consiste 
quase sempre em um reide relampago efetuado de madrugada por um 
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punhado de assaltantes. Além da dif eren9a na natureza da guerra, es
bo9a-se a diferen9a na natureza do poder político.) 

Todos esses dados referem .. se aos tupis d<) litoral. Mas o que é 
feíto dos guarani? Se os conquistadores se mostraram, em rela9ao a 
estes, avaros em números, sabemos por outro lado que suas aldeias, 
compostas, como a dos tupis, de quatro a oito malocas, deixaram aos 
primeiros exploradores urna impressao de mu1tidao. Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca, partindo do Atlantico em novembro de 1541, chegou a Assun-
9ao em man;o de 1542. A narrativa dessa travessia de todo o território 
guaraní está repleta de observa96es sobre o número de aldeias visitadas 
e de habitantes de cada aldeia. Bis, mais convincentes porque mais pre,... 
cisas, as primeiras informa96es numéricas sobre 0s guaranís. Quando os 
espanhóis, sob o comando de Domingo de Irala, chegaram ao local da 
atual Assun9áo, entraram ~m contato cóm os dais chefes que controla
vam a regiao: estes poderiam dispar de 4.000 guerreiros. Muito pouco 
tempo depois da conclusáo da alian9a, esses dois caciques foram capa
zes de levantar o que se deve chamar de exército - 8.000 homens que 
ajudaram !rala e seus homens a combater as tribos agazes sublevadas 
contra os espanhóis. Estes, em 1542, tiv.eram de dar combate a um 
grande chefe guarani, Tabaré, que dirigía 8.000 gue.rreiros. Em 1560, no-~ 
va revolta dos guaraní, 3.000 dos quais foram exterminados pelos novas 
senhores. Nao se terminaria de citar números, todos situados nessa or
dem de grandeza. Citemos de qualquer forma ainda alguns, fornecidos 
pelos jesuítas. Sabe-se que as primeiras "redu96es", fundadas no prin
cípio do século XVII por Ruiz Montoya, sofreram imediatamente os 
assaltos daqueles que se chamavam mamelucos. ~sses bandos de assas
sinos, constituídos de portugue'ses e de mesti9os, partiam da regiao de 
Sao Pal:llo para, em terra guarani, capturar o máximo de índios, que 
tevendiam como escravos aos colonos instalados no litoral. A história 
do comec;o das Missoes é a história da luta contra os mamelucos. Estes, 
diziam os arquivos dos jesuítas, teriam em alguns anos matado ou captu
rado 300.000 índios. Entre 1628 e 1630, os portugueses capturaram 
60.000 guaranís nas Missoes. Em 1631 , Montoya se conformou em 
evacuar as duas últimas redu96es do Guaíra (lago situado em território 
portugues). Doze mil índios se puseram em marcha sob seu comando, 
.em urna violenta anábase·: 4.000 sobreviventes atingiram o Paraná. Ero 
uma aldeia Montoya recenseia 170 familias, ou seja, no mínimo uma 
populac;ao de 800 a 850 pessoas. 

Esses diversos dados, que abrangem perto de um século (de 1537, 
com os conquistadores, até 1631, com os jesuítas) , esses números, mes
mo aproximativos, mesmo macic;os, determinam-com os números tupis 
urna mesma ordem de grandeza. Ancbieta, homólogo de Montoya no 
Brasil, escreve que ero 1560 a Companhia de Jesús já exerce sua tutela 
sobre 80.000 índios. Essa homogeneidade demqgráfica dos tupi-guarani 
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leva a duas conclusoes provisórias. A primeira é que, para essas popUla
~oes, devemos aceitar as hipóteses fortes (entendemos fortes em rela~ao 
aos níveis habituais das outras sociedades indígenas). A segunda é que, 
se f osse necessário, poder-se-ia de pleno direito recorrer aos números 
tupis para tratar a realidade guaraní, sob condi~ao em seguida - e é 
o que tentaremos fazer - de demonstrar a validade. ·do nosso método. 

Seja, pois, da popula~ao guarani que desejamos calcular a impor
tancia. Trata-se inicialmente de estabelecer a superfície do território 
ocupado por esses índios. Ao contrário da área tupi, impossível de me
dir, a tarefa é aqui relativamente fácil, mesmo se nao permite a obten~ao 
de dados de urna precisao cadastral. A regiao guarani era na maior 
parte limitada a oeste pelo rio Paraguai,, pelo menos pela parte de seu 
curso situada entre o pararelo 22, a µiontante, e o paralelo 28, a ju
sante. A fronteira meridional encontrava-se um pouco ao sul da con
fluencia do Paraguai e do Paraná. As margens do Atlantico constituíam 
o limite oriental, mais ou menos do porto brasileiro de Paranaguá ao 
norte (paralelo 26) até a fronteira do Uruguai atual, outrora pátria 
dos índios Charrua (paralelo 33). Ternos assim duas linhas paralelas 
(o curso do Paraguai, o litoral marinho), das quais basta ligar as extre
midades para conhecer os limites setentrional e meridional do território 
guarani. Esses limites correspondem quase exatamente a área de expan
sao dos guarani. Esse quadrilátero de aproximadam~nte 500.000 km2

, 

nao era integralmente ocupado pelos guaranis, urna vez que outras tribos 
residiam nessa regiao, principalmente os caingangue. Pode-se avaliar 
em 350.000 km2 a superficie do território guarani. 

Isso posto, e conhecendo a densidade média dos grupos locais, 
será que se pode chegar a determinar & popula9ao total? Seria preciso 
poder estabelecer o número dos grupos locais compreendidos no con
junto territorial. :É óbvio que a esse nível nossos cálculos se baseiam 
em médias, em "grandes" números, e que os resultados a que nos per
mitirao atingir sao de ordem hipotética, o que nao significa arbitrária. 
Só conhecemos a existencia - para esse período - de um recensea
mento de populacao para um território dado. É o efetuado, no come~o 
do século XVII, pelo Padre Claude d'Abbeville, na ilha do Maranhao, 
por ocasiao da última tentativa francesa de instalai;ao no Brasil. Sobre 
esse espac;o de 1.200 km2

, 12.000 tupis se repartiam em 27 grupos lo
cais, o que dá urna média de 450 pessoas por aldeia, cada urna ocupan
do e.m média um espac;o de 45 k1n2 • A densidade demográfica na ilha 
do Maranhao era assim exatamente de 1 O habitantes pot quilómetro 
quadrado. Mas nao é possível reportar essa densidade sobre o espa<;o 
guaraní (o que daría 3.500.000 índios). Nao que tal número nos assus
te, mas a situac;ao na ilha do Maranhao nao é generalizável. Era coro 
efeito urna zona de refúgio para os tupinambá que queriam escapar 
aos portugueses. Logo a ilha ficou superpovoada. É, sem dúvida, o que 
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explica, paradoxalm.ente, o tamanho quase pequeno dos grupos: havia 
aldeias de mais. Nas zonas costeiras in;iediatamente vizinhas da ilha., 
os missionários franceses haviarn recenseado 15 a: 20 grupos em Tapui
tapera, 15 a 20 grupos em Curo~ e 20 a 24 grupos entre os caetés. 
Tinha-se aí um total de 50 a 64 grupos, o qua! devia reunir entre 
30.000 e 40.000 indivíduos. E, dizem os cronistas, todas essas aldeias 
distribuídas em um espa~o bem mais vasto que o da ilha, era cada urna 
mais povoada do que as da ilha. Em resumo, a ilha do Maranhao 
coro sua densidade demográfica é um caso um pouco aberrante, inutili-
zável. · 

Felizmente encontramos nos cronistas informago~s que nos fazem 
progredir; e, particularmente, Qma indica~áo muito precisa de Staden. 
Este, durante os nove meses em que esteve prisioneiro dos tupinambá, 
levado de grupo em grupo, teve todo o tempo de observar a vida de 
seus senhores. Ele anota que as aldeias distavam, em geral, de 9 a 12 
km urnas das outras, o que daría aproximadamente 150 km2 de espa<;o 
por grupo local. Guardemos este número e suponhamos que o mesmo 
acontecía junto aos guaraní. É possível, a partir daí, conhecer o núme
ro - hipotético e estatístico - de grupos locais. Ele seria de 350.000 ~ 

dividido por 150: 2.340, aproximadamente. Aceitemos como verossímil 
o número de 600 pessoas em média por unidades. Teremos entáo: 
2.340 X 600 = 1.404.000 habitantes. Logo, cerca de 1.500.000 índios 
guaranis antes da chegada dos brancos .. Isso implica urna densidade de 
4 habitantes por quilómetros quadrado. (Na ilha do Maranháo ela era 
de 1 O habitantes por quilómetros quadrado.) 

Esse número parecerá enorme, inverossímil, inaceitável para alguns, 
se nao para muitos. Ora nao somente inexiste razao (salvo ideológica) 
para rec11$á-la, como acreditamos ser até modesta a nossa estimativa. 
Chegou agora o momento de evocar as pesquisas do que se chama A 
Escola de Berkeley, grupo de historiadores demógrafos cujos trabalhos 
revolucionaram totalmente as certezas clássicas quanto a América e sua 
popula9ao. É a Pierre Chaunu5 que cabe o mérito de haver, em 1960, 
chamado a aten9ao dos pesquisadores sobre a extrema importancia da~ 
descobertas da Escola de Berkeley, e remetemos aos dois textos onde 
esse autor expoe com vigor e clareza o método e os resultados dos pes
quisadqres americanos. Diremos simplesmente qu~ seus estudos demo
gráficos, condiizidos com irtepreensível rigor, levam a admitir números 
de popula9ao e tabelas de densidade até o presente insuspeitadas, quase 
inacreditáveis. Assim é que para a regiao mexicana do Anauaque 
(514.000 km2 ), Borah e Cook determinam, em 1519, urna popula9áo 
de 25 milh5es, is to é, como escreve P. Chaunu, "urna densidade com
parável a Fran9a de 1789, de 50 habitantes por quilómetro quadrado'·'. 
Isso significa que a demografía de Berkeley, nao hipotética, mas de
monstrada, encaminha-se, a medida que avan9a, no sentido des números 
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mais altos. Os trabalhos recentes de Nathan Wachtel, relativos aos Andes, 
estabelecem lá também índices de popula~ao muito maiores do que se 
acreditava: 10 miJhoes de índios no Império inca em 1530. ~ necessário, 
pois, cónstatar que as pesquisas realizadas no México ou nos Andes 
obrigam a aceitar as hipóteses fortes no que se refere a popula~ao indí
gena da América. B por isso que nossa cüra de 1.500.000 índios guara
nís, absurda aos olhos da Demografia clássica (Rosenblatt e outros), 
torna-se muito razoável quando rec~locada na perspectiva demográfica 
tra~ada pela Escola de Berkeley. 

Se ternos razao, se efetivamente 1.500.000 guaranis habitavam um 
território de 350.000 km2, entao é preciso transformar radicalmente 
nossas concep~óes sobre as popula~·oes florestais ( sandice do conceito 
de economia de subsistencia), recusar as tolas cren~as sobre a pretensa 
incapacidade desse genero de agricultura em sustentar urna popula~ao 
importante e, é claro, repensar totalniente a questao do poder político. 
Observaremos que nada impedía os guaraní de serem numerosos. Con
sideremos com efeito a quantidade de espa~o cultivado necessária. Sa
bemos que é preciso aproximadamente meio hectare para uma familia 
de quatro a cinco pessoas. Esse número está perfeitamente estabelecido 
pelas medidas muito preci~as de J acques Lizot6 entre os yanomani: ele 
desco'Qriu entre estes (pelo menos para os grupos onde efetuou as me
didas) urna média 1.070 m2 cultivados por pessoa. Logo, se é preciso 
meio hectare para cinco pessoas, serao necessários 150.000 hectares 
de planta~oes para 1.500.0UO pessoa~, isto é, 1.500 km2 • O que significa 
dizer que a superficie total das terras simultaneamente cultivadas para 
prover as necessidades de 1.500.000 índios nao ocupa senao a 220~ 
parte do território total. (Na ilha do Maranhao, caso especial como 
vimos, as áreas de cultivo nao ocupam senao a 90~ parte da superfície 
da ilha. E, segundo Yves d'Evreux ou Claude d' Abbeville, nao parece 
que os 12.000 habitantes da ilha estivessem particularmente amea9ados 
de escassez. Conseqüentemente, nossa cifra de 1.500.000 guaranis, cer
tamente hipotética, nada tem de inverossímil. Sao, pelo contrário, as 
avalia~oes de Rosenblatt que nos parecem absurdas, já que ele aceita 
280.000 índios no Paraguai em 1942. Sobre que bases se situam esses 
cálculos, nao se sabe. Quanto a Steward, ele descobre, para os guarani, 
urna densidade de 28 habitantes por 100 km2

, o que deveria levar a um 
total de 98.000 índios. Por que entao duvida ele que havia 200.000 em 
1500? Mistério e incoerencia da Demografia ameríndia ''clássica". 

Nao nos escapa de forma alguma que nossa cifra permanece hipo
tética ( embora se possa considerar um sucesso a possibilídade de ha ver 
estahelecido urna ordem de grandeza que nada mais tem que ver com 
os cálculos anteriores). Ora, dispomos de um meio para controlar a 
validade desses cálculos. A utiliza~ao do método regressivo, brilhante
mente ilustrado pela Escala de Berkeley, servirá de contraprova aos 
métodos que relacionava as superficies e as densidades. 
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Podemos com efeito proceder de forma difere~te: a partir da taxa 
de despovoamento. Ternos a possibilidade de dispor de duas estimativas 
ef~tuadas pelos jesuítas. Elas se referem a popula~ao índia reunida nas 
Missoes, isto é, na realidade, a quase-totalídade dos guarani. Deve-se 
a primeira ao Padre Sepp. Ele escreveu que em 1690 havia ao todo 
30 redu~oes, nenhuma das quais de menos de 6.000 índios, algumas 
ultrapassando 8.000 habitantes. Havia pois, no fim do século XVII, 
aproximadamente 200.000 guaranis (sem contar as tribos livre.s). Trata
se, com a segunda estimativa,_ de um verdadeiro recen.seamento apro
ximado de todos os habitantes das Missoes. É o Padre Lozano, histo
riador da Companhia de J esus, que anuncia os seus _resultados em s-ua 
insubstituível flistoria de la Conquista del Paraguay. A populagao gua
rani era de 130.000 pessoas em 1730. J.leflitamos sobre esses dados. 

Conforme testemunha o desapared.mento, ero -menos de meio s.é,.. 
culo, de mais de um tergo da populagao, as Missoes jesuítas nao colo
caram de nenhuma forma ao abrigo do despovoamento os índios que 
ali residiam. Ao contrário até, a concentra9ao de populagqes naquilo 
que atingia a dimensao de pequenas cidades de vi a Qf erecer uro campo 
propício a propagagao de epidemias. As cartas dos jesuítas sao ponti
lhadas de constatagoes apavoradas sobre os estragos periódicos da va
ríola ou da gripe. O Padre Sepp, por exemplo? ·escreve que ero 1687 urna 
epidemia matou 2.000 índios em urna s6 Missao, e que em 1695 urna 
epidemia de varíola dizimou todas as redu~oes. É evidente que o pro
cesso de despovoamento nao come~ou no final do século XVII, mas 
desde a chegada dos brancos, em meados do XVI. O Padre Lozano 
o constata: na época em que redige sua Historia, a popula9ao indígena 
tinha baixado muito em rel~&ao a de antes da Conquista. Ele escreve, 
dessa forma, que no fim do século XVI havia, semente na regiao de 
Assungao, 24.000 índios de encomienda. Em 1730, nao há mais que 
2.000. Todas as tribos que habitavam essa parte do Paraguai nao
submetida a autoridade dos jesuítas desapateceram completamente por 
causa da escravidao da encomienda e das epidemias. E, coro amargura, 
Lozano escreve: "A província do Paraguai era a mais poyoada das 
Indias, e hoje está quase deserta, nelas só se encorittando os índios d-as 
Missoes. 

Os pesquisadores de Berkeley tra9aram para a regiao do Ananua
q ue a curva do despovoamento. Ela é aterradora, já que dos 25 milho~s 
de índios em 1500, nao há mais do que um milhao em 1605. Wachtel7 
dá, para o Império inca, cifras um pouco menos acabrunhantes: 1 O 
milhóes de índios em 1500, um milhao em 1600. Por diversas razoes, 
a queda demográfica foi menos brutal do que no México, pois a popu
la9ao é reduzida somente, se assim se pode dizer, de nove décimos, 
enquanto no México ela é de 96/ 100. Tanto nos Andes quanto no Mé
xico assiste-se, desde o fim do século XVII, a urna lenta J:ecupera~ao 
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demográfica do~ índios. Isso n·ao ocorre .. ct>m os guatam, pois entre 
1690 e 1730 a popula~ao pass.a de 20'0'.000 a 130.000. 

Pode-se estimar que nessa época OS' g11aranis livn~s, 'is-to é,. os que 
escaparam tanto da enr:;omien4a quap,to das Mí~soes, nao etam mai~ 
de 20.000. $ornados aos 13-0.000 guaranís das Mfasoes,. cheg·a-se pois 
a um total de. 150.000 por voltá de 1730. A~reditamos .por outro l~do 
que. <levemos aceitar um índic.e ae despovoamento relativámente fraco,, 
se comparado ao caso mexieano, 'de nove décimos ©fil aois· séculas 
(1530-17l0). Em corrseq~léncia, os 15'.0JJ:OO índios de l'.730 eram 10 
vezes mais numerosos dais ,sé.c'11os ante_s: eles'. eram 1.500.000. Consi
tlerámos o índice de queda de nove decimos como moderado, mesmo 
sentlo ea:tastrófiao. Aí pare<;e, talvez., l1ma fun~ao telativronente ' ~prote
toraH das Missoes, pois ,os· índios de en:eo.mienda desapare.cem em ritmo 
mais rápid0 z 24.000 ll() fim clo séeulo xvl, 2.000 ern 1730. 

A cifra de 1.500.000 guaraniS, ein 15,_39, óbtída dé~s,a ma.neira, n,áo 
é mai-s hipotétiea,_ c9mo na forma de cálculo anterior. Nós a censide
ramos mesmo c.omo mínfu:ia. Em todo o cas0,. a cdnverg:eneia dos 
re-sultados obtidos pelo método regressivo e ,pel0 '·mét0d0 das densidades 
medias reforc;a nossa conviG,~ao de que nao nos 'enganamo:s. Estamos 
longe dos 250.000 guaranis e.m 1570, segunclo R.osenblatt, q\le só a,e.~j:ta 
assim, para um período de quase qm &-é~culo (1570-165-0); um índice 
de despov0am_ento de 2% (250.000 indios em l.5'70,, 200.0QO eín 
1650). Essl~ mdjce é colocado arbitrariamente, e está ero CO.ffipleta 
conttadi9ao com os índiees recolhidos· albures eín toda .a América. ,Cotn 
Ste~,vard, · a coisa se torna ainda mais absurda: se havia 1OO.000 gua
ranís (de aeo,rdo .eom sua densidade de 28 habitantes, ~or quil6me,tto 
quadrado) em 15 30, entao, cªso ú°'ico, a sua populagao. nap teria ces
s~do de au.mentar 4t1ranfe os sécl,llos X.VI e XVII! 'fudo isso n~C) é 
serio. 

É necessário pois~ para refletir sobre os' guatani, aceitar esses 
tiados fundamentais: e.les eram, antes dtt Conquista, 1.500.000 repartidos 
por 350.QOO km2

·, ou seja, uma. densidad-e de p<!J,ueo. ma.ls de 4 h~.bitant,~s 
por quilometra qua(ira<f¿o. Es~e fato é rico em conseqü~ncias.: 

1) No que eoncetne a ''demogr,afi'a;' dedutível das estimativas 
macigas dos~ cronistas, é preciso constatar que eles tinham razao. Sua.s 
avaliagpes, todas .coe.rentes entre si porque, define1m urna me:sma oroem 
de grandeza1 o sao também cQm os re$ultados óbtidos peló o:álculp. 
Isso desqualífica a demqgrafia tra,dicidnal,. <;lemonstra,nd9 ,sua total falta 
de rigpr científico e nos leva a perguntar por que Rosenbhit~, pu ~_óeber, 
bu Steward eSGolheram, sistematicamente - cohtt~ a evidencia - ,, as 
hip@teses mais fr.,acas possíveis quante ao n\Íinero da pop.u1a~ao índia. 

2) No que concerne a questab do poder político, nós a desenvol
veremos mais adianté. €ohtentar-no·s~emos no monrento em assinalat 
que. 1entre o guia cle um 'bando de ca~adores nomades guaíaquis de 25 
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ou 30 pessoas ou o. chefe de um partido de urna centena de guerreiros 
no Chaco, os grandes mburuvicha, os líderes tupi-guaranís que levavam 
ao combate exércitos de vários milhares de homens, há urna diferenga 
radical, urna diferen9a de nat"Q.reza. 

3) Mas o ponto essencial refere-se a questao geral da demografia 
indígena antes da chegada dos brancos. As pesquisas da Escola d_e 
Berkeley para o México, as de Wachtel para os Andes, convergentes 
em seus resultados (hipóteses fortes) , tem além do mais em comum o 
fato de que se referem ao que se chama de Altas Culturas. Ora, nossa 
n1odesta reflexao sobre os guarani, isto é,. sobre urna populac;ao flo
resta!, c-aminha, por seus resultados, exatamente no mesmo sentido que 
os trabálhbs precitados: para as popular;oes da Floresta também é 
preciso ir as hipóteses fortes . Só podemo~, pois, afirmar aquí nossa total 
concordancia com P. Chanu: "Os resultados de Borah e Cook levam a 
urna revisao completa de oossa representac;ao da história americana. Nao 
sao mais os 40 milhóes de homens julgados excessjvos do Dr. Rivet 
que é preciso supor na América pré-colombiana, mas 80, talvez 100 
milhóes de almas. A catástrofe da Conquista [ . .. ] foi tao grande quanto 
o denunciou Las Casas __ " Conclusao que estarrece.: " . . . Poi a quarta . 
parte da bumanidade, grosso modo, que terá sido aniquilada pelos cho
ques microbianos do século XVI."8 

Nossa análise de um casó floresta! muito localizado deve ser aceita, 
apenas como urna confirmac;ao das hipóteses de Berkeley. Ela for\:a a 
admitir a hipótese demográfica forte para toda a América, e nao somente 
para as Altas Culturas. E nos sentiremos realizado se este trabalho 
sobre os guaranis levar a convicc;ao de que é preciso "empreender essa 
grande revisao, a qual, há 15 an0s, a Es.cola de Berkeley nos convida 
de maneira premente".9-io 

NOTAS 

1. Quanto aos dados referentes aos séculas XVI, XVII e XVIII, todas 
as fontes se encontram nos cronistas franceses, portugueses, espa
nhóis, alemaes etc. , bem como nos textos e cartas dos primeiros 
jesuítas que estiveram na América do Sul. Tais fontes sao muito 
conhecidas e seria supérfluo precisar cada urna delas. Além disso, 
consultamos o Handbook of South American. Indians, Nova Jorque, 
V, 1963. 
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2. A. Rosenblatt, La yqblacion indf:gena y el mesti~aje en América, 
Buenos Aite:s, 1954, vol. I, p. 193. 

3. lbid., p. 103. 
4. Ibid., pp. 104-105;_ e grife é noss:o. 
S . ' ''Une histoire hispanu~améi:ieaine· pilote. En marge de 1'0euvre. de 

l'École. de Berkeley", Revue Historique, t. IV, 1960., pp. 3.~9<~68. 
E; "La population de l~Amédque ihdienn-e. Nt>.u:ve.Ues recherche.s" 
Revue Hi~tolique, 1963, t. I, p. 118. 

6 . 'Comunicag§o pessbál. 
7. N. Wachtel, La viston ·aes vainéus, . Paris, Gallimard., 1971. 
8. Pierre Chaunu, op. eit., 1963, p. 117. 
9. lbid., p . .118. 

10. Estudo. inicialmente .. p:u.blicado ero l./Homme XIII (1-2), 197~. 
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V. O arco e o cesto 

Quase sem transi9ao, a noite conquistou a floresta, e a massa das 
grandes árvores parece estar mais próxima. Com a escuridao instala-se 
também o silencio; pássaros e macacos calaram-se e só se escutam as 
seis notas desesperadas do urutau. E, como por acorde tácito com o 
recolhimento geral em que se dispoem os seres e as coisas, nenhum 
barulho surge mais desse espaQo furtivamente habitado onde acampa 
um pequeno grupo de homens. Lá um bando de índios guaiaquis acampa. 
Animado de quando em qu~do por um sopro de vento, o reflexo 
avermelhado de cinco ou seis fogos fa miliares tira da sombra o círculo 
vago dos abrigos de f olha de palmeira, cada um dos qua is, frágil e 
passageira morada dos nómades, protege o repouso de urna familia. As 
conversas murmuradas que se seguiram a refeiQáo cessaram pouco a 
pouco; as mulheres, abra~ando ainda seus filhos encolhidos, donnem. 
Poder-se-ia julgar também estarem adormecidos os homens que, sentados 
junto ao fogo montam urna guarda muda e rigorosamente imóvel. Entre
tanto eles nao dormem, e seu olhar pensativo, preso as trevas próximas, 
mostra urna espera sonhadora. Pois os homens se preparam para cantar, 
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e essa noite, como por vezes nessa hora propícia, vao entoar, cada 11m 
por si, o canto dos ca9adores: sua meditagao prepara o acordo sutil de 
urna alma e de um instante com as palavras que vao dize-lo, urna voz 
logo se eleva, quase imperceptível a princípio, brotando do interior, 
murmúrio prudente que nada traz ainda da busca paciente de um tom 
e de um discurso exatos. Mas ela sobe pouco a pouco, o cantor toma-se 
seguro de si e, subitamente, seu canto jorra, esplendoroso, livre e tenso. 
Estimulada, urna segunda voz se une a primeira, depois urna outra; elas 
trazem palavras precoces, como respostas a questoes que elas prece
deriam sempre. Agora todos -os homens cantam. Estao sempre imóveis, 
o olhar um pouco mais perdido; cantam todos juntos, mas cada um 
canta seu próprio canto. Eles sao senhores da noite . e cada um pretende 
ser senhor de si. 

Mas precipitados, ardentes e gr::aves, as palavras dos cagadores 
aché1 se cruzam, a sua revelía, em um diálogo que elas queriam 
esquecer. 

Urna oposi9ao muito clara organiza e domina a vida quotidiana 
dos guaiaqui: aquel a dos homens e das mulheres cujas atividades res
pectivas, marcadas fortemente pela divisao sexual das tarefas, eonsti
tuem dais campos nítidamente separados e, como aliás em todos os 
lugares, complementares. Mas, diferentemente da maioria das outras 
sociedades jndígenas, os guaiaqui nao coohecem forma de trabalho em 
que participem ao mesmo tempo os homens e as mulheres. A agricul
tura, por exemplo, alterna tanto atividades masculinas como femininas, 
já que, se em geral as mulheres se dedicara a semear, a limpar os campos 
de cultivo e a colher os legumes e cereais, sao os homens que se encar
regam de preparar o lugar das planta<;oes derrubando as árvores e 
queimando a vegeta9ao seea. Mas se os papéis sao b.em distinlos e nunca 
se misturam, nem por isso deixam de assegurar em comum o início e o 
sucesso de urna opera~ao tao importante como a agricultura. Ora, nada 
disso ocorre com os guaiaqui. Nómades que tudo jgnoram da arte de 
plantar, sua economia apóia-se exclusivamente na explora9ao dos recur
sos naturais que a floresta oferece. Estes se distribuem sob duas rubri
cas principais: produtos da ca9a e produtos da coleta, esta última 
compreendendo sobretudo o mel, as larvas e o cerne da palmeira 
pindo. Poderíamos pensar que a procura dessas duas classes de ali
mento se conf ormaria ao modelo muito difundído na América do Sul 
segundo o qual os homens ca9am, o que é natural, deixando para as 
mullieres o cuidado de coletar. Na realidade, as coisas se passam de 
maneira muito diferente, urna vez que, entre os guaiaqui, os homens 
ca9am e também coletam. Nao que, mais atentos que outros ao lazer 
de suas esposas, quisessem dispensá-las das tarefas que normalmente 
lhes caberiam; mas, de fato, os produtos da c;oleta sao obtidos a custa 
de operag6es penosas que as mulheres dificil:triente realizariam: locali
za9ao das colmeias, extragfto do mel, derrubada das árvores etc. Tra-

72 



ta-se entao de um tipo de coleta que concerne bem mais as atividades 
masculinas. Ou, em outros terµio s, a coleta conhecida alhures na 
América e que consiste na obten~ao de bagas, frutas, raízes, insetos 
etc., é quase inexistente entre os guaiaqui, pois na floresta por eles 
ocupada nao sao abundantes os recursos desse genero. Entao, se as 
mulheres praticamente nao coletam, é porque nela quase nada existe 
para ser coletado. 

Conseqüentemente, como as possibilidades económicas dos guaia
qui estao culturalmente reduzidas pela ausencia da agricultura e natu
ralmente reduzidas pela relativa raridade dos alimentos vegetais, a tarefa 
cada día recome9ada de procürar alimenta9ao para o grupo incumbe 
essencialmente aos homens. Isso nao significa que as mulheres nao 
participam na vida material da comunidade. Além · de lhes caber a 
fun9ao> decisiva para os nómades, do transporte dos bens familiares, 
as esposas dos ca9adores fabricam cestós, potes, cordas para os arcos; 
elas cozín)iam, cuidam das crian9as etc. Longe, entao, de serem ociosas, 
elas dedicam inteiramente o tempo de que disp6em a execuc;ao de todos 
esses trabalhos necessários. Mas nao deixa de ser verdade que no plano 
fundamental da "produ9ao" de alimentos, o papel de fato menor desem
penhado pelas mulheres deixa aos homens o absorvente e prestigioso 
monopólio. Ou, mais precisamente, a difereni;a entre homens e mulhe- -
res ao nível da vida económica surge como a oposi9ao de um grupo 
de produtores e de um grupo de consumidores. 

O pensamento guaiaqui, como veremos, exprime claramente a 
natureza dessa oposigao que, por estar situada na própria raiz da vida 
social da tribo, comanda a economia de sua existencia quotidiana e 
confere sentido a todo um conjunto de atitudes na qual se liga a trama 
das relac;óes sociais. O espac;o dos cac;adores nómades nao se pode 
repartir segundo as mesmas linhas que o dos agricultores sedentarios! 
Dividido por estes em espa90 da cultura, constituído pela aldeia e 
pelos campos de cultivo, e em espac;o da natureza, ocupado pela floresta 
circundcuite, ele se estrutura em círculos concéntricos. Para os guaiaqui, 
ao contrário, o espac;o é constantemente homogéneo, reduzido a pura 
extensao onde é abolida, ao que parece, a diferenc;a da natureza e da 
cultura. Mas, na realidade, a oposic;ao já salientada no plano da vida 
material fomece igualmente o princípio de uma dicotomia do espac;o 
que, por ser mais disfarc;ada. do que em sociedades de outro nível 
cultural, nem por isso é menos pertinente. Existe entre os guaiaqui uín 
espac;o masculino e um espac;o feminino, respectivamente definidos pela 
floresta onde os homens cac;am e pelo acampamento onde reinam as 
mulheres. Sem dúvida as paradas sao muito provisórias: elas raramente 
duram mais de tres dias. Mas sao o lugar de repouso onde se consome 
a alimentac;ao preparada pelas mulheres, ao passo que a floresta é o 
lugar do movimento especialmente destinado as incursoes dos homens 
em busca da cac;a. Nao poderíamos, evidentemente, tirar desse fato . a 
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conclusao de que as mullieres sao menos nomades que seus esposos. 
Mas, por causa do tipo de economia em que está apoiada a existencia 
da tribo, os verdadeiros senhores da floresta sao os ca9adores: eles 
efetivamente a cercam, pois sao abrigados a explorá-la com minúcia 
para explorar sistematicamente todos os seus recursos. Bspa90 do perjgo, 
do risco, da aventura sempre renovada para os homens, para as mulhe
res, a floresta é, ao contrário, espa90 percorrido entre duas etapas, 
travessia monótona e fatigante, simples extensao neutra. No pólo aposto, 
o acampamento oferece ao ca9ador a tranqüilidade do repouso e a 
ocasiao de fazer trabalhos rotineiros, enquanto é para as mulheres o 
lugar onde se realizam suas atividades específicas e se desenrola urna 
vida familiar que el as controlam amplamente. A floresta e o acampa
mento encontram-se assim dotados de signos contrários conforme se 
trate de homens ou de. mullieres. O espa90, poder-se-ia dizer, da "bana
lidade quotidiana" é a floresta para as mulheres, o acampamento para 
os homens: para estes, a existencia só se torna autentica quando a 
realizara como ca9adores, quer dizer, na floresta, e para as mulheres 
quando, deixando de ser meios de transporte, elas podem viver no 
acampamento como esposas e como maes. 

