
Pode-se dizer que o conjunto de textos reunidos nesse 
volume, publicados entre 1969 e 1977, sio, grosso modo, 
produto de uma singular ótica da antropologia política. 

Descartando a visio de que o Estado seria uma 
· fatalidade, um destino da humanidade, e que, portanto, 

as sociedades ditas primitivas ainda desconheceriam o 
Estado, Pierre Clastres pensa o ser social primitivo de 

modo diverso. Nio lhe atribui mais o signo da ausencia. 
No lugar da carencia, confere-lhe a plenitude: há uma 
outra lógica que rege essas sociedades. Conslderá-las 

inacabadas é um pré-juízo da representa~o tradicional 
do primitivo e da Razio, que permanece vivo em grande 
parte da Etnologia, da Filosotia da História e da Política 

\ 

em nossos dias. 
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Nota preliminar 

A outrem, mais competente, caberia a tarefa de apresentar 
e analisar de forma sistemática a obra de Pierre Clastres, parcial
mente conhecida pelo leitor brasileiro, gra~as a tradu~io de seu 
livro A Sociedade· contra o Estado. Outro é o propósito desta 
breve nota, que pretende apenas apontar alguns momentos de 
seu itinerário intelectual, que (interrompido embora por urna 
morte precoce) marcou tio fundamente a Etnologia, o Pensa
mento Político e a Filosofi~ da Fran~a de nossos dias. Tarefa 
menor que, estando ao alcance de quem teve a sorte de conviver 
com o autor desde o início da década de 60, pode ser útil ao 
leitor, dando-lhe urna visa.o (mesmo que impressionista) do 
movimento único que, atravessando etapas sucessivas, vem cul
minar em seus últimos escritos, reunidos neste volume. Como, 
com efeito, compreender plenamente urna obra, sem ~econstituir 
o andamento sinuoso que conduziu a sua expressio mais com
pleta? Aquele caminhar, por vezes hesitante, que a versio final 
tende a obliterar, mas que nio deixa de habitar o esp~o aparen
temente branco de suasentrelinhas. 

Talvez nio seja inútil recuar no tempo: como Lévi-Strauss, 
Pierre Clastres se iniciou ·na Etnologia a partir de urna form~io 
prévia no campo da Filosofia. Mas, mesmo se fez seus primeiros 
passos nesse novo dominio sob a inspir~io do mesmo Lévi
Strauss, é certo que tal conversáo nio correspondeu a urna rup
tura tio radical como a descrita nos Tristes Tr6picos, onde a 
Filosofia ultrapassada nio era conservada, mas rejeitada como 
retórica escolástica e estéril. No caso de Pierre Clastres, o res
peito pelo mestre da Etnologia francesa. nio o conduzia a um~ 
denega~io do passado ou da Filosofia: a prática da análise estru-
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tural nao interrompeu o convívio, por exemplo, com a filosofia 
alema. Caso raro, para quem se lembra da atmosfera intelectual 
da época, quando o "estruturalismo" (o efeito ideológico ou 
mundano da análise estrutural) se apresentava como urna espé
cie de Juízo Final da Razao, capaz de neutralizar todas as 
ambigüidades da História e do Pensamento. Se nao me falha a 
rriemória, rio início dos anos 60, mesmo durante sua dura convi
vencia com os "primitivos" do Paraguai, nao interrompia sua 

.'fueditacAo sobre a Carta sobre o Humanismo e sobre os Ensaios 
~ e Conferéncias de Heidegger. Herético de primeira hora, e no 

~ .. momento mais vigoroso e dogmático ·da vaga "estruturalista''., 
nao hesitava em vislumbrar, na hegemonía dos modelos lingüís
ticos na prática das ciencias humanas, algo como um eco da 
hegémonia do Logos, da idéia de que "a linguagem é a mansao 
do Ser" e de que o homem "habita a linguagem". Para a orto
doxia da época, docemente positivista, mais que heresia, tal 
sintonía seria perigoso síntoma de "irracionalismo" ou obscu
rantismo. . . . 

Avesso, assim, ao cientificismo do tempo, é compreensível 
que P-ierre Clastres se distanciasse desde sempre da vertente 
puramente formalistá por onde deslizava entao boa parte dos 
discípulos de Lévi-Strauss. Mas essa heresia primeira nao se fun
dava apenas numa questao de gosto filosófico ou, mais simples
mente, de urna opiniiio externa a prática científica. Detenhamo
nos, por um instante, no belíssimo ensaio La Philosophie de lq 
Chefferielndienne, publicado em 1962, acessível ao leitor na edi
cao brasileira de A Sociedade contra o Estado., que exprime 
exemplarmente o primeiro momento da obra. O texto nos im
porta porque, sendo ponto de partida, revela com clareza o 
ponto de heresia que comecamos a descrever: esse clinamen, 
cujo último resultado é o presente volume e aforma que o anima. 
Nao é apenas a presenca da palavrafilosofia no título (e que, no 
entanto, tem história), nema ausencia de qualquer algoritmo ao ~ 
longo do texto, que nos interessam no momento ( embora urna e 
outra coisa nao sejam indiferentes na definicao de um estilo). 
O que nos interessa aqui neste ensaio, que alcancou grande 
notoriedade logo após sua publicacao, é o modo pelo qual poe 
em xeque a transparencia da troca e da comunica~iio como regra 
de constituicao da sociedade. Nao cabe, aqui, resumir esse texto 
mais que conhecido, mas sublinhar a maneira sutil pela qual 
mostra como o exercício do poder nas sociedades prim~tivas 
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introduz um mínimo de obscuridade na clareza da pura reci
procidade. O problema é o do ch.efe, sujeito de um poder sem 
eficácia e de um discurso sem interlocutores. Nesse ponto crítico, 
urna sociedade que se desdobra segundo o esquema da recipro
cidade encontra sua sombra ou seu negativo: o lugar onde se 
interrompe qualquer comunic~ao. E, no entanto, esse negativo 
possui substancia, já que é indispensável a ~ostura da sociabi
lidade. A licao que daí se tira é a seguinte: nao basta construir os 
modelos da troca para captar o ser dessa sociedade. Para tanto,·é 
preciso captar algo como urna intencionalidade coletiva, mais 
profunda do que as estruturas que a exprimem, que funda justa~ 
mente urna sociabilidade que cerca o· poder como negati~o, para 
prevenir sua separa~iio do corpo social, assim como é capaz de 
transformar a linguagem (que era signo) em valor. Desde o pri
me1ro momento, ontología~ do social e reflexao sobre o Poder 
estao íntimamente associadas. . 

Mas, com esta decisao teórica, nao é apenas o famoso 
império da "estrutura" que entra em crise, pojs, com ele, é o.fio 
diacronico das "filosofias da história" que sofre um grande 
abalo. Nao é paradoxal, com efeito, que urna sociedade se orga
nize para impedir o nascimento de urna figura que ela desco
nhece? O tempo, tal como no-lo representamos comumente, 
nao é severamente subvertido? Presente, Passado, Futuro fazem 
cabriolas e parecem embrulhar-se de maneira incompreensível. 
Mas, simplifiquemos e datemos: é no fim da· década de 60 e no 
comeco da seguinte que· Pierre Clastres abre o segundo momento 
de seu itinerário. É aí qúe comeca a tirar os efeitos teóricos mais 
gerais de seus primeiros trabalhos e que passa da pura Etnologia 
para aquilo que poderíamos chamar de Crítica da Etnología. 
As chamadas Ciencias Humanas pensariam, boje, as sociedades 
primitivas de modo diverso da filosofía clássica? De fato, a meta
física clássica (e as ciencias humanas dela dependentes) habi
tuaram-nos a pensar o tempo como linear e a História como 
cumulativa:. imaginemos urna linha ascendente, que conduz do 
menos ao mais, do nada ao ser, do possível ao real. Já Bergson 
denunciava urna coisa e outra, particularmente na sua bela 
crítica da idéia do nada e da ilusao rettospectiva. Decifrar o 
passado como um presente incompleto é descrever o passado 
como perfurado pelos alvéolos do nada, diria Bergson. Nao é 
muito diferente o que diz Clastres a respeito da representacao 
dominante das sociedades sem Estado: esse organismo que 
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abriga, em seu interior, o volume de urna pura ausencia. Mas, 
será bem assim, ou tal proposi~ao deriva da ilusao retrospectiva 
e das miragens da ausencia, fantasmas de nosso pensamento? 
Ilusao retrospectiva, miragem da ausencia, concep~ao do Estado 
como destino da Humanidade - todos esses pré-juízos estao 
entrela~ados na represent~ao tradicional do pritnitivo e da Ra
zao, que permanece viva em grande parte da Etnologia, na Filo
sofia da História e da Política em nossos dias. Mas - e esta é a 
insidiosa pergunta formulada por Pierre Clastres - , se tentás
semos pensar de maneira diferente? Por que nao pensar a socie
dade primitiva em sua plena positividade, liberta da rela~ao 
linear que a condena ao seu outro ou a seu depois? Com esta 
questao, o panorama problemático muda de figura: o que se 
descreve como carencia pode perfeitamente ser descrito como a 
autarquía de urna sóciedade indivisa. O nascimento do Estado 
nao precisa necessariamente ser considerado como a passagem 
do vazio ªº pleno; pode ser visto, mesmo, como queda' passa
gem da indivisao para a divisao. 

Alguém poderia perguntar: - se assim. é, como dar conta 
do nascimento do Estado? Prudente, Pierre Clastres nao pre
tende responder ( embora suas últimas pesquisas sobre a guerra 
talvez caminhassem nessa dir~ao, como se pode adivinhar em 
Arqueología da Violencia, incluí do neste volume) . . Mas podia 
descartar, pelo menos, algumas respostas correntes. Principal
mente aqueta que ve o fio condutor da passagem ou a lógica do 
salto na calma centinuidade da história economica. Como aque
la resposta que é uma dentre as respostas fornecidas pelos clás
sicos do marxismo (cf. Claude Lefort, As Formas da Hist6ria, 
"Marx: de urna visao da história a outra", ed. Brasiliense, Col. 
Ensaios de Almanaque), e que veio a tomar-se a única no mar
xismo hoje dominante. E o que transparece, por exemplo, no pre
fácio ao livro de Marshal Sahlins e nos vários textos que polemi
zam de maneira tao alegre e cruel, com os etnomarxistas. Ao con
trário dessa visao, nao é a divisao economica que cria as ~ondi~OeS 

' do poder separado; pelo contrário, é a emergencia do Estado ou da 
divisao social que desencadeia a necessidade, destino e economia. 

Eis, portanto, que este itinerário fecha seu círculo: saindo 
da Filosofia, passando pelo trabalho etnográfico de campo, lá 
descobrindo a articula~ao entre a ontologia do social e a reflexao 
sobre o poder, ampliando o alcance teórico do primeiro passo na 
dire~ao de urna crítica das ciencias humanas, somos devolvidos 
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as questoos fundamentais da Filosofia Política (em tempo, se 
Clastres era leitor de Heidegger, sempre foi leitor atento da 
Filosofía do Direito de Hegel e do Contrato Social de Rousseau). 
Antes mesmo da publica~ao, em 1972, de La Société contre 
l 'État, seus ensaios já haviam sido acolhidos como ponto de 
referencia essencial da filosofia francesa. E o que eu podia 
perceber, acompanhando os cursos das universidades de .Paris, 
já em 1970, antes talvez do que o próprio Clastres, muito ocu
pado em seu trabalho solitário. Mas, repito, o círculo se fechava, 
com o terceiro momento da obra: e sua expressao exemplar é o 
texto sobre La .Boétie, também presente rteste volume. O Ino
minável, expressao que figura no título desse ensaio, ciá o que 
pensar. Pois nao é apenas a urna Antropologia Política que se 
chega ao fim do itinerário (ou ao reinício de urna perpétua 
reitera~ao), mas a imbrica~ao entre Antropologia, Política e 
Metafísica - ou melhor, a .ArqueQlogia simultanea desses dis
cursos, hoje dispersos. Se o etnólogo era obrigado a abandonar 
sua sociedade, a exilar-se numa sociedade outra, para melhor 
compreender a sua, o pensador, ao contrário do cientista, é 
obrigado a desertar o pensamento político presente, buscar seu 
outro no passado, para melhor assimilar aquilo que romina no 
presente. Principalmente se esse outro, como La Boétie, come~a 
por colocar em questao a evidencia que normalmente (dos clá:s
sicos aos contemporaneos) se via como ponto de partida: o para
doxo, por ele formulado, da submissao como objeto de vontade e 
nao como destino sofrido do exterior. Tarefa inútil, talvez, para 
os cientistas políticos, para quema política nao oferece mistério, 
mas indispensável para aqueles a quem a história contempo
ranea obrigou a desconfiar de suas mais caras certezas. O que é o 
Poder? Seria esta urna pergunta va? 