Podemos entao medir o valor e o alcance da oposi9ao sócio-ecu
nómica entre homens e mulheres porque ela estrutura o tempo e o 
espa90 dos guaiaqui. Ora, eles nao deixam no impensado o vivido 
dessa práxis: tem urna consciencia clara e o desequiIJbrio das re1a9óes 
económicas entre os ca9adores e suas esposas se exprime, no pensa
mento dos índios, como a oposifii.o entre o arco e o cesto. Cada um 
desses dois instrumentos é, com efeito, o meio, o signo e o resumo de 
dois "estilos" de existencia tanto opostos como cuidadosamente sepa
rados. Quase nao é nece-$sário sublinhar que o arco, arma única dos 
ca9adores, é um instrumento exclusivamente masculino e que o C,esto, 
coisa das mulheres, só é utilizado por elas: os homens ca~am, as 
mulheres carregam. A pedago-gia dos guaiaqui se estabelece principal
mente nessa grande divisao de papéis. Logo aos quatro ou cinco anos, 
o menino recebe do pai um pequeno arco adaptado ao seu tamanho; 
a partir de entao ele come~ará a se exercitar na arte de lan<;ar com 
perf ei9ao urna flecha. Alguns anos mais tarde, of erecem-lhe um arco 
muito maior, flechas já eficazes, e os pássaros que ele traz para sua 
mae sao a prova de que ele é um rapaz sério e a promessa de que será 
um boro ca9ador. Passam ... se ainda alguns anos e vem a época da inicia
~ao; o lábio inferior do jovem de cerca de 15 anos é perfurado; e1e tem 
o direito de usar o ornamento labial, o beta, e é entao considerado um 
verdadeiro ca9ador, um kybuthuété. Isso significa que um pouco mais 
tarde ele poderá ter urna mulher e deverá conseqüentemente prover as 
necessidades do novo lar. Pot isso, o seu primeiro cuidado, logo que se 
integra na comunidad e dos homens é f abrioar para si um arco; de agora 
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em diante membro "produtor" do bando, ele cá~ará com urna arma 
feita por suas próprias maos e apenas a morte ou a velhice o separarao 
de seu arco. Complementar e paralelo é o destino da mulher. Menina 
de nove ou dez anos, recebe de sua mae urna miniatura de cesto, cuja 
confec9ao ela acompanha atentamente. Ele nada transporta, sem dúvida; 
mas o gesto gratuito de sua marcha - cabe~a baila e pesco~o esten
dido nessa antecipac;ao do seu esfor~ futuro - a prepara para seu 
futuro próximo. Pois o aparecimento, por volta dos 12 ou 13 anos, da 
primeira menstruac;ao e o ritual que sanciona a chegada da sua ·remi
nilidade fazem da jovem virgem urna daré, urna mulher que será logo 
esposa de um cac;ador. Primeira tarefa do seu novo estado e marca da 
sua condi~ao definitiva, ela fabrica entao o seu próprio cesto. E cada 
um dos dois, o jovem e a jovem, tanto senhores como prisioneiros, um 
do seu cesto, o outro do seu arco, ascendem dessa forma a idade 
adulta. Enfim, quando morre um ca~adór, seu arco e suas flechas sao 
ritualment_e queimados, como o é também o último cesto de urna 
mulher: pois, como símbolos das pessoas, nao p.oderiam sobreviver a 
e las. 

Os guaiaqui apreendem essa grande oposic;ao, segundo a qual 
funciona sua sociedade, por meio de um sistema de proibic;oes recí
procas: urna proíbe as mullieres de tocarem 0 arco dos cac;adores; · 
uutra impede os homens de manipularem o cesto. D e um modo geral, 
os utensilios e instrumentos sao sexualmente neutros, se se pode dizer: 
o hornero e a mulher podem utilizá-los indiferentemente; só o arco e o 
cesto escapam a essa neutraliClade. Esse· tabu sobre o contato físico com 
as insígnias mais evidentes do sexo oposto permite evitar assim toda 
transgressao da ordem sócio-sexual que regulamenta a vida do grupo. 
Ele é escrupulosamente respeitado e nunca se assiste a estranha con
jungao de urna mulber e um arco nem aquela, maís que ridícula, de um 
ca~ador e um cesto. Os sentimentos . que cada sexo experimenta com 
relac;ao ao objeto privilegiado do outro sao muito diferentes: um cac;ador 
nao suportaría a vergonha de transportar um cesto, ao passo que sua 
esposa temeria tocar seu arco. É que o contato da mulher e do arco é 
muito mais grave que o do homem e do cesto. Se urna mulher pen
sasse em pegar um arco, ela atrairia, certamente, sobre seu proprietário 
o pané, quer dizer, o azar na cac;a, o que seria desastroso para a econo
mia dos guaiaqui. Quanto ao cac;ador, o que e1e vé e recusa no cesto 
é precis·amente a possível ameac;a do que ele teme acima de tudo, o 
pané. Pois, quando um homem é vítima dessa verdadejra maldigao, 
sendo incapaz de preencher sua func;ao de ca~ador, perde por i~so 
mesmo a sua própria natureza ·e a sua substancia lhe escapa,: obrigado a 
abandonar um arco doravante inútil, nao lhe resta senao renunciar a 
sua masculinidade e, trágico e resignado, encarrega-se de um cesto. A 
dura lei dos guaiaqui nao lhe deixa alternativa. Os homens só existem 
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como ca~adores~ . e eles mant'3-m a eetteza ela s1ra maneira de ser pre
servado o seu arco do contato da mulhe_r. fuve:rsamen.te, .se um fnclivíduo 
nao_ 'ConsegtJe mais realizar-se. eomo ca9ador, ele dejza ao me.smC) tempo 
de ser wn h91nem: passarrdo do arto para o c~~to., meta.forica:mentre el~ 
se torna uma mlilher. Gom ~reito~ a conjun~ao do h()rhem e do ,á'fco 
n ao ·se pode ro1nper sem transformar-se na sua inversa e ·complementar: 
aquela da mulher e do cesto. 

Ora, a lógiea desse sistema fec,had'h constituído de qu_atr:n tern:i.o,s 
grupado~ em dojs pares opostos, ficqu provada: hªvia entre o:~ guf.}iaqui 
dois homens que catregavani ·cestos: Um, Chach'Ubutawachugi, era 
p·aherpa. Naó po:ssuía arco ·e a úni~a ca,,9,a a qual potlia entte.gar-se oe 
.vez ern quando era a captura a mfiO de ta:tus e. quatis.: tipo de ca~a 
qu~, em11>ora e.orrentemente praticada pinr t0dos os guaiaqui; está b»em 
longe de apt'esentar a seus olhos a ntesma dignidade que a. ea~a com 
arco, o jyvondy. Por outro lado, Ch:acñubutawachugi era vi:óvo; e; como 
era pan:ema, p.enhuma mulher quería saber dele, mesmo que a título 
de marido secundario. Ele tampoqco procurava. integtat-se a família de 
uni de seils parent~s: es:tés t~riam jqlgado indesejável a presenga perma
nente de um hoJnem que agravas.se sua incompetencia técnj.ca c9m nin 
excelente apetite. Sem esposa porgue seni qtto, só lhe restava adeit~_r 
su,a triste s:orte. Nunca acqmpanhava os outtos homen,s em '.suas expe
di~óeª de caca, ma:s partia, s.ó Qu em companhl<a gas 1hulheres, ém 
htjs,ca de Jarv~s, mel ou dos frutos que ele haviá antes localizado. E, 
para poder tr-anspottar o produto de . sua coleta,, munia-se de um ee-sto 
que 1J111a mulher lhe havia dado <;le presetft~. Cómo o azar na ca-9a lhe 
obstruía o acessó as mullieres,,, ele perdía,. ao menos páréialmente, i:;ua 
qualidade de homem e se achava assim tejeitado no campo sjmbólieo 
do cesto. 

O se,g;lindó caso é um p'buc:o dife¡ente:; Krembégi era na verdade 
um sodomita. Ele vívia como a~ mulheres e-, ~ semelhanga delasi mantí 
nha em geral os cabelos nitidantente mais. longos <iUe es outros h0:mens, 
e s6 exeeutava trabalhos femininos: ele sabia · "teeer'? e f abricav'a, com 
os dent~s de animais que os ca9adores lhe oferecíam, colares que, 
demo,nstravam uro gosto e disposi96es artístico$ muít0 melhor expressó$· 
do que nas obr~s das mulheres',, Enfim, ele era evidentemente· proprie
tário de uin cesto, Em s·uma, Kremoégi atestav~ assim no sejo da 
cultura guaiaqui a existencia inesperada de um refinaméñto h~bitual
mente reservado a sociedades menos rústicas. Esse pederasta mcoínpre
ens'ível vivia como urna mulher e havia adotado ás atiti.ldes e compót
tamentos próprios desse sexo,. Ele. recusava por exemf)lo tao seguramente 
o· contato de um. ~rc;o como tun c.a~:ador o do cesto; e-le considerava que 
seu lugar naturál era o mundo das Iini:lhexes._. K1',e.mhégi e.ra homosse~ual 
porque era panema. Talvez também seu "ázar na e.a~"ª provi~.s.$e de ser 
ele, antetie>rmente, um invertido inconscienie. E.in todo o caso, as, con-
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fidencias de seus companheiros revelavam que a sua homo~sexualidade 
se tomara oficial, quer dizer, socialmente reconhecida, quando ficara 
evidente a sua incapacidade ero se servir de um arco: para os próprios 
guaiaqui ele era uro kyrypy-m/eno ( anus-fazer amor) porque era panemJi. 

Os aché mantinham aliás urna atitude muito diferente com rela
~ao a cada uro dos dois carregadores de cesto que acabamos de evocar. 
O primeiro, Chachubutawachugi, era objeto de ca9oada geral, se bem que 
desprovida de verdadeira maldade: os homens o desprezavam bastante 
nitidamente, as mulheres dele riam a socapa, e as crianc;as tinham por 
ele um respeito muito menor do que pelos outtos adultos. Krembégi ao 
contrário nao despertava nenhuma aten~ao especial; consideravam-se 
evidentes e adquiridas a sua incapacidade como cagador e a sua homós
sexualidade. De tempos em tempos, certos ca~adores faziam dele seu 
parceiro sexual, manifestando nesses jogos eróticos mais libertinagem -
ao que parece - do que perversao. Mas nao ocorreu nunca por parte 
deles quiilquer sentimento de desprezo para coro ele. Inversamente e se 
conformando nisso a imagem que deles fazia sua própria sociedade, 
esses dais guaiaqui se mostravam desigualmente adaptados ao seu 
respectivo estatuto. Krembégi estava tao a vontade, tranqüiJo e sereno 
ero seu papel de hornero tótnado mulher, quanto Chachubutawachugr 
parecía inquieto, nervoso e freqüentemente descontente. Como se explica 
essa diferenc;a introduzida pelos aché no tratamento reservado a dbis 
indivíduos que, ao menos no plano formal, eram negativamente idehti
dos? É que, ocupando ambos urna mesma posi~ao ero relac;ao aos outros 
homens, uma vez que os dois eram panema, seu estatuto positivo deixa
ria de ser equivalente, pois uro deles, Chachuqutawachugi, embora 
obrigado a renunciar parcialmente as determinai;Q..es masculinas, perma
necera lJlll hornero, enquanto o outro, Krembegi, assumira até as últimas 
conseqüencias sua condic;ao de homem nao-cac;ador, "tornando-se" 
urna mulher. Ou, em outros termos, Krembégi havia encontrado, por 
meio de sua homossexualidade, o topos ao qqal o destinava logica
mente sua incapacidade de ocupar o espac;o dos homens; o outro, ero 
compensac;ao, recusando o movimento dessa mesma lógica, estava elimi
nado do círculo dos homens sem, entretanto, coro isso integrar-se ao das 
mulheres. O que significa dizer que, literalmente, ele nao estavq em. 
lugar algum, e que sua situagao era muito mais incomoda que a d.e 
Krembégi. Este último ocupava aos olhos dos aché um lugar definido, 
embora paradoxal; e desprovida, ero certo sentido, de toda ambigüi
dade, sua posi~ao no grupo resultava normal, mesmo que essa nova 
norma fosse a das mulheres. Chachubutawachugi, ao contrário, consti
tuía por si mesmo urna espécie de escandalo lógico; nao se situando em 
nenhum lugar nitidaID;ente identificável, ele escapava do sistema e intro
duzia nele um fator de desordem: o anormal, sob certo ponto de vista, 
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nao era o outro, mas ele. Daí sem dúvida a agressividade secreta dos 
guaiaqui coro relasao a ele, que se manifestava por vezes ~as ca9oadas. 
Daí também provavelmente as dificuldades psicológicas que ele expe
rimentava e um sentimento agudo de abandono: tao difícil é manter a 
conjunc;ao de um homem e de um cesto. Chachubuta\vachugi que·ria 
pateticamente permanecer um homem sem ser um cac;ador: ele se 
expunha assim ao ridículo e, portanto, as ca9oadas, pois era o ponto 
de contato entre duas regioes normalmente separadas. 

Pode-se supor que esses dójs homens mantivessem ao nível de seu 
cesto a diferen9a das relac;óes que tinham eom sua masculinidade. o ·e 
fato, Krembégi carregava seu ~esto como as mullieres, isto é, coro a tjra 
do suporte sobre a testa. Quanto a Chachubutawachugi, colocava a tira 
sobre ó peito e nunca sobre a testa. Era claram.ente urna maneira 
inconfortável, e muito mais fatigante do que a outra, de transportar a 
cesta; mas era também para ele o único meio de mostrar que, mesmo 
sem arco, continuava sendo um homem: 

Cen.tral por sua posic;ao e potente em seus ef eitos, a grande opo
sic;ao dos homens e das mulheres imp6.e entao sua marca a tod0s os 
aspectos da vida dos guaiaqui. Também é ela que funda a diferenc;a 
entre o canto dos homens e o das mulhetes. O prerli. masculino e o 
chengaruvara feminino se opóem totalmente por seu estilo e por seu. 
conteúdo; eles exprimem dois modos de existencia, duas presenc;as no 
mundo, dois sistemas de valores bem diferentes uns d0s outros. Difi
ciJ.rnente aliás pode-se falar de canto a propósito das mulheres; trata-se 
em realidade de. urna "sauda9ao chorosa" generalizada; mesmo quando 
nao saúdam ritualmente um estrangeir6 ou um parente há muito tempo 
ausente, as mullieres "cantam'' chorando. Num tom queixoso, mas com 
urna voz forte, agachadas e com o rosto escondido nas. maos, elas 
pontuam cada frase de sua melopéia com solu9os estridentes. Fre
qüentemente as mulheres cantam todas juntas e o alarido de seus 
gemidos conjugados exerce sobre o ouvínte desprevenido urna impres
sao de mal-estar. Picamos tanto mais surpresos ao ver, depois de tudo 
terminado, o rosto tranqüilo das chorosas e olhos perfeitamente secos. 
Convém por outro lado frisar que o canto das mulberes intervém sempre 
em circunstancias rituais: seja durante as principais cerimonias da 
sociedade guaiaqui, seja no decorrer das múltiplas ocasioes propiciadas 
pela vida quotidiana. Por exemplo, quando um ca~ador traz para o 
acampamento algum animal, urna mulher o "saúda" chorando, pois ele 
evoca um determinado parente desaperecido; ou, ainda, quando urna 
crian9a se fere brincando, sua mae logo entoa urna chengaruvara de 
modo exatamente semelhante a todas as outras. O canto das mullieres, 
ao 'Contrário do que se poderia esperar, jamais é alegre. Os temas sao 
sempre a morte, a doen9a, a violencia dos brancas; as mullieres assu
mem assim na tristeza de seu canto toda a inf elicidade e toda a angústia 
dos. aché. 
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O contraste que ele forma com o canto dos homens é sensível. 
Parece haver entre os guaiaqui como que urna divisao sexual do traba
lho lingüístico segundo a qual todos os aspectos negativos da existéncia 
sao assumidos pelas mullieres, ao passo que os homens se declicam 
sobretodo a celebrar se nao os seus prazeres, pelo menos os valores que 
a tornam suportável. Enquanto nos seus próprios gestos a mulher se 
ese.onde e parece humilhar-se para cantar ou antes para chorar, o caga
dor, ao contrário, cabe9a erguida e corpo ereto, se exalta no seu canto. 
A voz é poderosa, quase brutal, simulando as vezes irrita9ao. Na 
extrema virilidade que o ca~ador investe em seu canto se afirmam 
urna total certeza de si, um· acordo con.sigo mesmo que nada pode 
desmentir. A linguagem do canto masculno é aliás extremamente defor
mada. Na medida em que sua improvisa9ao se toma mais fácil e mais 
rica e em que as palavras jorram por si mesmas, o ca9ador lbes impóe 
uma transforma~ao tal que, logo, se' acreditarla escutar urna outra 
língua: para um nao-aché, esses cantos sao rigorosamente incompre
ensí:veis. Quanto a sua temática, ela consiste essencialmente numa lou
va9ao enfática que o ca9ador endere9a a si mesmo. O conteúdo do 
discurso é com efeito estritamente pessoal e tudo se diz na primeira 
pessoa. O hornero fala quase que exclusivamente sobre suas aventuras 
de ca9ador, sobre os animais que encontrou, as feridas que recebeu, sua 
habilidade em manejar a flecha. Leitmotiv indefinidamente repetido, 
ouve-se proclamar de modo quase obsessivo: cho ro bretete, cho ro 
jyvondy, cho ro yma wachu, yma chija: "Bu sou um grande cagador~ 
eu costumo matar com minhas flechas, eu sou urna natureza poderosa, 
urna natureza irritada e agressiva!" E freqüentemente, como para marcar 
melhor a que ponto sua glória é indiscutível, ele pontua a frase prolon
gando-a com um vigoroso Cho, cho, cho: "Bu, eu, eu."2 

A diferen9a dos cantos traduz admiraveJmente a oposi9ao dos 
sexos. O canto das mulheres é urna lamenta9ao mais freqüentemente 
coral, ouvida apenas durante o dia; o dos bomens acorre quase sempre 
durante a noite, e, se suas vozes por vezes simultaneas podem dar a 
impressao de um coro, é urna falsa aparéncia, já que cada ca9ador é 
de fato um solista. Além disso, o chengaruvara f eminino parece· con~i~tir 
em fórmulas mecanicamente repetidas, adaptadas as diversas circuns
tancias rituais. Ao contrário, o prerli dos ca~adores só depende do seu 
humor e só se organiza em fun9ao da sua individualidade; é urna pura 
improvisa9ao pessoal que autoriza, por outro lado, a procura de efeitos 
artísticos no jogo da voz. Essa determinagao coletiva do canto das 
mullieres, individual do canto dos homens, nos remete assim a oposi~ao 
da qual partimos: único elemento realmente "produtivo" da sociedade 
guaiaqui, o ca9ador tem no plano da linguagem urna liberdade de 
cria~ao que a situa9ao de "grupo consumidor" proíbe as mulberes. 

Ora, essa liberdade que os homens vivem e dizerri enquanto ca9a
dores nao se refere somente a natureza da rela9ao que como grupos os 
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liga as mulheres e delas os separa. Pois, através do canto dos homens, 
se descobre, seer.eta, uma outra oposic;ao, nao menos potente que a 
primeira mas inconsciente: aquela dos cafadores entre eles. E para 
melhor escutar seu canto e compreender o que realmente se diz, nos. é 
necessário voltar ainda a etnología dos guaiaqui e as dimensoes funda
mentais da sua cultura. 

Existe para o cac;ador aché um tabu alimentar que formalmente 
o proíbe de consumir a carne de suas próprias presas: hai jyvombré ja 
uéméré: "Os anima is que matamos nao devem ser comidos por nós 
mesmos". De modo que, quando um homem chega ao acampamento, 
divide o produto de sua cac;a entre sua família (mulher e filhos) e os 
outros membros do bando; naturalmente, ele nao provará a caTne 
preparada por sua esposa. Ora, como vimos, a cac;a . ocupa o lugar mais 
importante na alimentac;ao guaiaqui. Disso resulta que cada homem 
passa sua vida cac;ando pata os outros e recebendo deles sua própria 
alimentac;ao. Essa proibic;ao é estritamente respeitada mesmo pelos 
rapazes ·nao-iniciados, quando matam pássaros. Urna de suas conse
qüéncias mais importantes é que ela impede ipso facto a dispersa o dos 
índios em familias elementares: o hornero morreria de fome, a menos 
que renuncjasse ao tabu. É preciso portanto se deslocar em grupo. Os 
guaiaqui, para explicar ess-a atitude, afirmam qué con1er os animais 
abatidos por eles próprios é a forma mais seguía de atrair o pané. Esse 
temor maior dos cac;adores basta para impor o respeito da proibic;ao 
que ela funda: se se deseja continuar a matar animais, é necessário nao 
comé-los. A teoria indígena apóia-se . simplesmente na idéia de que a 
conjunc;ao entre o cac;ador e os animais mortos, no plano do consumo, 
implicaría urna disjunc;áo entre o cac;ador e os animais vivos, no plano 
da "produc;ao". Ela tem portan to um alcance explícito sobretudo nega
tivo, urna vez que se resume na interdic;ao dessa conjunc;ao. 

Na realidade, essa proibic;ao alimentar possui também um valor 
positivo, já que opera como um princípio estruturante que funda como 
tal a sociedade guaiaqui. Estabelecendo urna relac;ao negativa entre 
cada cac;ador e o produto de sua cac;a, ela coloca todos os homens 
na mesma posic;ao, uns com relac;ao aos outros, e a reciprocidaáe do dom 
de alimentac;ao se mostra a partir daí nao apenas possível, mas neces
sária: todo cac;ador é ao mesmo tempo doador e recebedor de carne. 
O tabu sobre a cac;a aparece entao como o ato fundador da troca de 
alimentac;ao entre os guaiaqui, isto é, como um fundamento da sua 
própria sociedade. Outras tribos conhecem sem dúvida esse mesmo tabu. 
Mas ele se reveste, entre os aché, de urna importancia particularmente 
grande pelo fato de que remete justamente á sua fonte principal de 
alimentac;ao. Obrigando o indivíduo a se separar de sua cac;a, ele o 
obriga a confiar nos outros, permitindo assim que o lac;o social se 
ligue de maneira definitiva; a interdependencia dos cac;adores garante 
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a solidez e a permanencia desse lac;o e a sociedade ganha em for<;a o 
que os indivíduos perdem em autonomía . . A disjun9ao do cac;adot e de 
sua cac;a funda a conjun<;ao dos ca<;adores entre si, isto é, o contrato que 
rege a sociedade guaiaqui. E mais, a disjunc;ao no plano do consumo 
entre cac;adores e animais mortos assegura, protegendo aqueles do 
pané, a repetic;ao futura da conjunc;ao entre cac;adores e animais vivos, 
ou seja, o sucesso da ca<;a e portanto a sobrevivencia cia sociedade. 

Rejeitando do lado da Natureza o contato direto entre o cac;ador 
e sua própria cac;a, o tabu alimentar se situa no corac;ao mesmo da 
cultura: entre o cac;ador e seu alimento, ele imp6e a mediac;ao dos 
outros cac;adores. Vemos assim a troca da cac;a, que circunscreve em 
grande parte nos guaiaqui o plano da vida economioa, transformar, por 
seu caráter obrigatório, cada eac;ador individual em· urna rela<;iio. Entre 
o cac;ador e seu 1'produto" abre-se o espac;o perigoso da proibic;ao e da 
ttansgressao; o medo do pané funda : a troca, privando o cac;ador de 
todo direitó sobre sua cac;a: esse direito só se exerce sobre a dos outros. 
Ora, é iinpressjonante constatar que essa mesma estrutura relacional, pela 
qual se definem rigorosamente os homens no nível da circulac;ao dos 
bens se repete no plano das instituic;oes matrimoniais. 

Desde o comec;o do século XVII, os primeiros missionários jesuítas 
tentaram em vao entrar em contato com os guaiaqui. Puderam entre
tanto recolher numerosas informa~oes sobre essa misteriosa tribo e 
aprenderam, muito surpresos, que ao contrário do que se passava entre 
os outros selvagens existia entre os guaiaqui um excesso de homens em 
relac;áo ao número de mullieres. Eles nao estavam enganados, pois, 
quase 400 anos depois, pudemos observar o mesmo desequiHbrio do 
sex ratio: em um dos dois grupos meridionais, por exemplo, existia 
exatamente urna mulher para dois honiens. Nao é necessário estudar 
aquí as causas dessa anomalia, 3 mas é importante examinar suas cotise
qüencias. Qualquer que seja o tipo de casamento preferido por urna 
sociedade, há quase sempre um número mais ou menos equivalente de 
esposas e de maridos potenciais. A sociedade guaiaqui podía escolher 
entre várias solu~oes para igualar esses dois números. Urna vez que era 
impossível a solu~ao-suicida, que consistía em renunciar a proibi~áo do 
incesto, ela poderia inicialmente admitir o assassinato dos recém-nascidos 
de sexo masculino. Mas toda crianc;a macho é um futuro cac;ador, isto 
é, um membro essencial da comunidade: teria sido entao contraditório 
desembarac;at-se dela. Podía-se também aceitar a existencia de um número 
relativamente importante de celibatários; mas essa. escolha era ainda 
mais arriscada que a precedente, pois, em sociedades tao reduzidas 
demograficamente, nao existe nada mais perigoso para o equilíbrio do 
grupo que um celibatário. Ao invés de diminuir artificialmente o número 
de esposos possíveis, nao restava senao aumentar, para cada mulher, o 
número de maridos reais, isto é, instituir um sistema de casamento 
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poliandrico. E de fato todo excedente de homens é absorvido pelas 
mulheres sob a forma de maridos secundários, de jepetyva, que ocuparao 
ao lado da esposa comum um lugar quase tao invejável como o do 
imété ou marido principal. 

A sociedade guaiaqui soube portanto se preservar de um perigo 
mortal, adaptando a familia conjuga! a essa demografia completamente 
desequilibrada. O que resulta disso, do ponto de vista dos homens? 
Praticamente, nenhum deles pode conjugar, se se pode dizer, sua 
mulher no singular, urna vez que nao é o único marido e que a divide 
com um e as vezes até dois outros homens. Poderíamos pensar que, 
por ser a norma da cultura na e pela qtial se determinam, os homens 
nao sao afetados por essa situa~áo e nao reagem, <liante dela de 
maneira especialmente forte. Na realidade, a rela9ao entre a cultura e 
os indivíduos que nela vivero nao é · l!'lecanica, e os maridos guaiaquis, 
mesmo aceitando a única solugao possível ao problema que lhes foí 
apresentado, nao ficam conformados <liante dele. Os lares poliandricos 
tem sem dúvida urna existencia tranqüila e os tres termos do triangulo 
conjuga! vivem em bom entendimento. lsso nao impede que, quase 
sempre, os homens tenham em segredo - pois entre eles nunca falam 
sobre isso - sentimentos de irrita9ao, por vezes de agressividade com 
rela9ao ao co-proprietário de sua esposa. Durante nossa estada entre 
os guaiaqui, urna mulher casada teve um caso an1oroso com um jovem 
solteiro. Furioso, o marido inicialmente bateu no rival; depois, <liante 
da insistencia e da chantagem de sua mulher, acabou concordando em 
legalizar a situagao, deixando ó amante clandestino se tomar o marido 
secundário oficial de sua esposa. Aliás, ele nao tinha escolpa; se 
recusasse esse arranjo, sua mulher talvez o tivesse abandonado, conde
nando-o assim ao celibato, pois nao existia na tribo nenhuma outra 
'fll.Ulher disponível. Por outro lado, a pressao do grupo, cioso de elimí
nar todo fator de desordem, cedo ou tarde o teria obrigado a se confor-
1nar a urna instituic;ao precisamente destinada a resolver esse- tipo de 
problema. Ele resignou-se entao a dividir sua mulher com outro, embora 
a contragosto. Mais ou menos na mesma época morreu o esposo secun
dário de urna outra mulher. As relac;oes <leste com o marido principal 
tinham sempre sido boas: se nao eram marcadas por urna extrema 
cordialidade, eram pelo menos extremamente polidas. Mas o imété 
sobrevivente nao demonstrou, no entanto, urna tristeza excessiva ao ver 
desaparecer o japetyva. Ele nao dissimulou sua satisfac;ao: "Eu estou 
contente'', diz ele "agora sou o único marido de minha mulher". 

Os exemplos poderiam multiplicar-se. Os dais casos que acabamos 
de evocar bastam entretanto para mostrar que, muito embo.ra os 
bomens guaiaquis aceitero a poliandria, estao longe de se sentir a von
tade. Existe urna espécíe de ''defasagem" entre essa institui9ao matri
monial que protege - eficazmente - a integridade do grupo4' e os 
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indivíduos que elá envolve. Os homens aprovam a poliandria porque 
ela é necessária em virtude do déficit de mulheres, mas suportam-na 
como urna obriga~ao muito desagradável. Numerosos maridos guaiaquis 
tem de dividir sua mulher com um outro homem, e quanto aqueles que 
exercem sozinhos seus direitos ·conjugais, arriscam-se a ver a qualquer 
momento esse monopólio raro e frágil suprimido pela concorrencia de 
um celibatário ou de um viúvo. As · esposas guaiaquis tem por conse
guinte um papel mediador entre os <loadores e os tomadores de mulhe
res, e também entre os próprios tomadores. A troca pela qual um 
hornero dá a outro sua filha ou irma n ao faz com que terrrline aí -
com licenga da expressao - a circula~ao dessa mulher: o recebedor 
dessa "mensagem'' deverá num prazo mais ou menos longo dividir a 
" Ieitura'-' com um outro homem. A troca das mulheres é em si mesn1a 
criadora de alianga entre famílias; mas a poliandria, sob sua forma 
guaiaqui, acaba de sobrepor-se a troca das mullieres para preencher 
urna fun~ao bem determinada: ela permite preservar como cultura a 
vida social a que chega o grupo mediante a troca das mulheres. No 
limite, o casamento entre os guaiaqui só pode ser poliandrico, urna 
vez que apenas sob essa forma ele adquire o valor e o alcance de urna 
institui~~o que cria e mantém a cada instante a sociedade como tal. Se 
os guaiaqui rejeitassem a poliandria, sua sociedade nao sobreviveria;. 
nao podendo, por causa de sua fráqueza numérica, obter mulheres 
atacando outras tribos, eles se veriam colocados <liante da perspectiva 
de urna guerra civil entre solteiros e possuidores de mullieres, isto é, 
diante de um suicídio coletivo da tribo. A poliandria elimina assim a 
oposigao suscitada entre os desejos dos homens pela raridade dos bens 
que sao as mullieres. 

É entao urna espécie de razao de Estado que faz com que os 
maridos guaiaquis aceitero a poliandria. Cada um. deles renuncia ao uso 
exclusivo de sua esposa em proveito de um solteiro qualquer da tribo, 
a fim de que esta possa subsistir com.o unidade social. Alienando a 
metade de seus direitos matrimoniais, os maridos aché tornam possíveis 
a vida em comum e a sobrevjvencia da sociedade. Mas isso nao ünpede, 
como as narrativas acima evocadas o mostram, sentimentos latentes de 
frustragao e descontentamento: aceita-se no final das contas partilhar 
sua mulher com outro homeni porque nao há outro jeito, mas coro 
um evidente mau humor. Todo homem guaiaqui é, potencialmente, um 
tomador e um doador de esposa, pois, muito antes de compensar a 
mulher que ele terá recebido pela filha que ela lhe dará, ele deverá 
oferecer a outro homem sua própria esposa sem que se estabele~a urna 
reciprocidade impossível: antes de dar a filha, é preciso dar também 
a mae. Isso significa que, entre os guaiaqui, um homem só é um marido 
se aceitar se-lo pela metade, e a superioridade do marido principal sobre 
o marido secundário em nada modifica o fato de que o primeiro deve 
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levar em conta os direitos do segundo. Nao é entre cunhados que as 
rela~oes pes-soais sao as mais marcadas, mas entre os maridos de urna 
mesma mulher, e, o mais das vezes, como vimO:S, de maneira negátiva. 

Pode-se descobrir agora urna analogía de é'Strutura entre a rela~ao 
do ca~ador com sua ca9a e a do marido com sua esposa? Constata-se 
inicialmente que, em rela9ao ao homem como cagador e como esposo, 
os animais e as mullieres ocupam um lugar equivalente. Em um caso, o 
homem se ve radicalmente separado do produto de sua ca~a, urna vez 
que nao deve consumi-la; no outro, ele nao é nunca completamente 
marido, mas, na melhor das hipóteses, um semimarido: entre um 
homem e sua mulher vem interpor-se o terceiro termo: o marido 
secundario. Assim como urn hornero, para se allipentar, depende da 
ca9a realizada pelos outros, assim utn marido, para "consumir" 
sua esposa, 5 depende do outro esposo, ,cu jos desejos, sob pena de tornar 
a coexistencia impossível, deve também respeitar. O sistema poliandrico 
limita, pois, duplamente os direitos matrimoniais de cada marido: ao 
nível dos homens que, com licen~a da expressáo, se neutralizam uns 
aos outros, e ao nível da mulher que, sabendo muito bem tirar partido 
dessa sitlJa~ao, nao deixa de dividir seus maridos para melhor reinar 
sobre eles. 