* * * 
Fixei tres pontos e tracei urna linha, de maneira grosseira, 

como soem fazer os leigos. Sobretudo nao pude sequer evocar a 
fisionomia viva do autor e do homem livre que deixou passar por 
seu pensamento (nao recalcou) o horror d9s dois "mundos" que ' 
dividem nosso Planeta. Pelo menos mostrei alguns dos momen
tos do impacto que o pensamento de Pierre Clastres exerceu 
sobre seu amigo, 

Bento Prado Júnior 
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1. O último círculo* 

... 

"Ouca! É a corredeira." 

¡ (3 

Adeus viagens, 
Adeus selvagens ... 

C. Lévi-Strauss 

· A floresta ainda nao µos permite divisar o rio, mas o baru-
. , " .. ~ 

lho das aguas que se arrebentam sobre os rochedos faz-se ouvir 
nitidamente. Quinze ou vinte infinitos de marcha e chegaremos 
até a canoa. Já nao é sem ·tempo . . Um pouco mais e terminarla 
minhas pernadas como o outro: estirado no chio, com as narinas 
na lama, debatendo-meno humo que sol algum consegue secar ... 
Afinal de contas, bancar Molloy nas Amazonias nao é para 
qualquer um. 

\ 

Há quase dois meses J acques Lizot e eu circulamos pelo 
extremo sul da Venezuela, através do territ6rio dos índios Y ano-· 
mami, que ·1á sao conhecidos pelo nome de W aika. Sua .terra· é a 
última regiap inexplorada (e nao explorada) da América do Sul. 
Beco sem saída tanto do lado venezuelano quanto do lado brasi
leiro, esta parte da Amazonia op0e até boje urna série de obstá
culos naturais a penetracio: floresta ininterrupta, rios que dei
xam de ser navegáveis quando nos aproximamos de suas nas
centes, isolamento completo, doencas, impaludismo. Tudo isto é 
pouco atraente para os colonizadores, mas muito favorável aos 
Y anomami que constituem seguramente a última sociedade 
primitiva livre da América do Sul, e certamente também do 
mundo. Quanto aos dirigentes políticos, empresários e financis
tas,1 estes, a exemplo dos conquistadores de quatro séculos atrás, 
deixam sua imaginacao trabalhar cada vez mais e acreditam vis-

. . 
• Publicado na revista Les Temps Modernes, n~ 298, maio de 1971, p . 1917-

1940. 
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lumbrar, neste Sul desconhecido, um novo e fabuloso Eldorado, 
onde se encontrará de tudo: petróleo, diamantes, minérios raros, 
etc. Enquanto isto, os Yanomami permanecemos senhores exclu
sivos de seu território. Atualmente muitos deles nunca viram 
Brancos, como se dizia outrora, e ainda há vinte anos quase 
todos chegavam a ignorar a existencia dos Nabe. Que dádiva 
inesperada para um etnólogo! Lizot estuda estes indios. Passou 
entre eles dois anos, que aliás nao foram fáceis, fala muito bem 
sua lingua e inicia agora urna nova permanencia. Eu o acom
panho durante alguns meses. 

Passamos a primeira quinzena de dezembro em Caracas,. 
fazendo compras: motor para a canoa, fuzil, comida, objetos 
para troca comos indios, incluindo machadinhas, facoos, quilo
metros de linha de pescar de náilon, milhares de anzóis de todos 
os tamanhos, caixas· de fósforos, dezenas de carretéis de linha 
(utilizada para atar as penas a flécha), um bonito tecido ver
melho com o qual os homens fazem urna espécie de tanga. 
Trouxemos de Paris uns dez quilos de contas miúdas, pretas, 
brancas, vermelhas e azuis. Como me espanto com a quanti
dade, Lizot comenta: "V oce verá quando chegarmos lá. Tudo 
isto vai embora antes que a gente perceba". Com efeito, os 
Y anomami :sao grandes consumidores e é preciso passar por isto 
se quisermos ser, já nao digo bem recebidos, mas simplesmente 
recebidos. 

U m pequeno bimotor do exército nos transporta. O piloto 
recusa-se a levar toda nossa bagagem, devido ao peso. Aban
donamos, entao, a comida. Dependeremos dos índios. Quatro 
horas mais tarde, após sobrevoar a regiao das savanas e, em 
seguida, o inicio da grande floresta amazonica, aterrissamos mil 
e duzentos quilometros ao sul, na pista da missao salesiana, 
estabelecida há dez anos na confluencia do Ocamo e do Ore
noco. Breve parada, o tempo de cumprimentar o missionário 
um italiano gordo, jovial e simpático, c.om barba de profeta: 
Colocamos a carga na canoa, acoplamos o motor e partimos. 
Quatro horas de canoa rio·acima. · 

Haverá necessidade de celebrar o Orenoco? Ele bem que 
merece. Mesmo próximo da nascente, nao se trata de um jovem, 
mas de um velho rio sem impaciencia, que serpenteia de meandro 
em meandro sua forca. Permanece ainda muito largo, a milhares 
de quilometros da foz. Sem o ruído do motor e o deslizar das 
águas sob a canoa, acreditar-nos-íamos imóveis. Nao existe pai-
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sagem, tudo se assemelha, cada lugar do espaco é identico 
ao seguinte: a água, o céu e, nas duas margens, as linhas infi
nitas de urna floresta planetária ... Nao tardaremos a ver tudo 
isso no seu interior. Grandes pássaros brancos alcam-se das 
árvores e voam em grupo diante de nós, estupidamente; mas 
acabam compreendendo que é preciso alterar a rota e passam 
por detrás. De vez em quando algumas tartarugas, um jacaré, 
urna grande arraia venenosa confundida com um banco de areia. 
Nada de extraordinário. É durante a noite que os animais saem. 

Crepúsculo. Da imensidao vegetal emergem colinas dis
postas como piramides. Os índios nunca sobem nelas, pois ali 
residem multid0es de espíritos hostis. Deixamos para trás a · 
embocadura do Mavaca, afluente da margem esquerd.a. Ainda 
algumas centenas de metros. U ma silhuet~ corre ao longo da alta 
margem, agitando um ticao e agarra a corda que !aneamos. 
Acabamos de chegar a Mavaca e estamos entre os Bichaansiteri. 
Foi ali que Lizot construiu sua casa, bem perto do chabuno deles 
(casa coletiva). Reencontro cordial do etnólogo com seus selva
gens. Os indios estao visivelmente felizes em reve-lo (é verdade 
que se trata de um branco muito generoso). Urna questao é 
imediatamente resolvida: sou o irmao mais velho ... Já se ouvem, 
no meio da noite, os canticos dos xamas. 

Nao perdemos tempo. No dia seguinte, mal nasce o sol, 
partida para urna visita aos Patanawateri. É muito longe: meio 
dia de barco, sempre rio acima e, em seguida, um dia inteiro a 
pé, a passo de índio. E qual a razao desta expedicao? A mae de 
um rapaz integrante da equipe de Lizot é originária deste grupo, 
apesar de casada em um outro. Ela se encontra há várias sema
nas visitando a parentela. Seu filho quer ir ve-la (na realidade 
este desejo filial é permeado por um outro de natureza inteira
mente diversa. Voltarei a este assunto). A coisa se complica um 
pouco na medida em que o grupo do filho ( ou do pai) e o grupo 
natal da mae sao inimigos viscerais. Ora, o rapaz, já na idade de 
tomar-se um bom guerreiro, simplesmente se arrisca a levar uma 
flechada, se se apresentar entre os Patanawateri. Poréin, o líder, 
tio materno do jovem, faz, de algum modo, ,saber aos guerreiros: 
"Desgracado daquele que tocar no filho de minha irma!". Resu- · 
mindo: podemos ir. 

Partimos e nao é propriamente um passeio agradável. Toda 
a zona sul do Orenoco é particularmente pantanosa: depressoos 
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inundadas, onde algumas vezes se afunda até a barriga, pés 
presos nas raízes, esfor~o para livrar-se da suc~ao da lama e, 
mesmo assim, é preciso seguir o ritmo dos outros que morrem de 
rir ao ver um Nabe em dificuldades, toda aquela vida furtiva 
imaginada dentro da água (as grandes serpentes venenosas), 
avan~ar sempre na mesma floresta, virgem de céu e de sol. 
A Amazonia, último dos paraísos? Depende de para quem. 
Quanto a mim, acho-a infernal. Mas deixemos isso de lado. 

Ao entardecer pernoite em um acampamento provis6rio, 
que chega em boa hora. Amarramos as redes, fazemos urna fo
gueira e comemos o que ternos, sobretudo ,bananas assadas na 
brasa. Cada um de n6s vigia seu vizinho, para que ele nao ganhe 
mais. Nosso guia, homem de meia-idade, é dotado de um apetite 
invejável. De muito bom grado comerla a minha parte. Ele que 
espere. 

No dia seguinte, por volta do meio-dia, banho rápido em 
um c6rrego. É a etiqueta, o chabuno nao está longe e convém nos 
apresentarmos limpos. Nao tardamos a entrar nas r~as,.muito 
extensas, onde crescem centenas de bananeiras. Os dois jovens 
que nos acompanham pintam o rosto de urucu. Mais alguns 
passos e eis a massa do gran9e abrigo circúlar. Dirigimo-nos 
rapidamente para o setor ocupado pelas tias maternas do nosso 
amigo Hebewe. Surpresa: lá nao há um único homem, com exce
~ao de tres ou quatro velhos. É um chabuno enorme e abriga 
pelo menos cento e cinqüenta pessoas. Numerosas criancas bpn
cam na praca central e cachorros esqueléticos ladram debil
mente. A mae e as tias de Hebewe, sentadas de c6coras .. iniciam 
urna lbnga litania, recriminando seu filho e sobr\nho. A mae nao 
o considera suficientemente ·atencioso. "Eu já te esperava há 
muito tempo e voce nao chegava! Que infelicidade ter um filho 
como este!" Quanto a ele, estendido na rede, afeta a mais 
completa indiferen~a. Terminada esta cena recebem-nos, isto é, 
trazem-nos urna grande quantidade depure de banana quente, 
extremamente benvinda. Allás, durante os tres dias que lá pas
samos, a todo momento a mae de Hebewe, encantadora e edu
cada dama selvagem, nos oferece comida sempre em pequenas 
quantidades: frutos da floresta, pequenos caranguejos e peixes 
de pantano, carne de anta, etc. As bananas ( cozidas verdes na 
brasa) acompanham tudo. Estamos em férias. A gente come, se 
balan~a na rede, conversa, peida. (Sob este ponto de vista os 
Y anomami sao verdadeiros artistas, e isto devido as bananas, que 

O ÚLTIMO CÍRCULO 17 

favorecem muito este efeito. No silencio notumo há urna verda
deira fuzilaria e que dura muito tempo. Quanto a nossos deci
béis, s6 se fazem ouvir com a maior dificuldade; sao urna lás
tima ... ) Existem destinos piores. 

Na realidade, a pacífica lentidao das coisas se deve em 
grande parte a ausencia dos homens. As mullieres sao muito 
mais reservadas, muito menos inclinadas a violencia que seus 
maridos. Todos eles foram guerrear um grupo inimigo, os Hasu
bueteri. U ma guerra yanomami é um raide-surpresa. O ataque 
ocorre quando o dia ·está nascendo e as pessoas ainda dormem .. 
T.odas as flechas sao atiradas por cima do teto, e é freqüente
mente por acaso, ao sabor da queda das flechas, que se fazem os 
feridos e os raros mortos. Os atacantes fogem entao rapida
mente, pois os outros passam sem demora ao contra-ataque. 
Esperaríamos de bom grado a volta dos guerreiros, que é motivo 
para urna cerimonia muito impressionante, segundo me diz 
Lizot. ·Acontece que nao podemos permanecer muito tempo em 
visita sem nos tornarmos inoportunos e, além do mais, nossos 
companheiros estao com muita pressa de voltar. Fizeram o que 
queriam e nao desejam prolongar sua permanencia aquí. No dia 
em que chegamos Hebewe conversou durante muito tempo com 
sua mae. Interrogava-a sobre sua parentela e quería saber de . 
quem era primo. Acontece que o malandro nao se preocupa nem 
um pouco em enriquecer seu saber genealógico. Faz questao de 
saber de quem nao é parente, isto é, quais sao as jovens com 
quem pode dormir. Com efeito, em seu pr6prio grupo, os Karo
hiteri, é parente de quase todo mundo, todas as mulheres lhe sao 
proibidas. É 'preciso, portanto, procurá-las em outra parte. Eis o 
objetivo principal de sua viagem e ele vai alcancá-lo. Quando a 
noite cai, suas pr6prias tias lhe trazem urna garota de catorze ou 
quinze anos. Os dois esta.o deitados na mesma rede, a meu lado. 
A julgar pela agitacao, pelos movimentos violentos que balan
cam a rede e pelos murmúrios abafados: a coisa parece nao ir 
muito bem, a garota nao quer. Lutam durante algum tempo e 
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ela consegue escapar. Cacoamos de Hebewe, mas ele nao desiste 
pois, alguns minutos depois, chega urna belezinha de doze ou 
treze anos, cujos seios apenas aflorara. Ela acede com a maior 
boa vontade e seus transportes amorosos duram a noite inteir~, 
com urna extrema discricao. Hebewe deve te-la honrado sete ou 
oito vezes. Ela nao tem de que se queixar. 

Alguns minutos antes da partida, distribuicao dos presen-
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tes. Todos os que desejam alguma coisa obtem-na, claro que na 
medida de nosso estoque, e sempre em troca de outra coisa: 
pon tas de flechas, aljavas, penas, enfeites de orelha, etc., ou, 
entao, a crédito, de certo modo: "Me de linha de pescar. Quando 
voce voltar eu.lhe darei peixe". Entre eles, os Yanomami nunca 
dao algo e~ troca de nada. Convém tomar a mesma atitude. 
Além do mais, a troca de bens nao é apenas urna transa~ao que, 
em princípio, deixa as duas partes satisfeitas. É urna obrigacao. 
Recusar urna oferta de troca (o que é quase impensável) seria 
interpretado como um ato de hostilidade, como urna violencia 
cuja conseqüencia última pode ser a guerra. "Sou um homem 
muito generoso. E voce?", perguntam, quando chegamos entre 
eles. "Voce tem muitas coisas na sua sacola? Olha, pegue estas 
bananas." 

Retomo exaustivo, em apenas um dia. Os rapazes temem 
encontrar os guerreiros que regressam e nao se sabe o que pode 
acontecer. Um deles insiste em carregar a mochila de Lizot. 
"Caminhe na frente com seu fuzil. Se os guerreiros atacarem, 
voce nos defenderá." Chegamos ao rio a noite, sem ter encon
trado quem quer que seja. Durante o trajeto indicaram-nos um 
pequeno espa~o desbastado. Lá, no ano passado, um guerreiro 
ferido durante um ataque morreu no caminho de volta. Seus 
companheiros levantaram urna pira funerária a fim de queimar o 
corpo e transportar as cinzas para o chabuno. 

Dois dias de descanso em casa. Bem que precisávamos. Os 
Bichaansiteri constituem um grupo bastante numeroso. Dividi
ram-se em dois chabuno, um a margem direita do Orenoco e o 
outro em frente.Comos primeiros instalou-se urna missao sale
siana (há tres na regiao, todas a beira do rio) e junto aos outros, 
do nosso lado, estabeleceu-se urna familia de protestantes ian
ques. Nao me surpreendem, pois já conheci iguais a eles em 
outros lugares: fanáticos, embrutecidos, se~i-analfabetos. Tanto 
melhor. ~ um prazer constatar a extensao do fracasso evangélico 
(os salesianos nao sao mais bem-sucedidos, mas os índios supor
tam-nos melhor). O líder e o xama do grupo da margem direita 
queixam-se do americano, que vive fazendo sermoos con~a o 
uso da droga, proclama que os Hekoura ( espíritos constante
mente invocados pelos feiticeiros) nao existem e que o chefe 
deveria abandonar duas de suas tres esposas. Améml "Este 
sujeito está come~ando a nos chatear. Ainda este anos vamos 
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reconstruir o chabuno bem mais longe, para nos afastarmos 
dele." Aprovamos calorosamente. Que tormento para este cai
pira do Arkansas ouvir todas as noites os xamas bebedos de 
droga dan~ar e cantar no chabuno ... Isto lhe prova a existencia 
do diabo. · 

Tumulto, gritos, tropel no meio da tarde. Todo mundo se 
encontra na margem do rio. Os homens estao armados com 
arcos e bordunas, o chefe agita sua machadinha. O qué está 
acontecendo? Um homem do grupo de frente veio raptar uma 
mulher casada. Os parentes da ofendida empilham-se nas ca
noas atravessam o rio e vao exigir justica aos outros. Lá, pelo 
men¿s durante urna hora, ocorre urna explosao de insultos, voci
fera~oos histéricas, injúrias em altos brados. Dir-se-ia que vao se 
matar uns aos outros e, no entanto, o conjunto chega a ser 
divertido. As velhas dos dois lados, em particular, sao verdadei
ras fúrias. Incitamos homens a lutar uns contra os outros: com 
um ódio e um furor aterrorizadores. O marido enganado está 
imóvel, apoiado em sua borduna. Desafia o outro em combate. 
Acontece que o homem e sua amante fugiram para a floresta sem 
fogo. Nao haverá duelo, conseqüentemente. Pouco a pouco cessa 
o tumulto e todos voltam para seus lares. Em tudo isto houve um 
bocado de teatro, ainda que a sinceridade dos atores f~sse 
inquestionável. Allás, vários homens apresentam grandes ctca
trizes no alto raspado do cranio, adquiridas durante tais duelos. 
Quanto ao marido cornudo, recuperará sua mulher dentro ~e 
alguns dias, quando, cansada de fazer amor e de jejuar, regres
sará ao domicílio conjuga!. Pode ter certeza de que entao haverá 
urna boa surra. Os Y anomami nem sempre sao ternos com suas 
esposas. 

Sem alcan~ar a for~a do Orenoco, o Ocamo é um grande · 
rio. A paisagem continua enfadonha -=- floresta contínua - mas 
a navega~ao é menos monótona: é preciso prestar atencao nos 
bancos de areia, nos rochedos a flor da água, nas árvores enor
mes que barram o caminho. Estamos indo em ~ir~ao ao Alto 
Ocamo, território dos Shiitari, como os denom1nam os Y ano
mami do Sul. Tres indios nos acompanham, entre eles Hebewe e o 
chefe dos Bichaansiteri da margem direita. Na hora da partida, 
este último apresentou-se vestido da cabeca aos pés, com urna 
camisa que lhe chegava aos tornozelos, cal~as e, o que é mais 
surpreendente, de tenis. Costuma andar nu, como quase todo 
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mundo, com o penis ligado pelo prepúcio a urna pequena corda 
que lhe circunda a cintura. Ele se explica: "Os Shiitari sao 
grandes feiticeiros. Com certeza vao colocar feiticos em todos os 
caminhos. Assim meus pés ficam protegidos". Quis vir conosco, 
pois lá mora seu irmao mais velho, que nao ve .há pelo menos 
vinte anos. Quanto a nós, queremos visitar grupos novos e fazer 

·comércio com eles. Como toda a viagem se faz por água, pode
remos levar muitos objetos. Nao há limite de peso, como acon
tece quando andamos. . 

A topografia aos poucos se modificou. Urna cadeia de coli
nas domina a margem direita, onde a floresta dá lugar a urna 
espécie de savana, cuja vegetacao é dispersa. Distingue-se niti
damente urna cascata, que brilha aos raios do sol. Como cardá
pio do jantar, um pato que Lizot matou durante o dia. Exijo que 
seja assado e nao cozido, como de costume. Os índios consentem 
de má vontade. Enquanto ele assa, afasto-me um pouco. A 
menos de duzentos metros, dou com um acampamento pro
visório. Para um branco imbuído de toda a hostilidade da 
natureza, esta floresta, na realidade, vibra com urna vida hu
mana secreta, é percorrida, sulcada, habitada de alto a baixo 
pelos Y anomami. É raro andar durante urna ou duas horas sem 
encontrar vestígio~ de sua passagem: acampamentos de caca
dores em expedicao, grupos em visita, grupos que se dedicam a 
coleta de frutos selvagens. 

O pato logo fica assado, hiperassado. Comemos. É bom, 
mesmo sem sal. Mas eis que, dez minutos depois, nossos tres 
companheiros comecam a choramingar: "Estamos doentes! 
Como estamos doentes! - Mas o que é que voces tem? ~Voces 
nos obrigamos a comer carne crua!". Sua má fé atinge as raias 
do cinismo, mas nao deixa de ser comico ver esses · rapagoes 
esfregar a barriga, e prestes, se diria, a cair no choro. Talvez 
chocados com nossa zombaria, decidem que para se tratar é 
preciso comer mais um pouco. Um deles vai pescar, um outro 
(que sabe atirar) pega um fuzil e procura localizar urna perdiz de 
floresta que cantou perto de nós ... Um tiro dispara e a perdiz 
cai. Quanto ao pescador, nao demora a voltar com duas belas 
piranhas. Os peixes-canibais pululam nestas águas. Se a carne 
da perdiz é deliciosa, estes peixes, por outro lado, nao valem 
nada. Isto nao impede os índios de por tudo para cozinhar ao 
mesmo tempo na mesma panela... Logo sobram apenas ossos e 
espinhas. 
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No dia seguinte cruzamos com quatro canoas. Os Yano
mami descem o rio para ir comerciar com os grupos de baixo. Os 
barcos estao repletos de pacotes de droga. Todos os índios - os 
homens, pelo menos - · sao grandes consumidores de ebena e os 
xamas nao saberiam agir sem absorver fortes doses (por insu
flacao no nariz). Porém, a árvore que produz estes graos aluci
nógenos nao cresce em todos os lugares, de tal forma que alguns 
grupos, como os da Sierra Parima, quase nao os tem. Em 
contrapartida, os Shiitari exercem quase um monopólio sobre· a 
producao da droga e nem tem necessidade de cultivar essas ár
vores, que crescem naturalmente nas savanas de sua regiao. 
Fazem grandes colheitas e de grupo ·em grupo, através de tracas 
sucessivas, a ebena acaba chegando aqueles que dela sao pri
vados. 

Paramos alguns instantes para conversar com os indios. 
Tres ~e~e~ , dois jovens e um home.m maduro, ao saber que ire
mos v1s1ta-los, saltam em nossa canoa, sobem o rio conosco. 
Pouco antes do meio-dia, chegamos a urna pequena enseada. É a 
corredeira de Aratapora. Segundo nossos passageiros o cha· 
huno ainda está longe. É preciso, portanto, descarregar ~canoa 
transportar a bagagem quinhentos metros acima e em seguid~ 
puxar a canoa através das águas espumantes. A correnteza é 
forte, mas somos numerosos. Quase duas horas de esforco de 
qualquer forma. Descansamos alguns instantes a beira da en
seada. O lugar é bonito, a floresta menos sufocante deixa livre 
urna praia de areia fina, da qual emergem rochedos muito 
grandes. Dezenas de estrias, algumas com mais de dois centí
rr1etros de profundidade, marcam sua superficie. Sao polidores. 
Existe aí tudo o que é necessário para a fabricacao dos machados 
de pedra ~olida: a areia, a água, a pedra. Nao sao, porém, os 
Y anomam1 que ferem desse modo os rochedos; eles nao sabem 
trabalhar a pedra. De vez em quando encontram na floresta ou · 
na beira de um rio urna pedra polida, para eles obra dos espíritos 
do céu. Servem-se delas para esmagar os graos de ebena sobre 
um suporte de barro. Quem foram esses pacientes artesaos? Nio · 
se sabe. Em todo caso, antigos ocupantes do atual território dos 
Y anomami, que desapareceram, provavelmente há · séculos. 
Su~sistem apenas os traeos de sua labuta, em quase toda a 
reg1ao. 