Conseqüentemente, de um ponto de vista formal, a cac;a é para o 
ca~ador o que a mulher é para o marido, pelo fato de que urna e outra 
mantero com o homem urna rela~ao apenas mediatizada: para cada 
ca9ador guaiaqui, a rela~ao com o alimento animal e coro as mulheres 
passa pelos outros homens. As circunstancias muito particulares de sua 
vida obrigam os guaiaqui a dotarem a troca e a reciprocidade de um 
coeficiente de rigor muito mais forte que em outros lugares, e as 
exigencias dessa hipertroca sao bastante esmagadoras para surgjr na 
consciencia dos índio.s e ·suscitar as vezes conflítos ocasionados pela 
necessidade da poliandria. E preciso com efeito frisar que, para os indios, 
a obriga9ao de dar a ca9a nao é absolutamente vivida como tal, ao 
passo que a de dividir esposa é experimentada como aliena9áo. Mas~ é 
essa identidade formal da dupla rela9ao ca9ador-ca9a, marido-esposa 
que devemos reter aquí. O tabu alimentar e o déficit de mulberes exer
cem, cada um em seu plano próprio, fun96es paralelas: garantir a exis
tencia da sociedade pela interdependencia dos ca~adores, assegurar sua 
permanencia pela divisao de mulheres. Positivas por criarem e recriarem 
a cada instante a própria estrutura social, essas fun96es se duplicam 
também de urna dimensao negativa por introduzirem, entre o hornero 
por um lado e, por outro, sua cac;a e sua mulher, toda a distancia que 
virá precisamente habitar o social. Aquí se determina a rela9ao estru
tural do hornero com a essencia do grupo, isto é, coro a troca. Com 
efeito, a doac;ao da cac;a e a partilha das esposas remete respectivamente 
a dois dos tres suportes fundamentais sobre os quais repousa o edüício 
da cultura: a troca dos bens e a troca das mullieres. 

84 



L 

l 

l 
1 

' • 

' 

Essa rela9ao. dupla e identica dos homens com a sua sociedade, 
mesmo que nunca surja em sua· consciencia, nao é entreta.nto inerte. Ao 
contrário, mais ativa ainda por subsistir inconsciente, é ela que define 
a r ela9ao singular dos cagadores com a terceira ordem de realidade na 
qual e pela qual a sociedade existe: a linguagem como troca de mensa
gens. Pbis, em seu canto, os homens exprimem ao mesmo tempo o saber 
impensado de seu destino de ca9adores e esposos e o protesto contra 
esse destine. Assim se ordena a figura completa da tripla liga9ao dos 
home.os com a troca: o ca9ador individual nela ocupa o centro, ao passo 
que o simbolismo dos bens, _das mullieres e das palavras traga a sua 
periferia. Mas enquanto a rela9ao do homem com a ca9a e com as mu
Jberes consiste ero uma disjun<;ao que funda a sociedade, sua rela9ao 
com a linguagem se condensa no canto em urna conjun9ao bastante 
radical para negar justamente a fun9ao ,de comunica9ao da linguagem e, 
ainda m.ais, a própria troca. Conseqüehtemente, o canto dos ca9adores 
ocupa urna posi9ao simétrica e inversa a do tabu alimentar e da polian
dria, dos quais ele marca, por sua forma e por seu conteúdo, que os 
borneos querem negá-los como ca9adores e como maridos. 

Lembramo-nos com efeito de que o conteúdo dos cantos masculi
nos é eminentemente pessoal, sempre articulado a primeira pessoa e estri:
tamente consagrado ao louvor do cantor enquanto bom ca9ador. Por 
que é assim? O canto dos homens, se é segµramente linguagem, já nao 
é mais entretanto a linguagem corrente da vida quotidiana, o que per
mite a troca dos grupos lingüísticos . . Ele é mesmo o oposto. Se falar 
é emitir urna mensagem destinada n um recebedor, entao o canto dos 
homens aché se situa fora da linguagem. Pois quem escuta o canto de 
um ca~ador, além do próprio cantor, e a quem se destina a mensagem 
senao aquele mesmo que a emite? Ele mesmo objeto e sujeito de seu 
canto, o ca~ador dedica apenas a si mesmo o recitativo lírico. Prisioneiro 
de urna troca que os determina apenas como elementos de um sistema, 
os guaiaqui aspiram a se libertar de suas exigencias, mas sem poderem 
recusá-lo no próprio plano em que o realizam e o sofrem. Como, a 
partir de entao, separar os termos sem quebrar as rela9oes? Só se ofere
cia o recurso a linguagem. Os ca9adores guaiaquis encontraram em seu 
canto o truque inocente e profundo que Ihes permite recusar no plano 
da linguagem a troca que eles nao podem abolir naquele dos bens e das 
mullieres. 

Nao é certamente em vao que os home~s escolhem para hino de 
sua liberdade o solo noturno de seu canto. Apenas ali pode articular-se 
urna experiencia sem a qual eles talvez nao pudessem suportar a tensa.o 
permanente que as necessidades da vida social impoem a sua vida quo
tidiana. O canto do ca9ador, essa endolinguagem, é assim para ele o 
momento de seu verdadeiro repouso no qual se vem abrigar a liberdade 
de sua solidao. Bis por que, caída a noite, cada hornero toma posse do 
prestigioso reino, reservado exclusivamente a ele, onde pode enfirn, re-
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conciliado consigo mesmo, sonhar nas palavras o impo$sível "téte-a-téte 
com sua própria pessoa". Mas o~ cantores aché, poetas nus e selvagens 
que dao a sua linguagem uma nova santidade, nao sabem que o fato de 
todos dominarem uma igual magia das palavras - nao sao seus cantos 
simultaneos a mesma canc;ao emocionante e ingenua de seu próprio 
gesto? - dissipa entao para cada um a esperanc;a de conseguir sua 
diferen9a. Aliás., o que !hes importa? Eles cantam, segundo dizem,, 
ury vwa, "para ficarem contentes". E se repetem assim, ao longo das. 
horas, es tes desafios cem vezes declamados: "Eu sou um grande cac;a
dor, eu mato muito com minhas flechas, eu sou urna natureza forte." 
Mas eles sao lanc;ados para nao serem not_ados, e, se seu canto dá ao 
cac;ador o orgulho de urna vitória, é porque ele quer o esquecimento 
de todo combate. Precisemos que nao é nossa intencao sugerir aqui 
nenhuma biología da cultura; a vida sociai nao é a vida e_ a troca nao 
é urna luta. A observac;ao de urna sociedade primitiva mostra-nos o con
trário; se a troca como essencia do social pode assumir a forma dra
mática de urna competic;ao entre aqueles que trocam, esta está conde
nada a permanecer estática, pois a permanencia do "contrato soci&l" 
exige que nao haja nem vencedor nem vencido e que os ganhos e as 
perdas se equilibrem constantemente para cada um. Poder-se-ia dizer, 
em resumo, que a vida social é um ''combate" que excluí toda vitória 
e que, inversamente, quando se pode falar de "vitória'', é que se e.stá 
fora de todo combate, isto é, fora da vida social. Finalmente, o que os 
cantos dos índios guaiaquis nos lembram é que nao se pode ganhar etn 
todos os planos, que nao se pode deixar de respeitar as regras do jogo 
social, e que a fascinac;ao de nao participar dele conduz a urna grande 
ilusa o. 

Por sua natureza e fun<;ao, esses cantos ilustram de modo exemplar 
a relaQao geral do homem com a lip.guagem, tema sobre o qual essas 
vozes longínquas nos convidarn a meditar. Elas nos convidam a tomar 
um caminho já quase apagado, e o pensamento dos selvagens, por re
pousar numa linguagem ainda primeira, se dirige somente ao pensamen
to. Vimos na verdade que, além do contentamento, o canto proporciona 
aos cagadores - e sem que eles saibam - o meio de escapar a vida 
social recusando a troca que a funda. O mesmo movimento pelo qual 
ele se separa do hornero social que é leva o cac;ador a se saber e a se 
dizer enquanto individualidade concreta absolutamente fechada sobre si. 
O mesmo homem existe, portanto, como pura rel(Jfao no plano da troca 
de bens e de mulheres e como monada, se se pode dizer, no plano da 
ling:uagem. É pelo canto que ele chega a consciencia de si mesmo como 
Eu e ao uso desde entao legítimo desse pronome pessoal. O homem 
existe para si em e por seu canto, ele mesmo é o seu próprio canto: 
eu canto, logo existo. Ora, é evidente que se a linguagem, sob a forma 
do canto, se designa ao homem como o lugar verdadeiro de seu ser, 
nao se trata mais da IinguageJn como arquétipo da troca, urna vez que é 
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precisamente disso que se quer liberar. Em outros termos, o próprio 
modelo do universo da comunica<;ao é também o meio de escapar dele. 
Urna palavra pode ser .ao mesmo tempo uma mensagem trocada e a 
nega~ao de toda mensagem, ela pode se pronuneiar como signo e como 
o cbntrário de um signo. O canto dos guaiaqui nos remete entao a urna 
natureza dupla e essencial da linguagem que ·se manifesta ora em sua 
fun9ao aberta de comunica<;ao, ora em sua fun9ao fechada de constitui-
9ao de um Ego: essa capacidade da linguagem de exercer fun96es inver
sas repousa sobre a possibilidade de seu desdobramento em signo e 
valor. 

Longe de ser inocente como urna distra~ao on urna simples recrea
~ao, o canto dos ca9adores guaiaquis mo'stra a vigorosa inten9ao que o 
anima a escapar da sujei9ao do homem a rede geral dos signos (da qual 
as palavras sao a qui apenas a metáfora privilegiada) por urna agressao 
contra a linguagem sob a f-0rma de urna transgressao de sua fun<;ao. O 
que se torna urna palavra quando cessarnos de utilizá-la como um meio 
de comunica9ao, quando ela é desviada de sen fim "natural'', que é 
a rela9ao com o Outro? Separadas de sua natureza de signos, as pala
vras n~o se destinam a nenhuma escuta, sao elas mesmas seu próprio 
fim, e, _para quem as pronuncia, se c0nvertem em valores. Por outt0 
lado, transformando-se de sistema de signos móveis entre emissores e 
receptores em pura posi9ao de valor para um Ego, a linguagem nao dei
xa no entanto de ser o lugar do sentido: o metassocial nao é absoluta
mente o infra-individual, o canto solitário do ca9ador nao é o discurso 
de um louco e suas palavras nao sao gestos. O sentido subsiste, des· 
prevido de toda mensagem, e é em sua permanencia absoluta que repou-
sa o valer da palavra como valor. A linguagem pode nao ser mais a 
linguagem sem por isso se anular no que nao tem sentido, e cada um 
pode compreender o canto dos aché, embora de fato nele nada se diga. 
Ou antes, o que ele nos convida a escutar é que falar nao é sempre 
colocar o outro em jogo, que a linguagem pode ser manejada por si 
mesma e que ela nao se reduz a fun<;ao que exerce: o canto guaiaqui 
é a reflexao em si da linguagem, abolindo o universo social dos signos 
para dar lugar a eclosao do sentido como valor absoluto. Nao há por
tante paradoxo no fato de que o n1ais inconsciente .e o mais coletivo 
do homerri - a sua linguagem - possa ser também a consciencia mais 
transparente e a dimensao inais liberada. Á disjun9iio da palavra e do 
signo no canto responde a disjunfao do homem e do social para o can
tor, e a conversao do sentido em valor é a de um indivíduo em sujeito 
de sua solidao. 

O hornero é um animal político, a sociedade nao equivale a soma 
de seus indivíduos, e a dif eren<;a entre a edi~ao que ela nao é e o siste
ma que a define consiste na troca e na reciprocidade pelas quais os 
homens ·s.e ligam. Seria inútil lembrar essas trivialidades se nao quisésse-
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mos frisar que se indica o contrário. A saber, precisamente~ que se o 
bomem é um "animal doente" é porque ele nao é apenas um "animal 
político", e que da sua inquietude nasce o grande desejo que o habita: 
o de escapar a urna necessidade apenas vivida como destino e de re
jeitar a obriga9ao da troca, o de recusar seu ser social para se libertar 
de sua condifao. Pois é exatamente no fato de se saberem os homens 
atravessados e levados pela realidade do social que se originam o desejo 
de nao se reduzir a ele e a nostalgia de evadir-se dele. A audi9ao atenta 
do canto de alguns selvagens nos ensina que em verdade se trata de um 
canto geral e que nele é despertado o sonho universal de nao mais ser-
mos o que somos. · 

Situado no próprio amago da cond\9ao humana, o desejo de abolí-la 
se realiza apenas como um sonho que se pode traduzir de múltiplas 
maneiras, ora como um mito, ora, como entre os guaiaqui, como uro 
ca'nto. Talvez o canto dos ea9adores aché nao seja senao seu mito indi
vidual. Em todo o caso, o desejo secreto dos bomens demonstra sua 
impossibilidade pelo fato de que só podem sonhá-lo, e é apenas no es
pa~o da linguagem que ele se vero r.ealizar. Ora, essa vizinhan9a entre 
sonho e palavra, se marca o fracasso dos homens ero renunciar ao que 
eles sao, significa ao mesmo tempo o triunfo da linguagem. Apenas 
ela na verdade pode preencber a dupla mi~sao de reunir os homens e de 
quebrar os la9os que os unem. Possibilidade única para eles de trans
cender sua condi9ao, a linguagem coloca-se entao como seu mais-afém 
e -as palavras ditas pelo que valem sao a terra natal dos deuses. 

Apesar das aparencias, é ainda o canto dos guaiaqui que esquta
n:os. Se chegamos a duvidar disso, nao será justamente porque nao 
compreendemos mais a Iinguagem? Sem dúvida, nao se trata mais aqui 
de tradu9ao. No final das contas, o canto dos ca~adores aché nos designa 
um certo parentesco entre o homem e sua linguagem: mais precisamente 
um parentesco tal que parece subsistir apenas no homem primitivo. 
Isso equivale a dii;er que, bem distante de todo exotismo, o discurso 
ingenuo dos selvagens nos abriga a considerar o que poetas e pensado
re~ sao os únicos a nao esquecer: que a linguagem nao é um simples 
instrumento, que o homem pode caminhar com ela, e que o Ocidente 
moderno perde o sentido de seu valor pelo excesso de uso a que a 
submete. A linguagem do hornero civilizado tornou-se completamente 
exterior a ele, pois é para ele apenas um puro meio de comunica9ao 
e informa9ao. A qualidade do sentido e a quantidade dos signos variam 
em sentido inverso. As culturas primitivas, ao contrário, mais preocupa
das em celebrar a linguagem do que em servir-se dela, souberam manter 
com ela essa rela9ao interior que é já em si mesma al.ian~a com o sagra
do. Nao bá, para o homem primitivo, linguagem poética, pois sua lin
guagem já é, em si mesma, um poema natural em que repousa o valor 
das palavras. E se falamos do canto dos guaiaqui como de urna agres
sao a linguagem, é antes como o abrigo que a protege que devemos 
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doravante ouvi-l_a.' :M,as será que se pode ai,:ipa. escut.ar a ll~,ap 4~masia,do 
fotte de miseráveis selvagens ett~ntés sobre. o bom usd d~ lingµagem? 

Assiín vao os índios guaiaquis: cle ·qia andam juntQs atr:avés da 
floresta, homens e mulheres, o arco na frente, o cesto .atrás. A vintla 
da noite os separa_, cada um dedicado a seu sonho. As mullieres dormem 
e os·. ca~adores cantam. as ve.zes, solitá:rios. Pagaos· e bárbaros, apenas 
a motte os salva do resto.{) 

NOTAS 

1 . A ché: autódenomiha<;aó dos guaiaqui 
2. C0m0 s.e poderia esperar, ©s dois homens ptmema de que trata

mos mantinhani em relaY.a'o ao canto urna atitude bem diferente; 
Chachubutawachugi só oantava por ocasiao de, certas ceriI.nonia~ 
a gu'e estava diretamente ligado, cdiilo,, pqr eX:empl9, o naseiment(;) 
de urna crían~a. Krembégj jrunais cantava. 

3. Pierre Clastre:s,. Ghronique df!s lñdiens Guayak, Paris, Plon, 1972. 
4. Urna dezena de anos antes uma cis.áo havia dividido a tribe d©s 

a.ché ,gatu. A esposa do chef e mantinha relagoes cul¡:>osas co.m um 
jovem. O marido, muito. irrit(td,o, se separar~ do grup9 .levando 
cónsigo urna p~tte do& ,guaiaqui. Ele· chegou a amea~ar m-assaar~t 
GOID flechadas aqueles que nao ó s~guissen1. Apenas ªº fim de 
alguns meses foi que o medo de J>ercier sua mulher e. a pressao 
coletiv.a dos aché-gatu o levaram a re.conhecer o amante de sua 
mulher como seu jap.ézyva. 

5. Nao se trata de u.m jogo de, palavras: em gua.iaqui um me.sm-0 verbo 
de~jgna a á~ao de alimentar-sé e á de fazer am.ot (tyku,.) . 

6. Estudo inicialmente publicado em L ).Hórñ:me VI (2~) , 1966. 
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VI. De que riem os índios? 

Tomando resolutamente a sério as narrativas dos "selvagens",. a 
análise estrutural nos ensina, já há alguns anos, que tais narrativas sao 
precisamente muito sérias e que nelas se articula um sistema de interro
ga96es que elevam o pensamento mítico ao plano do pensamento pro
priamente dito. Sabendo a partir de agora, gra9as a Mythologiques, 
de Claude Lévi-Strauss, que os mitos nao falam para nada dizerem, eles 
adquirem a nossos o1hos um novo prestígio: e, certamen te, investi-los 
assim de tal gravidade nao é atribuir-lhes demasiada honra. Talvez, 
entretanto, o interesse muito recente que suscitam os mitos corra o risco 
de levar-nos a tomá-los muito "a sério" desta vez e, por assim dizer, 
a avaliar mal sua dimensao de pensamento. Se, em suma, deixássemos 
na sombra seus aspectos menos acentuados, veríamos difundir-se urna 
espécie de mitomania esquecida de um tra~o todavia comum a muitos 
mitos, e nao exclusivo. de suá gravidade: a saber, o seu humor. 

Nao menos sérios para os que narram (os índios, por exemplo) 
do que para os que os recolhem ou leem, os mitos podem, entretanto, 
desenvolver urna inten~a impressao de cómico; eles desempenham as 
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vezes a fungao explícita de divertir os ouvintes, de desencadear sua 
hilarirlade. Se estamos preocupados em pre·serva,r integrahnente a ver
dade dos mit.os, nao devemps subestímat o alcance· real d.o riso q:ue ele~ 
provoc.am e considerar que um mito podé ªº mesma temp.o falar de 
ooisas gr.aves e fazer rir aqueles que o escutam. A vida quotidiana dos 
·''primitivos", apesar de sua dureza;, nao se desenvolve sempre s0b o 
signo do esf or~o ou da inqnietude; tatnbém eles. sabem pr:opiciar ... se Vttli

dadeiros m0m.entos de distensáo, e seu senso agutio de. ridículo.· os l~ 
várias ve.z;es ea~o&.r de seus ,pr.ópiios 'temores. Ora, nao Taro ·essas cultu
ras confiam a seus mitos a t.arefa de dístrair os· hómeJ1$,. desdramatizan
dq, de certa fotmP,, sua existencia. 

Os dois mitos que vamos ler pertencem a essa cate.gbria. Fotam 
reeolhidos no anb pass'ado, entre os ~dios ehtllupi, que vivem ao sul 
do Chaco parCl;guaio.. Essas narrativas,· ora burlescas,. ora libertinas, mas 
nem por isso desprovidas de alguma poesia, sao bem conheciaas .ae 
toclos DS membros da t.ribo, jove.n'S e velhos: mas, quando eles t~m von
tade de rir,. pedem a algllm velho versado n.o saber tradicional para 
contá-las mais· urna vez.. e> efeito nunca se. desmente: os sorr:isos do 
inicio passaI)l a ca~rejos, mal reprímidos, o .riso e.A!Jlode em franca$. 
gatgalliadá.s que acabam transformando-se em \f.ivos de alegpa. Enquañ
to e~:ses mitos iam sendo gtávádos em fila magnética, a algazar:ra de 
dezenas de índios que e$cutavam velava por veze~ a voz clo nattadoi:, 
ele mesmo prestes~ a cada instante~ a perder o sangue-ffio. Nós 'nao 
somos índios, mas talvez encontremo'S, ao es:eutar setts mitos, alguma 
razao para nos alegrarmos com eles. · 

Primeiro mito 

O homeni a quem nao se p,odia dizer . n.ada1 

A famílía desse velho possuía somente urna pe.quena quantidade 
de ab6boras cozidas, quando um dia lhe pediram q'"le fosse procurar 
alguns amigos a fim de convidá-los. para come-las. Mas ele ehamou, 
aos gritos, as pessoas de tqda,s as casa~ da aldeia. Ele b"errava,: -
VeJiham todos comer! É ptecíso que todo ó mu.fido venha ct>mer! 

- Nós vamos! Todo o mundo virát - .re-spondia.m as pe.ssoas. 
E entretanto h.avia somente um prato de abóbo¡a. Assiin os dois ou tres 
que chegaram primeiro comeram tudo e, para aqueles ql.le contíhµ_avam 
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a chegar, já nao restava mais nada. Estavam todos reumdos na casa 
do velho, e nao havia mais nada para comer. - Como é possível? -
espantava-se ele. Por que diabo eles me pedirªm que convidasse as pes
soas para virem comer? Fiz o que me disseram. Bu pensava que havia 
um bocado de abóboras. Nao é culpa minha! Sao sempre os outros 
que me fazem dizer mentiras! E, depois disso, eles ficam zangados, 
porque me fazem dizer o que nao é! - Sua mulher explicou-Jhe 
en tao: - Voce deve falar mansamente! É preciso que voce diga tudo 
mansamente, com voz muito baixa: Venham comer abóboras! 

- Mas por que voce me disse para convidar as pessoas que estao 
Ionge? Eu tive de gritar para que elas pudessem ouvir! - A velha res
mungava: - Que velho cretino, esse; ir convidar toda essa gente!" 

Algum tempo depois, ele foi convidar sua parentela para vir colher 
suas planta96es de melancias. Mas aí fambém todo o mundo apareceu, 
quando nao havia senao tres pés. - Vamos apanhar minha colheita 
de melancias! Há muitas! - bavia ele proclamado em voz muito aita. 
E todos estavam lá com seus sacos, <liante dos tres pés de· melancia. -
Eu pensava que havia muitas! - desculpava-se o velho. - Mas há 
abóboras e anda'i:2 colham-nos! - As pessoas encheram pois seus sa
cos de ábóboras e de anda'i, em vez de melancias. 

Depois da colheita, o velho índio voltou para casa. Lá encontrou 
sua neta: ela lhe trazia o filho doente para que ele o tratasse, pois ele 
era um tóoie'éh, um xama. 

- Avo! Cura teu bisneto que tem febre! Cospe! 
- Sim! vou curá-lo já. 
E ele come~ou a cuspir sobre a crian9a, sem parar, cobrindo-a 

completamente de saliva. A mae da crian9a exclamo u: 
- Mas nao! É preciso soprar! Sopra também! Trata dele me

Ihor, ora! 
- Sim, siro! Mas por que nao me disseste isso antes? Tu me pe

diste que cuspisse sobre meu bisneto, mas nao que soprasse. Entao eu 
cuspi! 

Obedecendo a sua neta, o velho come9ou a soprar sobre a crian~a, 
a soprar e soprar sem parar. Ao fim de um instante, a mulher o fez 
parar e, lembrou-lhe que era preciso tatnbém procurar o espírito do doen
te. O avo ergueu-se na mesma hora e come9ou a procurar, levantando 
os objetos em todos os cantos e recantos da casa. 

- Mas nao, avo! Senta-te! Sopra! E canta também! 
- Mas por que me dizes isso somente agora? Tu me. pedes que 

procure meu bisneto: entao, eu me Ievantei para procurá-lo. 
Ele voltou a sentar e mandou buscar os outros feiticeiros para que 

o assistissem em sua cura, para que o ajudassem a reencontrar o espírito 
de seu bisneto. Todos eles reuniram-se em sua casa. O velho exortou-os: 
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- Nosso bisneto está doente. Vamos pois procurar descobrir a 
causa de sua doen~a. 

Como animal doméstico de seu espírito o velho tinha urna mula. 
Os espfritos dos xamas empreenderam a viagem. O velho montou em 
sua mula e entoou seu canto: - Kuvo'uitachél kuvo'uitaché! kuvo'ui
taché! . .. Mu-la! mu-la! mu-la! - Caminharam bastante tempo. 

En1 certo momento, a mula enterrou urna pata n~ terra mole; lá, 
havia sementes de abóbora. A mula parou. O velho xama assinalou o 
fato a seus companheiros: - A mula acaba de parar. Deve haver algu
ma coisa aí! - Eles observaram atentamente e descobriram urna grande 
quantidade de abóboras cozidas: come~f1Iam a come-las. Quando termi
naram tudo, o velho declarou: - Bem! agora, podemos continuar nossa 

• 1 viagem. 
Recome~aram a caminhar, sempr~ a'O ritmo do mesmo canto: -

Kuvo'uitaché! kuvo'uitaché! kuvo'uitaché! . .. Mu-la! mu-la! mu-la! -
De repente, a orelba do animal mexeu-se: - Chchuuuk! - fez o velho. 
Nesse instante, ele se lembrou de que lá, muito perto, estava urna col
meia que ele tinha há muito tempo tapado outra vez a fim de que de 
novo as abelbas ali viessem fabricar seu mel. Para permitir que a mula 
chegasse a esse lugar, os xamas abriram U1h caminho através da floresta. 
Chegando perto da colmeia, colocaram a mula com a garupa contra a 
árvore e, coro o rabo, ela aome~ou a extrair o mel. O velho dizia: -
Chupem o mel! chupem todo o mel que bá na crina ~o tabo! Vamos 
extrair mais. - O animal repetiu a ·opera9ao e recolheu ainda muito 
mel: - Vamos, vamos! - dizia o veJho. - Comam todo o mel, homens 
de nariz identico! Voces ainda querem, ou já comeram bastante? -
Os outros xamas nao tinham mais fome. - Muito bem! Entao, vamos 
continuar! 

Repuseram-se a caminho, sempre cantando: - Mu-la! mu-la! mu
la!. .. - Caminharam por a1guns instantes. De repente, o Velho exela
mou: - Chchuuuk! Há alguma coisa adiante! O que pode ser? Deve 
ser um ts'ich'é, um espírito malfazejo! - Aproximaram-se e o velho 
afirmou: - Oh, isto é um ser muito rápido! Nao se podé alcan9á-lo! -
Entretanto era apenas urna tartaruga. - Vou ficar no meio para pegá-la 
- disse ele-, pois sou mais velho e mais experiente do que voces! -
Ele os dispos em círculo e, a um sinal seu atacaram todos juntos a 
tartaruga. - Mu-la! mu-la! mu-la! .. . - Mas o animal nao fez o me
nor movimento, pois era urna tartaruga. Eles a dominaram. O velho 
exclamava: - Como é bonito! que belo desenho! .será meu animal 
doméstico. - Ele a levou e partiram, sempre cantando: - Mu-la! ... 

Mas, logo: - Cchuuuk! - Eles pararam. - A mula nao avan9a 
mais! Há alguma coisa adiante. - Eles observaram e perceberam urna 
jaritataca: - Será nosso cao! - decidiu o velho. - É muito bonito, 
é um cáo selvagem. - Eles a cercaram e o velho se colocou no centro, 
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declarando: - Sou mais velho e mais hábil do que voces! - E, ao 
canto de ''Mu-la! mu-la! mu-la! ... ", passaram ao ataque. Mas a jari
tataca penetrou em sua toca.e - Ela entrou ali! Vou tentar faze-la sair! -
O veTho feiticeiro introduziu sua mao na abertura, curvou-se bastante, 
e a jaritataca urinou em seu rosto.3 - Miaaa! - uivava ele. Quasé 
desmaiou, tanto aquilo fedia. Os outros xamas se dispersaram em desor
dem, gritando: - lsto fede! Isto fede demais! 

Seguiram viagem, cantando todos em coro, e logo tiveram vontade 
de fumar. A orelha da mqla mexeu e o animal parou mais urna vez. -
Bem, agora vamos fumar uru· pouco - decidiu o velho. Ele transportava 
tpdo os seus apetrechos de fumante em um saquinho; pos-se a procurar 
pelo cachimbo e o fumo. - Ah! Por essa de ter esquecido meu ca
chimbo eu nao esperava! - Procuro~ em toda a parte, sem nada en
contrar. - Nao se mexam! - ordenou aos outros. - Vou a toda velo
cidade .buscar meu cachimbo e meu fumo. - E ele partiu, ajudado pelo 
seu canto: - Mu-la! mu-la! mu-la! . . . - Quando o canto terminou, 
ele já estava de volta. 

- Aqui estou! 
- Ora, chegaste? v ·amos entao poder fumar um pouco. 
Puseram-se a fumar. 
Depois de terem fumado bastante, recomegaram a caminhada; eles 

.nao paravam de cantar. De repente, a orelha do animal se mexeu e o 
velbo alertou os companheiros: - Cchchuuuk! Parece que há urna dan~a 
lá longe! - Ouvia-se com efeito um barulho de tambor. Os xamas se 
apresentaram no lugar da festa e come9aram a dan~ar. Cada um deles 
se uniu a um par de dan9arinos. Dan9aram algum tempo, depois se en
tendé~am com as mullieres para irem dar urna voltinha com elas. Dei
xatam o lugar das dan9as,. €todos os xamas fizeram ·amor comas mulhe
res. O velho chefe também copulou. Mas, mal terminara, desmaiou, pois 
era muito velho. - Eich! eich! eich! - Ele arquejava cada vez mais 
f orte e, no fim, no auge do esforgo, caiu desfalecido. Ao cabo de um 
momento, recobrou os sentidos : - Eich! eich! eich! - fazia ele, dando 
grandes suspiros, bem mais calmo. Ele se recuperou pouco a pouco, 
reuniu os companheiros e perguntou-lbes: 

Entao, voces também se aliviaram? 
- Ah, sim! Agora estamos Iivres. Podemos ir embora, e bem mais 

leves! 
E, entoando seu canto, recome~aram a marcha. No fim de algum 

tempo, o caminho tornou-se muito estreito: - Vamos limpar este ter
reno para que a mula nao enterre um espinho nas patas. - Havia se
mente cactos. Limparam, pois, e atingiram o ponto em que o caminho 
de novo se alargava. Eles nao paravam de cantar: - Mu-la! mu-la! 
Mu-la! . . . - Um movimento de orelha do animal fez com que se deti
vessem. - Há alguma coisa adiante! Vamos ver o que é. - Apro~ima-
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ram-se e o velho .xama per.cebeu que eram seus espíritos assistentes. 
Eles já os havia prevenido sobre aquilo que procurava. Aproximou-se 
e eles lhe anunciaram: 

- ~ Faiho'ai, o espírito do carváo, que retém a alma de teu bis
neto. Ele é também ajudado por Op'etsukfai, o espírito do cacto. 

- Sim! Sim! Perfeitamente! ~ isso! Esses espíritos, eu os conhe
~o bem. 

Havia outros, mas ele nao os conhecia. Avisado de tudo isso pelos 
seus espíritos assistentes, ele sabia doravante onde se encontrava seu 
bisneto: em um celeiro. 4 

Agachado sobre sua mula, seguiu caniinho cantando e ch~g0u ao 
lugar indicado. Mas lá, ficou preso aos galhos espinhosos da eonstru~a0. 
Teve medo e chamou os outros f eiticeiros em sua a ju da. Mas, vendo 
que eles ficavam indiferentes, lan~ou um uivo. Semente entao seus com
panheiros xamas vieram ajudá-lo, e ele pode assim recuperar o espírito 
do doente. Ele o levou de volta para casa e reintroduziu-o no corpo 
da crian9a. Entao sua neta se levantou, tomou seu filho curado e foi 
embora. 

Esse velho xama tinha outras netas. Elas gostavam muito de ir 
colher os frutos do algarrobo. No día seguinte, ao amanhecer, vieram ~ 
procurá-lo: 

- Nosso avo já se levantou? 
- Oh, sim! Há muito que acordei! 
- Bem! Vamos, entao! 
E ele partiu a procura do algarrobo com urna de suas netas que 

era ainda solteira. Ele a conduziu a um lugar onde havia muitas árvores 
e a jovem come9ou a albar os frutos. Quanto a ele, sentou-se para fumar~ 
Mas já, pouco a pouco, surgia-lhe .o desejo de fazer alguma coisa com 
sua neta, pois a sessao da véspera, c0m as mulheres encontradas na via
gem, o havia excitado. Comec;ou a pensar numa forma de subjugar a 
neta. 