. Outr.a .vez püe~se a carga na canoa, outra vez se parte e 
qu1nze minutos depois ... chegamos. Com efeito, o chabuno está 
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pertinho da corredeira, cujo bramido ainda ouvimos. Os indios 
mentiram-nos. O que queriam era chegar na aldeia na compa
nhia dos brancos, em um barco a motor. Deixaram-nos penar 
durante duas horas, quando na verdade poderíamos ter facil
mente terminado o trajeto a pé. Agora estao inch~dos de orgulho 
e se dao ares de pessoas importantes. Os moradores - uns cin
qüenta - gritam da margem. Entre eles um homem de bar
bicha, irmao de nosso companheiro bichaansiteri. Reconhecem
se imediatamente. O mais velho está muito excitado, agita-se, 
fala sem parar, enquanto nos conduz para sua habita~ao. 
Quanto ao mais novo, nao se sente menos feliz, mas nao dá 
demonstra~0es do fato, como de resto convém a urna visita. 
Estendido na sua rede, cobrindo a boca com a mao, ostenta urna 
fingida expressao de descontentamento no rosto, deixa passar 
um certo tempo. Em seguida comemos pure de banana e pode
mos relaxar. Tais sao as regras do. bem viver. Para comemorar o 
acontecimento, o irmao mais velho organiza urna s~ao de droga 
e prepara a ebena. Vários homens correram até seus abrigos e 
voltam mais ou menos vestidos. Dois rapag0es robustos apa
recem com saias compridas. Nao estao a par da diferen~a entre 
roupas masculinas e femininas. Nossos companheiros, mais 
acostumados a tratar com os brancos, nao fazem a menor ceri
monia para ca~oar desses rústicos. (É urna mania imbecil dos 
missionários distribuir aos índios roupas de que nao tema menor 
necessidade, ao contrário· dos utensílios metálicos, da linha de 
pesca, etc., que lhes prestam servi~os inegáveis, facilitando-lhes 
o trabalho. Estes trapos, logo ensebados, nao passam para seus 
novos proprietários de simples bens de prestígio.) Aliás, a crítica 
vai ainda mais longe, quando nos servem comida: "Mas que 
gente selvagem! Os peixes sao servidos aos convidados com tripa 
e tudo!". 

Esmagada, seca e misturada com urna outra substancia 
vegetal, a ebena, pó verde e fino, está pronta para ser consu
mida. Enche-se com ela um cani~o e o vizinho, com um poderoso 
sopro, envia-o para o sínus do outro, através das narinas. Todos 
os homens, agachados em círculo, se servem. Espirram, tossem, 
fazem caretas, escarram, babam. A droga é boa, bastante forte e 
todo mundo fica contente. Bom com~o para urna sessao xama
nica ... O irmao visitante, que detém em seu grupo urna posi~ao 
de líder, é também um xama de categoria média. Na escala 
inferior, os pequenos xamis tratam suas famílias ou os cachor-
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ros. Adquiridos dos brancos há pouco tempo, estes animais entre 
nós ocupam na hierarquia dos seres um estatuto próximo da 
humanidade; a exemplo das pessoas,. sao queimados quando 
morrem. Os indios, entretanto, dao a eles pouca aten~ao. Nao os 
alimentam, praticamente. Nao resta aos caes outro recurso que 
encarregar-se do lixo do chabuno. 

Os xamas considerados grandes ultrapassam todos os de
mais gra~as a experiencia, a pericia, ªº número de cantos que 
conhecem e de espíritos que podem invocar. Entre os Bichaansi
teri existe um desta categoria. Oficia quase todos os dias, mesmo 
quando ninguém está doente. Por isso necessita de muita droga; 
É que é preciso proteger sem cessar ·a comunidade de todos os 
males e espíritos malvados que os xamas dos grupos inimigos 
nunca deixam de mobilizar contra ela. Ele mesmo nao hesita em 
enviar ao exterior todas as doen~as susceptíveis de aniquilar os 
outros. Entre os índios toda urna popula~ao de fantasmas· assom
bra o mundo dos homens. 

Os cantos, repeti~ao obsessiva da mesma linha melódica, 
permitem entretanto certos efeitos de voz, oscilando algumas . 
vezes entre o gregoriano e a música pop. Sao belos de ouvir e 
ajustam-se com exatidao ao movimento lento da dan~a, vai-e
vem, bra~os em cruz ou erguidos diante dos abrigos. Ai de quem 
duvidar da seriedade destes ritos ( afinal, trata-se da vida e da 
morte). E, no entanto, o xama pára de vez em quando para dizer 
a sua mulher: "Traga depressa bananas para nosso parente 
fulano! Esquecemos de lhe dar!". Ou, entao, aproximando-se de 
nós: "Escute, Lizot! Bem que estou precisando de um pouco de 
linha de pescar!". E, no mesmo instante, retoma seu oficio. 

Subimos um pouco mais o Ocamo para urna expedi~ao de 
ca~a noturna, o que nos valeu um encontro inesperado. Um 
pequeno grupo Y anomami acaba de instalar-se a beira do rio e o 
chabuno ainda nao está terminado. Somos seus primeiros bran
cos, o exotismo está de nosso lado. Para nós, eles diferem pouco 
dos demais e nao existe surpresa. Todas as tribos possuem agora 
instrumentos metálicos, mesmo aquetas com as quais nenhum 
contacto será estabelecido antes de muitos anos. Assim, entre os 
grupos da margem do Orenoco e os do intetior, as diferen~as sao 
pequenas: os primeiros tem urna aparencia de mendigos ( devido 
as roupas) mas sem profundidade, já t¡ue a vida social e religiosa 
(pelo menos até o presente) nao foi em nada afetada pelas vas 
tentativas dos missionários. Em suma, nao existem Y anomami 
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''civilizados'' (coro tudo o que este estado significa em termos de 
degrada~ao repugnante) que se possa opor a Y anomami ainda 
"selvagens": todos, sem distincao, guerreiros orgulhosos e pa
gaos. 

Quatro jovens gesticulam a margem do rio. Encostamos a 
canoa. Eles estao em beatitude e nao dissimulam. Sua excit~io 
<liante dos Nabe é tao grande que eles sentem dificuldade em 
falar, estalos de língua freiam a torrente das palavras, e ritmam 
pequenos pulos com palmadas nas coxas. e um prazer ve-los e 
ouvi-los, tomados de júbilo. Simpáticos Shiitari ... Quando volta
mos algumas horas mais tarde, presenteamo-los com um dos tres 
jacarés mortos por Lizot. 

No dia da partida trocamos nossos objetos por droga, nio 
para uso pessoal, mas com a intencao de levá-la as tribos do 
Parima, que sentem grande falta dela. Para nós será um exce
lente· passaporte. O chefe está contente, pois fez bons negócios 
com o povo de seu irmao, que lhe promete urna visita para 
depois. Em troca de todas as suas roupas (sabe que conseguirá 
facilmente outras coro os missionários) conseguiu muita ebena. 
No momento em que nos afastamos da margem, um incidente: 
um dos dois adolescentes que levamos conosco quando subíamos 
o rio e que deve ter treze ou catorze anos, pula bruscamente na 
canoa. Quer partir conosco, ver o mundo. u ·ma mulher, sua 
nlae, atira-se na água, para rete-lo. Ele, entao, pega um pesado 
remo e tenta acertá-la. Outras mulheres vem em seu socorro e 
conseguem arrancá-lo da canoa, louco de raiva. Ele morde a mae 
com forca. A sociedade yanomami é muito liberal em relacao 
aos rapazes. Deixa-os fazer quase tudo o que desejam. Chega a 
encorajá-los a mostrarem-se violentos e agressivos, desde a pri
meira infancia. Os meninos praticam jogos freqüentemente bru
tais, coisa rara entre os índios, e os pais evitam consolá-los 
quando, após levar urna paulada na cabeca, acorrem aos berros: 
"Mae! Ele bateu em mim!". "Bata nele com mais forca!". O 
resultado - proposital - desta pedagogía é que ela forma . 
guerre1ros. 

Passamos de volta facilmente pela corredeira. Desfile em 
sentido contrário, dos mesmos esp~os. Já nao é mais divertido. 
Acampamento para passar a noite. Dormimos já há algumas 
horas quando cai urna tempestade. Dobramos rapidamente as 
redes e nos abrigamos, como podemos,. debaixo de grandes 
folhas. A chuva passa, vol tamos a deitar e a dormir. U ma hora 
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mais tarde recom~a tudo: chuva, despertar aos sobressaltos, 
abrigar-se, etc. Que horrível noite de Ano Novo. 

De volta a Mavaéa, ficamos sabendo o resultado do com
bate que há duas semanas opos os Patanawateri aos Hasubue
teri. Pesado saldo: ao que parece, quatro mortos entre estes 
últimos (sobre um efetivo de quarenta a cinqüenta homens) e 
tres deles eliminados por armas de fogo. O que aconteceu? Para 
o ataque, os primeiros fizeram alianca com um outro grupo, os 
Mahekodoterí. Trata-se de gente muito belicosa, em guerra 
permanente com quase todas as tribos da regiao (bem que gos
tariam de por as mios em Lizot, que é amigo de seus inimigos). 
Perto de seu chabuno estabeleceu-se urna das tres misst>es sale
sianas. Isto mostra com eloqüencia o fracasso dos padres que, 
eni quinze anos, nao conseguiram modificar em nada o ardor 
combativo dos índios. Tanto melhor. Esta resistencia é indício de 
saúde. 

O fato é que estes ferozes Mahekodoteri possuem tres ou 
quatro espingardas, presente dos missionários, que os fizeram 
prometer utilizá-las sornen te na caca e de modo algum na guerra. 
Mas vá alguém convencer guerreiros a renunciar a urna vitória 
fácil. Eles nao sao santos. Desta vez guerrearam como brancos, 
mas contra as flechas de outros Yanomami. Nao era nada 
imprevisivel. Os atacantes - deviam ser por volta de oitenta -, 
assim que o dia nasceu atiraram centenas de flechas sobre o 
chabuno e, em seguida, esconderam-se na floresta. Em vez de 
retomar rapidamente o caminho de seu território, esperaram os 
outros. Quando um grupo é atacado, os guerreiros nao podem 
deixar de passar a contra-ofensiva, sob pena de passar por co
vardes. A coisa logo seria conhecida e seu chabuno tomar-se-ia 
alvo dos outros grupos (para raptar mulheres, roubar os bens e, 
simplesmente, pelo prazer da guerra). Os Hasubueteri cairam, 
portanto, na emboscada .. As espingardas, coro as quais absolu
tamente nao contavam, dispararam e um hornero foi atingi~o. 
Os outros acabaram de liquidá-lo, ·flechando-o. Atonitos, seus 
companheiros recuaram desordenadamente. Jogaram-se no Ore
noco para atravessá-lo a nado e lá tres deles pereceram, dois a 
tiros e um a flechadas. U m dos feridos, retirado do rio, recebeu o 
golpe de misericórdia: arco enfiado no ve~tre .. ~ O ódio aos 
inimigos é mortal. .. Agora os Hasubueteri preparam a desforra. 
As paix~s se herdam, de pai para filho. 
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U m tanto sobressaltados com estes acontecimentos, os mis
sionários, forteinente pressionados por Lizot, decidem nao for
necer mais munic0es aos índios durante alguns meses. Sábia 
decisao, pois os Mahekodoteri, exaltados com seu primeiro su
cesso, utilizariam daí por diante suas espingardas em cada com
bate e, conscientes de sua superioridade, multiplicariam os ata
ques. Ocorreriam hecatombes, o que é quase impossível comas 
flechas (salvo no caso, muito raro, em que um grupo convida 
11m ou tro a urna festa, com a intencao deliberada de massacrar 
os visitantes a sua chegada. Há alguns anos os Bichaansiteri 
responderam a um convite das tribos meridionais. Trinta deles 
perderam a vida, flechados a traicao no chabuno). 

Passamos as tres primeiras semanas de janeiro a circu~ar 
tranqüilamente entre Mavaca e os grupos ribeirinhos do Mana
viche, outro afluente do Orenoco. Bastante carentes de alimen
tos, vamos abastecer-nos junto aos índios, em pequenas visitas 
de dois ou tres días. Mesmo quando falta carne ou peixe, existe 
sempre o recurso as bananas (sao cultivadas mais de seis espé
cies). As permanencias entre os Karohiteri, os melhores amigos 
de Lizot, sao muito agradáveis. Lá ficamos a vontade, as pessoas 
sao amáveis, reclamam muito pouco e sao até mesmo capazes de 
gentilezas. O xama oferece-me carne de anta e insiste para que 
permanecamos com eles. Que diferenca dos outros grupos, nos 
quais, mal se acaba de chegar, se é imediatamente solicitado: 
"Me dá isto aqui, me faca presente daquilo. Nao tenho mais 
anzóis, preciso de urna machadinha. O que existe aí dentro desta 
sacola? Que bonita sua faca! etc.". E isto sem parar. Sao infa
tigáveis e, nao fosse o ascendente que Lizot exerce sobre eles, 
tentariam simplesmente roubar nossas coisas. As poucas frases 
que aprendí e retive por te-las pronunciado centenas de vezes se 
resumem a isto: "Nao tenho muito. Acabou. Espere! Mais tarde! 
etc.". Cansativos, os Yanomami. .. 

Nao lhes falta humor e adoram brincadeiras. Para início de 
conversa, evitam por principio dizer a verdade, mesmo entre si. 

' Sao incrivelmente mentirosos, de tal forma que é necessária urna 
grande dose de paciencia, para controlar e verificar a validade de 
urna inform~ao. Quando nos encontrávamos no Parima, atra
vessamos urna picada. O jovem que nos guiava, interrogado 
sobre sua destina~ao, respondeu que nao sabia ( talvez tenha 
percorrido o caminho urnas cinqüenta vezes). "Por que voceé 
mentiroso? - Nao sei." Quando um dia perguntei o nome de 
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um pássaro, disseram-me o termo que significa penis e, urna 
outra vez, anta. Os jovens em particular sao maliciosos: "Vem 
conosco a r~a. Nós vamos te enrabar!". Por ocasiao de nossa 
viagem aos Patanawateri, Hebewe chamou um menino de uns 
doze anos: "~e deixa sodomizá-lo e eu te dou minha espin
garda". Todo mundo em volta morre de rir. ~urna brincadeira 
muito engracada. Os jovens sao impiedosos comos visitantes de 
sua idade. Sob um pretexto qualquer, levam-nos a r~a e lá os 
submetem a fim de colocarem suas glandes de fora, a humi
lhacao suprema. Gracejo comum: voce está dormindo inocente
mente na sua rede, quando urna detonacao o mergulha no meio 
de urna nuvem nauseabunda. Um indio acaba de peidar a dois 
ou tres centímetros de seu rosto... , 

A vida no chabuno é principalmente cotidiana. Como em 
todos os lugares, as ruptqras da ordem habitual - guerras, 
festas, brigas - nao ocorrem todo dia. A maior parte das ativi
dades é dedicada a producao do alimento e dos meios de obte-lo 
(arcos, flechas, cordas, algodao, etc.). Nao vamos imaginar que 
os índios sao subalimentados. Os Yanomami se arranjam muito 
bem com a agricultura, essencial, a c~a, a pesca (as presas sao 
relativamente abundantes) e a coleta. De um certo ponto de vista 
é, portanto, urna sociedade de abundancia, na medida em que· 
todas as necessidades dos individuos sao satisfeitas, e mesmo 
além disto, pois há um excesso de producao, consumido durante 
as festas. A ordem das necessidades é, entretanto, asceticamente 
determinada (neste sentido os missionários criam entre alguns 
grupos a n~cessidade artificial de roupas inúteis). Por outro 
lado, a fecundidade, o infanticidio e a sele~ao natural garantem 
as tribos um optimum demográfico, tanto no plano da quanti
dade quanto no da qualidade, se assim se pode dizer. As mais 
altas taxas de mortalidade dizem respeito as criancas, durante os 
dois primeiros anos. Os mais resistentes sobrevivem. Daí o as
pecto florescente e vigoroso de quase todo mundo, homens e 
mulheres, jovens e velhos. Nao é um formigueiro humano, mas 
todos estes corpos sao dignos de andar nus. 

Diz-se unanimemente na América do Sul que os índios sao 
preguicosos. Na realidade eles nao sio oristaos e nao julgam 
necessário ganhar seu pao com o suor do seu rosto. E como, em 
geral, é para ganhar o dos outros que se quer faze-los suai, 
compreende-se que para eles alegria e trabalho aparecam como 
exteriores um ao outro. Dito isto, é preciso dizer que entre os 
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" y anomami todas as necessidades da sociedad_e sao at;ndidas ao 
pre~o de urna atividade média (p~ra os ad~lt~s) de tres hora~ de 
trabalho por pessoa e por dia. Lizot med1u 1sto com um ngor 
cronométrico. Nao se trata de nenhuma novidade, pois sabemos 
que isto acontece na maior parte das sociedades primitivas. 
Lembremo-lo, no entanto, no momento de exigir a aposenta
doria aos sessenta anos. Mas nao insistamos nesse assunto. 

Civiliza~ao de lazer, portan to, pois essa gente passa vinte e 
urna horas por dia sem fazer nada. Eles nao se aborrecem. 
Sesta brincadeiras discuss0es, droga, comida, banhos de rio: 
conse~e-se matar~ tempo. Sem falar do sexo. Nao vamos dizer 
que eles s6 pensam nisto, mas que é importante, lá isso é. Ya 
peshi! Ouve-se freqüentemente: estou com vontade de fazer 
amor! ... Um dia, em Mavaca, um homem e urna mullier lutam 
dentro de casa. Ouvem-se queixumes, gritos, protestos, risos. 
A mulher, que tem ar de saber o que deseja, passou a mao no va~ 
das pernas do homem e agarra um testículo. Ao menor movt
mento que ele esboce para fugir, urna pequena pressao. Deve 
estar doendo, mas ela nao solta: "Ela quer copular! Ela está 
com vontade de copular!". E, se quiserem saber, eu achoque ele 
nao escapou... -

Como se as rela~0es entre as pessoas nao bastassem para 
alimentar a vida da comunidade, os fenomenos naturais tomam
se acontecimentos sociais. É que, de urna certa maneira, nao há 
natureza. Urna desordem climática, por exemplo, é logo tradu
zida em termos culturais. Entre os Karohiteri, no ñm da tarde, 
cai um temporal, precedido por violentos turbilh0es de vento, 
que amea~am arrancar o teto. lmediatamente todos os xamas 
(seis ou sete, o grande e os pequenos) se colocam em posi~a~ e de 
pé, diante dos abrigos, tentam repetir a tormenta por meto de 
altos gritos e gestos eloqüentes. Lizot e eu somos também convo
cados a gesticular e gritar, pois essa ventania na realidade sao os 
espiritos maus, certamente enviados pelos xamas de um grupo 
inimigo. . 

' Gritos agudos, queixosos e suplicantes ao mesmo tempo, 
explodem subitamente de todos os lados, em Mavaca. Em redor 
do chabuno espalliam-se urnas vinte mullieres. Cada urna delas 
traz nas maos um punhado de folliagem e bate com ele no chao. 
Dir-se-ia que elas querem fazer sair dele alguma coisa, e é exa
tamente disto que se trata. Urna crianc;a está gravemente doente. 
Sua alma a deixou, as mulheres procuram-na, chamando-a para 
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que reintegre o corpo e restitua a saúde ao menino. Encon
trarn-na e, colocando-se em fila, empurram-na diante delas em 
dire~ao ao chabuno, agitando as folhagens. Nao lhes falta grac;a, 
nem fervor ... O xama .está perto de n6s. P0e-se a contar, espon
taneamente, em voz baixa, o mito que fundamenta e explica este 
ritual feminino. Lizot anota furiosamente. O homem entao per
gunta se, entre n6s, as mullieres também fazem o mesmo. "Sim, 
mas há muito tempo. Já esquecemos tudo." Sentimo-nos pobres. 

Os ritos da morte também os vi. Foi entre os Karohiteri ... 
Por volta da meia-noite desperta-nos o cantico profundo do 
xama. Ele ten ta curar alguém. O canto prossegue durante alguns 
instantes e depois se cala. Ecoa entao no meio da noite um 
grande lamento, coro trágico de mulheres diante do irremediá
vel. Urna crianc;a acaba de morrer. Os pais e avós cantam em 
torno do pequeno cadáver, aninhado nos brac;os da mae. A noite 
inteira toda a nlanha, setn um instante de interrup~ao. No dia 
seguinte as vozes roucas e tremulas se tornam lancinantes. As 
outras mulheres do grupo revezam-se a fini de associar-se ao 
luto os homens nao saem das redes. É opressivo. Sob o sol, sem ' . 
interromper o canto, o pai prepara a fogueira. Enquanto isto, 
a avó dan~a em volta, com o neto morto colocado em urna tip6ia: 
cinco ou seis passos adiante, dois ou tres para trás. Todas as 
mulheres se acham reunidas sobo abrigo mortuário, os homens 
rodeiam a fogueira, arcos e flechas na mao. 

Quando o pai deposita o corpo na fogueira, as mulheres se 
poom a gemer, todos os homens choram e urna mesma dor nos 
atravessa. Nao se pode resistir ao contágio. O pai quebra seu 
arco e suas flechas e as atira ao fogo. A fuma~a levanta-se e o 
xama logo acorre, a fim de obrigá-la a ir diretamente para o céu, 
pois ela carrega espíritos maléficos. Decorridas urnas cinco 
horas, após as cinzas esfriarem, um parente próximo recolhe 
minuciosamente em urna cesta os mínimos fragmentos de ossos 
que escaparam a combustao. Reduzidos a pó e conservados em 
urna caba~a, darao mais ·tarde lugar a un1a festa funerária. No 
alvorecer do dia seguinte todos vao para o rio, as mullieres e as 
crian~as para purificar-se com todo cuidado, os homens para 
lavar suas flechas, maculadas pelas emana~ües funest~s da fu-, 
ma~a. 

Por volta do dia 20 de janeiro nos pomos a caminho para 
urna expedic;ao a Serra Parima. Primeiro ternos que subir o 
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" Orenoco durante quase dois dias. Quando passamos diante do 
chabuno dos Makekodoteri, vários índios nos amea~am com 
gestos e palavras. Lizot cuida de manter-se no meio do rio, pois 
eles seriam bem capazes de nos atirar algumas flechas. Passa
gem fácil por urna primeira corredeira. Urna grande lontra 
dorme em cima de um rochedo e mergÚlha quase sem perturbar 
a superficie da água. Com grande presteza, cortando os cipós 
comos dentes, nossos companheiros levantam o abrigo para a 
noite. Percebe-se muito bem que, se o fluxo de instrumentos 
metálicos cessasse subitamente, a rela~ao dos índios como meio 
nao seria excessivamente afetada. Retomariam as técnicas de 
sempre e o fogo substituirla o metal. Lizot mata urna grande 
capivara, mas nós a perdemos, pois a corrente a leva. · Espe
rando que um tronco a detenha, procuramo-la durante urna 
hora, mas em vao. É urna pena, pois havia pelo menos uns 
cinqüenta quilos de carne saborosa. Também neste lugar encon
tramos um polidor. No dia seguinte urna outra corredeira nos 
detém, mas nao a atravessaremos, pois de lá prosseguiremos a 
pé. Em dir~ao a nascente, o Orenoco quase nao se presta mais a 
navega~ao. Perdendo suas propor~ües maJestosas, transforma-se 
pouco a pouco em uma torrente. Estamos muito próximos de sua 
nascente, deseo.berta há pouco tempo. 