Apanhou um espinho de algarrobo e enfiou-o no pé. Depois fitiglu 
que tentava levantar-se. Gemía tristemente. 

- Ei! Ei! Ei! 
- Oh! Meu pobre avo! Que há contigo? 
- Urna desgraºa! Enfiei um espinho no pé! E tenho a impressao 

de que ele vai me atingir o cora~ao! 
A jovem, comovida, aprovimou-se e o avo lhe disse: - Tira teu 

cinto, para me cobrir a ferida! Porque eu nao agüento mais! - Ela 
fez como ele lhe dizia, e o avó persuadiu-a a sentar-se: - Levanta um 
pouco tua tanga, para que eu possa colocar meu pé nas tuas coxas! Ei! 
Ei! Aia! Aia! - Gemidos horríveis! Ele sofria muito: - Deixa-me 
colocar o pé sobre as tuas. coxas! Ei! Ei! Ei! Como sofro! Nao suporto 
mais! Afasta un1 pouquinho tuas co.xas! Aia! Aia.! - E a jovem, com-
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padecida, obedecía. O velho estava todo ex:citado, pois ela estava agora 
inteiramente nua: - Hum! que lindas pernas ela tem, a minha neta! 
Tu nao podes colocar meu pé um pouco mais alto, minha filha? 

Foi aí que ele se atirou sobre ela, exclamando: 
- Ah, ah! Agora, vamos esquecer teu futuro marido! 
- Aaah! Meu avo! - disse a jovem, que nao queria. 
- Eu nao sou teu avo! 
- Avo, eu contarei tudo! 
- Está bem! Eu também contarei tudo. 
Ele a derrubou e lhe introduziu seu penis. Urna vez sobre ela, ex

clamou: - Tsu! Ves? Agora, está.~ aproveitando os meus restos! Os 
últimos, verdadeiramente. - Depois e1es voltaram para a aldeia. Ela 
nao contou nada, de tanta vergonha que tinha. 

O velho xama tinha. ainda outra rieta, também solteira. Ele gostaria 
de abusar também dessa. Convidóu-a pois para colher os frutos do 
algarrobo e, urna vez no local, repetiu a mesma comédia do espinho. 
Mas, dessa vez, ele se apressou mais ainda, mostrou o espinho a neta 
e, sem demora, jogou-a por terra e· deitou-se sobre ela. Come9ou a pe
netrá-la. Mas a jovem deu um solavanco violento e o penis do velho 
foi plantar-se em um tufo de erva; um dos galhos nele se enterrou, 
ferindo-o um pouco: - Aia! Minha neta me pieou o nariz! 5 - De 
novo ele se atirou sobre ela. Eles lutavam sobre o solo. No momento 
favorável o avo tomou fólego, mas ~e novo falhou e, em seu esfori;o 
foi com seu pénis arrancar todo o tufo de erva. Comei;ou. a sa11grar, 
ensangüentando o ventre da neta. 

Esta fez um grande esfor<;o e conseguiu sair de debaixo de seu avo. 
Ela o segurou pela cabeleira, arrastou-o até um cacto e pos-se a esfre
gar-Jhe o rosto contra os espinhos. Ele suplica va: 

Tem piedade de teu avo! 
Eu nao quero saber de meu avo! 
Vais perder teu avo! 
Pouco me importa! 

E ela continuava a mergulhar seu rosto no cacto. Em seguida, tor
nou a segurá-lo pelos cabelos e atrastou-o até o meio de urna moita de 
caraguatá. O velho suportou alguns instantes e, depois, tentou levantar
se, mas ela o impediu. Os espinhos do caraguatá lhe arranhavam o ven
tre, o testículos e o penis: - Meus testículos! Meus testículos vao ras
gar-se! - clamava o avo. - Crr! Crr! - faziam os espinhos, rasgan
do-o. - Enfim, a jovem o abandonou sobre seu montao de caraguatá. 
O velho já tinha a cabega completamente inchada, tantos eram os es
pinhos que nela se haviam cravado. A jovem apanhou sua sacola, vol
tou para casa e revelou a sua avó o que o avo havia querido fazer. 
Quanto a este, que nao via mais quase nada por causa dos espinhos 
que Jhe enchiam os olhos, voltou tateando e arrastou-se até sua casa. 
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Lá, sua mulher tirou a tanga e com ela bateu-lhe no rosto com 
for9a: - Vem tocar um pouco no que tenho aqui - gritou ela. E, 
tomando-lhe a mao, ela o fez tocar em seu hlasu, sua vagina. Ela vo
ciferava: 

- Sim! Tu, tu gostas das coisas das outras! Mas o que te per
tence, tu nao que res! 

- Teu hlasu, eu nao quero! Está muito velho! As coisas velhas, 
nao queremos mais usá-las! 

Segundo mito 

As aventuras do jaguar 

Certa manha, o jaguar foi passear e encontrou o camaleao. Este, 
como todos sabem, pode atravessar o fogo sem se queimar. O jaguar 
exclamou: · 

- Como eu gostaria de também brincar com fogo! 
- Tu também podes brincar, se quise.res! Mas nao poderás su-

portar o calor e te queimarás. 
- Ah! Ah! Por que nao o suportaria? Eu também sou rápido! 
- Está bem! Vamos até lá longe: a brasa ali está menos viva. 
Eles foram, mas na realidade a brasa estava mais quente lá do 

que em outro lugar qualquer. O camaleao explicou ao jaguar como s,.e 
deveria proceder e passou urna vez através do fogo para mostrar-lhe: 
isso nao Jhe fez nenhum mal. - Bem! Saia daí! Eu tambéro quero ir. 
Se voce consegue, eu tambéro conseguirei! - O jaguar atirou-se no fogo 
e na mesma hora queimoq-se: ffff! Ele conseguiu atravessar, mas já 
estava meio calcinado e roorreu, reduzido a cinzas. 

Entretanto chegou o pássaro ts'a-ts'i, que come9ou a chorar: -
Oh meu pobre neto! J amais poderei habituar-me a cantar sobre as pega
das de um cabrito! - Ele deseen de sua árvore; depois coro a asa, co
megou a ajuntar em montes as cinzas do jaguar. A seguir, derramou água 
sobre as cinzas e passou por cima do monte: o jaguar se levantou: -
Ai! que calor! - exclamou ele. - Por que diabo me deitei ero pleno 
sol? - Retoroou seu passeio. 

Ao cabo de um instante ouviu alguém cantar: era o cabrito, que 
se achava em su~a plantagao de batatas-doces. Na realidade, as batatas 
eram cactos. - At'ona'i! At'ona'i! Tenho sono sem motivo! - E, en
quando canta va, ele dangava sobre. os cactos: como o cabrito tem os 
pés muito finos~ · ele podia facilmente evitar os espinhos. O jaguar obser
vava sua manobra: 

- Ah! Como eu gostaria também de dan9ar aí em cima! 
- Nao creio que voce possa caminhar sobre os cactos sem enfiar 

espinhos nos pés. 
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- Muito· bem! Nesse caso, vamos ali acliante: há menos espinhos. 
Mas~ na verdade, havia muito mais. O cabrito passou primeiro, 

para mostrar ao jaguar: ele dan~ou sobre· os cactos e depois voltou, 
sem utn espinho. - Hi! Hi! Hi! - fez o jaguar. - Como tudo isso 
me agrada! - Era sua vez. Penetrou nos cactos, e logo os espinhos 
se enterraram em suas patas. Em dois saltos, ele atingiu o meio do cam
po de cactos. Sofria muito e nao podia mais manter-se de pé: estatelou-se 
todo, o carpo crivado de espinhos. 

De novo aparecen o ts'a-ts'i, que retirou o jaguar de lá, e extraiu
lhe todos os espinhos, um · por um. Depois, com a asa, empurroµ-o um 
pouco para longe: - Que calor! - excl~;móu o jaguar! - Pot que, 
coni os diabos, fui dormir em pleno sol! 

Voltou a caminhar. Alguns ins~antes depois, encontrou um lagarto : 
este pode subir nas árvores, até o final dos galhos e daí descer muito 
depressa sem cair. O jaguar viu ele fazer isso e, logo, teve vontade de 
clivertir-se também. O lagarto conduziu-o ·entao a urna outra árvore 
e mostrou-lhe primeiro como se deveria proceder: ele subiu até o topo 
da árvore e deseen a toda velocidade. O jaguar lan~ou-se por sua vez. 
Mas, ao chegar no cume da árvore, caiu, e um galho plantou-se em 
seu anus, saindo-lhe pela boca. - Oh! - fez o jaguar. Isso me lembra 
igualzinho quando tenho diarréia! - Mais urna vez ts' a-ts'i salvou-o 
desse mau passo, curou-lhe o anus e o jaguar pode partir. 

Encontrou entao um pássaro que estava brincando com dois galhos 
que o vento fazia com que se cruzássem: ele se clivertia em passar entre 
eles rapidamente, no momento em que se cruzavam. Isso agradou enor
memente ao jaguar: 

- Eu também quero brincar! 
- Mas voce nao conseguirá, pois é grande demais, ettquanto eu 

sou pequeno. 
- E por que entao nao conseguirei? 
O pássaro conduziu entao o jaguar a urna outra árvore e passou 

urna vez para mostrar-lhe: os galhos quase tocaram sua cauda no mo
mento em que se cruzaram. - Agora é a sua vez! - O jaguar saltou: 
os galhos, porém, o apanharam pelo meio do corpo, partindo-o em 
dois. - Ai! - gritou o jaguar. Os dois peda~os caíram e ele morreu. 

Ts'a-ts'i reapareceu e viu seu neto morto. Come9ou a chorar: -
Nunca poderei habituar-me a cantar sobre as pegadas de um cabrito! -
Desceu e consertou os dois peda9os do jaguar. Com urna casca de cara
col, poliu cuidadosamente a jun~ao; depois caminhou sobre o j~aguar, 
que se levantou, entao, vivo. 

Ele recome~ou a caminhar. Avistou entao lt'o, o condor-real que 
se divertia voando de cima para baixo e de baixo para cima. Também 
isso agradou muito ao jaguar: ele declarou a .lt'o que queria brincar 
como ele: 
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- Ah! Meu amigo, como eu gostaria de brincar que nem voce! 
- Isso seria muito bom! Mas voce nao tem asas. 
- Nao tenho, é certo, mas voce me pode emprestar. 
I t' o concordou. Ele preparou duas asas que fíxou com cera ao cor

po do jaguar. Feito isso, incentivou seu companheiro a voar. Juntos 
eles se levaram até urna altura incrív,el e divertiral!l-Se toda a manha. Mas 
por volta de meio-dia o sol estava muito quente e derreteu a cera: as 
duas asas despregaram-se .. O jaguar estatelou-se no chao com tedo o 
seu peso e morreu, quase reduzido a migalhas. Ts'a-ts'i chegou, conset
tou os ossos do jaguar e o pos de pé. O jaguar de novo partiu. 

Nao tardou a encontrar a járitataca, que brin.cava com seu filho, 
quebrando peda~os de madeira. O jaguar aproximou-se para ver o que 
era aquilo: de repente, ele saltou sobre o filho da jaritataca, e depois 
quis atacar o p<)i. Mas este lhe uriniu nos olhos e o jaguar ficou cego.6 

Ele andava e nao vía mais nada. Mas ts'á-ts'i surgiu novamente e lhe 
Javou bem os olhos: é por isso que o jaguar tem urna vista tao boa. 
Sem ts' a-ts'i, o jaguar nao existiría mais. 

O valor desses dois mitos nao se limita a intensidade do riso que 
provocam. Deve-se compreender bem o que, precisan1ente, nessas his
tórias-, diveTte os índios; deve-se demonstrar também que o poder cómico 
nao é a única propriedade comum a esses dais mitos, mas eles consti
tue1n .ao contrário um .conjunto baseado em raz6e.s menos externas, ra
zoes que permitem ver em seu agrupamento algo mais que urna justapo
si!;aO arbitrária. 

A personagem central do primeiro mito é um velho xama. Vemo
lo primeiramente tomar tudo ao pé da letra, confundir a letra e o espí
rito (de sorte que niio se lhe pode dizer nada), e em seguida cobrir-se 
de ridículo aos olhos dos índios. Seguimó,...Io depois nas aventuras a que 
o expoe sua "profissao'; de médico. A extravagante expedi<;ao na qual 
ele se engaja com os outros xamas, a procura da alma de seu bisneto, 
está pontilhada de episódios que revelam nos médicos urna incompe
tencia total e urna capacidad~ prodigiosa de esquecer o objetivo de sua 
missao: eles ca<;am, comem, copulam, aproveitam-se do menor pretexto 
para esquecer que sao médicos. Seu velho chefe, depois de obter com 
exatidao a cura, dá livre curso a urna libertinagem desenfreada: abusa 
da inocencia e da gentileza de suas próprias netas para currá-las na 
floresta. Em resumo, é um herói grotesco, e todós riem a sua custa. 
O segundo mito nos fala do jaguar. Sua viagem, embora seja um simples 
passeio, está cheia de imprevistos. Esse grande tolo, que de fato encon
tra muita gente em seu caminho, caí sistematicamente nas armadilhas 
que lhe prepara:m aqueles que ele despreza com tanta soberba. O jaguar 
é grande, forte e tolo, nunca compreende nada do que lhe acontece e, 
setn as repetidas interven<;6es de um insignificante passarinho, teria há 
muito tempo sucumbido. Cada um de seus passos atesta sua estupidez 
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e demonstra o ridículo da personagem. Em resumo, esses dois mitos 
apresentam xamas e jaguares como vítimas de sua própria estupidez e 
de sua própria vaidade, vítimas que por isso merecem, nao a compaixao, 
mas o rISo. 

Cabe agora a pergunta: de que se cagoa? Urna primeira conjun~ao 
nos mostra jaguar e xama reunidos pelo riso suscitado por suas desgra
i;as. Mas, interrogando-nos sobre a real posi~ao desses dois tipos de 
seres, sobre a relai;ao vivida que os índios mantem com eles, descobri
mos que se avizinham em urna segunda analogía: é que, longe de serem 
personagens cómicas, ambos sao ao contrário seres perigosos, capazes 
de inspirar o medo, o respeito, o ódio, m·as nunca ce~tamente a vontade 
de rir. 

Na maioria das tribos sul-americanas, os xamas dividem com os 
chefes - quando nao exercem eles: próprios essa funi;ao política -
prestígio e autoridade. O xama é sempre urna figura muito importante 
das sociedades indígenas e, como tal, é ªº mesmo tempo respeitado, 
admirado, te.mido. '}';: porque só ele, no grupo, poss~i poderes sobrenatu
rais, só ele pode dominar o perigoso mundo dos espíiitos e dos mortos. 
O xama é pois um sábio que coloca seu saber a servi~o do grupo, 
cuidando dos doentes. Mas os mesmos poderes que fazem dele um mé
dico, isto é, um hornero capaz de provocar a vida, permitem-lhe também 
dominar a morte: é um homem que pode matar. Sob esse aspecto ele 
é perigoso, inquietante, uro constante alvb de deseonfian~a. Senhor da 
morte como da vida, torna-se imediatamente responsável por todo acon
tecimento extraordinário e, muitas vezes~ matam-no, porque tem medo 
dele. Isso significa conseqüentemente que o xama se move em uro es
pago muito distante, muito exterior ao espa90 do grupo, para que este 
possa pensar ero deixar, na vida real, q\le seu riso o reaproxime déle. 

O que acontece coro o jaguar? Esse felino é um cm;ador muito efi
caz, pois é poderoso e esperto. As presas que ele ataca mais facilmente 
(parcos, cervídeos etc.) sao também a ca~a preferida dos índios. Daí 
resulta que o jaguar é visto por estes - e os mitos onde ele aparece 
confirmam muitas vezes esses dados de observagao - mais como um 
concorrente nao-desprezível do que como um inünigo terrível. Estaría
mos errados se deduzíssemos que o jaguar nao é perlgoso. Sem dúvida 
raramente ele ataca o homem, mas conhecemos muitos casos de índios 
atacados e devorados por essa fera, que é sempre arriscado encontrar. 
Por outro lado, suas próprias qualidades de ca~ador, e o reinado que 
exerce sobre. a floresta, incitam os índios a apreciá-lo em ·seu justo valor 
e a evitar subestimá-lo : eles respeitam o jaguar como um igual e, em 
caso algum, ca9oam dele. 7 Na vida real, o riso dos homens e o jaguar 
subsistem sempre na disjungao. 

Vamos concluir, pois, a primeira etapa <leste e.xame sumário enun
ciando que: 
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19) Os dois mitos considerados mostram o xama e o jaguar como 
seres grotescos e objetos de risos; 

29) No plano das relac;6es efetivamente vividas entre os homens, 
de um lado, os xamas e os jaguares do outro, a posi<;ao <lestes últimos 
é exatamente o contrário daquela que apresentam os mitos: o jaguar 
e o xama sao seres perigosos, logo respeitáveis, que por isso mesmo 
permanecem mais além do riso; 

39) A contradi<;ao entre o imaginário do mito e o real da vida quo
tidiana se resol ve quando se reconhece nos mitos urna inten<;ao de mofa: 
os chulupi fazem ao nível do mito aquilo que lhes é proibido ao nível 
do real. Nao se ri dos xamas reais ou dos jaguares reais, pois eles nao 
sao nada risíveis. Trata.-se pois, para os índios, de colocar em questao,, 
de desmistificar a seus próprios olhos o medo e o 'respeito que lhes 
inspiram jaguares e xamas. Esse questionamento pode operar-se de duas 
maneiras: se ja realmente, e mata-se entao o xama julgado muito peri
goso ou o· jaguar encontrado na floresta; seja simbolicamente!J pelo riso, 
e o mito (desde entao instrumento de desmistifica9ao) inventa urna 
variedade de xamas e de jaguares tais que se possa ca<;oar deles, já 
que sao despojados de seus atributos reais para serem transformados 
em idiotas da aldeia. 

Consideremos, por exemplo, o primeiro mito. O trecho central é 
consagrado a descri<;ao de urna cura xamanica. A tarefa de um médico 
é coisa grave, pois, para curar um doente, é preciso descobrir e reinte
grar no corpo do paciente a alma prisioneira longa. Isso quex dizer que, 
durante a expedi9ao empreendida por seu espírito, o xama deve estat 
atento somente ao seu trabalho e nao pode deixar-se distrair por nada. 
Ora, o que acontece no mito? Logo de início, os xamas sao numerosos 
quando o ·caso .a tratar é relativamente benigno: a crian9a tem febre. 
Um xama nao apela para seus colegas senao nos casos realmente deses
peradores. Vemos em seguida os médicos, iguais a verdadeiras crian<;as, 
se aproveitarem da menor oportunidade para fazer gazeta: eles comem 
( primeiramen te abóboras cozidas, depois o mel extraído pela cauda 
da mula), ca<;am (urna tartaruga, urna jaritataca); dan9am com mulhe
res (em vez de dan9arem sozinhos, como deviam) e se apressam em 
seduzi-las para terem rela96es com elas ( coisa de que se deve absoluta
mente abster um xama em exercício). Enquanto isso, o velho percebe 
que esqueceu a única coisa que um verdadeiro xama nunca esqueceria, 
isto é, seu fumo. Para terminar, ele se embaralba estupidamente ero 
um monte de espinhos onde seus companheiros, por urna vez úteis, o 
deixariam tranqüilamente debater-se se ele nao berrasse. Em suma, 
o chefe dos xamas faz exatamente o contrário do que faria um autentico 
médico. Nao poderiamos, sem alongar demasiado a exposigao, evocar 
todos os tra9os que expoem ao ridículo o xama do mito. Devemos 
assinalar rapidamente dois: seu "animal doméstico" e seu canto. Quan-
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do um xamá do Chaco empreende urna cura, ele envia (imaginariamen
te, por certo) seu animal familiar em explora9ao. Todo xama é senhor 
de um tal espirito-assistente animal: trata-se na maioria das vezes de 
pequenos pássaros ou de serpentes, em todo o caso nunca de animais 
táo ridículos (para os índios) como urna mula. Escolhendo para o xama 
um animal doméstico táo incomodo e teimoso, o mito indica de urna só 
vez que vai falar de um pobre-diabo. Por outto lado, os cantos dos 
xamas chulupi sao sempre sem palavra.s. Consistem em urna melopéia 
pouco modulada, indefinidamente repetida e pontilhada, em raros inter
valos, por urna só palavra, o no me do animal familiar. Ora, o canto do 
nosso xama compoe-se exclusivamente do · nome de seu animal: assim, 
ele nao eessa de lan\:ar., como um grito de triunfo, a confissao de suas 
"xamanices". 

Ve-se aparecer aqui urna fun9ao p_or assim dizer catártica do mito: 
ele Jjbera em sua narrativa urna paixao dos índios, a obsessao secreta de 
rir daquilo que s.e teme. Ele desvaloriza no plano da linguagem aquilo 
que nao seria possível na realidade e, revelando no riso um equivalente 
da morte, ensina-nos que, entre os índios, o ridículo mata. 

Até agora superficial, nossa leitura dos mitos basta entretanto para 
estabelecer que a analogia mitológica do jaguar e do xama nao passa 
da transforma9ao de urna analogía real. Mas a equivalencia entre eles 
encontrada permanece exterior, e as determina~5es que os unem levam 
sempre a um terceiro termo: a atitude real dos índios em relac;ao aos 
xamas e aos jaguares. Penetremos, pois, u.m pouco mais no texto dos 
mitos, para vermos se o parentesco desses dois seres nao é mais próximo 
do que parece. 

Verificaremos primeiro que a parte central do primeiro mito e o 
segundo em seu todo falam exatamente da mesma coisa: nos dois casos, 
trata-se de urna viagem pontilhada de obstáculos, a do xama que se 
lan9ou a procura do espírito de um doente, e a do jaguar que, este, sai 
simplesmente a passeio. Ora, as aventuras alegres ou burlescas de nossos 
dois heróis dissimulam na realidade, sob a m4scara de urna falsa ino
cencia, um empreendimento muito sério, um genero de viagem muito 
importante: aquela que conduz os xamas até o Sol. É preciso recorrer 
aqui ao contexto etnográfico. 

Os xan1as do Chaco nao sao somente médicos, mas também adi
vinhos capazes de prever o futuro (por exemplo, o resultado de urna 
expedi<;ao guerreira) . As vezes, quando eles nao se sentem seguros do 
seu saber, vao consultar o Sol, que é um ser onisciente. Mas o Sol, 
nao querendo ser importunado, dispos sobre o trajeto que, conduz a sua 
morada toda urna série de obstáculos, muito difíceis de transpor. É por 
isso que só os melhores xamas, os mais espertos e os mais corajosos, 
chegam a vencer as provas; o Sol consente entao em apagar seus raios 
e em ensinar aqueles que se lhe apresentam. As e.xpedi~5es desse ge-
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nero sao sempre .coletivas, exatamente por causa de sua düicüldade, 
e se efetuam sob a dire~ao do mais experimentado dos feiticeiros. 0Ia, 
se compararmos as peripécias de urna viagem ao Sol com as aventuras 
do velho· xama e do jaguar, perceberemos que os dois mitos em questao 
descrevem, muitas vezes com grande precisao, as etapas da Grande 
Viagem dos xamas. O primeiro mito narra urna cura: o médico envía 
seu espírito a procura do espírito do doente. Mas o fato de que a viagem 
seja feita em grupo já indic.a que nao se trata somente de um desloca
mento rotineiro, mas de algo bem mais solene: urna viagem em dire~ao 
ao Sol. Por outro lado, alguns dos obstáculos que os xamas encontram 
no mito correspondem as armadilhas com ·que o Sol marcou seu cami
nho; as diversas barreiras de espinhos; por exemplo, e tambétn o epi
sódio da jaritataca. Esta, ao cegar o xama, repete um dos momentos 
da viagem ao Sol; a travessia das trevas onde nada se vé. 

o que se encontra finalmente nesse mito é urna par:ódia burlesca 
da viagem ao Sol, paródia que toma por pretexto um tema mais f amíliar 
aos índios (o da cura xamanística) para ca~oar duplamente de seus fei
ticeiros. Quanto ao segundo mito, retoma praticamente palavra por pa
lavra as etapas da viagem ao Sol, e os diversos jogos onde .o jaguar per
de correspondem ao.s obstáculos que o verdadeiro xama sabe transpor.: 
a dan<;a nos espinhos, os galhos que se entrecruzam, a jaritataca que 
mergulha o jaguar nas trevas e, enfim, o voo icariano em dire~ao ao 
sol em companhia do candor. Nada de espantoso, com efeito, no fato 
de que o sol derreta a cera que prende as asas do jaguar, pois, p.ara que 
o Sol consinta em apagar seus raios, o bom xama <leve ter vencido os 
obstáculos anteriores. 

Nos sos do is mitos utilizam assim o motivo da Grande Viagem para 
aí caricaturar os xamas e os jaguares, mostrando-os incapazes de reali ... 
zá-Io. O pensamento indígena nao escolhe em vao a atividade mais es
treitamente ligada a tarefa dos xamas, o dramático encontro com o Sol; 
é que ele procura introduzir um espa~o de diferencia~ao entre o xama 
e o jaguar do mito e sua meta, espac;o que o cómico vem preencher. E 
a queda do jaguar perdendo suas asas por imprudencia e a metáfora 
de urna desmistificac;ao desejada pelo mito. 

ConstatamoS., pois, que seguem urna mesma dire~ao os caminhos 
onde os mitos colocam respectivamente o xamá e o jaguar; pouco a 
pouco vemos precisar-se a semelhanc;a que eles procurara reconhecer 
entre os dois heróis. Mas estarao essas paralelas destinadas a se encon
trar? Poderíamos opor urna objec;,ao as observa~oes precedentes: se é 
perfeitamente coerente e mesmo, poderíamos fuer, previsível, que o ·pri
meiro mito enfoque a encenac;ao da viagem ao Sol para cac;oar dos que 
a realizam - os xamas -, nao compreendemos, em contrapartida, 
a conjun~áo entre o jaguar enquanto jaguar e o motivo da Grande Via-
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gem, nao compr.eendemos por que o pensamento indígena apela paira 
esse aspecto d0 xamani$IDO para oa~oar do Jagl,lar . . os dois mífos éJfa
miµados nada nos ensin_~m a esse teweito. :E: preciso ainda buscar apoio 
na etnogt·afia dó Chaeo. 

Diversas tribos dessa área tem, já vim0s, a e0nvic~ao de que os 
bons xamiis sao capazes de subir a merada do Sol; o que lhes permite 
a0 mesmo tempo de.monstrar seu talento ·!e enriquecer seu saber, ques
tio»ando o astro onisciente. Mas existe pata esses índios um outro erité
rio do poder (e da maldade) dos melhores feiticeü:os; é que estes p_od~ni 
tra¡isformar:-se em iaguqres. A aproxima~ao entre os nossos dt>is mitós 
deixa dotavante de ser atbítrárta, e a rela9ao até agpra exterior entre 
jaguares e xamas é substituída por urna identidade, j~ que, ·sob cert.o 
ponto de :vista, os xainas s_qo jagµqres .. Nossa demoµstragaó eS1ária éom
pleta se cl}egássemos a estabele·eer a recfproca desta proposigáa= $er~.ó 
os jagu.ares xamiis? 

Ora, mil out.ro mito chulupi ( muito k>ng0 para ser transcrito aquí) 
nos dá a tespos.ta:- nos tempos antigos·, os jaguares eram ,efetivamente 
xamas. Eram allás maus xamas;, p0is:~ ao invé.s de tabaco~ fumavam 
seús excrementbs, e, em vez de curar seus ¡rncientes, eles procuravam 
devorá-los. O círculo está &gbta, ao que parece, feohad0? pois esta 
últirpa irúorma9ao nos permite confirmar a precedente: o~ jaguares sd<!J 
xqmi:s. Ao mesmo tempo se esclár<ece um aspecto obs,euro a·o s~gµñd·o 
.mito: se ·ele, faz do jaguar o herói de · aventuras. hábitualmente rés~rvadas 
aos feiticeiros, é porque, nao se trata do jagua~ ·enq_uapto fag,Uar, mas 
do jaguar enquanto xama. 

O !_ato, pois., d.~ que xama e jagµar s-ejam em certo sentido inter
mutáveís cófifere certa hómogeneidade· aos nossos dois mit0s e torna 
vetossúnil a hipótese do come90: a saber, que eles GOnstituem um:a es
pécie de grupo tal que cada um dos dais elementos que o compé>e na0 
pode ser compreendido senao em referencia ao outr-0~ S.em dúvida, est-a
mos agora longe do ponto de partida. A analogía dos. dois· mitQS lhes 
era entao exterior; ele se baseava semente na necessidad<e, para o pen
s.amento indígena, de realizar. miticame,nte uma conjun~ao impossível 
no plano do rceál; a do 'tlso, de l,lm latlo; a do xam~ e do jagµar,. do 
outro. O comentário prec.e.dente (e que nao é, ftisem_ó-lo, de modó 
algum urna análise, mas antes o preh,ídio pata uin. tal tratamento) 
tentou estabelecer qqe es-sa conjun~-ao dissimulaYa,_ sob urna hiten9aq 
cómica, a identificaqao das ouas personagens. 

·Quando os 'Índios ·escutam essas hist6rias, naturalmente só pens.am 
em rir. Mas o cómic.o d0S mitos nem por fs,so os priva de seu lado sétio. 
N0 riso provocado aparece urna intengao pedagógica: enquanto diver
tem aqueles que os ouvem, o& mitos veicwam e transinit~m ao mesmo 
tempo a cultura da tribo .. Eles constituem assim o gqi sayofr dos índ.iosª. 
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NOTAS 

1 . Esse título foi dado pelos próprios índios. 
2. Cucurbita moschata. 
3 . Na realidade, a jaritataca lan~a um líquido nauseabundo contido 

numa glandula anal. 
4 . Cho~a feita de galhos, onde os índios guardam suas provisoes. 
5 . De acordo com a etiqueta chulupi, seria grosseiro aplicar ao penis 

o seu próprio nome. Deve-se, portan to, dizer: o nariz. 
6. Cf. nota 3. 
7. Constatamos inclusive em tribos de cultura muito diferente, como 

os guaiaqui, os guarani, e os chulupi, a tendencia de exagerar 
o risco representado por esse animal: os índios simulatn ter medo 
do jaguar porque efetivamente o temerfi. 

8. Estudo inicialmente publicado em Les Temps Modernes (nº 253, 
junho de 1967). 
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VII .. O dever de· palavra 

.. 

Falar é antes de tudo deter o poder de falar. Ou, aind~, o exerofcio 
do poder as segura o domínio da palavra: só os senhofes podem falar. 
Quanto aos súditQS, estao .submeticlos ao silencio do respe.ito., da v.ene
.ra~ao ou do terror. Palavra e poder mantem relacionamentos táis que 
o desejo ele um se realiza na conquista do 0utro. Príncipe, déspota ou 
chefe de Estado, o home1n de poder é sempre. nao somente o ,home.m 
que fala, mas a única fonte de palavra legítima: palavra empobrecida, 
palavta certamente pobre, mas tic~ em eficienéia,. pois ela se chama 
orqem e nao desej a senao a qbediétzcia do executante. Extremos in.ertes 
cada um por si, poder e palavia nñ'ó s_ubsistem senao UiiJ. no oqtro, 
~ada um deles é substancia do outro e a permanenciá de S'Ua dupla, 
se. parece transcender a História, zj.imenta todavía se,u movimento: · há 
aconteGlmento histórico,_ quando, abolido aquile que os separa e assim 
os condena a inexistencia,. poder ·e palavra se estabeleeem no próprio 
ato de seu reencontro. Toda tomada de poder é tanibém urna aquisi~ao 
de palawa. 
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É óbvio que tudo isso concerne em primeiro lugar as sociedades 
baseadas na clivisao: senhores-escravos, senhores-súbitos, dirigentes-ci
dadaos etc. A marca primordial dessa divisao, seu lugar privilegiado de 
desenvolvimento, é o fato macico, irredutivel, talvez irreversível, de um. 
poder destacado da sociedade global pelo fato de que somente a1guns 
membros o detem, de um poder que, separado da sociedade, se exerce 
sobre ela, e, se necessário, contra ela. O que é aquí designado é o con
junto das sociedades de Estado, desde os despotismos mais arcaicos até 
os estados totalitários mais modernos, passando pelas sociedades demo
cráticas nas quais o aparelho de Estado, por ser liberal, nao deixa de 
ser o senhor longínquo da violencia legítima. 

Vjzinhan9a, boa vizinhan9a da palavra e do poder: eis o que soa 
claro aos nossos ouvidos há muito acostumados a escuta dessa palavra. 
Ora, nao se pode desconhecer esse ensinamento decisivo da Etnoltlgia: 
o mundo selvagem das tribos, o universo das sociedades primitivas, ou 
ainda - e é o mesmo - das sociedades sem Estado, oferece estranha
mente a nossa reflexao essa alian9a já revelada, mas para as sociedades 
de Estado, entre o poder e a palavra. Sobre a tribo reina o seu respectivo 
chefe e este reina também sobre as palavras da tribo. Em outros termos, 
e muito particularmente no caso das sociedades primitivas americanas, 
os índios, o chefe - o homem de poder - detém também o monopólio 
da palavra. Nao se deve, junto a esses selvagens, perguntar: quem é seu 
chef e? mas antes: quem é, entre voces, aquele que fala? Senhor das 
palavras: é esse o nome que muitos grupos dao ao seu chef e. 