Odia termina e passamos a noite no chabuno dos Shuimi
weiteri, que domina a alta barreira rochosa. Ritos de acolhida 
costumeiros, damos droga ao chefe. Ela aqui é rara e é logo 
preparada e consumida. "Fiquem conosco", ele insiste. "Nao 
procurem os outros. Sao maus!" Estes bons apóstolos nao pen
sam absolu.tamente em nosso bem-estar. O que os preocupa sao 
os presentes que vamos distribuir nos outros grupos. Gostariam 
muito de beneficiar-se deste maná. Mesmo assim fomecem-nos 
um guia. Acontece com freqüencia que um grupo convide um 
outro com o objetivo de efetuar trocas, julgando no último 
momento que deu mais do que recebeu. Entao, sem maiores 
problemas, alcan~am os parceiros, que estao de partida e obri-

' gam-nos, sob amea~a, a restituir as dádivas, mas sem devolver o 
que eles mesmos receberam. A idéia de contrato sem dúvida os 
faria rir. A palavra, eis o que jamais lhes passaria pela cab~a 
empenhar. A gente que se arranje. 

Durante a noite os queixumes cada vez mais fortes de urna 
jovem doente acordam todo mundo. O diagnóstico é imediato: 
o espírito de um morto apoderou-se do duplo animal da mulher, 
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urna lontra. Entao as demais mulheres fazem a paciente cami
nhar de um lado para outro durante alguns momentos imi-- , 
tando todas elas o grito do animal, a fim de obrigá-lo a voltar. O 
tratamento é eficaz, pois ao alvorecer o espírito nao aparece mais 
e a mulher se levanta, sa ... Poder-se-ia dizer que as sociedades 
permitem-se unicamente as doen~as que elas podem curar, .o 
campo da patologia está quase todo sob controle. :E: sem dúvida 
por is to que nossa própria civiliza~ao, apta por sua ciencia· e sua 
técnica a descobrir tantos remédios novos, se ve assaltada por 
tantas doen~as. O desfecho da corrida entre os dois nao é óbvio. 
Pior para nós. 

O Parima nao é na verdade urna cadeia de montanhas coni 
vales em seu sopé. Trata-se na realidade de um rebanho desor
denado de montanhas conicas ou piramidais, apertadas urnas 
co~tra as outras, nao raro apresentando mais de mil metros de 
altura e separadas na base por depressoos pantanosas. Entre os 
chabuno da regiao, os caminhos -seguem as cristas. Sobe-se, 
desee-se, volta-se a subir, etc. É duro, mas, na realidade (se 
gozarmos de boa saúde), menos cansativo que debater-se na 
água estagnada ou escorregar nos troncos podres que servem de 
ponte. Ao cabo de quatro horas chegamos entre os Ihirubiteri. 
Paramos pouco tempo (apenas o suficiente para deixar-lhes _ 
ebena, a fim de sermos bem recebidos na volta) , apesar da insis
tencia geral (sempre o problema dos presentes que vamos distri
buir aos outros). Prosseguimos, e pode-se dizer que é demorado. 
Eu garanto. Felizmente tudo tem um fim, e quando entardece 
estamos entre os Matowateri. 

Existem compensa~oos. Valeu a pena chegar até aqui. En
tramos no chabuno e ouve-se imediatamente urna formidável 
ova~ao. Todos reconhecem Lizot. Somos rodeados por dezenas 
de homens que brandem arcos e flechas, que gritam e dan~am 
em torno de nós: "Shori! Shori Cunhado! Cunhado! Tome estas 
bananas e mais estas! Somos amigos! Nohi! Amigos!". Quando 
nossos br~os estendidos ficam cheios de cachos eles os retiram 
e substituem-nos por outros. Quanta alegria. Afeluia! Hei! Heil 
D_eixam-nos finalmente descansar um pouco. Nao muito tempo e 
nao o bastante, pelo menos no que me diz respeito. Pois, de 
repente um bando de exaltados que grita coisas incompreensíveis 
pega-me, agarra-me, transporta-me. O que está acontecendo? 

Primo, encontra-se no chabuno (por esta razao superpo
voado) um grupo visitante, que nunca viu Brancos. Os homens, 
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" inicialmente intimidados, ficam atr~ dos outros, sem muita co-
. ragem de nos olhar (as mullieres perman~c~m sob os .abrigos). 

Mas logo perdem a reserva, se aprovettam, aprox1mam-se, 
tocam, e a partir deste momento nao há mais como dete-los. 
Secundo, interessam-se muito mais por mim do que por Lizot. 
Por que? Nao posso explicá-lo sem descrever-me um pouco. 
Durante as caminhadas andamos, evidentemente, sem camisa, 
usamos um short curto e tenis. Nossas anatomias sao percep
tíveis e, em conseqüencia, o sistema piloso (aliás, nada exage
rado!) que adorna meu peito. Isto fascina os índios que, sob esse 
aspecto, como Lizot, nada tema mostrar. Sou o primeiro ?ípede 
implume que eles conhecem. Nao escondem seu entusiasmo: 
"A koi! Como ele é peludo! Wa koi! Que peludo engracado! 
Parece um tamanduá! Mas é um verdadeiro tamanduá! Voces 
viram esse peludo?". Eles nao acreditara, nao se contera, entrara 
em delírio e querem absolutamente que eu faca a volta completa 
do chabuno a fim de que as damas, calmamente estendidas em 
suas redes, gozem do espetáculo a domicilio. Fazer o que? 
Ninguém pede minha opiniao e eis-me tal qual um animal raro 
exibido de abrigo em abrigo, no meio de um concerto atordoante 
de exclamac0es (ver acima). Quanto a mim, pouco disposto 
naquele momento a desfilar, sinto-me como Jesus a caminho do 
calvário, pois as mulheres nao se contentara em olhar ou toe.ar. 
Agarram, puxam, para experimentar a resistencia e tenho urna 
dificuldade enorme em proteger o penis. Momentos como este 
sao inesquecíveis. Diga-se de passagem que ganhei muitas bana
nas. É melhor que nada ... Enquanto isto Lizot, muito caridoso, 
morre de rir. 

Durante nossa permanencia houve urna bela sessao · de 
xamanismo. Nossa droga foi muito bem-vinda. O xama dancou e 
cantou bastante e empreendeu um árduo combate com um espí
rito mau, que finalmente conseguiu prender dentro de um cesto. 
Matou-o entao a machadadas e, em seguida, completamente 
esgotado pela luta, caiu por terra, ofegante. Os espectadores o 

, encorajavam com entusiasmo. 
Em vez de nos embrenharmos pelo Parima, tomamos o ca

minho de volta. Nao perdemos nada. Paramos no chabuno dos 
Ihirubiteri pelo qual apenas passamos na vinda. Lá pudemos 
assistir a festa mais solene dos Y anomami, o reahu, ~onsumo 
ritual das cinzas de um morto. A alguma distancia do chabuno 
atravessamos um acampamento provisório, ocupado pelos convi-
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dados dos Ihirubiteri. Preparam-se para os festejos da tarde, 
mas nao perdem a oportunidade de arrancar-nos algumas cailas 
de anzóis, alguns rolos de fio de pesca... é melhor que nada. 

O chefe nos instala junto dele no chabuno e nos oferece 
um pure de bananas e b~tatas doces. É dono de um enorme par 
de testículos, que balancam graciosamente. Eles exercem sobre 
nós urna forte impressao. Quanto ao proprietário, parece que se 
acha normal. Se lá fora os visitantes se preparara, aqui também 
ninguém fica .ocioso . . Cada hornera timpa com cuidado a frente 
de sua habitacao; a mao ou por meio de pequenas vassouras, 
toda a volta do chabuno logo fica timpa, livre de coco de ca
chorro, pon tas de ossos, espinhas, . cestas destruídas, car~os, 
pedacos de madeira que o atulham. Quando tudo fica limpo, 
as pessoas se deitam e há um breve tempo morto. 

'. En tao a festa comeca. Como que empurrados, dois meninos 
de uns doze anos irromperil no chabuno e percorrem dancando 
toda sua circunferencia em sentido inverso um do outro, com 
arcos e flechas levantados. Inaugurara a danca de apresentacao 
dos visitantes. Chegam juntos a saída, sendo imediatamente 
seguidos por dois adolescentes e depois pelos homens, sempre 
dois a dois e cantando. A cada cinco ou seis passos param e 
dancam no lugar, jogando de vez em quando suas armas no 
chao. Alguns empunham machados ou machadinhas. Lizot co
menta que em princípio exibem durante a danca os objetos que 
tem intencao de trocar. Desta maneira, os demais sabem de 
antemao com o que contar e podem comecar a fazer cálculos. 

. Em todos os abrigos ecoam gritos, assovios. Os espectadores 
aprovam, aplaudem, encorajam, exprimem sua admiracao em 
altos brados. Serao sinceros? Comecando a conhecer os Y ano
mami, tenho minhas dúvidas e imagino que in petto devem estar 
dizendo: "Essa gente nao é nem mesmo capaz de dancar correta
mente". Quanto a mim nao lhes regatearla elogios. Todos estao 
magníficamente pintados e sobre os corpos nus ondulam e movi
mentam-se os círculos e as linhas do urucum vermelho e do 
genipapo negro. Outros estao pintados de branco. Alguns exi
bem, nas orelhas e bracos, suntuosos ornamentos de pena e a luz 
crua da tarde faz brilhar os mais ricos coloridos da floresta. ' . 

Tendo desfilado aos pares - desta vez as mulheres nao 
dancam - todos os homens, obedecendo ao mesmo ritmo e ao 
som dos mesmos cantos, realizara juntos urna espécie de desfile 
final. Sejamos simples e concisos: que beleza. 
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Assim que os visitantes se· espalham pelo chabuno, celebra
se o rito que motiva a festa. Os homens que, nos dois ~pos, 
tem um laco de parentesco como morto vao comer suas cmzas. 
As mulheres e as criancas sao excluídas da refeicao. Urna folha 
imensa, ligada pelas duas extremidades - dir-se-ia urna c.anoa 
- está repleta de pure de banana. Sou incapaz de avallar a 
quantidade, mas contém com certeza dezenas de quilos ou litros. 
As cinzas sao diluídas no pure e provavelmente nao alteram seu 
gosto. Trata-se de canibalismo, é claro, pois comem-se os mor
tos, mas sob urna forma muito atenuada, em relacao ao que 
existe em outros lugares da América do Sul. Os convivas estilo 
agachados em torno do recipiente, no qual mergulham suas 
cabacas. Os cantos de luto das mulheres fazem pano de fundo 
para o banquete funerário dos homens. Tudo isto se efetua sem 
ostentacao e os nao participantes prosseguem com suas ativi
dades ou sua passividade. No entanto a festa do reahu é um 
momento crucial na vida de um grupo. Existe algo de sagrado no 
ar. Seria muito mal visto aproximar-nos da ceia. Quanto a tirar 
fotos, nem pensar ... É preciso manejar com prudencia as coisas 
da morte. 

Cabe agora aos anfitri0es mostrarem-se gentis para comos 
visitantes. Pintados, emplumados e enfeitados, os homens dan
cam, masé visível que o fazem com menos conviccao do que os 
outros, considerando sem dúvida que nao vale a pena se esforcar 
por eles. Em seguida todos passam as trocas. O chabuno zumbe. 
As pessoas mostram suas riquezas, apreciam o talho das pontas 
das flechas, a retidao dos bastües, a solidez da corda, a beleza 
dos enfeites. As coisas vio e vem, tudo em meio a um silencio 
relativo e a urna grande desconfianca recíproca. O iinportante é 
nao fazer maus negocios. · 

A noite caiu há muito tempo, mas a festa prossegue. Agora 
os adolescentes dos dois grupos (entre vinte e vinte e cinco) 
celebram um rito de caca. Cantam e dancam juntos, com arcos e 
flechas levantados e durante horas fazem a noite vibrar, mar
cada por seus passos. Urna vida admirável anima a forca de seu 
coro. 

Praticamente nao fechamos os olhos. Ap6s a dan~a dos 
jovens cacadores, realizou-se até o nascer do sol o ritual de 
separacao. Os dois grupos se despedem e isto se faz por meio de 
um duelo oratório .. Um homem do grupo, sentado, grita bem 
alto e depressa urna série de frases, a maneira de um salmo. 

O ÚLTIMO CÍRCULO 

Da outra extremidade do chabuno responde-lhe seu parceiro, 
que deve simplesmente repetir o que o· outro disse, se~ se enga
nar, sem omitir urna única palavra e com a mesma rapidez. Nao 
é dito nada de especial. Trocam noticias, mil vezes repetidas e 
que servem de pretexto para tentar fazer o adversário se atra
palhar, a fim de ridicularizá-lo. Quando os dois homens termi-
nam, dois outros os substituem e assim por diante. . 