Nao se pode, pois, ao que parece, pensar isoladamente o poder e a 
palavra, já que o seu elo, claramente meta-histórico, nao é menos indis
solúvel nas sociedades primitivas do que nas forma96es estatais. Seria 
entretanto pouco rigoroso fixar-se em urna determina9ao estrutural dessa 
rela9ao. Com efeito, o corte radical que divide as sociedades, reais ou 
possíveis, segundo sejam de Estado ou sem Estado esse corte nao po
derla deixar indiferente o modo de liga9ao entre poder e palavra. Como 
é que ele opera nas sociedades sem Estado? O exemp1o das tribos indí
genas no-lo ensina. 

Urna diferenºa aí se revela, ao mesmo tempo a mais aparente e a 
mais profunda, na conjuga~ao da palavra e do poder. O fato é que, se 
nas sociedades de Estado a palavra é o direito do poder, nas sociedades 
sem Estado ela é, ao contrário, o dever do poder. Ou, para dize~lo de 
outra maneira, as sociedades indígenas nao recónhecem ao chefe o direito 
a palavra porque ele é o chef e: elas exigem do homem destinado a ser 
chefe que ele prove seu domínio sobre as palavras. Falar é para o cbefe 
uma obriga9ao imperativa, a tribo quer ouvi-lo: um chef e siJ.e.ncioso 
nao é mais um chefe. 

E que nao nos enganemos com isso. Nao se trata aqui do gasto, 
tao vivo junto a tantos selvagens, pelos belos discursos, pelo talento 
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oratório, pelo falar pomposo. Nao se trata aqui de estética, mas de po
lítica. Na obriga9ao exigida ao cheie de ser hornero de palavra trans
parece com efeito toda a filosofia política da sociedade primitiva. Aí 
se manif esta o verdadeiro espa90 ocupado pelo poder, espa90 que nao 
é o que se poderia crer. E é a natureza desse discurso, sobre cuja re
peti9ao a tribo vela escrupulosamente, a natureza dessa palavra-líder, 
que nos indica o lugar real do poder. 

O que diz o chefe? O que é urna palavra de cbefe? É, antes de 
mais nada, um ato ritualizado. Quase sempre o líder se dirige ao grupo 
quotidianamente, ao amanhecer ou ao crepúsculo. Deitado em sua rede 
ou sentado pertp do fogo, ele pronuncia· com voz forte o discurso es
perado. E sua voz, certamente, tem necessidade de potencia, para chegar 
a ser ouvida. Nenhum recolhimento, com efeito, quando fala o chefe; 
nao há silencio, cada qual tranqüilam.ente continua, como se nada hou
vesse, a tratar de su as ocupa96es. A palavra dp chef e niio é dita para 
ser escutada. Paradoxo: ninguém presta aten9ao ao discurso do chef e. 
Ou melhor, finge-se a desaten9ao. Se o chefe deve, como tal, subme
ter-se a obriga9ao de falar, em compensa9ao as pessoas as quais ele se 
dirige nao sao abrigadas senao a parecer nao escutá-lo. 

E, num sentido, elas nao perdem, por assim dizer, nada. Por que? 
Porque, literalmente, o chefe nao diz, muito prolixamente, nada. Seu 
discurso consiste, ao essencial, em urna celebra9ao, muitas vezes repeti
da, das normas de vida tradicional: "Nossos avós se sentiram bem vi
vendo como viviam. Siga!TIOS seu exemplo e, dessa maneira, levaremos 
juntos urna existencia tranqüila." Bis mais ou menos a que se reduz um 
.discurso de chefe. Compreende-se daí que ele nao perturbe de outro 
modo aqueles a quemé destinado. 

O que, nesse caso, quer dizer falar? Por que o chefe da tribo deve 
falar precisamente para nao dizer nada? A que necessidade da sociedade 
primitiva responde essa palavra vazia que emana do lugar manifesto 
do poder? O discurso do chefe é va,zio justamente por nao ser discurso 
de poder: ·o chef e está separado da palavra porque está separado do 
poder. Na sociedade primitiva, na socieda~e sem Estado, nao é do lado 
do chefe que se encentra o poder: daí resulta que sua palavra nao pode 
ser palavra de poder, de autoridade, de comando. Urna ordem: eis o 
que o chefe nao poderia dar, eis o genero de plenitude recusado a sua 
palavra. Além da recusa de obediencia que nao deixaria de provocar 
urna tal tentativa de um chefe esquecido de seu dever, a recusa de 
reconhecimento nao tardaría a aparecer. O chefe bastante louco para 
cogitar nao tanto no abuso de um poder que ele nao possui, quanto no 
próprio uso do poder, o chefe que quer bancar o cheje, é abandonado: 
a sociedade primitiva é o lugar da recusa de um poder separado, porque 
ela própria, e nao o chef e, é o lugar real do poder. 

108 



A sociedade primitiva sabe, por natureza, que a violencia 'é a essen
cia do poder. Nesse saber se enraíza a preocupagao de manter constante
mente afastado um do outro do poder e a institui~ao, o comando e o 
chefe. E é o campo mesmo da palavra que assegura a demarcagao e 
tra9a a linha divisória. Porgando o chefe a mover-se somente no elemen
to da palavra, isto é, no extremo oposto da violencia, a tribo se asse
gura de que todas as coisas permanecem em seu lugar, de que o eixo 
do poder recai sobre o corp0 exclusivo da sociedade e que nenhum 
deslocamento das forgas virá conturbar a ordem social. O dever de pala
vra do chefe, esse fluxo constante de palavra vazia que ele deve a tribo, 
é á sua <lívida infinita, a garantia que proíbe que o homem de palavra 
se torne hornero de poder.1 · 

NOTA 

1. Estudo inicialmente publicado na Nouvelle Revue de Psychanalyse 
( 8, outono de 1973). 
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VIII. Profetas na selva 

A América indígena .nao c€ssa de desconcertar a<queles que tentam' 
decifrar sua grande faGe. Ve-la colocar por vezes a sua verdacle em 
locais impreV'lstos nos abriga a ree~amioar a imagem pacifica que del& 
tetnos e com a qual a &:na espetteza t(\lvez .cC>nsista justam~nte em se 
confo.rmar. A tradi9aó nos legou do continente sul-aineíicanq é dos 
póvós que o habitavam urna .geogra_fia sumária e super.ficiµlmente verí
dica: de um lado, as altas cultur'pS andinas e tc>do o prestígio de. ·seus 
refinamentos; de outro, as culturas rutas. da Floresta· Tropical, t~ne
furoso reino de tribos errantes através de savanas e jftngales. Rev~l&
rem('.)s aqui o etnocentrismo dessa ordem que coloca em oposi~ao, de 
maneira familiar ao Oeidente; de uro lado~ a civiliza~io e, do outr0~. a 
barbátie. Complementar a essc arranjo expiIIDe-se em seguida a convic-
9ao mais sábia de que a vida .do espíritó atínge suas f9rmas nobtes 
somente quandó ·a: sustenta o $Olo julgado majs rico. de uma grande 
civiliza~_ao: em su.roa, que o espírito dos selv.:ag~ns permane~a espírito 
selvagem. 
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Ora, que isso nao é verdade e que o mundo indígena se revela 
capaz de surpreender o ouvinte ocidental de uma linguagem que outrora 
nao teria ficado sem eco é o que nos ensinam os mbya-guarani. Pois 
o pensamento religioso desses índios está carregado, desenvolvendo-se 
na pureza inicial de um mundo em que ainda estao vizinhos deuses e 
vi.ventes, da densidade de urna meditac;ao rigorosa e liberta. Os tupis
guaranis, dos quais os mbya sao urna das últimas tribos, propoem a 
Etnología americanista o enigma de urna singularidade que, desde antes 
da Conquista, os levava a inquietude de procurar sem descanso o além 
prometido por seus mitos, ywy mara ey, a Terra serri Mal. Dessa busca 
maior e cert~mente excepcional . junto aos índios sul-americanos, conhe
cemos a mais espetacular conseqüencia: as granc;les migra96es religiosas 
de que fa1am os relatos dos primeiros cronistas. Guiados por xamas 
inspirados, as tribos se movimentavam e, por meio de jejuns e danc;as, 
tentavam atingir as ricas moradas dos d~uses, situadas no levante. Mas 
entao surgía o obstáculo aterrorizante, · o limite doloroso, o grande 
oceano, mais terrível ainda por confirmar aos índios sua certeza de que 
em sua margem oposta estava a terra eterna. É por isso que a espe
ranc;a de alcan~á-Ja um dia permanecia totalmente, e os xamas, atri
buindo seu fracasso a falta de fervor e ªº nao-respeito as regras do 
jejum, esperavam sem impaciencia a virtda de um sinal ou mensagem 
do alto para recomec;ar sua tentativa. 

Os xamas tupis-guaranis exerciam pois sobre as tribos urna influen
cia considerável, sobretudo os maiores dentre eles, os karai, cuja pala
vra, queixavam-se os missionários, co.ntinha em si todo o poder do 
demonio. Seus textos nao dao infelizmente nenhuma indicac;ao sobre 
o conteúdo dos discursos dos karai: pela simples razao, sem dúvida, de 
que os jesuítas tinham pouca vontade de tornar-se cúmplices do diabo, 
reproduzindo por escrito o que Sata sugeria a seus sequazes índios. Mas, 
a Thévet, Nóbrega, Anchieta, Montoyá etc., traíam sem querer seu 
silencio censor, reconhecendo a capacidade de sedugao da palavra dos 
feiticeiros, principal obstáculo, dizem eles, para a evangeliza~ao dos 
selvagens. Ai se introduzia a sua revelia a confissao de que o cristia
nismo encontrava no universo espiritual do tupi-guarani, isto é, de 
homens "primitivos", alguma coisa de fottemente articulada para opor-se 
com sucesso, e como em plano de igualdade, a inten~ao missionária. 
Surpresos e amargos, os jesuítas zelosos descobriam, sem compreende-las, 
na dificuldade de sua pregac;ao, a finitude de seu mundo e a derrizao de 
sua linguagem: eles constatavam com estupor que as supersti~oes diabó
licas dos índios podiam ascender as regi6es supremas daquilo que quer 
ser chamado de religiao. 

Assim ocultado, todo esse antigo saber corria o risco de perder-se 
para sempre se, atentos a seu apelo e respeitando sua niemória, os 
últimos índios guaraní nao o tivessem silenciosamente mantido vivo. 
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Podetósos povos de outtora, eles nao sao ni~is que pe~uenos bandos 
a sobreviver ·nas florestas do Este paraguaio. Admiráveis ~Pl s-ua perse
v:eran9a de ti:ao rertunciarern a si mes~o~, os mbya, que quatro s'éculos 
de ofensas nao puderam forliar a hU1í1ílhár-se, persistem estranhamente 
em habitar a s-ua v.elha terra segund·o 0 exe-mplo dos ancestta1s, e-m fiel 
acordo -c;om as norma$ que os deuses e.stabeleceram antes de .aband0nar 
a moraqa que concediam ~os homens. Os moy;a conseguirana c0nservar 
sua id:enticlade tribal contra todas ~s cii:c::-µnstáncias, e prova,coes de seu 
passado. No século KVIU, os jesuít,as frac~_ssaram em cbnvence-Ios a 
renuneJar a i.clolatria e a reunir-se aos outros índios nas inisS'oes. 0 que 
os mbya ·sabiam e que os fortalecía ero sua recusa eram a vergen.ha e 
a do.r de ver aquilo que eles desprezavam amea<}ar sua pr6pria subs
tancia, seu ponto de honra e sQa ética: seus deiises e. os discursos <:ie 
seus deuses, pouco a pouco ª1}iquiladós pelos recem-cb;eg;idos. É, nessa 
recusa que re~ide a ot'i'giilalidade doS' guaran~, ql,le se delimita o lugar 
muito especial que eles ocupam entre as outras cUltúras índias., qu.e se 
·impée. · o interesse que eles apresentam para a Etnologia. É taro com 
·e.fe.ita ver l;lIIla cultura indígena persistir em existír em c0nformidade 
com a,s nónnas de s.eu próprio siste)Ila de c;ren~.as, e conseguir eonservar 
quase iserrtq de erixettos es.se domínio ílarticular. Do contaló entre 
mundo braneo e mundo índio resulta na maior parte das v·ezes utfl 
sincretismo empobrecedor onde, sob um cristianismo sempre superficial,_ 
o pensalllento indígena procura somertte adiar- sua motte. Precisamente, 
isso na@ se vedfieou coro os moya, que, até. o presente, continuam a 
destinar .ao fr~casso to.da tentativ11 missienária. 

Ess.a secµJar re.sistencia do~ gúafanis em ceder diap.te da reli.giao 
d0s juru~tz, dos btancos, .. se fortalece na convic9ao dos índio~ de que seu 
destino está erdenado pela .Promessa dos antigos deuses: que," vivendo 
sobre a te;rra má; ywy mba'é megua, 'ne respeito as normas, eles rece
be;rao daqueles lá do alto os sinais favoráveis a abertura do caminbe· 
que, alétn do t~tnor do mar, os levará a te.rra eterna. Poder-s.e-ia ficar 
supreso com o que parece quase u.ma loucuré\: a sabe,r, a constancia 
des·sa rígida ceíteza capaz de· atíavess~r a história. sem parecer afet~d¡:i 
por esta. Seria desconhe.cer a incidencia socioló:gica do fervor religioso. 
Com efeito, se o.s mbya atuais S'e pen:sam ainda como trib0,, isto é, 
como unidade social que visa a preset:v:ar sua diferen~a, é essencialmente 
sobre um fundo religioso que se pt ojeta essa inten~ao: os mbya sa0 uma 
tribo potque, Sao urna minoría religios~ nao-c:rista, por,g_ue o cimento da 
sua unidade é a comunidade. da fé. O ·si$.tem.a das cren~as e dos ·valote,s 
constituí pois o grupo como tal, e, teciprocamente, esse fech1\mento 
decidido sobre seu eu leva o grupo, cioso depgs-itário de um ·saber 
hQni'ado até o mais huntilde ser, a p.ermanecer o fiel protetor de seus 
deuses e o guardiao de sua leL 

Certamente·, o conhecimento da temática reqgiosa se qistribui desi
gualmente entre os membros da tríbo. A tnaioíia dos íbdiq.s se contenta, 

112 



·, 

como é normal., em p·~rticipar com apliea~jo das dan9as. rituais, em 
respeitar as normas tradiciqn_a:i~ dª vida e eí:n e.seutar com recolhiniento 
a~ exorta~oes de S'eUS pa'i, de seus xamas. Pois eles sao. os· verdadeitos 
sábios que, assim como os karli dos tempos antigos~ tomados _pela 
mesma paixao, se entregam a exalta~iao de interrogar seus deuses·; Lá: 
se redescobre o gasto dos índios peJa palavr·a, ao mesmo tempo como 
oradores e como ouvintes: senhqres qas palavras e ardentes a9 pro
nunei'á-l~s, os caciques-xanras encol)ttam sempre no resto dos índios um 
públíco pronto para ouvi~los. 

Trata:..se quase sempre _nesses discursos de, abordar os temas que.. 
Iiteralmente obcecam os mbya: seu destino sobre a. te,rra, ~ ne<:;essidade 
de. respeitru;- as. normas fixadas peles deuses, a e.speran~a de conqúistar 
ó estado de perfeigaó, o estado de -agu;yie; que é o único qqe permite 
aos que o atingem ter o ·c-aminho da '{erra -sem Mal, -aberro pelos habi
tantes do céu. A natuteza dás pteocup1196es dos xa.mas, sua sJgnifi.c¿¡ig:aq, 
seu alcance ~ a maneita pela qual ·eles a exp5em,_ nos ensinam justa
mente que· o termo xama quálifica mal a verda(;leit.a pe~sonalidade 
desses homehs capazes de ernbriaguez, verbal quando os toca o :espítl'to 
de>s deuses. '.As vezes ·médicos, .mas nao necessai;iamente, 'eles- se preo
cupam muito menos e:tri. restituir a saúde ao corpo doente do que e~ 
adquirir, através de dan~as, dis,cursos e meditaQ6es, es.sa f or~a interiQr, 
ess·a firmeza de cora~ao, só elas, suscetív(}is de 'agradar a Ñamandu, a 
Karai Ru Ete, a todas as. figuras do pante.ao g:uarani. Mais do que 
pratieanteS:, pois_, os pa'i mbya &'ªº flileclitantes. Apoiad~s no sólido ter
reno dos mitos e das tradi~0.es, eles. s-e entregam sobre esses t_e,~üo,s, 
cada úin por si, a um verdadeiro trabaTho de g1Qs.a. Encontram .. s-e, poi~, 
junto aos mbya qu,as ~.edimeutagees, _p<¡>der-se-ia dizer, de sua "literatura'' 
orál: u.tna, profana, que compreende o cónjli_nto da mit0logia e-·espe
cialtnente o grande mito dos g~meos; a o:utra, sagr~cl4, isto é; secreta 
para os btancos, que se eompoe ~as oí&~oes, dos cantos religiosos~ de 
todas as improvisa~oes·, ,enfim, ·que arranca aós pa'i' o séu fervof 
inflamado quando se-ntem que neles um deus deseja fazer-s'e ouvir. A 
surp.reeudente. profundidade de seus discursos,, e-ss.es pdi, a quem só1nos 
tentados a -chamar de profetas e nao mais d.e xamas, impoem a forma 
de uma ling;uagem notáv:el p@r sua riqueza pu.ética. Aí, allás, se indica 
claramente a preoeupa<;ao dos índio._s de, deffuir um;a esfera de sagrado 
tal que a linguagem .que. o enuncia seja ela própria urna negacao da 
linguagem profana. A cria~ao v.é.rba1, pr0veniente- da pr.eocupac;ao de 
nomear seres e cóisas conforni'e sua dunen.sao ~ascarada,, segundo se-u 
ser divino,, resulta a-~sinl em unía tran:smuta~ao lingüística do universo 
quotidiano, ero utn Grande Falar que se :.chegou .a pensar que era u:m.a 
Jíngua secreta. As:sim, os m@ya falam da ''flor do arce»'' para d&signar a 
flecha, do "esqueleto da bruma" para citar o cachimbo, e <:la.s ~'-rama
gens floridas" para evocar os dedes de ~amandu. Transfigurac~o adntl-
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rável para abolir a confusao e o ressentimento das aparencias em que 
nao se quer reter a· paixao dos últimos homens: assim se diz o verda
deira nome dos mbya, índios decididos a nao sobreviver a setrs deuses. 

O primeiro alvor da madrugada Tecorta o cimo das grandes árvores. 
Acorda ao mesmo tempo no cora9ao dos índios guaranis o tormento, 
rebelde a tranqüiliza9ao da noite, de seu tekaachy, da existencia doente 
que de novo a luz do astro vem clarear, lembrando-lhes assim sua 
condi<;ao de habitantes da Terra. Nao é raro entao ver elevar-se um 
pa'i. Voz inspirada pelos invisíveis, lugar de espera do diálogo entre 
os humanos e os deuses, ele concede ao rigor de seu logos o arreba
tamento da fé que anima as belas formas do saber. Matinas selvagens 
na selva, as palavras graves de sua lamenta9ao se dirigem para o este, 
ao encontro do sol, mensageiro visível de Namandu, o poderoso senhor 
dos lá do alto: a ele se destina essa ora9ao exemplar. 

Desmentindo o primeiro e legítimó movimento de esperan9a, as 
palavras que inspira ao recitante o aparecimento do astro o fecham 
pouco a pouco no círculo da angústia em que o abandona o silencio 
dos deuses. Os esfor9os dos. homens para escapar a sua morada pare
cem inúteis, pois nao comovem aqueles a quem se destinam suas súpli
cas. Mas, tendo assim chegado ao limite extremo de sua dúvida e de 
sua angústia, voltam aquele que as experimenta e as recita a memória 
do passado, a lembran9a dos ancestrais: <lestes, as dan9as, os jejqns 
e as ora96es caso nao f oram outrora recompensados, e nao 1hes foi 
concedido atravessar o mar, descobrindo-lhe a passagem? Isso significa 
que os home:ns tem acesso aos deuses, que tuda é ainda possível. Entao 
se afirma a confian<;a em um destino semelhante para os homens de 
agora, para os últimos J eguakava: sua espera das Palavras nao será 
em vao, os deuses se farao ouvir por aqueles que se inclinam a sua 
es cu ta. 

Assim se constrói o movimento da súplica tardia e cedo chegada. 
:Ñ"amandu, deixando brotar de novo sua luz, consente pois em deixar os 
homens viverem: seu sono noturno é urna morte a qual a aurora os 
arranca. Mas viver, para os Jeguakava, para os portadores do jeguaka, 
para aqueles adornados pela cabeleira ritual masculina, nao é somente 
despertar para a neutralidade. das coisas. Os mbya habitam a Terra no 
espa90 do questionamento, e o Pai aceita pois escutar o lamento de 
seus adornos. Mas, ao mesmo tempo em que surge a esperan9a ou em 
que se enraíza a própria possibilidade de questionar,, a fadiga terrena 
trabalha para diminuir seu a:lento: medem-na o sangue e a carne e 
podem sobrepujá-las a ora9ao e a dan9a, a dan<;a sobretudo, cujo ritmo 
precisa aliviar o corpo de sua carga terrestre. Que ausencia indica essa 
procura tao urgente que inaugura o dia? A das ñe' e pora tenonde, as 
belas palavras originais, linguagem divina em que se abriga a salva~ao 
dos homens. Pausa no limiar da sua verdadeira morada: assim é o 
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habitar dos Jeguakava sobre a terra má. A imperfei~ao dos corpos e das 
almas impede de desertá-la, só ela os retém do lado de cá da fronteira, 
do metafórico mar, menos assustador em sua realidade mais freqüente
mente desconhecida pelos índios do que pressentir a talvez definitiva 
divis·ao entre o humano e o divino, cada um preso a sua própria mar
gem. Agradar aos deuses, merecer deles as Palavras que abrem o 
caminho da terra eterna, as Palavras que ensinam aos homens as normas 
de sua futura existencia: tal é entretanto o desejo dos mbya. Que falem, 
pois, os deuses! que reconhe9am o esfor90 dos homens, seus jejuns, suas 
dan9as, suas preces! Nao menos ricos em méritos que seus pais, os Jegua
kava tenonde porangue'i, os últimos dentre os que foram os pritneiros 
adornados, aspiram a deixar aterra: seu destinó será portanto cumprido. 

Bis, trágica no silencio matinal de urna floresta, a prece meditativa 
de um índio: a clareza de seu apelo nao se altera pelo fato de subter
raneamente aí aparecerem o senso e o gosto da morte, para a qual a 
extrema sabedoria dos guarani é de saber encaminhar-se: 

Meu pail Ñamandu! Tu fazes com que novam.ente eu me levante! 
Da mesma forma, fazes corn que novamente se levantem os Jeguakava, 

os adornad()s em sua totalidade. 
E as Jacbukava, as adornadas, tu fazes com q.ue novame.nte elas também 

se levantem em sua totalidade. 
E quanto a todos os que nao dotaste de jeguaka, eles também tu fazes 

com que de novo se levantem em sua totalidade. 
E aquí está: a propósito dos adornados, a propósito dos que nao sao 

teus adornados, a propósito deles todos, eu questiono. 

E entretanto, quanto a tudo isso, 
as palavras, tu nao as pronuncias, Karai Ru Ete: 
nem para mim, netn para teus filhos destinados a terra indestrutível, a 

terra eterna que nenhuma ¡pequenez altera. 
Tu nao as pronuncias, as palavras em que se encontram as normas fu

turas de nossa forc;a, as normas futuras de nosso fervor. 

Pois, em verdade, 
eu existo de maneira imperfeita. 
Ele é de natureza imperfeita, o meu sangue, 
ela é de natureza imperfeita, a minha carne, 
ela é assustadora, desprovida de toda qualidade. 
As coisas estando assim dispostas, 
a fim de que meu sangue de natureza iqiperfeita, 
a fim de que minha carne de natureza imper.feita., 
se mexam e rejeitem longe deles sua imperfei9ao: 
joelhos dobrados, eu me. inclino,1 na esperan~a de ter um cora9ao valor-oso. 
E, entretanto, aquí está: tu nao pronuncias as palavras. 
Por causa de tudo isso. 
nao é certamente em vao que, no que me concerne, necessito de tuas 

palavras: 
as das normas futuras da forc;a. 
as das normas futuras de um corac;ao valioso, 
as das normas futuras do fervor. 
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Nada mais, qentre a totalidade das coisas, inspira valor ao meu cora9áo. 
Nada mais m~ dirige as normas. futuras· de miQ.ba existencia. 
E o mar maléfico, o mar maléfico, 
tu nao fizeste com que eu o atravessasse, eu, 
É por isso, em verdade, é por isso que eles só permanecem em pequeno 

número, os meus· irmáos, que elas, as minhas itm·as, só per· 
manecem em pequeno número. 

Aqui está: a propósito dos pouco numerosos que permanecem, 
eu f a90 ouvir minha lamenta~áo. 
A propósito desses, de novo eu questiono: 
pois Ñ'amandu faz com que eles se levantem. 

Estando as coisas assim dispostas, 
quanto aos que se levantam, em sua totalidade, 
é para seu alimento futuro que dirigém a aten9áo de seu olhar, todos eles; 
e porque a aten~áo de seu olhar se dirige para se.u alimento futuro; 
sao eles entao que existem, todos eles. 

Tu fazes com que suas palavras tomem impulsos, 
inspiras seu questionamento, 
fiazes oom que de todos eles se eleve urna grande lamenta~á.o. 
Mas a qui está: eu me levanto em meu esf or90, 
e entretanto tu nao pronuncias as palavras, nao, em verdade, tu nao 

pronuncias as palavras. 

Em conseqüencia, eis o que sou levado a dizer, 
Karai Ru Ete, Karai Cpy Ete: 
os que nao eram pouco numerosos, 
os destinados a terra indestrutível, a terra eterna que nenhuma pequenez 

altera, 
todos esses, tu fizestes coro que em veTdade eles questionassem, outrora, 

a propósito das normas futuras de sua própria existencia. 
E certamente, eles as conheceram em sua perfei9áo, outrora. 

E se, quanto a rnim, minha natureza se. liberta .de sua costumeira im-
perfei~áo, 

se o sangue se liberta de sua costumeira imperfeigao de antanbo: 
entao, certamente, isso náo provém de todas as coisas más, 
mas de que meu sangue de natureza imperfe.ita, minha carne de natu

reza imperfeita, se mexam e expulsem para longe deles sua 
imperfei9áo. 

É por isso que tu as pronunciarás em abundancia, as palavras, 
as palavras da. alma excelente, 

para aquele cuja face nao apresenta nenhum sinal.2 
Tu as pronunciarás em abundanda,, as pala'?"as. 
Oh! Tu, Karai Ru Ete, e tu, Karai Chy Ete, 
para todos os destinados a terra indestrutível, a terra eterna, 
que nenbuma pequenez altera, 
Tu,. Vós!S-4 



NOTAS 

1 . Descri9ao do movimento da dan9a ritual. 
2. Is to é, para aquele que recusa o batismo cristao. 
3 . Es se texto f oi recolhido em junho de 1966 no Leste do Paraguai. 

Foi gravado em língua indígena e traduzido com a ajuda de Léon 
Cadogan. A ele nossos agradecimentos. 

4 . Estudo inicialmente publicado em Echanges et Communicatjons 
( Coletanea de estudos oferecida a Claude Lévi-Sttauss por ocasiao 
de seu 609 aniversftrio). J. Pouíllon e P. Maranda, éd. Paris-Haia~ 
Mouton, 1970. 
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JX. Do Um sem o Múltiplo 

, 

Era depois do dilúvio. Un1 deus calculista e astuto ensinava a seu 
filho como recompor o mundo: "Eis o que farás, meu filho. Disp5e os 
fu ndamentos futuros da Terra imperfeita .. . Coloca urna boa malha como 
fundamento futuro da Terra. . . é o pequeno parco selvagem que vai 
provocar a multiplicagao da Terra imperf e ita. . . Quando ela ti ver alcan-
9ado o tamanho que desefamos, eu te prevertirei, meu filho . . . Bu, Tupa, 
sou aquele que vela pela manutenc;ao da Terra . .. " Tupa, senhor do 
granizo, da chuva e dos ventos, aborrecia-se, sentia-se sozinho para 
brincar, precisava de companhia. Mas nao qualquer um, nem em 
qualquer lugar. Os deuses gostam de escolher seus parceiros. E Tupa 
queria que a nova Terra fosse urna Terra imperfeita, urna terra má, 
capaz entretanto de acolher os pequenos seres destinados a nela habi
tarem. E por isso que, previdente, ele sabia de antemao que teria de 
enfrentar J\rande Ru Ete, o senhor de urna bruma que, pesada e tenebrosa, 
se exala do cachimbo que ele fuma, tornando inabitável a Terra imper
feita. ''Eu canto mais do que l'rande Ru Et~. Eu saberei o que fazer, 
eu voltarei. Farei coro que a bruma seja leve a Terra imperfeita. Somente 
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assim os pequenos. seres que enviamos para lá se sentirao revl;got?dos, 
felizes. Aqueles que envic:tmos para a Terrá, noSsós netos, -esses peda~0s 
de nós, serao felizes. Quanto aos outros, de-V:etnos enganá-Ios .. '' 'F:ravesso: 
assim .era o divino Tupa. · 

Queín fala a~sim em no me do deu~? Que mortal. destemiélo se 
igiiala sem tremer a um d9s poderosos do ª1to? Ele nao é, doido, ·entre
tanto, esse modesto habitante da Tetra! É um de.sses pequenos seres a 
quem, desde o início dos· tempbs, Tupa confiou o cuidado de sua l):IÓ
pria distra9áo. É um índio guarani. Rico em conhecimento das. coisas, 
ele reflete sobre o destino dos seus., q:ue se denomin.atn a si pr6pr:ios, 
com altiva e amarga certe~a, os.: últimos Homens. Os deuses :revelam 
algumas vezes. s.eus desígnios. E ele, d karai hábil em ouvi-Ios"e dedi~ado 
a dizer a verdade, revela-a aos có_nipanlieitos. 

Aquela noite, Tup·a. o inspirava; s~a boca era por I~so dhdna,, ele 
próprio era o deus e narrava a g~nes-e da Tetra imperfeita, ywy mba' 
emégua, a estada maliciosamente atribuída a felicidade dqs guarani. Ele 
falou longaruente; é a 1uz qas chamas clareava nietamorfoses: ora o 
rosto calmo do indif eteme TlJpa e a a,,nplitude c-onceclida da liaguagem 
grandiosa,. ora a tensao inquieta <,le, qm. retomo mqito huma,n.0, e. pC}la
vras estranhas. Ao discur;so do deus sucedia a procura d~ seu s:enticlo, o
pensamento de um mortal se ·exer.citava em traduzir-lhe a en.ganadera 
evidencia. Os divinos nao pre,cisam refletir. .E os últimos Homens, 
no que' lhes conceme, nao se n~signam: últimos se.ni dúvi€la;, mas sabe.ndt1 
por que. E eis que os Iábios inspirado& do karai, dissiparartL <í enigma 
da desgra9a, glosa inocente e contata9ao glacial, cujo brilho nenhum 
ressentimento vem alterar: "As coisas em sua totalidade sao uma: e 
pata llÓS que nao deSejatnO'S isso, elas. sao más.'' 

Obscuriclade e profundidad e: el as certam·ente nao faltam nesse 
fragmento. O pens.amento que aí se ·enuncia selieita duplamente. por sua 
dureza" por sua origem. P0is é um pensamento de s~lvagem, auior 
ánóriimo, velho xama gu.arani, no fundo dé urna flore·sta do Paraguai. 
E sente-se perfeitainente qve ela na9 nos é de todo es,tranha. 

Trata-se da ,genealogia da d0.s·grac;a. As eoisas sao ·más,. indica o 
texto, os. homens · sao os habitantes de urna Te.rra imperf'eita; de· uma 
Terra má. Sempre foi assim. Os guaraní estao aeostumados a desgra~a, 
nao é nada de novo para eles, nada s.urpree.ndente. Eles já tiiiham 
eonhecimento dela bem antes da chegada dos ócic:J~p.tais., que naQ.9 lhe& 
ensinarani sobte esse assunto. Os guaraní ngnca f'Qram borr~r selv~gens: 
pe.rseguiam-nos sem trégua a convicgao d~e nao terem sido feitos para 
a desgra~a e a certeza de atingirem · algum dia ywy mara-ey., a Tetra 
$em Mal. E seus $libios, sempre. meditando S'Obre os mei0s .de atingi-la, 
refletia~ sobre ó problema da origeni. Por que h&bitarnos uma Terra 
impetfeita? A grandeza da lliterrQga9ao responde o heroís-mo da res-
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posta: se a existencia é injusta, os homens nao sao culpados; e nao 
precisamos nos desculpar, por existirmos de modo imperfeito. 

Mas onde se enraíza essa imperf eic;ao que ataca os homens e que 
nós nao desejamos? Ela provém do fato de que "as coisas em sua 
totalidade sao uma". Articulac;ao inesperada, de natureza a fazer tremer 
até a vertigem a mais longínqua aurora do pensamento ocidental. É 
entretanto bem isso o que dizem, o que proclamaram sempre - e até 
as mais rigorosas, as mais loucas conseqüencias os pensadores ·guaranis: 
a desgrac;a se engendra na imperfeic;ao do mundo, porque de todas as 
coisas que compoem o mundo imperf eito, pode-se dizer que sao ttma. 
Ser um: é a propriedade das coisas do ·mundo. Um: é o nome do 
Imperfeito. Em suma, resumindo a virulenta conéisao de seu discurso, 
que diz o pensamento guarani? Ele diz que o Um é o Mal. 

Desgrac;a da existencia humana, imperfeic;ao do mundo, unidade ao 
mesmo tempo que fenda inscrita no amago das coisas que compoem o 
mundo: · eis o que recusam os índios guaranis, e eis o que os Ievou em 
todos os tempos a procurar um óutro espac;o, para lá conhecer a felici
dade de urna existencia curada de sua ferida essencial de urna existencia 
desdobrada sobre um horizonte liberto do Um. Mas qual é ele, esse 
nao-Um tao obstinadamente desejado pelos guarani? A perfeic;ao do 
mundo é lida no múltiplo, de acordo com urna divisao familiar a meta
física ocidental? E os guarani, ao inverso dos antigos gregos, afirmam 
o Bem lá onde, espontaneamente, nós o desqualificamós? Mas se se 
encontra entre os primeiros insurrei~ao ativa contra o império do Uro, 
entre os segundos, ao contrário, nostalgia contemplativa o Um, nao é 
todavia o Múltiplo que é afirmado pelos índios guarani, pois eles nao 
descobrem o Bem, o Perfeito, na dissoluc;ao rnecfurica do Urn. 

Por que as coisas a que se atribuí o caráter de unidade caem por 
isso mesmo no campo mau da imperfei~ao? Urna interpretac;ao, aparen
temente motivada pela letra do fragmento, deve ser entretanto afastada: 
a do Um como Todo. O sábio guarani declara que "as coisas em sua 
totalidade sao urna"; mas ele nao menciona o Todo, categoria talvez 
ausente desse pensamento. Ele explica que eada "coisa", tomada l.IIDa 
a urna, que comp6e o mundo - o céu e a terra, a água e o fogo, 
os vegetais e os animais, os homens enfim - é marcada, gravada pelo 
selo maléfico do Um. O que é urna coisa una? Em que se reconhece a 
marca do Um sobre as coisas? 

Urna é toda coisa corruptível. O modo de existencia do Um é o 
transitório, o passageiro, o efemero. Aquilo que nasce, cresce e se desen
volve somente para perecer, isso será o <lito Um. O que significa isso? 
Chega-se aqui, indiretamente, através de um estranho acionarnento do 
princípio de identidade, ao fundamento do universo religioso guaraní. 
Atirado para o lado do corruptível, o Um toma-se signo do Finito. A 
terra dos borneos só encerra ern si imperfeic;ao, podridao, feiúra: 
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terra feia, o OU:tró nome da teita m;:\~ Ywy tnbrl e megua é o 
reino da mottei De toda coísá etñ movimento sobre uma trajetótia, de 
toda coisa mortal, dir-se-á - o pensamento guarani diz - que eta é 
urna. O Um: ancoragem da morte. A morte: destino daquil0 que é um. 
Por que sao mortais as coisas que compoem o· mua.d0 imperfeito? 
Porque sao finitas, porqU,e sao inc,,omplet.as. Aquilo que é corrqptível 
morre de inaeabamento, o Um qualifica o incompleto. 

Talvez enxerguemos mais claro soere isso agora. A ierra imper
feita,, onde "as coisas ein sqa tbtalidade sae uma"' é. o reiij.o do incom .. 
pléto e, o espac;o do finito,,' é o c(!mp9 de aplica~ao rigorosa do 
princípio de identidade?; País dizet que A = A, que i~tQ é ísto, e que· 
um homem é um home:m, ·é declarar a0 mesmo tempo que A nao é 
nao-A, que isto nao é. aquilo, e que os homens nao sa0 deuses. Nomear 
a unidade nas coisas" nomear as coisas~ segundo sua unidade,. é também 
assinalar-lhés o limite, o finito, o incompleto. E descobrjr tra..gicamente 
que esse· pqde.r de designar o mundo e de determinar seus s~res - isto 
é isto, e nao outra ·COÍSa, 0.S guaraní· sao hb:tµens, e nao óutta CDÍ'$a -
nao é senao a irrisao do vetdadeito poder, do pode.t secreto que pode 
silenciosamente enunciar que isto é isto, ·e ao 'Jifú!smo tempo aquil0i, que 
os guaranís sao homens, e ao mesmo tempo deuses. Descoberta tr.ágica, 
poiS nó~· nao desejr,imos isso, nós que sabemos eaganadora a nossa lin
guagem, nós que nunca póupamos esfot:cos para alcan~ar a pátria da 
verdadeira linguageín, a morada inóoítuptível dos deuse.s, a Terra sem 
Mal,, onde nada do que existe pode ser dito Um. 

Na regiao do .nao-Un1, onde a infelicidade é. abolida, .o milho 
cresce sozinbo,, a flecha traz a ca&:a aqlJ.eles· que nao tem níais ne.c~s
sid~dé de ca~ar, o flqxo regrado dos Qªsam,entos é deseonheeido, os 
home11$, ~ternarpeute jovens, vivem eternamente. Um habitante d.a 
Terra ·sem Mal nao pode. ser qualífioado univocamente.: ele ·é um 
home,m, sen1 dúvida, mas também o outro do homem, um deus. O Mal 
é. o Um. O Bem nao é o múltiplo_" mas o dois, ao mesmo tempo a um e 
seu outro, o dois que designa verdadeiram'ente os seres completos. /wy 
marrrey, destina~ao dos Últimos Homens, nan abriga mais, homens, 
nao abriga mais deuses: sornen te iguais, deuses-homens, homens-deuseS; 
tais que nenhum dentre eles se aiz segundo o Um. 

Povo entre todos religioso, através dos sécqlos presos a sua recusa 
altaneita de sujei9ao a terra hnperfeita, povo de loucos orgulhosos que 
se estimava o suficiente para desejar colocar-se na fileira dos divínos,1 

OS Índios guaranís vagabundavam ainda, outrora, a procura .de '8Ua 

verdadell;a ter.ra natal, que eles supunham., qué sabiam situada l:á 
longe, do lado do sol nascente, "o lado qe nossa face'-'. E muitas vezes, 
chegados Iá, nas praias, nas fronteiras da terra má, qua'Se a vista da 
meta,. o mesmo ardil dos deuses, a mesma dot, o mesmo fracasso: 
obstáculo a eternidade, o mar indo com o sol. 
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Eles nao sao mais dd que p0uGos, e se perguntam se nao esta0 
ptestes a vi ver a mofte dos 'deuses,, a :viver sua própl'.ia morte. N ós 
somos os últimos Hamens. E, entretanto, eles nao abdic,am, eles depres
.sa super:am seu abatimento, os kar4j, os profetas. De onde Jñes vem a 
for~a de nijo renunciar? Setiam, cegos, msens~tos? É ql!e o peso do 
fracasso, o silencio no ceu azul, a repetí9ao da. desgra~a, ,nunGa che;gain 
ao Gonhecimento deles. Naó conseiitem os deuses em falar, algumas 
vezes? Nao há sempre, em algum lugar na profundeza da fknresta, um 
Eleito a e.scuta de seu discurso? Tupa:, naquela noite, renovava a · pro~ 
messa antjga, pela boca de . um índio em guem habitava o espírito do 
deus. "Aqueles que enviamos. sobre a· terra imp.erfeit11, meu filho, 
f aremos com que eles prosperem. Eles enoc:fnttarao suas futura~ esposas, 
eles ás desposarao e delás terao filhos: a fim de q'f;l,e possarh atingir 
as palavras rque de nós surgetn. Se eles nao as atingitem, nao haverá 
nada de bom para eles. Tuclo isso,. nos o sabemos perfeitamente." 

Bis por que, indiferentes a todo o resto - o conj_unto das eoü;as 
que sao uma -~ preo.cupados somente em afastar uma desgra~:a que 
nao de,gejaram, eis por que os índios guaranis &e rejubilam sem alegria 
aq ouvir ainda urna vez a voz do deus: "Bu, Tupa, -eu vos dou estes. 
éonselhos. Se -um dess·es saberes permanecer em vessas orelhas., ·em 
vossd ·ouvido, conhe;cereis meus vestigios. . . Assiin semente vós atingi
reis a meta que vos foi indieada . . . E·u me v:ou 13ara longe, -eu me vou 
para longe, nao me ver-eis mais. Em c,ons,eqüencia, meus nonie~, ntio 
os percais.''1 

NOTA 

l. Estudo publicado inicialniérite em L'Ephém~r,é (19-2:0, 1972-73) . 
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• 

,- X. Da tortura 
nas sociedades primitivas 

1 . A LEI, A ESCRITA 

Supoe-se que ninguém deixe de pensar na dureza da lei. Dura lex 
sed lex. Diversos meios foram inventados, segundo as épocas e as 
sociedades, a fim de conservar sempre fresca a recordac;ao dessa dureza. 
Entre nós, o mais simples e recente f oi a generalizac;ao da es cola, 
gratuita e obrigatória. A partir do momento ero que a instruc;ao se 
impós a todos, a ninguém mais assistia o direito de, sem mentira -
sem transgressao -, alegar o seu desconhecimento. Pois, por ser 
dura, a lei é ao mesmo tempo escrita. A escrita existe e1n fun~ffo da le], 
a lei habita a escrita; e conbecer urna é nao poder mais desconhecer a 
outra. Toda lei é portanto escrita, toda escrita é índice de lei. Os 
grandes déspotas que servein de marcos para a história nó-lo ensinam, 
assim como todos os reis, imperadores, faraós, todos os Sóis, em suma, 
que souberam impar aos povos a sua Leí : sempre e por toda a parte, 
a escrita reinventada proclama de" pronto o poder da lei, gravada na 
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pedra, pintada sobre as cascas das árvores, desenhada nos papiros. 
Até mesmo os quipos dos incas podem ser considerados urna esc;rita. 
Longe de se reduzirem a simples processos mnemotécnicos de conta
bilidade, as cordinhas amarradas eram de antemáo, necessariamente, 
uma escrita que afirmava a legitimidade da lei imperial, e o terror que 
ela devia inspirar. 

2. O CóDIGO, O CORPO . 

Que a lei encontre uma forma de- inscrever-se em espa~os ines_pe
rados é o que nos pode ensinar esta ou aquela obra literária. O funcio
nário de A colonia penal1 ex.plica minuciosamente ao visitante o funcio
namento da máquina de escrever a lei: 

"Nossa senten9a nao é severa. Grava-se simplesmente, com 
auxilio dn rastelo, o parágrafo transgredido sobre a pele do 
culpado.Vai-se, por exemplo, escrever no corp·o desse condenado 
- e o funcionário apontava para o homem: 'Respeite o seu 
superior' ." 

E, ao visitante que se surpreende ao saber que o condenado desco
nhece a senten9a que o atinge, o funcionário, cheio de bom senso, 
responde: 

"Seria inútil levá-la ao conhecimentd dele, urna vez que vai 
aprende-la no próprio carpo." 
E, mais adiante: 

"V o ce viu que nao é fácil ler es se texto com os olhos; pois 
bem, o hornero a decodifica coro suas feridas. É sem dúvida um 
enorme trabalho: nao necessárias seis horas para terminar.~' 

Kafka designa aqui o carpo como superfície de escrita, como 
superfíci.e apta para receber o texto legível da lei. 

E se alguém objetar que é impossível adaptar ao plano dos fatos 
sociais o que nao passa de imagina9ao de escritor, poder-se-á responder 
que o delirio kafkiano aparece, no caso, roais como urna antedpac;ao, e 
que a ficc;ao literária anuncia a mais contemporanea das realidades. O 
testemunho de Martchenko2 ilustra com sobriedade a tríplice alianc;a, 
entrevista por Kafka, entre a lei, a escrita e o carpo: 
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"E entao nascem as tatuagens. 
Conheci dois antigos prisioneiros comuns transformados 'pri

sioneiros políticos'; um respondia ao cognome Moussa, o outro a 
Mazai. Eles tinham a testa e as faces tatuadas: 'Comunistas= Car
rascos', 'Os comunistas sugam o sangue do povo'. Mais tarde, eu 
iria encontrar muitos deportados. trazendo máximas desse tipo gra
vadas sobre os seus rostos. Na maioria das vezes, suas testas api:e
sentavam, em letras garrafais: 'ESCRAVOS DE KRUCHTCHEV', 
'ESCRA VO DO P.C.U.S.'." 

Mas alguma coisa, na realidade dos campos da URSS no decorrer 
da década 60-70, ultrapassa até a fiq;ao da colonia penal. É que, aquí, 
o sistema da lei precisa de urna máquina para escrever o seu texto 
sobre o corpo do prisioneiro que suporta~passivamente a preva, enquanto, 
no campo real, a tríplice alian~a, levada até o seu ponto extremo de 
estreitamento, elimina a própria necessidade da máquina: ou antes, 
é o prisioneiro em pessoa que se transf arma em máquina de escrever 
a lei, e que a inscreve sobre seu próprio carpo. Nas colonias penais da 
Mordávia, a dureza da lei eneontra, como meio para enunciar-se, a mao, 
o próprio corpo do culpado-vítima. O limite é alcan~ado, o prisioneiro 
está inteiramente j ora da l~i: quem o diz é o seu corpo escrito. 

3. O CORPO, O RITO 

É muito extenso o número de sociedades pnIDit1vas que mostram 
a importancia por elas atribuída ao ingresso dos jovens na idade adulta 
através da institui~ao dos chamados ritos de passagem. Esses rituais 
de inicia9ao constituem muitas vezes um eixo essencial, ero rela~ao ao 
qua! se ordena, em sua totalidade, a vida social e religiosa da comu
nidade. Ora, quase sempre o rito iniciatório considera a utiliza9ao do 
corpo dos iniciados. É, sem qualquer intermediário, o corpo que a 
sociedade designa como único espa90 propício a conter o sinal de um 
tempo, o tra~o de urna passagem, a determinac;ao de um destino. Em 
qual segredo inicia o rito que, por um momento, toma 00m.pleta pós:-Se 
do corpo do iniciado? Proximidade, cumplicidade do corpo e do 
segredo, do corpo e da verdade revelada pela iniciac;ao: o reconheei
mento disso leva a precisar a interroga9fto. Por que é necessário que o 
corpo individual seja o ponto de encontro do éthos tribal, por que o 
segredo só pode ser comunicado medianfe a opera9ao social do rito 
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sobre o corpo dos jovens? O corpo mediatiza a aquisi~ao de um saber, 
e esse saber é inscrito no corpo. Natureza desse saber transmitido p~lo 
rito, fun~ao do corpo no desenrolar do rito: dupla questao em que se 
resolve o problema do sentido da inicia~ao. 

4. O RITO, A TORTURA 
.. 

"Oh! horribile visu, et mirabile dictu! Graºas a Deus, termi
nou, e eu vou poder lhes contar tud,o aquilo que vi." 

Geoi:ge Catlin3 acaba de assistir, durante quatro días, a grande 
cerimonia anual dos .índios mandan. Na descri9&0 que dela nos oferece, 
de finura exemplar, como os desenhos que a ilustram, a testemunba nao 
pode deixar, apesar da admira~áo que sente por esses grandes guer
reiros das Planícies, de manifestar o seu espanto e horror diante do 
espetáculo do rito. O fato é que, se, através do cerimonial, a sociedade 
se apodera do corpo., ela nao o faz de qualquer maneira: quase que 
de modo constante - e é isso que aterroriza Catlin - o ritual submete 
o corpo a tortura: 

"Um a um, os jovens, já atingidos por quatro dias de com
pleto jejum e por tres noites insones, avan~aram em dire~ao aos 
seus carrascos. Chegara a hora." 

Coro furos pelo corpo e estiletes enterrados nas cbagas, enforca
mento, amputa9ao, a derradeira corrida, carnes rasgadas: parecem 
inesgotáveis os recursos da crueldade. E, no en tanto: 

''A impassibilidade, eu poderia até mesmo dizer a serenidade 
com que esses joverrs suportavam o martírio, era ainda mais 
extraordinária do que o próprio suplício . . . Alguns deles, ao 
perceberem que eu estava desenhando, fixaram seus olhos nos 
meus e sorriram; mas, ouvindo a faca arranhar-lhes a carne, eu 
nao conseguia reter as lágrimas." 

De urna tribo a outra, de urna a outra regiao, diferem as técnicas, 
os meios, os objetivos explícitamente afirmados da crueldade; mas a 
meta é sempre a mesma : provocar o sofrimento-. Em outra obra,4 tive
mos a oportunidade de descrever a inicia~ao dos jovens guaiaquis, 
cujas carpos, em toda a sua superfície, sao escavados e revolvidos. A 
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dor acaba sempre· tornando-se insuportável: sem proferir palavra, o 
torturado desmaia. Entre os famosos mbaya-guaicuru do Chaco para
guaío, os jovens, ao alcan~arem a idacle de adíniS:s:a0 na classe dos 
guerreiros, deviam passat pel~ 11rova db ·sofrímento. ·coro U1'D. agut;ado 
osso de jaguar, perfuravarn-lhes o penis e outta:s partes db corpo~ O 
pre~o da inieiagao, também ali, e·ra o silencio. 

Poder-se-iam rnultjplicar ao infinito. OS. e~emplos que s.e_ri.<am unani
me~ em nos ensinar uma única e" mesma. c;,oisa.: nas &,ociedades p):"imi
tivas, & tortura é a esséncia do ritual de itiiciaQ'.eo. Mas e~s~ crueldade 
imposta ao éorpo, será que ela nao visa a avaliar a,. capacidage cJ;e 'resis
tencia física dos jovens, a torna:r a sociedade oonfiante na qualidade 
dos seus membros? Seria o objetivo da tortura 1;¡,o .rito apenas f orneeer 
a oportunidade de demonstrag:ao de um yr;i.lor individual? €atlin ~X..prime 
perf eitamente esse ponto de vi~i.a clás~ico: 

"Me:u oora9ao padeceu com tais espetaculb·s-, e eostumes 
ta0 abomináveis enehetam-me de desgasto: estou, porém., pr0nt© 
- e de todo o cora9ao - a desculpar os Indios~ a pe.rdoar-lhes 
as, s.uper~ti~6es que os_ levaIIJ. a atos de tal selvageria., e.m vij:tude 
da coragefu que detnoi;i:stram,. do seu notável poder de íe.sislencía, 
do seu excepci9nal estoicismo, em suma."' 

Entretante, se nos Iimitarm0s ·a . essa interpreta~ao., estaremos. con
denados ·a desconhecer 'ª fun9iio· do sofrimento, a reduzir infinitamente 
o ij.}cance de seu propó$ito~ ~· esquecer que a t.ribo., através dele, ensina 
alguma coisa ao indivíduo .. 

5. A TORTURA, A MEMóRIA 

Os responsáve.is p,ela inicia~ao procuram estar segurG>s de que a 
intensida,de do sofrúnento chegou ao seü limite máximo. Uma faca de 
bamou seria mais dó que suficiente·, entre, os guaiaq11i,, para cortar a pele 
dos iniciados. Mas isso niio seria bastante doloroso.. E necessário, pois, 
utilizar urna pedra que, em vez de. cortar, rulacere. Por isso, um 
homem conhecedor do assu.ntQ Vc:\Í procurar, UO Jeíto de certos (iachos, 
essas pefuas que se prestam a tóítl,lta ... 

Georg.e Cailin constata entre os. mandan urna 1gual preocup.a~ao 
com a intensidade de sofrimento: . . . . , 
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" ... O primeiro médico levantava entre os dedos cerca de 
dois centímetros de carne, que ele perfurava de um lado a outro 
com a sua faca de escalpar, cuidadosamente morsegada, a fim 
de tornar a opera<;ao mais dolorosa." 

E, a semelhan<;a do escarificador guaiaqui, o xama dos mandan 
nao manifesta a menor compaixao: 

"Os carrascos aproximavam-se; examinavam-lhe o corpo, 
escrupulosamente. Para que o suplicio cessasse, era preciso que ele 
estivesse, segundo dizem, inteiramente morto, isto é, desmaiado . .,' 

Na exata medida em que a inicia<;ao é, inegavelmente, urna com
prova9ao da coragem pessoal, esta se , exprime - se é que podemos 
clize-lo - no silencio oposto ao sofrimento. Entretanto, depois da 
inicia9ao, já esquecido todo o sofrimento, ainda subsiste algo, um saldo 
irrevogável, os sulcos deixados no corpo pela opera9ao executada coro 
a faca ou a pedra, as cicatrizes das feridas recebidas. Um hornero iniciado 
é um homem marcado. O objetivo da inicia<;ao, em seu momento de 
to,(tura,. é marcar o cnrpo: no ritual iniciatório, a sociedade impr.ime a 
sua marca no carpo dos jovens. Ora, urna cicatriz, um sulco, urna marca 
sao indeléveis. Inscritos na profundidade da pele, atestarao para sempre 
que, se por um lado a dor pode nao ser mais do que urna recorda9ao 
desagradável, ela foi sentida num contexto de medo e de terror. A 
marca é um obstáculo ao esquecimento, o próprio corpo traz impressos 
em si os sulcos da lembranc;a - o corpo é uma 1nemória. 

Pois o problema é nao perder a memória do segredo confiado pela 
tribo, a memória desse saber de que doravante sao depositários os 
jovens iniciados. Que sabem agora o jovem ca9ador guaiaqui, o jovem 
guerreiro mandan? A marca proclama com seguranc;a o seu pertenci
mento ao grupo: "Es um dos nossos e nao te esquecerás disso." Ao 
missionário jesuíta Martin Dobrizhoffer5 faltam palavras para qualificar 
os ritos dos abipone, que tatuam cruelmente o rosto das jovens, quando 
se verifica a sua primeira menstruac;ao. E, a urna delas que nao c-0n
segue sopitar um gemido diante das espetadelas, eis que, furiosa, grita 
a ancia que a tortura: 
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"Basta de insolencia! Nao fazes jus a nossa ra~a! Monstruoso 
ser para quem urna leve cócega produzida pelo espinho se torna 
insuportável! Porventura nao sabes que pertences a ra<;a daqueles 
que consigo trazem as f eridas e que se enfileiram entre os vence
dores? Tu cobres os teus de vergonha, frágil mu1herzinha! Pareces 
mais mole do que o algodao. Nao há dúvida de que morrerás 
solteira. Por acaso algum de nossos heróis te julgará digna, ó 
medrosa, de te unires a ele?" 



E lembra-nos . como, certo dia, em 1963, os guaiaqui se certifi
caram da verdadeira "nacionalidade" de urna jovem paraguaia: arran
cando-Ihe todas as roupas, descobriram-lhe nos bra~os as tatuagens 
tribais. Os brancos tinham-na capturado quando era crian~a. , 

Avaliar a resistencia pessoal, proclamar um pertencimento social: 
tais sao as duas fun~oes evidentes da inicia~ao como inscri~ao de marcas 
sobre o corpo. Mas estará realmente aí tudo o que a memória adquirida 
na dor deve guardar? Será de fato preciso passar pela tortura para que 
baja sempre a lembran9a do valor do eu e da consciencia tribal, étnica, 
nacional? Onde está o segredo transmitido, onde se encontra o saber 
revelado? 

6 . A MEMóRIA, A LEI 

O ritual de inicia~ao é urna pedag0gia que vai do grupo ao indiví
duo, da tribo aos jovens. Pedagogia de afirma~ao, e nao diálogo: é por 
isso que os iniciados devem permanecer silenciosos quando torturados. 
Quem cala consente. Em que consentem os jovens? Consentem em acei
tar-se no papel que passaram a ter: o. de membros integrais da comu
nidade. Nada falta, nada sobra. E estao irreversivelmente marcados 
como tais. Eis, portante, o segredo que, na inicia~ao do grupo, é 
revelado aos jovens: "Sois um dos nossos. Cada um de vós é semelhante 
a nós, cada uro de vós é semelhante aos outros. Tendes o mesmo nome 
e nao o trocareis. Cada um de vós ocupa entre nós o mesmo espa~o e o 
mesmo lugar : conservá-lo-eis. N enhum de vós nos é inferior, nem 
superior. E niio vos podereis esquecer disso. As mesmas marcas que 
deixamos sobre o vosso corpo vos servirao sempre como urna lembran~a 
disso." 

Ou, em outros termos, a sociedade dita a sua lei aos seus membros, 
inscreve o texto da lei sobre a superfície dos corpos. Supoe-se, pois, que 
ninguém se esquece da lei qµe serve de fundamento a vida social da 
tribo. 

Os primeiros cronistas diziam, no século XV, que os índios brasi
leiros eram pessoas sem f é, sem rei, sem lei. É certo que essas tribos 
ignoravam a dura lei separada, aquela que, numa sociedade dividida, 
impoe o poder de alguns sobre todos os demais. Tal lei, lei de rei, 
lei do Estado, os mandan, os guaiaquis e os abipones a ignoram. A lei 
que eles aprendem a conhecer na dor é a lei da sociedade primitiva, 
que diz a cada um: Tu niio és menos importante nem mais importante 
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do que ninguém. A leí, inscrita sobre os corpos, afirma a recusa da 
sociedade primitiva em correr b risco da divísáo, o risco de um poder 
separado de1a mesma, de um poder que lhe eseaparia. A lei primitiva, 
cruelmente ensinada, é urna proibi~ao a desigualdade de que. todos se 
lembrarao. Substancia inerente ao grupo, a leí primitiva faz-se substancia 
do indivíduo, vontade pessoal de cumprir a lei. Ou9amos mais urna 
vez George Catlin: 

"Aquele día, urna das dan9as em círculo parecía intermi
nável. Um infeliz, que- trazia um cranio de alce enganchado a 
urna das pernas., era indefinidamente arras.tado em redor do cír
culo e fazia inúteis esfor~os para Iivrar-se da carga: nem es.ta se 
soltava nem a carne se rasgava. O pobre rapaz corría um perígo 
de tal monta que clamores de cl~mencia elevaram-se da multidáo. 
Mas a dan~a continuava, e prosseguiu até que o mestre-de-cerimo
nias, em pessoa, deu ordem para parar. 

Era um jovem particularmente belo. Logo recuperou os sen
tidos e, nao se sabe como, as for9as Ihe voltaram. Examinou cal
mamente a perna dilacerada e sangrenta e a carga ainda engan
chada a carne; depois, com um sorriso de desafio, arrastou-se 
através da multidao que se abría diante dele até a Campina ( em 
nenhuma hipótese os iniciados tem o direito de andar enquanto os 
seus membros nao se virem livres de todos os estiletes). Logrou 
percorrer mais de um quilómetro, até um sítio afastado onde per
manecería sozinho por tres dias e tres noites, sem socorro ou 
comida, implorando o Grande Espírito. Esgotado esse tempo, a 
supura~ao libertou-o do estilete e ele voltou a aldeia, andando 
sobre as maos e os joelhos, pois se encontrava num tal estado 
de esgotamento que náo podia levantar-se. Pensaram-lhe as feridas., 
deram-lhe de comer, e ele em breve se restabeleceu." 

Que for~a empurrava o jovem mandan? Nao era, por certo, uro 
impulso masoquista, mas o desejo de fidelidade a lei, a vontade de 
ser, sem tirar nem por, igual aos outros iniciados. 

Toda lei, dizíamos, é escrita. Eis que se reconstitui, de certa 
maneira,. a tríplice alian~a já identificada: corpo, escrita, lei. As cica
trizes desenhadas sobre o corpo é o texto inscrito da lei primitiva, é, 
nesse sentido, urna escrita sobre o carpo. As sociedades primitivas s·ao, 
dizem-no com veemencia os autores do Anti-<Edipe, sociedades da 
marc(Jfiio. E, nessa medida, as sociedades primitivas sao, de fato, socie
dades sem escrita, mas, na medida em que a escrita indica antes de tudo 
a lei separada, distante, despótica, a Iei do Estado, que escrevem sobre 
os seus carpos, indica os co-detentos de Martchenko. E, exatamente, 
nunca o afirmaremos com bastante enf ase, é para conjurar essa lei, lei 
que institui e garante a desigualdade, é contra o Estado que se coloca a 
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lei primitiva. As sociedades arcaicas, sociedades da marca, sao sociedades 
sem Estado, sociedades contra o Estado. A marca sobre o corpo, igual 
sobre todos os corpos, enuncia: Tu nao terás o desejo do poder, nem 
desejarás ser submisso. E essa lei nao-separada só pode ser insarita 
num espa<;o nao-separado: o próprio corpo. 

Adinirável profundidade dos selvagens, que de antemiio sabiam 
tuda isso, e procuravam, ao pre<;o de urna terrível crueldade, impedir 
o surgimento de urna crueldade ainda mais terrível: a leí escrita sobre 
o carpo é uma lembran~a inesquecível. 6 
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XI. A sociedade contra o Estado 

As sociedades primitivas sao sociedades sem Estado; esse julga
mento, de fato, em si mesmo correto, na verdade dissimula urna opiniao, 
um juízo de valor, que prejudica imediatamente a possibilidade de cons
tituir urna Antropologia política como ciencia rigorosa. O que de fato 
se enuncia é que as sociedades primitivas estao privadas de alguma 
coisa - o Estado - que lhes é, tal como a qualquer outra socieda
de - a nossa, por exemplo - necessária. Essas sociedades sao, por
tanto, incompletas. Nao sao exatamente verdadeiras sociedades - nao 
sao policiadas -, e subsistem na experiencia talvez doloJ"osa de urna 
falta - falta do Estado - que elas tentariam, sernpre em vao, suprir. 
De um modo rnais ou menos confuso, é realmente o que dizem as cro
nicas dos viajantes ou os trabalhos dos pesquisadores: nao se pode ima
ginar a sociedade sem o Estado, o Estado é o destino de toda socied~de. 
Descobre-se nessa abordagem urna fixa~ao etnocentrista tanto mais sólida 
quanto é ela, o mais das vezes, inconsciente. A referencia imediata, 
espontanea, é, se nao aquilo que melhor se conhece, pelo menos o mais 
familiar. Cada um de nós traz efetivamente em si, interiorizada como 
a fé do crente, essa certeza de que a sociedade existe para o Estado. 
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Como conceber entao a pr6pria existencia das soeiedades primitivas, 
a nao ser como espécies, a margem da história universal, sobrevivencias 
anacrónieas de urna fase distante e, em toda a parte aliaS,, n~ muito 
ultrapas·sada? Recon11ec_e-s_e aqui a qufra face do etfiocentri~mo, a ~on
vicc;~io complementar de que a liistórra tem utn sentido único, de .que 
toda sociedade está condenada ,a inserever~se ness:a his.tória e a p.ercor
rer as suas etapas que, a partir da selvageria, conduzem a civ·Hiza9ao. 
"Todos os pov0s policiados foram selvagens'·'~ escre.ve Raynal. ·Mas 
o registro de uma evolu~ao evidente . de. forma alguma fu11damtnta uina 
doutrina que, relacionando arbitrariamente Q. estado efe civilizáQáó co.m 
a civiliza9ao do Estado, designa este· último éomo termo ne'cessário 
atribuído a toda s6>ciedade. Pode_,se en.tao indagar o qu·e manteve os 
último.s povos ainda s.elvagens. 

Por trás das formula9óes _modexnas., o velho evolu,eionismo per
manece~ na ve,rdade, intacto. Mais delicado pata se dissimular na lih
guagem da Antrop.ologia, e nao máis na da Fílost>fia,. e1e aflor~ c:ontudo 
ao nÍyel das talegorlas que pretend'©in ser científicas. Já se petcebeu 
que; quase sempte, as sociedades ,arcaicas sao .de.terminadas de maneira 
negativa, sob t> tiritério da falta: sociedades sem Estado_, s0eiedades, sem 
escrita; sociedades sem história. MHstra-se,, c,omo sendo d:a mesma ordem 
a determ.ina~ao dessas sociedades no plano económico: sociedJ1des de 
ec0nomia de sübsistencia. Se, ca,m _is~o, quisermos significar que as: so
ciedades primitivas descqnheoem a econom'ia de merca.do. onde sao 
eseoados os excedentes da produ~ao, i:iada afirmamos de motlo estrit0, 
e contentamo-nos 'em destacar mais uma falta, sempre com re~eréncia 
ao nosso proprio mundo: ,essas sociedades quo nao possuem Estado., 
escrita, historia, também nao d.isp6~m de mere,a.do. Todavia, pode obje
tar o bom senso, para que setve uin mercado,. se na9 pos~ui exc·edentes? 
Ora,, a idéia de economía de subsisténciá c·ontém em si mesma a afir111:a-
9ao implícita de que, se as sociedades primitivas nao produzem exce
dentes1 é porque sao incapazes de fazé-1o, inteiramenle t>cupadas que 
estariam em produzir o mínimo necessário a sobrevivencia, a subsisten
cia. Imagem antiga, se.mpre eficaz, da miséria dos s0lva;ge;ns. E,. a f.ilu 
de explicar essa incélpaciqade dás $OCiedades primitivas ge sair da estag
na~~i'o de vlver o dia-a-dia, dessa aliena9ao perrnanénte na busca de . 
alimentos, invocam-se 0 subequipamento té·onico,, a inferioridade tec
nológica. 