Quando sobrevém a claridade do dia, tudo já terminou. A 
festa acabou. Os convidados receberam dois enormes pacotes 
de comida (carne e bananas) preparadas com antecipacao pelos 
organizadores.do reahu e bem embalados com folhas (os Yano
mami sao peritos em embalagem). Poi o sinal da partida. Silen-
ciosos e rápidos; desapareceram na floresta. . . · 

Andamos em direcao ao Orenoco. Paramos um instante a 
fim de nos aliviarmos. Os jndios sempre ficam interessados no 
modo como urinamos. Eles se agacham e seria muita grosseria 
deixar que se ouvisse o barulho do jato no chao. Um dele~ me ~ 
observava com aten~ao. "Voce mija como um velho? - E tao 
amarelo." Nao foi nem de longe um retomo triunal e ·sim' 
algo de muito mais modesto. Quando Lizot, que caminhava na 
frente , gritou: "Ouca! É a. corredeiral" , nao fiz charme, nao 
disse: "Já?". Vamos mudar de assunto ... 

Mil anos de guerras, mil anos de festas! Eis o que desejo 
paraos Yanomami. Será um votopiedoso? É de se duvidar. -Eles 
sao ós últimos encurralados. Urna sombra mortal estende-se por 
toda parte .. ,. Talvez nos sentiremos melhor urna vez rompido o 
último círculo desta liberdade derradeira. Poderemos talvez 
dormir sem despertar urna única vez... Qualquer dia haverá 
perto do chabuno torres e p~os de petróleo, no flanco das coli
nas fossos de garimpeiros de diamantes, policiais nas estradas e, 
na margem dos rios, butiques ... Por toda parte, a harmonia ... 



2. Urna etnografia selvagem* 
(A propósito de Yanoama 1

) 

E preciso proclamar antes de mais nada que nenhuma falsa 
moderacao alterará o respeito e a simpatia merecidos por este 
livro, do qual, sem nenhuma hesitacao, com muito prazer reco
nheco a grandeza. Quero também testemunhar a admiracio que 
suscitará na alma de cada leitor inocente a autora quase ano
nima deste livro brilhante, Elena Valero, cuja narrativa foi reco
lhida no gravador pelo afortunado médico italiano, Ettore Biocca. 
Dado a César o que é de César, passemos a ordem do dia. 

Este livro é, se quisermos, urna autobiografia que narra 
vinte e dois anos da vida de urna mulher sem por isso fazer dela o 
tema exclusivo, se bem que um tal destino seja em si mesmo 
fascinante. Através da experiencia pessoal de E. Valero encon
tra-se abrangida e descrita, através de traeos ao mesmo tempo 
firmes e finos, a vida social, aprendida na sua diferenca mais 
grosseira e na sua riqueza mais refinada, de urna sociedade 
primitiva: a tribo indígena dos Y anoama, que vivem nos confins 
venezuelano-brasileiros, nas montanhas do Parima. O encontro 
entre E. Valero e os índios ocorreu em 1939, quando ela tinha 
onze anos. Urna flecha envenenada, cravada na barriga, esta
beleceu seu primeiro contacto com eles, quando um grupo guer
reiro atacou sua família, brancos pobres do Brasil, a procura de 
madeiras preciosas em urna regiao inexplorada na época. Os 
país e os dois irmaos fugiram e Elena ficou na mao dos assal
tantes, espectadora inconsciente da ruptura mais brutal e mais 
imprevista que se possa imaginar na vida de urna menina que 

1. Ettore Biocca . Yanoama. Récit d 'une femme bresilienne enlevee par les lndiens, 
Paris, Pion, " Te"e humaine ", 1968, 470 p. + fotos e anexos . 

• Publicado na revista l 'Homme, cahier 1, vol . IX, 1969, p . .58-6.5 . 
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sabia ler e escrever e que havia feito a primeira comunhio. 
Os índios levaram-na e adotaram-na. Tornou-se mulher entre 
eles e em seguida esposa de dois maridos sucessivos, mae de 
quatro filhos e, ao cabo de vinte e dois anos, em 1961, abando
nou a tribo e a floresta para regressar ao mundo dos brancos. 
Isto, para E. Valero, significou vinte e dois anos - para n6s 
quase inacreditáveis - de aprendizado da vida selvagem dos 
índios Y anoama, realizado no início a través da dor e das lá
grimas, tornando-se em seguida menos tenso e comportando até 
mesmo a felicidade. Vale dizer que pela boca desta mulher, que 
o acaso projetou para além de nosso mundo, obrigando-a a inte
grar, assimilar e interiorizar, como algo muito íntimo e em sua 
dimensao mais familiar, a pr6pria substancia de um universo 
cultural que subsistía a urna distancia de anos-luz de seu pr6prio 
universo, vale dizer, repito, que pela boca de E. V alero os índios 
falam de verdade, que gra~as a ela esb~a-se pouco a pouco a 
figura do seu mundo e de seu ser-nesse-mundo., e isto fluindo 
através de um discurso livre, sem constrangimentos, que saiu de 
seu pr6prio mundo e nao do nosso, justaposto ao outro sem 
tocá-lo. 

Em suma: sem dúvida pela primeira vez (a gente se sente 
tentado a empregar a palavra milagre), urna cultura primitiva se 
narra, o neolítico exp0e diretamente seus prestígios e urna socie
dade indígena se descreve de dentro. Pela primeira vez podemos 
penetrar no ovo sem arrombá-lo, sem quebrar a casca. ~ urna 
ocasiao muito rara e que merece ser comemorada. Como isto foi 
possível? A resposta é evidente: um dia E. Valero decidiu inter
romper sua 'grande viagem. Caso contrário a narrativa jamais 
teria sido feita. Em um · certo sentido, portan to, o Il)Undo indí
gena, apesar das prolongadas relac0es que ela manteve com ele, 
espulsou Elena de seu seio, permitindo que nele penetrássemos 
por intermédio de seu livro. A partida da mulher convida-nos a 
refletir sobre a chegada da menina, sobre esta "aculturacio" ao 
inverso que suscita a pergunta: como E. Y alero pode tornar-se 
tao profundamente índia e no entanto deixar de se-lo? O caso 
apresenta um duplo interesse, em primeiro lugar porque se 
refere a urna personalidade excepcional ~ em seguida por des
vendar o movimento interno dos índios em direcao ao mundo 
branco e sobre esta degradacio repugnante que os cínicos ou os 
ingenuos nao hesitam em batizar como nome de a:culturacio. A 
idade da menina deve reter nossa atencio. Sua entrada no . 
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~ mundo indígena fez-se violentamente, através de um rapto, mas 
parece-nos que ela tinha a idade ideal para ao mesmo tempo 
assumir esse trauma, e finalmente adaptar-se a urna vida nova, e 
para manter em rela~ao a ela urna distancia, por menor que 
fosse, ou um recuo mínimo, que a impedisse de se tomar comple
tamente índia e a incitasse mais tarde a decidir-se por retomar 
ao seu primeiro mundo, que ela nao havia esquecido totalmente. 2 

Se fosse alguns anos mais jovem, isto é, se nao estivesse ainda 
perfeitamente integrada a sua civiliza~ao de origem, ela certa
mente teria dado um salto radical, tornar-se-ia urna Yanoama 
e nunca mais teria pensado no seu ponto de partida. 

\ 

E. Valero nao é o único caso de urna crian~a branca raptada 
pelos indios, mas quase sempre elas desaparecem definitiva
mente. A razao é simples. Trata-se de crian~as muito novas que, 
rapidamente, morrem ou, o que é o mais plausível, perdem toda 
memória de seu lugar de· origem. Para sorte nossa, a particu
laridade é que Elena, aos onze anos, já era irreversivelmente 
uma branca, uma pessoa do Ocidente. Percebe-se nitidamente, 
segundo seu relato, que após viitte e dois anos nao tinha esque
cido completamente de falar seu portugues natal, que compreen
dia ainda bem. Notemos que, muitos anos após sua captura, 
podia ainda rezar um Padre Nosso e algumas Ave-Marias se 
acaso se encontrasse em urna situa~ao crítica. Se, por outro lado, 
fosse mais velha, isto é, quase adulta (para urna jovem), nao 
teria talvez suportado tao bem o choque e nao teria manifestado 
esta surpreendente vontade de viver, da qual deu provas, e que 
lhe permitiu sair si e salva de dificuldades que mal podemos 
imaginar. Ainda impúbere, precisou fugir do chabuno de seus 
hospedeiros e viveu sete meses sozinha na floresta, sem fogo. 
Tentou em vio obte-lo segundo o método dos índios, por fric~ao. 
Sua idade e sua personalidade com certeza lhe facilitaram a. 
tarefa. Acima de tudo nao devemos esquecer que se trata de uma 
mulher, isto é, de um ser muito menos vulnerável que um 
homem. Em outros termos, para um rapaz da mesma idade que 

2 .. Na nossa opini4~, aqui se estabelece a diferenfa entre um documento como 
Y anoama e as autobiografias de indtgenas recolhidas em outras partes do mundo, sobretudo 
na América do Norte . Um informante, por maior que seja seu talento e por mais fiel sua 
memória, permanece por demais envolvido por seu mundo, demasiado próximo dele, ou, 
pelo contrdrio, por demais desligado, pois seu mundo /oi destruido pelo contacto com nossa 
civilizaf4o. No limite , ent4o: impossibilidade de Jalar ou discurso mortal. Eis por que um 
Indio jamais poderia ter escrito Y anoama e por que este livro é único . 

\ 
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ela, o trabalho de aprender o mundo indígena -provavelmente 
nao teria sido tao simples. Pouco tempo após sua captura, a 
menina encontrou um menino brasileiro de sua idade, também 
raptado há pouco. Em seguida nunca mais ouviu falar dele. 
Uma mulher raptada é um bem a mais para a comunidade, um 
dom gratuito, urna dádiva, ao passo que o homem apenas toma 
mulheres e nao dá nada em troca. Em principio o grupo nada 
teria a ganhar, se o deixasse vivo. · 

Notaremos, ao longo do livro, que E. Valero se encontrava 
tanto em face do mundo indígena quanto ne/e. Detectamos nela 
um gosto evidente pela observa~ao, a capacidade de se surpreen
der, a tendencia a questionar e a comparar. Elena pode exercer 
estes dons propriamente etnográficos porque nao se deixou sub
mergir na vida indígena, mantendo-se sempre em recuo, porque 
sempre foi Napagnouma~ Filha de Brancos, nao somente para 
seus companheiros yanoarña, mas para ela mesma. A etnologia 
selvagem praticada por nossa heroína chega até mesmo a contes
ta~ao. Por exemplo, permaneceu durante muito tempo cética 
quanto as certezas religiosas dos índios e a existencia dos He
koura, "espíritos" das plan~, dos animais, da natureza, que 
inspiram os xamas e protegem as pessoas. "As mulheres me 
perguntavam: 'Voce nao acredita?'. Eu respondia: "Nao, nao 
acredito, nao vejo nada e nunca vi Hekoura nenhum'." Algumas 
práticas inspiram-lhe repulsa e ela, imprudentemente, nao a 
dissimula dos indios. · Trata-se sobretudo do ritual endocanibal 
durante o qual sao consumidas as cinzas ·dos ossos dos paren tes 
mortos. Aparece ai, na sua dimensao mais nua, um tra~o agudo · 
de nossa c~ltura, isto é, o horror provocado pela antropofagia . . 
Elena narra a discussao (pois se trata na verdade de urna dispu
tatio argumentada) que teve com seu marido em rela~ao a este 
assunto. Ele dizia: "Voces colocam seus paren tes debaixo da 
terra e os vermes os .comem. Voces nao .gostam deles". Ela 
objetava com grande resolu~ao: "O que eu digo é verdade. Voces 
queimam o corpo, em seguidajuntam os ossos e socam no pilao. 
Mesmo depois de ele morrer, voces ainda o fazem sofrer. Em 
seguida misturam as cinzas com as bananas cozidas e comem. 
Depois de ter comido, voces vio no mato fazer suas sujeiras; os 
ossos ainda devem passar por isso". O touchawa a olhou, sério, 
e disse: "Que ninguém te ou~a dizer isso". Todos estes fatos e 
ainda muitos outros mostram que Elena conserv·ava tima certa 
liberdade em seu relacionamento com os indios e que ela sempre 
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.:o se esforcou por manter entre eles sua diferenca. lsto significa que 
nunca a abandonou totalmente a idéia de voltar aos seus, salvo, 
convém frisar, durante o tempo em que foi esposa de seu pri
meiro marido Fusiwe. Na segunda parte de seu relato faz dele 
um retrato cheio de calor, de afeto e finalmente de amargµra, e 
do qual se desprende a figura esmagadora de um herói antigo. 
Sem a menor dúvida Thévet, que incluiu em seus Pourtraicts des 
hommes illustres o do grande chefe tupinambá Coniambec, teria 
juntado a esses retratos o de Fusiwe. O pudor e a discricao tao 
índios de Elena, quando fala de seu marido, sublinham ainda 
mais a profundeza dos lacos que a uniam a este homem, apesar 
de ocasionais acessos de furor, que o levaram urna vez a lhe 
quebrar o braco com um golpe de borduna. "Permaneci comos 
Namoéteri" - conta, quando Fusiwe a tomou por mulher. 
"Desde esse dia nunca mais tentei fugir . Fusiwe era grande e 
forte." 