O que ocorre na realidade?. Se entendemos por técnica o conjunto 
dos processos de que. se munem os homt:(ns1 nao para assegurarem o 
domínio absóluto da n~tw.ezá (Jsso só vale para o nosso mundQ. e se-u 
insano projeto cartesiano cujas conseqüeilcias ecológicas mal come<;a
mos a medir), mas para garantir um ·ctemínio do meio natural adaptado 
e relativo as suas necessidades, entao nao mais podemos falar em infe
rioiidade técnica das sociedades primitivas : elas de·monstram urna ca
paeidade de ~atisfazer suas necessidades pelo menos igual a.quela de que 



se orgulha a sociedade industrial e técnica. Isso equivale a dizer que todo 
grupo humano chega a exercer, pela for~a, o mínimo necessário de 
domina~ao sobre o meio que ocupa. Até agora nao se tem conhecimento 
de nenhuma sociedade que se haja estabelecido, salvo por meio de coa
~ao e violencia exterior, sobre um espa~o natural impossível de domi
nar: ou ela desaparece ou muda de território. O que surpreende nos 
esquirnós ou nos australianos é justamente a riqueza, a imagina~ao e 
o refinarnento da atividade técnica, o poder de inven9ao e de eficácia 
demonstrado pelas ferramentas utilizadas por esses povos. Basta fazer 
urna visita aos museus etnográficos: o rigor de fabrica~ao dos instru
mentos da vida quotidiana faz praticamente de cada modesto utensílio 
urna obra de arte. Nao existe portanto hierarquía º<? campo da técnica, 
nem tecnologia superior ou inferior; só se pode medir um equipamento 
tecnológico pela sua capacidade de satisfazer, num determinado meio, 
as necessidades da sociedade. E, sob · esse ponto de vista, nao parece 
de forma alguma que as sociedades primitivas se mostraram incapazes 
de se proporcionar os meios de realizar esse fim. Esse poder de inova9ao 
técnica testemunhado pelas sociedades primitivas desdobra-se sem dú
vida no tempo. Nada é fornecido de urna só vez, há sempre o paciente 
trabalho de observa~ao e de pesquisa, a longa sucessao de ensaios, erras, 
fracassos e exitos. Os historiadores da pré-história nos dao notícia de 
quantos milenios foram necessários para que os homens do paleolítico 
substituíssem as grosseiras facas ou os rudes machados de dois gumes 
peJas admiráveis laminas do solutreano. Segundo outro ponto de vista, 
observa-se que a de$coberta da agricultura e a do:tnestica~ao, das plantas 
sao quase contemporaneas na América e no Velho Mundo. E impcie-se 
constatar que os ameríndios em nada se mostram inferiores, muito pelo 
contrário, no que se refere a arte de selecionar e diferen~ar múltiplas 
variedades de plantas úteis. 

Detenhamo-nos por um momento no funesto interesse que levou 
os índios a quererem instrumentos metálicos. Com efeito, ele está direta
mente relacionado com a questao da economía nas sociedades primitivas, 
mas nao da rnaneira que se poderia acreditar. Bssas sociedades estariam, 
segundo se afirma, condenadas a economía de subsistencia em razao 
da inferioridade tecnológica. Como acabamos de ver, esse argumento 
nao tem fundamento em direito nem em fato. N em em direito porque 
nao eJciste escala abstrata pela qual se possam medir as c:'intensidades'' 
tecnológicas: o equipamento técnico de urna sociedade nao é diretamente 
comparável aquele de urna sociedade diferente, e de nada serve opor 
o fuzil ao arco. Nem em fato, urna vez que a Arqueologia, a Etnografia, 
a Botanica etc. nos demonstram precisamente o poder de rentabilidade 
e de eficácia das tecnologias selvagens. Por conseguinte, se as sociedades 
primitivas repousam numa economia de subsistencia, nao é por lhes 
faltar urna habilidade técnica. A verdadeira pergunta que se deve formu
lar é a seguinte: a economia dessas sociedades é realmente urna econo-
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mia de subsistencia? Precisando o sentido das expressóes: se por ec.ono
mia de subsistencia nao nos contentamos em entender economia sem 
mercado e sem excedentes - o que seria um simples truísmo, o puro 
registro da diferen~a -, entao coro efeito se afirma que esse tipo de 
economia permite a sociedade que ele funda tao-somente subsistir, afir
ma-se que essa sociedade mobiliza permanentemente a totalidade de 
s uas for~as primitivas para fornecer a seus membros o mínimo necessário 
a subsistencia. 

Existe aí um preconceito tenaz, curiosamente co-extensivo a idéia 
contraditória e nao menos corrente de que o selvagem é pregui9oso. Se 
ero nossa linguagem popular· diz-se " trabalhar como um negro", na 
América do Sul, por outro lado, diz-se "vagabundo como um índio". 
Entao, das duas urna: ou o hornero das sociedades primitivas, america
nas e outras, vive em economia de subsistencia e passa quase todo o 
tempo a procura de alimento, ou nao vive em economia de subsistencia 
e pode portanto se proporcionar lazeres prolongados fumando em sua 
rede. l sso chocou claramente os primeiros observadores europeus d_os 
índios do BrasiJ. Grande era a sua reprova~ao ao constatarem que lata
góes cheios de saúde preferiam se empetecar, como mulheres, de pin
turas e plumas em vez de regarem com suor as suas áreas cultivadas. 
Tratava-se portanto de povos que ignoravam deliberadamente que é 
preciso ganhar o pao com o suor do próprio rosto. lsso era demais, 
e nao durou muito: rapidamente se puseram os índios _para trabalhar, 
e eles come~aram a niorrer. Dois axj.omas, com efeito, parecem guiar 
a marcha da civiliza~ao ocidental, desde a sua aurora: o primeiro esta
belece que a verdadeira sociedade se desenvolve sob a sombra protetora 
do Estado; o segundo enuncia um imperativo categórico: é necessário 
trabalhar. 

Os índios, ef etivamente, só dedicavam pouco tempo aquilo a que 
damos o nome de trabalho. E apesar disso nao morriam de fome. Os 
cronistas da época sao unanimes em descrever a bela aparencia dos 
adultos, a boa saúde das numerosas crian9as, a abundancia e variedade 
dos recursos alimentares. Por conseguinte, a economia de subsistencia 
das tribos indígenas nao implicava de f0rma alguma a angustiosa busea, 
em tempo integral, de alimento. Urna economia de subsistencia é, pois, 
compatível com urna considerável Iimita9ao do tempo dedicado as ati
vidades produtivas. Era o que se verificava com as tribos sul-americanas 
de agricultures, como, por exemplo, os tupis-guaranis, cuja ociosidade 
irritava igualmente os franceses e os portugueses. A vida económica 
desses índios baseava-se sobretudo na agricultura, e, acessoriamente, 
na ca9a, na pesca e na coleta. Urna mesma área de cultivo era utilizada 
por um período ininterrupto de quatro a seis anos. Em seguida, era 
abandonada, por esgotar-se o solo ou, mais provavelmente, em virtude 
da invasao do espa90 destacado por urna vegeta9ao parasitária de difícil 
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elimina~áo. O grosso do trabalho, efetuado pelos homens, consistia em 
arrotear, por mei'o de um machado de pedra e com auxílio do fogo, 
a superfície necessária. Essa tarefa, realizada no fim da esta~ao das 
chuvas, mobilizava os homens durante um ou dois meses. Quase todo 
o resto do processo agrícola - plantar, mondar, colher - , em confor
midade com a divisao sexual do trabalho, era executado pelas mulheres. 
Donde a seguinte conclusao feliz : os homens, isto é,, a metade da popu
la~áo, trabalhavam cerca de dois meses em cada quatro anos! O resto 
do tempo era passado em ocupa96es encaradas nao como trabalho, mas 
corno prazer: ca~a, pesca; festas e bebedeiras; a satisfazer, enfim, o seu 
gosto apaixonado pela guerra. 

Ora, esses dados maci~os, qualitativos, impressionantes, encontram 
urna brilhante confirma~ao em pesquis~s recentes -· - algumas em cur
so - de caráter rigorosamente demonstrativo, já que medem o tempo 
de trabalho nas sociedades com econoÍnia de subsistencia. Quer se trate 
de ca~adores-nómades do deserto do Kalahari ou de agricultores seden
tários amerindios, os números obtidos revelam urna oivisao média do 
tempo diário de trabalho inferior ~ª!~~as por dia. J. Lizot, que 

1 
vive há muitos anos entre os índios ano---... a Amazonia venezuelana, 
estabeleceu cronometricamente que a dura~ao média do tempo que os 

1 
adultos dedicam todos os dias ao trabalho, incluídas todas as atividades, 

· mal ultrapassa tres horas. Nao chegamos, pessoalmente, a rea1izar cál
\ culos desse genero entre os guaiaqui, ca~adores nómades da floresta 

paraguaia. Mas pode-se as segurar que. os 'índios - homerts e mullieres -
passavam pelo menos a metade do dia em quase completa ociosidade, 
urna vez que a ca~a e a coleta se efetuavam, e nao todos os días, entre, 
mais ou menos, 6 e 11 horas da manha. É provável que estudos desse 
genero, levados a efeito entre as últimas populayoes primitivas, re_sul
tassem - consideradas as diféren~as ecológicas - em resultados muito 
parecidos. 

Eis-nos portanto bem longe da miserabilidade que envolve a idéia 
de economia de subsistencia. Nao só o hornero das sociedades primitivas 
nao está de forma alguma sujeito a essa existencia animal que seria a 
busca permanente para assegurar a sobrevivencia é também ao prego 
de um tempo de atividade notavelmente curto que ele alcan~a - e até 
ultrapassa - esse resultado. lsso significa que as sociedades primitivas 
dispoem, se assim o desejarem, de todo o tempo necessário para aumen
tar a produyao dos bens materiais. O bom senso questiona: por que ra
zao os homens dessas so<;iedades quereriam trabalhar e produzir mais, 
quando tres ou quatro horas diárias de atividade sáo suficientes para 
garantir as necessidades do grupo? De que lhes serviría isso? Qual seria 
a utilidade dos excedentes assim acumulados? Qual seria o destino desses 
excedentes? E sempre pela for9a que os homens trabalham além das 
suas necessidades.. E exatamente essa forga está ausente do mundo pri· 
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mitivo: a ausencia dessa forga externa. define inclusive a natureza das 
·sociedades primitivas. Podemos admitir a partir de agora, para qualificar 
a organiza~ao económica dessas sociedades, a expressao economía de 
subsistencia, desde que nao a entendamos no sentido da necessidade 
de um def eito, de uma incapacidade, inerentes a es se tipo de sociedad e 
e a sua tecnología, mas, ao contrário, no sentido da recusa de um excesso 
inútil, da vontade de restringir a atividade produtiva a satisfa~ao das 
necessidades. E nada mais. Tanto mais que, para examinar as coisas 
mais de perta, há ef etivamente produ~ao de excedentes nas sociedades 
primitivas : a quantidade de plantas cultivadas produzidas (mandioca, 
miJho, fumo, algodao etc.) sempre ultrapassa o que é necessário ~o 
consumo do grupo, estando .essa produ~ao suplementar, evidentemente, 
incluída no tempo normal de trabalho. Esse excesso,. obtido sem sobre
trabalho, é consumido, consµmado , com finalidades propriamente polí
ticas, por ocasiao das festas, convites; visitas de estrangeiros etc. A 
vantagem de um machado de metal sobre um machado de pedra é 
evidente · demais para que nela nos detenhamos : podemos, no mesmo 
tempo, realizar co.m o prime.ira talvez dez vezes mais tr.abalho que cóm 
o segundo; ou entao executar o mesmo trabalho num tempo dez vezes 
menor. E, ao descobrirem a superioridade produtiva dos machados dos 
borneos brancas, os índios os desejaram, nao para produzirem mais no. 
mesmo tempo, mas para produzirem a mesma coisa num tempo dez 
vezes mais curto. Mas .foi exatamente o contrário que se verificou, pois, 
com os machados metálicos, irromperam no mundo primitivo dos índios 
a violencia, a fon; a, o poder, impostos aos selvagens pelos civilizados 
recém-chegados. 

As sociedades primitivas sao, como escreve J. Lizot a propósito dos 
yanomami, sociedade de recusa de trabalbo: " O desprezo dos yanomami 
pelo trabalho e o seu desinteresse por um progresso tecnológico autóno
mo é certo." 1 Primeiras sociedades do lazer, primeiras sociedades da 
abundancia, na justa e feliz expressao de M. Sahlins. 

Se o projeto de constituir urna Antropología economica das socie
dades primitivas como disciplina autónoma tem um sentido, este nao 
pode advir da simples considera~ao da vida economica dessas socieda
des: permanecemos numa etnología da descri~ao, na ,descri~ao de urna 
dimensao niio-autonoma da vida social primitiva. É muito antes, quando 
essa dimensao do "fato social total" se constituí como esfera autónoma, 
que a idéia de uma Antropologia economica parece fundamentada: quan
do desaparece a recusa ao trabalho, quando o sentido do lazer é substi
tuído pelo gasto da acumula~ao, quando, ·em síntese, surge no corpo 
social essa for~a externa que evocamos antes, essa for~a sem a qual os 
selvagens nao renunciariam ao lazer e que destrói a sociedade como 
sociedade primitiva: essa for~a é a for~a para sujeitar, é a capacidade 
de coergao, é o poder político. Mas, em conseqüencia disso, a Antro
pologia deixa desde entao de ser economica, e perde de alguma form a 
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o seu objeto no próprio instante em que ere agarrá-lo, e a econo.mia 
torna-se política. · 

Para o homem das sociedades primitivas, a atividade de produgao 
é exatamettte medida, delimitada pelas necessidades que tem de ser 
satisfeitas, estando implícito que se trata essencialmente das necessidades 
energéticas: a produ9ao é. projetada sobre a reconstitui9ao do estoque 
de energia gasto. Em outros term.os, é a vida como natureza que -
com exce9ao dos bens consumidos socialmente por ocasiáo das fes
tas - fundamenta e determina a quantidade de tempo dedicado a repro
duzi-la. Isso equivale a dizer que, urna vez assegurada a satisfa9ao glo
bal das necessidades energéticas, nada poderia estimular a sociedade 
primitiva a desejar produzir mais, isto é, a alienar o seu tempo num 
trabalho sem finalidade, enquanto esse tempo é disponível para a ocio
sidade, o jogo, a guerra ou a festa. Q-qais as condi96es em que se podem 
transformar essa rela9áo entre o homem primitivo e a atividade de pro
dugao?. Sob que condigoes essa atividade se atribui unia finalidade dife
rente da satisfagao das necessidades energéticas? Ternos aí levantada 
a questao da origem do trabalho como trabalho alienado. 

Na sociedade primitiva, sociedade essencialmente igualitária, os ho
mens sao senhores de sua atividade, senhores da circulagao dos produtos 
dessa atividade: eles só agem em interesse próprio? mesmo se a lei de 
troca dos bens mediatiza a relagao direta do homem com o seu produto. 
Tudo se desarruma, por conseguinte; quando a atividade de produgao 
se afasta do seu objetivo inicial, qµando, e.m vez de produzir apenas 
para si mesmo, o hornero primitivo produz também para os outros, sem 
traca e senz reciprocidade. Só entao é que podemos falar em trabalho: 
quando a regra igualitária de troca deixa de constituir o "código civil" 
da sociedade, quando a atividade de produgao visa a satisfazer as ne
cessidades dos outros, quando a regra de troca é substituída pelo terror 
da dívida. Na verdade, é exatamente ali que se inscreve a diferen9a 
entre o selvagem amazónico e o índio do Império Inca. O primeiro pro
duz, em suma, para viver, enquanto o segundo trabalha, de mais a mais, 
para f azer com que os outros vivam - os q~e nao trabalham, os senho
res que lhe dizem: cumpre que tu pagues o que nos deves, impoe-se 
que tu eternamente saldes a dívida que conosco contraíste. 

Quando, na sociedade primitiva, o económico se deiJca identificar 
como campo autónomo e definido, quando a atividade de produ~ao 
se transforma em trabalho alienado, contabilizado e imposto por aqueles 
que vao tirar proveito dos frutos desse trabalho, é sinal de que a socie
dade nao é mais primitiva, tornou-se urna sociedade dividida em donü
nantes e dominados, em senhores e súditos, parou de exorcizar aquilo 
que está destinado a matá-la: o poder e o respeito ao poder. A principal 
divisao da sociedade, aque1a que serve de base a todas as outras, inclu
sive sem dúvida a divisao do trabalho, é a nova disposi9ao vertical 
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entre a base e o cume, é o grande corte político entte detento.res da 
for~a,. seja ela guerreira ou religklsa,, e sujeítados a essa f ot~á. A telagª-o 
política de poder pi-:ecede. '.e fundamenta a rela~ao .economiea de explo
ra~ao. Antes de s_er económica, a alienagao é política, o poder antecede 
o trabalho, o ec.onomico é uma detiva.~a.o do político, a emergencia 
do .Estado detetminá o aparecimento das Clf;!sses. 

Inacabameuto, ineompletude, falta: nao é absolut.amente desse lado 
que. se revela a natureza das sociedades· primiti\l'as. Ela impoe-se bem 
mais como positividade, eom0 dommie do meio ambiente natural e de 
projeto social, como vontatle livre de nao deixar ·eseap.ar para fora do 
ser nada daquilo que po.ssa a.lterá-lQ, coirompe-lo e dissolve-lo. É a isso 
que nos devemos prender com firmeza: (;ls sociedades primitívas nao ·sa.o 
os embrioes re:tardatários das sociedades ulteriores, dos eorp'O.S soc.~áis 
de deeolagen1 "normal" interrE>mpida pot alguma estranha do.enºa; elas 
nfü:> se encontram no ponto de partida de urna lógica hist6tica que con
cluz diretámente ao termo inscrito de antemao, mas conhecido apenas 
a posteriori, o nosso próprio sistema social. (Se a história é ess:a lógica, 
como podem ainq(t e~stir soGiedades primitivas?) Tudo isso se traduz; 
nó plano da vida económica, pela recqsª das sociedades primitivas em 
se deixarem tragar pelo trabalhó e pela produ~ao, através da deci- · 
Sao de limitar o~ estoques as necessidades sócio-politic.as, da impessi
bilidade intrínseca da concorrencia - de qqe serviria, numa soeiedade 
ptimitiva, ser um ric-0 entre. pobres? - em. ~urna, através da proioigao, 
nao-formulada ainda que dita, da desigualdade. 

O que é que fa.z com que nUín~ soGiedade primitiva .a ecónomia 
nao seja política? Is·so se prel).de,; como se ve, ao fato de que. a ecoilomia 
nela nao funciona de mane'ita aqtonoma. Poder-Be-ia c:lizer que,, nesse 
sentido, as sociedades primitivas sao sociedades sem economía por re
cusarenz a ecortoniia. Mas de:ve-se entao classificar tatnbem como ausén
cia a existencia do político nessas sociedades? É preciso atltnitir que, 
por se tratar de sociedades ' 'sem lei e s.em reí", o ca1npo do político 
lhes falta'? E nao tornaríamos dessa forma a cair na ro-tina clássica 
de um etnocentrismo para o qual a falta assinal.a em todos os níveis 
as diferentes sociedades? 

Abordemos pois a questao do político nas so,ciedades primitivas. 
Nao se trata simplesmente de um problema "interessante"?. de um tema 
reservado apenas a re.flexao dos esf>eclalistas, pois a Etnologia ganha 
a& dimensoes de urna teoria geral (a construir) da sociedade ,e da his
tória. A extrema diversidad.e dos tipos de organi:ta~ao social, a abunct&n
cia, no tempo e no espa90, de sociedades dessemelhantes, nao impedem 
entretanto a possibilidade de urna ordem na descontinuidade, a possi
bilidade de urna redu~ao dessa multipllcidade infinita de difetengas. 
Redu~ao maci~a, urna vez que a bistóFia só nos oferece,. de fato, dois 
tipos de sociedade absolutamente irredutíveis um ao outro, duas· ma-
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croclasses, cada unta das quais reúne em si sociedades CJUe; além de 
suas diferen9as, tem em eomum alguma coisa de fundamental. .Existem 
por um lada as sociedade$ primitivas., ou sociedades s.em· Estad.o,· ~' por 
autra lado, .as sociedad:es co.m Estado.·. É a pre.sen9a ou a auseneia qa 
forma~ao estatal (suscetível de a~sumir múltiplas formas) tjúe forneoe 
a toda sbciedad,e o seu elo lógico, que traºa uma Iiíiha de írre•ersível 
descontinuidade entr~ as sociedafles:. O aparecimento do Estado realizou 
a grande divisao tipológica entre se1vaget1s e civilizados~ e tra~ou tuna 
indelével Iinh11 de separa9ao além da qual tuclo mudou;, pois o Temµo 
se t0rna História. Tem-se freqüentemen:te des.c.oberto - e ·com raza.o -
no movimento da história mundial duas · acelera~.oes .decisivas do seu 
rjtmo. O m0t0:r da pi;imeira foi o que sé denomina a revo.lu9:~9 neolítica 
(dotnestica9ao aos aniinais., agricultura,. desd0bett.a das artes da teeela
gem e da cerámica, sedentaríza~ao aénseq}iente dos grupos humanes 
etc.). Estamos ainda vivendo, e cada vez tnais (se nos é lícita a expres
sao) no pro1ongamento da segunda acelera9ao, :a revolu~ao industrial 
d0 século X.IX. 

Evidentemente nao há clúvida .ae que a linha de. separa~ao neolítica 
transtorn0u de. modo con$iderável aS' eondi<;óes cle. e.xist~ncia mat~i'.'ial 
dos povoª outro.ra paleolíticos. _Mas es:sa ttan&'f"orma~ijo tetia sido t~o 
radical a ponto de afetár em sua maís eKttema píófundidade a ess6'ncia 
das sociedades? Pode-se falar em um funcionamento diferente dos sis
temas sociais., conforme sejam eles pré-rreolítieos ou pós-neolít·ieos? A 
experiéncia etnográfiGa indica antes o contrário. Á passagem. do noma
dismo a sedentarizacao sf}ria a conseqüehcia mais Fica da revolugao neb
lí'fjca,. no senti.c!o de que permití.u, atrav©s da ·c9nceii\taé'a9 de urna po
pula9ao estabilizada, a formagao das eidades e,,~ mais adiante" dos 'apa
relhos de Estado. Mas estamos c.onven€idos de. que; ao fazer iS.SG>, todo 
"eomplexe" tecnocultural desprovido. d·e agricuhuva está necessariamente 
fadado ao nomadismo. Eis o que :é e.tnografícamente inexato: urna e.co
,nomia de ca\:a, pes9a e coleta nao exige obrigatoriamente \!ID modo 
de vida nom~de. Vá:rios e~emplos, tªnto na Ainéric-a cómo em. outros 
lugares,, o at€stam: a ausencia cile agricultura é com]1>atív.el c0m o se
dentarism@ .. Is.so levaría a supor, entao, que, s·e certos povos nao ·efie
garam a possuir agricultura, no momento ern que ela era ec:olog.icamente 
possível, nao foi pox inG.apacidad.~, atraso teqnol6gico, infeiioridade .. cul
tural, porém, mais simplesmente, porque dela n&;o tiQham necessidade. 

A bist6ria pó.s-colomhiana da AnJérica apr:esenta o caso de popu~ 
lagoes de agricultores sedentári0s que, sob 0 efeito de urna revolu~ao 
técnica (conquista do eavalo e,, aeessoriamente,_ aas armas de fogo), 
preferiram abandonar a agricultura para se dedicarem de maneira quase 
exclusiva a cac;a, cujo rendifuentb éra multiplicado pela mobilidade dez 
vezes maiór proporcionada pelo cava.lo. A partir qo montentb em que 
se tornaram eqüestres, as tríb0s das· planíci~es ha América do Norte ou 
as do Chaco, na AmétiC'a da. Sul, i'ntensificar,am e estender~m os seus 
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deslocan'le1:1fos·: contudo, estamos aí bein lónge do nomadismo.em que re
caem geralinente os l;landos de· c~c;·acjores-coletor~s ( cofllo os gua~aquis 
do Paraguai~, e o abandono da agricultura nao se traéluziu,, para os. gru~ 
pQs em que.sta@_, pela disp.ersao demográfica,, nem ,pela transforma~au 
da orgaaiza~ao social anterior. 

Que nos é ensinadn por .esse moviménto do maior número de so
,ciedades que pas.saram da ca~a a agricultura e pelo movim~ente invets'o, 
de alguma.s outras, que, partindo da agricriltura, cheganam i ·ca~a? É 
que isso parece efetivar..:se _se'm que· .ecorrá qualquer mudanga na natureza 
.da sociedade; que esta. pero;ianece idéntica a sí mesma enquanto s.e 
transformam. ªPelfa§ a~ suas. c~ndi<;:C~·es de · exist-ene'ia m~terial; que a re
volu~·ao neolítica., se por um lado afétou co11siderayel~.ente, ~ sem dúvtda 
facilitou, a vida material dos grupos humanos de enfa0, por outro lado 
nao acarreta de marreira automátíca urna pettutoag·ao da ordem social. 
Em outtbs termós; e no que tange as sociedade~ priníitiv:ás,, ~ muqan~a 
ªº nível do que o marxismo .elfama a inffa-estrutura eoon:ó.miQa nao 
determina de mudo algum o seu i"e:flexo eonseqijent~; a superesttutura 
·política, já que esta surge independente da sua base material. O con
tinente ·americano ilustra claramente a autonomia tespe~tiva da econo
mia e da .sociedade. Grupos de ca9adores-peseadores-ctoletores, nómades 
ou nao, apre·sentan1 as mesmi!S propriedades sóeío~politieas que os seu,s 
vizinhos agricultores se.dentários: ''infra-estrutunrs ''- dífereates, ~'superes
trutura" identica. lnversamente, as sociedades mes.©ameticanas - so
ciedades imperiais, s·ociedades com Estado.. - eram tdbutárias de uni'a 
agricultura que, mais intensiva que ,aJhures, nao ficava muito longe,: do 
ponto de vista d.O' seu nív~l e~onomico, da agricultura das tribos '~selva
.gens" da Flor~sta Txopical : "irifra-estÍuturá" identica, "supercestrutur~:S'' 
diferentes, urna vez que~ num dos qas_o,s, se trata de .sociedades sern 
E&tado, e, oo outro, de EsJadqs acabados~ 

:E entao a ruptura polítiqa - e naQ a ·mudanga económica - q~e 
é decisiv~. A verdadeir~ revoh.Jg,ao,. na protó-histófía da h'U1manidade, 
nao é a do neolítico,. u.ma ~ez que· elc;l j_:>'Qde muito bem qeíxar intaeta 
a antiga organiza~ao ~ocial, mas a revolu~-&o potitica, é eS'sa apari~aó 
m.istetios~, irretrersível, mortal para as sóeiedade:s priinítivas,, o que ct>
nhece1n0s sob o nome de, E'stado. E se 'Se q_niser conservar os concei~os 
•marxistas de infra-estrutura e, de superestrutura, ent'ao t.alvez seja neces ... 
sário a-oeitar reconhecer que a infta-t&ttutura é o po'títico e que a supe
restrutura é o económico. Somente uma con:vulsa0 estrutura1, abissal, 
pode tra.nsfo11nar, destruindo..:a c0mo tal, a s©eiedade primitiv:a~ aquilo 
que faz $:u;rgÍI em SeU seio, 0U do ex.terior, aquil© cuja ausen:cia mes,ma 
define. essa sociedade, a autoridadé da hieraiquia., a .r_ela~ao de poder_, 
a domiuagao dos homep.s, o Estado. Seria váo pfoourat sua órigem 
numa hipotética modifica~·ao das rela~<)es de produ~ao na se>ciedad:e 
primitiva, modifi0"19ao que, dividindo p<1uco a poueo a soe-iedade em 
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ricos e pobres, exploradores e explorados, conduziria mecanicamente a 
instaura9ao de um · órgao de exercício do poder dos primeiros sobre os 
segundos, ao aparecimento do Estado. 

Hipotética, essa modiffo~agao da base económica é, n1uito mais ain
da, impossíveJ. Para que, numa dada sociedade, o regime de produ~ao 
se transforme no sentido de urna maior intensidade de trabalho que 
visa a urna produ9ao acrescida de bens, é necessário ou que os homens 
dessa sociedade desejem essa transforma~ao de sen genero de vida tra
dicional, ou que, mesmo nao a desejando, eles se vejarn obrigados por 
urna violencia externa. No segundo caso, nada advérn da própria socie
dade, que sofre a agressáo de· urna for~a externa ern beneficio da qual 
o regime de produ~ao vai modificar-se : trabalhar e produzir mais para 
satisfazer as necessidades dos noves senbores do poder. A opressao po
lítica determina, chama, per1nite a explqra~ao. Mas a evoca~áo de urna 
tal "encena~ao" nao serve de nada, urna vez que ela coloca urna origem 
externa, ~ontingente, imediata, da violencia estatal, e nao a lenta reali
dade das condi~oes internas, sócio-economicas, de seu aparecimento. 

O Estado, dizem, é o instrumento que permite a classe dominante 
exercer sua domina9ao violenta sobre as classes dominadas. Seja. P&ra 
que haja o aparecimento do Estado, é necessário pois, que exista antes 
divisao da sociedade e.m classes socíais antagonióas, ligadas entre si por 
rela~o de explora~áo. Por conseguinte, a estrutura da sociedade -
a divisao em classes - deveria preceder a emergencia da máquina 
estatal. Observemos de passagem a f~agilidade dessa concep~ao pura
mente instrumental do Estado. Se a sociedade é organizada por opresso
res capazes de explorar os oprimidos, é que essa capacidade de impor 
a aliena9ao repousa sobre o uso de urna for9a, isto é, sobre o que faz 
da própria substancia do Estado "monopólio da violencia física legítima". 
A que necessidade responderia desde entao a existencia de 11m Estado, 
urna vez que sua essencia - a violencia - é imanente a divisáo da 
sociedade, já que é, nesse sentido, dada antecipadamente na opressao 
exercida por um grupo social sobre os outros? Ele nao seria senao o 
inútil órgao de urna fun~ao _preenchida antes e albures. 

Articular o aparecimento da máquina estatal com a transforma9áo 
da estrutura social leva semente a recuar o problema desse aparecimento. 
E entao necessário perguntar por que se produz, no seio de urna socie
dade primitiva, isto é, de urna sociedade nao-dividida, a nova divisao 
dos homens em dominantes e dominados. Qua! é o motor dessa trans
forma~ao maior que culminaría na instala~ao do Estado? Sua energia 
sancionaría a Iegitimidade de urna propriedade privada previamente sur
gida, e o Estado seria o representante e o protetor dos proprietários. 
Muito bem. Mas por que se teria o surgimento da propriedade privada 
num tipo de sociedade que ignora, por recusá-la, a propriedade? Por 
que alguns desejaram proclamar um dia: isto é meu, e como os outros 
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deixaram qqe se ~stabelecesse assllll o germe daqúilo qrie a sociedade 
prim:ítiva ignora, a autoridade, a optessao~ o Estado? O que ho'je -se 
sabe das soeiedades primitivas nao permite mais_ procurar no nível eco
nomice a 0rigem do político. Nao é nesse solo que se en.Fáíza a árvore 
genealógica. do Estado. Nada existe, no funcionamento econ0miee de 
i;ima sociedade piim,itiva, de urna so~i'ed~de ·~em Estado;, que permita 
a inttodu9ao da diferenca ent_re rnais ricos e m~is pobres, pois ·aí _nirigµélll 
tero o estranho desejo de fazet, posslJir,_ parecer mais que s.e:u vizinho .. 
A capacidade, igual entre todos, de ·satisfnzer as nece"ss~daaes mate
riais, e a troca de hens e serv~Q0S, que impede constantemente o ac.úmu
lb privado dos bens? tornam simplesmente impossível a eelósao de um 
tal desejo, desejo de posse. que é de fat~ desejp: de poder. A sociedade 
primitiva, prime,ira so.ciedade de abundancia; nao oeixa 1.'1.enhum espa~o 
para ó desejó. de superabundanci4;1. 

As so'eiedades primitivas sao so·cieqades · s~m Bstad9 potque, . Relas,, 
o Estado é. impossível. R entretanto todos os póvos civili~ados fotaf:n 
primeiramente ·selv~gens : o que fez coro que o Estado deixasse de ser 
impossível? Por que os ]?<;>vos 9essaráifi de set ·s~lv~gens? ()ue fotn)idável 
acontecimentb, que· rev0lu9~0 permitiram o apa.t-etimentó da figura do 
Dé,spota, daq-µele que comanda os que obedécem? De onde pr.orvém o. 
poder político? Mistério, talv:ez provisório, da origem. 

Se. paree© ainda impossível determinar as condir;.oes de apareci
mento do Estado, podemos em tr0ca pi:ecis-:ar as condiqoes de, seu nae>
:apareciment0, e os textos que, foram ·aquí .reunido.s t~ntam cercar o es
pa~o do púlítico nas sociedades sem Estado. Sem fé; sem lei~ sem rei: 
o que n:o século XVi o Ocidente dizia dos índios pode estende:r-s.e sem 
difítuldade .a toda soeiedade ptimitiv:a. Este pode ~l'er mesru.o o cnftério 
de· distinc;ao: urna sociedade' é primitiva se nela falta o rei, eomo fonte 
legítima da leiJ isto é,, a máquina estatal Invetsárnente,, toda sociedade 
nao-primitiv.a é. urna ~oeiedi;\de de Estado: pouco importa o re.gime. sóeig,. 
economico em vigor. É, por isso que podemos íeágtupar numa mesma 
classe os grandes despotismos ar9ª1_cos - r,eis,, imperatlotes d~a China 
ou dos Andes, f.araós -, as mo,narquias m,áis· recentes - .o Estado suu 
,eu - ou os sistemas sociaís contemporaneos, q\ler o capitalismd seja 
liberal como na Europa ocid~nf.ál, ou qe Estado como alh\lres ... 

Portan to,: a tribo nao possui ll:ID rei, tt1as um ehefe. qutr nao é. chef e 
de- Estado. O que significa isso? Simplesm:ente que o -chefe nao dispoe 
de nenhuma autoridade" de nenhum p.ode.r ae eoer~ao, de nenhum .weio 
de dar um.a ordem. O chefe nao é um comando, a_s, pessoas cla tribo nao 
tem nenhum dever -de. obediéncia. O e.~~pafo da chef ia ndQ é ó lugar do 
poder, e a figun~ {mal denomitia.tla) do "cliefe'~ selv~gé~ nao prefigura 
em nada (\quela de · um fututo déspota. Certatnente nao é da chefia 
ptirhitiva que se pode· deduzir d aparelho estatal em geral. 
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Em que o chefe da tribó nao prefigura e 'Chefe de Estado,? Em 
g¡¡e uma tal antecipaq.ao da Estado é, impos-sível no mund0 dos S'elva:
:gens? Es.sa des,continuidade radical - que torna impensável -uma passa .. 
gem progresslva da chefia prüniti:va a ináqurna estatal - se funda na
turalmente nessa rela~ao de éxclu~iao que coloca o poder político no, 
exterior da ahefia. O que se de:ve imaginar é um chefe s.em poder; utila 
institui§ao, a chefia, estranha a sua essencia, a autoridade<O As fam~oes 
do ~efe, tal corno foram analisadas acima, mostram perfeitamente que 
nao se trata de fun~oes de. autoridade. Ess,encialmente encarre.gadQ de 
resolver Os conflitos que podem surgj.r entr~ individuqs, famílias1 linhª'" 
gens etc., ele ·s·ó dispóe, para· restab-ele.cer a ordem e a concótdia~ do 
prestigio que lhe teconhe:ce. a sociedade.. Mas evídentemente prestígio 
nao significa poder; e os meios que b chef e deté;m para realizar sua 
tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo ,d.a palavra: nao para 
arbitrar entre as partes apostas., ,pois Q _c.befe nao é uni juiz e nao p ·0de 
se permitir tomar partido _por uni ou gor outro; ma$ para, armado ape
nas de ~ua eloqüencia., tentar persuadir as pessoas da Qec~ssidade c;le &e 
apazigJ1ar, de renunciar as injúrias, d~ imitar os ances(rais que sernpre 
vivetatn no bom entendimento. Einpre·endimento ouja vitóri:á nuncá é 
certa, aposta sempre mcerta, pois a palavra de ch.~f e niío t~m f:or9á dé, 
teL Se o esf or~o de persuas·ao frac,as.sa, en tao o conflito corre o tisc-o 
de se resolver pela viol8neia e o prestígi0- do ·chefe· pode, muito bem 
nao ·sobrevivel' a isso, urna vez que ·ele. deu provas de 'sua iro:potencia 
em realizar o que S'e espera dele. 

Em fun~ao de que a tribo estima que tal hom~m é digB0 de ser 
um che'fe? No fim das con tas, someñte em fungao de s\l·á compet&úci~ 
"tééniea": dons otatórios, habilidade como ca9adQr., capacidad~ de 
ooordenar as atíyidades guer.reir.as, ofensivas ou defensivas. E, cle forma 
a~guma, a sooiedade deixa o ebefe ir além desse litnite técnico, ela jamais 
deíx<a urna superiotidade técnica se tt'ansfarmar em aut©ridade polítiea. 
O .ehefe está a serviyo da soeiedade, é a socieclade e.ro si mesma ver
qadeiro lugar do poder - que exerce eorim tal sua autoridade sobre o 
chefe. É por isso que é impossível para o chefe. alterar essa rela~ao 
em seu proveito, colocar a sociedade- a seu pr6prio seryi~o, e:xercer 
sobre a tdbo o que denominan1os poder: a soeiedáde primitiva nunca 
'tolerar.:á que seµ chefe se transforme en1 déspota. 

Grande vigilancia, de .algµma f orttla, a que a tribó submete o chef e, 
prisioneitb em uro espa~o do qual ela rrao o. deixa sait. Mas tem ele 
des·ejo de 'Sair? :E pos-sí-vel que um ehefe deseje .ser che.fe? Que ele. queir-a 
substituir o 'Servi~o e 0, interesse do grupo pela realiza~ao do ~eu ·própr.io 
desejo'? Que a satisfªcao do seu interess~ pessoal ulttápasse a s:ubmissao 
ao projeto cóletivo? Em virtude do estteito controle a que a socie.dade -
por sua natureza de soeiedade primitiva e, nab~ ·é claro., por cuidado 
consciente e deliberado de vigilancia - submete, camo toda o resto, 
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a prática do líder; raros sao os casos de chefes colocados ern situa<;ao 
de transgredir a lei primitiva: tu nao és mais que os outros. Raros 
certamente, mas nao inexistentes.: acontece as vezes que um chefe queira 
bancar o ·chef e, e nao por cálculo maquiavélico~ mas antes porque de
finitivamente ele nao tero escolha, nao pode fazer de outro modo. Ex
pliquerno-nos. Em regra geral, um chef e nao tenta (ele nem mesmo 
sonha) subverter a relac;ao normal (conforme as normas) que mantém 
com seu grupo, subversao que, de servidor da tribo, faria dele o senhor. 
Essa relac;ao normal, o grande cacique Alaykin, chefe guerreiro de urna 
tribo abipone do Chaco argentino, a definiu perfeitamente na resposta 
que deu a um oficial espanhol que queria 'convence-lo a levar sua tripo 
a urna guerra que ele nao desejava: ''Os abipones, por um costutne 
recehido de seus ancestrais, fazem tudo de acordo com sua vontade e 
nao de acordo com a do seu cacique. Qabe a mim dirigi-los, mas eu nao 
poderia prejudicar nenhum dos meus sem prejudicar a mim mesmo; se 
eu utilizasse as ordens ou a fbrc;a coro meus companheiros, logo eles 
me dariarn as costas. Prefiro ser amado e nao temido por eles." E, nao 
duvidemos, a maior parte dos chefes indígenas teria tido o mesmo 
discurso. 

Existem entretanto exce~oes, quase sempre ligadas a guerra. Sa:. 
bemos com efeito que a prepara9ao e a condu9ao de urna expedi9ao 
militar sao as únicas circunstancias em que o chefe pode exercer um 
mínimo de autoridade, fundada sornente, repitamo-lo, em sua compe
tencia técnica de guerrear. Urna vez · as coisas terminadas, e qualquer 
que seja o resultado do combate, o chefe guerreiro volta a ser um chefe 
sem poder, e em nenhuma hlpótese o prestígio decorrente da vitória 
se transforma em autoridade. Tudo se passa precisamente sobre essa 
separa9.ao mantida pela socJedade entre poder e prestígio, entre a glória 
de um guerreiro vencedor e o comando que lhe é proibido a exercer. A 
fonte mais apta para saciar a sede de prestígio de um guerreiro é a 
guerra. Ao mesmo tempo, um chefe cujo prestígio está ligado a guerra 
nao pode conservá-lo e refor9á-lo senao na guerra: é urna espécie de 
fuga impulsiva para a frente que o faz querer organizar sem eessar expe
di96es guerreiras das quais ele conta retirar os beneficios (simbólicos) 
aferentes a vitória. Enquanto seu desejo de guerra corresponder a von
tade geral da tribo, e.m particular dos jovens páta os quais a guerra é 
também o principal meio de adquirir prestígio, enquanto a vontade. do 
cbefe nao ultrapassar a da soeiedade, as rela96es habituais entre a se
gunda e a primeira manter-se-ao inalteradas. Mas o risco de urna ultra
passagem d0 desejo da sociedade pelo desejo do seu chefe, o risco para 
ele de ir além do que <leve, de sair do estreito limite determinado a sua 
fun9ao, esse risco é permanente. O chefe as vezes aceita corre-lo, tenta 
impor a tribo seu projeto individual, tenta substituir o interesse coletivo 
por seu interesse pessoal. Alterando ·a relagao normal que determina o 
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líder como meio ao servic;o de um fim socialmente definido, ele tenta 
f azer da sociedade o meio de realizar um fim puramente privado: a tribo 
a servifo do che/e, e nao n'lais o chef e a servi~o da tribo. Se "isso fun
cionasse", entao teríamos aí a terra natal do poder político, como coer
gao e violencia, teríamos a primeira encarnagao, a figura mínima do 
Estado. Mas isso nunca funciona. 

No belíssimo relato dos 20 anos que passou entre os yanomami,2 

Elena Valero fala Iongamente de seu primeiro marido, o líder guerreiro 
Fousiwe. Sua história ilustra perfeitamente o destino da chefia selvagem 
quando ela é, por for~a das coisas, levada a transgredir a lei da soeie
dade primitiva que, verdadeiro lugar do poder, recusa cede-lo, recusa 
delegá-Io. Fousiwe foi entao reconhecido como "chefe'' por sua tríbo 
em virtude do prestígio que adquiriu como organizador e condutor d.e. 
ataques vitoriosos contra os grupos inimigos. Ele dirige conseqüente
mente guerras desejadas por sua tr.ibo, ºcoloca a d.isposi9áo de seu grupó 
sua competencia técnica de hornera de guerra, sua coragem, seu dina
mismo, e é o instrumento eficaz de sua sociedade. Mas a infelicidade 
do guerreiro selvagem é que o prestígio adquirido na guerra se perde 
rapidamente, se nao se renovam constantemente as fontes. A tribo, para 
a qual o chefe é apenas um instrumento apto a realizar sua vontade, 
esquece facilmente as vitórias passadas do chefe. Para ele, nada é defi
nitivamente adquirido e, se ele quer devolver as pessoas a memória tao 
facimente perdida de seu prestígio e de sua glória, nao é apenas exaltan
do suas antigas faganhas que o conseguirá, mas antes. suscitando a 
ocasiao de novos feítos bélicos. Um guerreiro nao tem escolha: ele está 
condenado a desejar a guerr.a. É e.xatamente aí que passa o limite do 
consenso que o reconhece como chefe. Se seu dese.jo de guerra coincide 
com o desejo de guerra da sociedade., esta continua a segui-lo. Mas se 
o desejo de guerra do chefe- tenta se estabelecer sobre uma sociedade 
animada pelo desejo de paz - com feíto, nenhuma sociedade deseja 
sempre guerrear -, entao a rela9ao entre o chefe e a tribo se modifica, 
o líder tenta utilizar a sociedade como instrumento de seu objetivo 
individual, como meio de sua meta pessoal. Ora, nao o esque~amos, 
o chef e primitivo é um chef e sem poder: como poderia ele impor a 1ei 
de seu desejo a urna sociedade que o recusa? Ele é ao mesmo tempo 
prisioneiro de seu desejo de prestígio e de sua impotencia em realizá-lo. 
O que pode entáo ocorrer? O guerreiro está destinado a solidao, a esse 
combate duvidoso que só o conduz a morte. Tal foi o destino do guer
reiro sul-americano Fousiwe. Por ter querido impar aos seus uma guerra 
que e]es nao desejavam, foi abandonado por sua tribo. Só lhe restava 
lutar sozinho nessa guerra, e ele morreu crivado de flechas. A morte 
é o destino do guerreiro, pois a sociedade primitiva é tal que niio permite 
que a vontade de poder substitaa o desejo de prestígio. Ou, em outros 
termos, na sociedade primitiva, o chefe, como possibilidade de vontade 
de poder, está antecipadamente condenado a 111orte. o poder político 
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isolado é impossível na sociedade primitiva; nela nao há lugar, nao há 
vazio que o Estado pudesse preencher. 

Menos trágica em sua conclusáo, mas ,muito semelhante no seu 
desenvolvimento é a histórja de um outro líd~r indígena, infinitamente 
mais célebre que o obscuro guerreiro amazónico, urna vez que se trata 
do famoso chefe apache Jerónimo. A leitura de suas Memórias,3 se bem 
que bastante futilmente re-coJbidas, se revela muito instrutiva. Jerónimo 
nao passava de uro jovem guerreiro como os antros quando os soldados 
mexicanos atacaram o acampamento de sua tribo e massacraram mulhe
res e crian9as. A familia de .J eronimo foi interramente exterminada. As 
diversas tribos apaches se aliaram para se vingar dos assassinos e Jeró
nhno foi encarregado de conduzir o combate. Sucesso completo para 
os apaches, que eJiminaram a guarni~ao mexicana. O prestígio guerreiro 
de Jerónimo, principal artífice da vitó~ia, foi imenso. E, desde ess·e mo
mento, as coisas mudam, alguma coisa se passa. em Jerónimo, alguma 
coisa sucede. Pois se, para os apaches, satisfeitos com urna vitória que 
realiza perfeitamente seu desejo de vingan\:a, o caso está de alKuma 
forma acabado, para Jerónimo, os rumores sao outros: ele quer conti
nuar a se vingar dos mexicanos e considera insuficiente a sangrenta 
derrota imposta aos soldados. Mas ele nao pode, é elaro, atacar soziriho 
as aldeias mexicanas. Tenta pois, convencer os seus a fazer urna nova 
expedic;ao. Inutilmente. A sociedade apache, urna vez realizado o obje
tivo coletivo - a vinganc;a - aspira ao repoúso. O objetivo de Jero
nimo é, portanto, um objetivo individual para cuja realiza\:ªº ele pre
tende arrastar a tribo. Ele quer fazer da tribo o instrumento de seu 
desejo, ao passo que antes ele foi, em fun9ao de sua competencia como 
guerreiro, o instrumento da tribo. Evidentemente,, os apaches jamais qui
seram seguir Jerónimo, da mesma forma que os yanomami se recu.saram 
a seguir Fousiwe. Quando tnuito o chefe apache conseguía (por vezes, 
ao prec;o de mentiras) convencer a1guns jovens ávidos de glória e de 
saque. Para urna dessas expedic;oes, o exército de J eronimo, heróico 
e ridículo, compunha-se de dois homens! Os apaches, que, em func;ao 
das circunstancias, aceitavam a lideranc;a de J eronimo ero virtude da 
sua habilidade de combatente, sistematicamente lhe davam as costas 
quando ele queria f azer sua guerra pessoal. Jerónimo, últin10 grande 
chefe de. guerra norte-americano, que passou 30 anos de sua vida que
rendo '1ser chefe" e nao conseguiu .. . 

A propriedade essencial ( quer dizer, que toca a essencia) da so
ciedade primitiva é exercer um poder absoluto e complexo sobre tudo 
que a compoe, é interditar a autonomia de qualquer um dos ~ubconjun
tos que a constituem, é manter todos os movimentos internos, cons
cientes e inconscientes, que alimentara a vida social, nos limites e na 
direc;ao desejados pela sociedade. A tribo manifesta entre outras (e pela 
violenci~ se for necessário) sua vontade de preservar essa ordem prhni-
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tiva, interditando a. emerg8ncia de urn poder político irtdivitiual, central 
e sep~rado. Sociedade a qua! nada escapa, que, nada deixa sair cle s:i 
mesma, pois todas as saídas. esta6) iechaclas. Soeiedade que, por e.onse
guin ~é,. deveria eternamente se reproduzir sem que nad,a de substancial 
a afete através do tempo.,. 

Há .eontudo um campo q0:e;; ao que parece, ~soapa, ao menos em 
parte, ao eontrole da sociedade; é um "Ilu~ó" ao quat ela só parece 
poder impor urna '~codifica~ao" imperfeita: trata-se dc1 dominio demo
gráfico, domínio regido por regras oulturais,. mas tarribim por leis natu
rai~, espa~o de desdobramento. de um·a ·vicla enraizada tanto no social 
quaoto no biológico, lugar de urna "máquina" qu~ funciona tal:vez 

. segJ.Jndo urna rilecan:ica própria e que estaría, em segúidé\, for-a de alcan
ce da empresa social. 

Sem sonhar em substituir um de~erminl:smo ee'on©mie.o por um 
determinismo demográfic;o, em in.screver nas causas - o cr-escimento 
demográfico - a necessidade dos: efeit0s - transforma~ij,o da Qtganiza
~ao social -, é entret,anto nec~.ssário co.nsta,tar, sooxetudo. na Ainética, 
o peso sociológico do número. da popula<;ao, a capaeidade cque possiti 
o aumento das densidades de abalat - nao dissémos destruir - a so
ei~dade primitiva. Com efeito é ·bastante ptovável que urna co,rtdig.ao 
fundamental da existencia da sociedade primitiva consista numa fraque~a 
relativa de seu porte demográfico. As coisas só poclem funeienar se
gQndo o µiod;elo primitivo se a p,opula~ao é pouee numerosa. Ou,. ,em 
out.ros termos, p'ara que l}ma .sociedade seja primitiv~, é necessáriQ 
que ela seja pequena em númeró. E, de fato, o q-qe. se const[!Ja no :mun
do dos ~elvagens é um ext:nao,rdihÍirio es,!aeelament:o das· "1ia~qe,s", tti
bos, sociedades ein gr\lpos loeais que tratam cuidadosamente de conser
var sua · autonomia rro seio do conjunto do qual f-azem parte, -eom o risco 
de cbneluir alian~as provisórias com seus vizinh0s "compatriotas'",, se as 
eircunstancias - gu.erreiras em particular - o e:Kigem. E ssa atomiza~ao 
de universo tdbal é certamente um ineio efio.az de impedir a constítui~-ao 
·de conjuntos sócio-polttieos que in.tegram os grupos locais, e, mais~ além 
um meio de proibir: a emer.gencia do Estado que,. em sua· esseneia é 
unificador. 

Ora, é perturbador c-0.nsta'ta,r que os fupi ... guatanj Qateoetn,, na 
épOC{l que a Europa os deseobte; afastar-se, sensivelmente do modelo 
primitivo habitual, e.. em dois pontos essenoiais.: a taxa de densidade 
demográfica de· suas tribos ou grupos locais ultrapass.a elaramente a das 
popula~oes viz:inhas; por outr.o lado, 0 porte das grupos l9c4is nao tem 
Il)edid.a comum com o d~s :qni<lades sócio-po:líticas da Floresta Tiopicat 
Evid~ilte.ment~, as alqeia~ tupinambá~,, por exem.plo, que reúrrem varios 
nrilhares de habitantes, nap eram eidades.; mas deíxavam \gualmente de 
pettenoer ao horizonte "cláS'sico~' da dimensat> demográfica das socie
dades vizinhas. Sobre essa base de expansao demográfica e de eoncen-
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tragao da popula9aq se destaca - fato também inabítual na América 
dos selvagens, ao menos na dos impérios - a tendencia evidente das 
chefias em obter um poder desconhecido albures. Os chefes tupi-guara* 
nis nao eram certamente déspotas, mas nao eram mais de modo algum 
chefes sem poder. Nao cabe aqui empreender a longa e complexa tarefa 
de analisar a chefia entre os tupi-guarani. Baste-nos simplesmente re
velar, num extremo da sociedade, se se pode dizer, o crescimento demQ
gráfico, e, no outro, a lenta emergencia do poder político. Sem dúvida 
nao cabe a Etnología ( ou ao menos a ela sozinha) responder as ques
toes das causas da expansao demográfica numa sociedade primitiva. Em 
compensa9ao, incumbe a essa disciplina a articula9ao do demográfico 
e do político, a análise da for~a que o primeiro ex.erce sobre o segundo 
através do sociológico. 

N ao cessamos, ao longo deste texto,. de proclamar a impossibilida
de interna do poder político separado numa sociedade primitiva, a im
possibilidade de urna genese do Estado a partir do interior da sociedade 
primitiva. E eis que, ao que parece, evocamos nós mesmos, contradito.:. 
riamente, os tupis-guaranis como um caso de sociedade primitiva onde 
come9ava a surgir o que teria podido se tornar o Estado. Incontestavel
mente se desenvolvia, nessas sociedades, um processo, sem dúvida em _ 
curso já há muito tempo, de constitui9ao de urna chefia cujo poder polí
tico nao era negligenciável. Ao ponto mesmo de os cronistas franceses 
e ·¡:>ortugueses da época nao hesitarem em atribuir aos grandes chefes 
de federa96es d~ tribos os títulos de "reis de província" ou "régulos"'. 
E sse processo de transformagao profunda da sociedade tupi-guaraní teve 
urna interrupc;ao brutal com a chegada dos europeus. Quererá isso dizer 
que, se o descobrimento do Novo Mundo tivesse sido adiado de um 
século por exemplo, urna forma~ao estatal seria imposta as tribos indí
genas do litoral brasileiro? Sempre é fácil, e arriscado, reconstruir urna 
história hipotética que nada iria desmentir. Mas, no presente caso, 
pensamos poder responder com firmeza pela negativa : nao f oi a chega
da dos ocidentais que cortou a emergencia possível do Estado entre 
os tupi-guarani, e sim um sobressaJto da própria sociedade enquanto 
sociedade primitiva, um sobressalto, urna subleva9ao de alguma forma 
dirigida, se nao explícitamente contra as chefias, ao menos, por seus 
efeitos, destruidor do poder dos chefes. Queremos falar desse estranho 
fenómeno que, desde os últimos decenios do século XV, agitava as tri
bos tupi-guaranis, a predicac;ao inflamada de alguns homens que, de 
grupo em grupo, concitavam os índios a tuda abandonar para se langa
rem na procura da Terra sem Mal, do paraíSo terrestre. 

Chefia e linguagem estao, na sociedade primitiva, intrínsecamente 
ligadas; a palavra é o único poder concedido ao chef e: mais do que 
isso, a palavra é para ele um dever. Mas há urna outra palavra, um outro 
discurso, articulado nao pelos chefes, mas por esses homens que, nos 
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séculas XV e . XVI, artastavam atrás de si milhares. de índios em 
loucas migra96es em busca da pátria dos deuses: é o discurso dos ltarai, 
é a palavra profética, palavra virulenta, eminentemente subversiva que 
chama os índios a empreender o que se deve reconhecer como a destrui
~ao da sociedade. O apelo dos profetas para o abandono da terra má, 
isto é, da sociedade tal como ela era, para alcan~ar a Terra sem Mal 
a sociedade da felicidade divina, implicava a condena9ao a morte da 
estrutura da sociedade e do seu sistema de normas. Ora, a essa sociedade 
se impunha cada vez mais fortemente a marca da autoridade dos chef es, 
o peso de seu poder político nascente. Talvez entao possamos dizer que, 
se os profetas, surgidos do cora9ao da sociedade, proclamavam mau o 
m.undo em que os homens viviam, é porque eles tevelavam a infelici
dade, o mal, nessa morte lenta a qual a emergencia do poder condena
va, num prazo mais ou menos longo, a sociedade tupi-guarani, como 
sociedade primitiva, como sociedade sem Estado. Habitados pelo sen
timento de que o antigo mundo selvagem tremia em seu fundamento, 
perseguidos pelo pressentimento de urna catástrofe sócio-cósmica, os 
profetas decidiram que era preciso mudar o mundo, que era preciso 
mudar de mundo, abandonar o dos homens e ganhar o dos deuses. 

Palavra profética ainda viva, como o testemunham os textos "Pro
fetas na Jangal" e "Do Um em Múltiplo" . Os tres ou quatro mil índios 
guaranis que subsistem miseravelmente nas florestas do Paraguai gozam 
ainda da riqueza incomparável que os karai lhes ofe.recem. Estes nao 
sao mais - duvidamos - condut0res de tribos, como seus ancestrais 
do século XVI, nao é mais possível a procura da Terra sem Mal. Mas 
a falta de a~ao parece ter permitido urna embriaguez do pensamento, 
um aprofundamento sempre mais tenso da reflexao sobre a infelicidade 
da condi9ao humana. E esse pensamento selvagem, que quase cega por 
tanta luz, nos diz que o lugar de nascimento do Mal, da fonte da infeli
cidade, é o Um. 

Talvez seja preciso dizer um pouco mais e perguntar o que o sábio 
guarani designa sob o nome de Um. Os ternas favoritos do pensamento 
guaraní contemporaneo sao os mesmos qu.e inquietavam, há mais de 
quatro séculos, aqueles a quem já se chamava karai, profetas. Por que 
o mundo é mau? O que podemos fazer para escapar ao mal? Questóes 
que ao cabo de gera~óes esses índios nao cessam de se colocar : os karai 
de agora obstinam-se pateticamente em repetir o discurso dos profetas 
de entáo. Estes sabiam, pois, que o Uin é o mal; eles o diziam de ak(eia 
em aldeia, e as pessoas os seguiam íül procura do Bem, na busca do 
nao-Um. Ternos, portante, entre os tupis-guaranís do tempo do Desco
brimento, de um lado urna prática - a migra~ao religiosa - inexplicá
vel se nao vemos nela a recusa da vida em que a chefia engajava a 
sociedade, a recusa do poder político isolado, a recusa do Estado; do 
outro, um discurso profético que iden,tifica o Um como a raiz do Mal 
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e afirma a possibilipade. de escapar-lhe. Ero que condi~6es é possível 
pensar o Um? É preciso que, de qualquer modo, sua presen~a, odiada 
ou desejada, seja visíveJ. É por isso que acreditamos poder revelar, 
sob a equa~ao metafísica que iguala o Mal ao Um, uma outra equa~ao 
mais secreta, e de ordem política, que diz que o Um é o Estado. O 
profetismo tupi-guarani é a tentativa heróica de urna sociedade primitiva 
para abolir a irtfelicidade na recusa radical do Um como essencia uni
versal do Estado. Essa leitura "política" de urna constata~ao metafísica 
deveria entao incitar a colocar urna questao, talvez sacrílega: nao se 
poderia submeter a semelhante leitura toda a metafísica do Um? Que 
acontece ao Um como Bem, como objeto preferencial, que, desde sua 
aurora, a metafísica ocidental imp6e ao desejo do hom~tn? Detenhamo
nos nesta perturbadora evidencia : o pensamento dos profetas selva gens . 
e aquele dos gregos antigos pensam a m~sma coisa, o Um; mas o índio 
guarani dizque o Um é o Mal, ao passo que Heráclito diz que ele é o 
Bem. Em .que condi~oes é possível pensar o Um como Bem? 

Vol.ternos, para concluir, ao mundo exemplar dos tupi-guarani. 
Eis urna sociedade primitiva qu·e, atravessada, amea~ada pela irresistíve.l 
ascensao dos chefes, suscita em si mesma e libera fon;as capazes, mes
mo ao pre~o de um quase-suicídio coletivo, de fazer fracassar a dinami
ca da chefia, de impedir o movimento que poderia levar a transforma~ao 
dos chefes em reís portadores de leis. De um lado os chefes; do outro, 
e contra eles, os profetas.: tal é, tra~ado ~egundo suas linhas essenciais, 
o quadro da sociédade tupi-guarani no final do século XV. E a "má
quina" profética funcionava perfeitamente bem, urna vez que os karai 
eram capazes de se f azer seguir por massas surpreendentes de índi~s 
fanatizados, diríamos hoje, pela palavra desses homens, a ponto de 
acompanhá-los ·até na morte .. 

O que quer isso dizer? Os profetas, armados apenas de seus· lo
gos, podiam determinar urna "mobiliza~ao'' dos índios, podiam realizar 
esta coisa impossível na sociedade primitiva: unificar na migra~ao reli
giosa a diversidade múltipla das tribos. Eles conseguiram realizar, de 
um só golpe, o "programa" dos chefes! Armadilha da história? Fatali
dade que apesar de tudo consagra a própria sociedade primitiva a depen
dencia? Nao se sabe. Mas, em todo o caso, o ato insurrecional dos 
profetas contra o chefe conferia aos primeiros, por urna estranha revira
volta das coisas, infinitamente mais poder do que os segundos detinham. 
Entao talvez s_eja preciso retificar a idéia da palavra como aposto da 
violencia. Se o chefe selvagem é abrigado a um dever de palavra ino
cehte, a sociedade primitiva pode também, evidentemente em condi~oes 
determinadas, se voltar para a escuta de urna outra palavra, esquecendo 
que essa palavra é dita como um comando: é a palavra profética. No 
discurso dos profetas jaz talvez em germe o discurso do poder, e sob 
os tra~os exaltados do condutor de homens que diz o desejo dos homens 
se dissimula talvez a figura silenciosa do Déspota. 
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Palavra profética, poder dessa palavra: teríamos ne] a o lugar ori
ginário do poder, o come90 do Estado no Verbo? Profetas conquistado
res das almas antes de serem senhores dos homens? Talvez. Mas, mesmo 
na experiencia extrema do profetismo (porque sem dúvida a sociedade 
tupi-guaraní tinha atingido, por razoes demográficas ou outras, os limites 
extremos que determinam uma sociedade como sociedade primitiva), o 
que os selva gens nos mostram é o esf or~o permanente para impedir os 
chefes de serem cbefes, é a recusa da unifica~ao, é o trabalho de con
jura~ao do Um, do Estado. A história dos pavos que tem urna bistória 
é, diz-se, a história da luta das classes. A história dos pavos sem histó
rja é, dir-se-á com ao menos tanta verdade, a história da sua Juta contra 
o Estado. 

NOTAS 

1 . J. Lizot, "Economie ou s_ociété? Quelques themes a propos de Pétu
de d'une communauté d' Amérindiens", J ournal de la Société des 
Américanistes 9, 1973, pp. 137-175. 

2. E. Biocca, Yanoarna, Plon, 1969. 
3. Mémoires de Géronimo, Maspero, 1972. 
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tais de explica~ao do Outro - Clastres, 
nao obstante, vai eleger o Poder como 
o elemento crítico. A nega~io do po
der é o que define as sociedades que 
es tuda. 

o capítulo 2 deste livro é especial
mente elucidativo. Aqui, o autor anali
sa a curiosa "ausencia de autoridade" 
dos chefes tribais da maioria das socie· 
dades sul-americanas. O chefe é figura 
ambígua : sem poder, é no entanto o 
lugar possível de incidencia deste po
der; nesta medida, é excluído do cir
cuito de reciprocidade que define a vi
da social. Nestas sociedades, o chefe é 
um marginal - posto que o poder é 
aquilo que prende a Cultura a Nature
za. A análise do papel da tortura nas 
sociedades primitivas (capítulo 10) vai · 
mostrar o locus verdadeiro do poder: 
é a sociedade enquanto idéia, acima de 
quaisquer de suas partes. Todos os 
homens sao iguais, porque todos estio 
sob a mesma f or~a, que os marca como 
homens, isto é, membros de um todo. 

Este livro apresenta ainda ensaios 
sobre a filosofia da linguagem nas so
ciedades primitivas, e dois estudos so
bre o messianismo tupi-guaraní - aon
de o profeta e o chef e sao compara
dos, e o profetismo é diagnosticado co
mo índice de ruptura em rela~ao ao 
optimum sócio-demográfir.o que sus
tenta esta filosofia do nao-poder. Fi
nalmente, o capítulo 5 - a nosso ver, 
o ponto alto desta coletanea - traz urn 
ensaio sobre o princípio de reciproci
dade na socie<;lade Aché (Paraguai) : ali 
se encontram valiosas considera~Oes 

sobre o lugar da individualidade nas so
ciedades tribais, os modos de pensar o 
desvío e outros pontos que perrnitern o 
exame concreto das teses do autor. 

Eduardo Viveiros de Castro 
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