Basta:, quanto a Elena Valero. Que dizer agora do pano de 
fundo sobre o qual se desenha a trajetória quase legendária desta 
vida? Legendária, com efeito, na medida em que esta Eurídice 
retorna do além. Duplamente do além, diríamos nós, pois que as 
sociedades primitivas como as dos índios Y anoarµ.a constituem o 
limite, o além de nossa própria civilizacao, e talvez por isso 
mesmo o espelho de sua verdade, e por outro lado estas mesmas 
culturas já estao mortas ou moribundas. Napagnouma é, por
tanto, um fantasma a duplo título. 

E quanto aos Yailoama? A riqueza etnográfica encerrada 
neste livro que os descreve é tal que sentimos dificuldade em 
dominar a abundancia de detalhes, a profundidade e a variedade 
de observacoos enunciadas de passagem, a precisao e a abundan
cia na descricao das múltiplas facetas da vida destes grupos. 
Renunciando portanto a reter o material por demais rico que 
permeia o relato, nós nos limitaremos a relevar alguns traeos 
destacados. Ainda assim, distraimo-nos sugerindo um empreen-

' dimento que, sem ser forcosamente inútil, seria em todo caso 
curioso. Deixando de lado qualquer outra leitura que nao a de 
Yanoama, tratar-se-ia de ordenar e analisar todos os dados em 
bloco que ali se encontram recolhidos a fim de extrair deles urna 
espécie de estudo monográfico, cujos resultados seriam em se
guida confrontados com os quatro volumes que Biocca consa
grou a estes índios. A comparacao talvez fosse frutifera. 
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A descricao do endocanibalismo reteve particularmente 
nossa atenea.o. O fato em si é conhecido há muito e sabe-se que o 
nordeste amazonico é urna área de antropofagia ritual, mas sob 
urna forma mais atenuada do que em outras regioos. Quando 
urna pessoa morre, suspende-se a urna árvore seu cadáver encer
rado em um cesto, até que as carnes desaparecam ou entao 
queima-se imediatamente o corpo. Nos dois casos os ossos sao 
recolhidos, pilados, reduzidos a pó e conservados em unía ca
baca. Á medida que as necessidades cerimoniais se apresentam, 
sao consumidos, misturados com banana amassada. É surpreen
dente recolher na boca dos Yanoama a mesma teoría do endo'!' 
canibalismo formulada pelos Guayaki. E no entanto a antropo
fagia guayaki, aliás nada atenuada, é a simetria inversa dos 
Y anoama, pois comem a carne assada e abandonam os ossos 
queimados. Nos dois cas~s.! o pensamento indígena apreende 
este ritual como um meio de reconciliacao entre os vivos e os 
mortos. Constata-se igualmente que nas duas tribos os parentes 
mortos sao comidos coletivamente em meio a grandes festas para 
as quais sao convidados até mesmo os amigos distantes e que, em 
se tratando de p6 dos ossos ou de carne assada, o homem jamais 
é consumido só, mas sempre misturado a urna substancia vegetal 
(aqui, pure de bananas, entre os Guayaki, palmito de pindo). · 
O endocanibalismo inscreve-se em um espaco homogeneo que 
procede com certeza de urna teoria unitária, a despeito das 
diversas formas que ele assume. Pode-se entretanto elaborar 
semelhante teoría sem nela incluir o exocanibalismo, tal como o 
praticavam, por exemplo, os Tupi-Guaraní? E as duas formas de 
antropofagia 'nao se inseririam em um mesmo campo que englo
barla urna única análise? A hipótese de Volhard e Boglar, que 
articula o endocanibalismo do norte amazonico com a "agri
cultura inician te", nao é absolutamente convincente. Pesquisas 
ora sendo realizadas lancarao talvez mais luz sobre este ponto 
(permanece misterioso para nós o título de um capitulo do livro: 
"O endocanibalismo e a supressao das viúvas", no qual nao se 
trata de nenhum dos dois assuntos ou de qualquer relacao entre 
ambos). 

As numerosissimas indicacoos que Y.anoama oferece em 
relacao a este tema sao igualmente preciosas para urna melhor 
compreensaodoxamanismo. Podem-se ler nele observac0es com
pletas e minuciosas de curas realizadas pelos médicos yanoama, 
transcricoes literais dos cantos mediante os quais os xamas evo-
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" cam e chamam em seu socorro os seus Hekoura, os "espíritos" 
protetores dos homens. Para ser um xama é preciso conhecer os 
cantos de invocacao de todos os Hekoura, e um capítulo mostra
nos precisamente como um jovem aprende este oficio, sob a 
severa direcao dos velhos médicos. Seus estudos nao sao nada 
fáceis. A abstinencia, os jejuns, a inalacao repetida da ebena, 
droga alucinógena da qual os Y anoama fazem um uso tao 
grande, o esforco intelectual permanente para memorizar os 
cantos ensinados pelos mestres, tudo isto conduz o neófito a um 
estado de esgotamento físico e de quase desespero, necessário 
para conquistar as boas gracas dos Hekoura e merecer sua bene
volencia. "Pai, eis que chegam os Hekoura; sao numerosos. 
Chegam até mim dancando, Pai. Agora sim, agora eu também 
serei Hekoura ... " Seria errado pensar os Hekoura segundo urna 
visao instrumental: 'longe de funcionarem como elementos neu
tros, exteriores ao xama que se contentarla em convocá-los e 
utilizá-los segundo suas necessidades profissionais, tomam-se 
para ele a própria substancia de seu eu, a raiz de sua existencia, 
a própria forca vital que o mantém ao ·mesmo tempo no círculo 
dos homens e na dependencia dos deuses. lndício deste estatuto 
ontico dos xamas é um dos nomes que os designam: Hekoura 
exatamente. Mostra-o bem o fim sóbrio e trágico de um jovem 
xama, ferido de morte por urna flecha: "Voltando-se para o pai, 
murmurou: 'Pai, o último Hekoura que estava perto de mim, 
que me manteve vivo até tua chegada, Pachoriwe (Hekoura do 
macaco), agora me abandona'.( ... ) Encostou-se ao tronco, enri
jeceu e caiu morto". O que tem a dizer em relacao a este fato as 
cpncepc0es correntes relativas aos fenomenos xamanísticos? O 
que "possui" este rapaz que lhe permite adiar sua morte durante 
várias horas, até poder lancar um último olhar a seu pai, para 
entao morrer depois de ter visto este último desejo atendido? 
Na realidade as magras categorias do pensamento etnológico nao 
nos parecem capazes de medir a profundiqade e a densidade do 
pensamento indígena, para nao falar simplesmente de sua dife-

' renca. A antropología, em nome de algumas certezas bizarras, 
deixa escapar um campo ao qual permanece cega (como o aves
truz, talvez?). Conceitos como os de espírito, alma, corpo, ex
tase, etc., falham ao querer limitar este campo, e no centro dele 
a morte faz velhacamente suas perguntas. 

O acaso, se é que se tratava disto, fez com que Napagnouma 
se tornasse a esposa de um chefe, Fusiwe, o qual já tinha quatro 
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mulheres. Nem po~ ser a quinta ela foi a última. Era mesmo 
visivelmente a preferida e seu marido encorajava-a a dar ordens 
as outras, o que a repugnava profundamente. Mas o problema 
nao é este. O que para nós oferece um interesse inestimável é que 
ela delineia, ao falar de seu marido, o próprio retrato do chefe 
índio tal como ele surge de maneira recorrente através de todo o 
continente sul-americano. Voltamos a encontrar os tr~os que 
qualificam ordinariamente o modelo da autoridade política e da 
chefia entre os índios: talento oratório ou dons de cantor, gene
rosidade, poliginia, bravura, etc. Esta enumeracao desordenada 
nao significa que nenhum sistema organiza estas propriedades 
ou que nenhuma lógica as una em um todo significante. ·Pelo 
contrário. Digamos simplesmente que a pessoa de Fusiwé ilustra 
perfeitamente a concep<;ao indígena do poder, radicalmente dife
rente da nossa, na medida .e~m que todo o esforco do grupo tende 
precisamente a separar chefia e coercao e, em conseqüencia, 
a tomar o poder impotente, em um certo sentido. Concreta
mente um chefe - seria mais apropriado chamá-lo dirigente ou 
guia - nao disp0e de absolutamente nenhum poder sobre os seus 
afora aquele - inteiramente diferente - do seu prestígio junto 
deles e do respeito que sabe inspirar. Daí o jogo sutil entre o chefe 
e seu grupo, legível nas entrelinhas do relato de Elena, e que con
siste para o primeiro em saber a cada instante apreciar e medir as 
i_!ltenc0es do segundo, para em seguida se tornar seu porta-voz. 
E tarefa delicada, plena de sutilezas, que <leve se realizar sob o 
discreto mas vigilante controle do grupo. Basta este último de
tectar o me~or abuso de poder (isto é, o uso dQ poder) e aca
bou-se o prestigio do chefe. É abandonado, em favor de outro 
mais consciente de seus deveres. Por haver tentado engajar sua 
tribo em urna expedicao guerreira que ela recusava, por haver 
confundido seu desejo e as intenc0es do grupo, Fusiwe se perdeu. 
Abandonado por quase todos, persistiu no entanto em fazer sua 
guerra para nela deixar .finalmente a vida. Pois, sua morte, 
quase solitária, é de fato um suicidio: o suicidio de um chefe que 
nao pode suportar a reprovacao de seus companheiros, de um 
homem que, impossibilitado de poder sobreviver como chefe aos 
olhos dos seus e de sua mulher branca, preferiu morrer como um 
guerreiro. A questao do poder neste tipo de sociedade, colocada 
em termos adequados, rompe como academicismo da simples des
cricao ( visao próxima e cúmplice do mais reles ex9tismo) e traca 
um signo familiar aos homens de nossas sociedades. A linha de 
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" partilha entre sociedades arcaicas e sociedades "ocidentais" 
passa talvez menos pelo desenvolvimento da técnica que pela 
transformacao da autoridade política. Aqui também se deixa 
divisar um lugar que seria essencial para a ciencia do homem 
saber habitar, ainda que fosse para melhor ocupar seu próprio 
lugar no pensamento do Ocidente. 

Há, no entanto, urna circunstancia na qual as ·sociedades 
indígenas toleram o encontro provisório da chefia e da autori- . 
dade: a guerra, talvez o único momento em que um chefe aceita 
dar ordens e seus homens as executam (e mesmo assim seria 
necessário examinar este assunto mais de perto). Ora, a guerra 
se faz quase constantemente presente no texto que nos ocupa e 
isto nos leva a perguntar-nos: quais serao as impress0es imedia
tas de um leitor até mesmo um pouco prevenido? É de se temer 
que sejam muito desfavoráveis. Com efeito, o que pensar de urna 
gente que nao pára de se matar com um ardor que jamais se 
apaga, que nao hesita hoje em crivar de flechas aqueles que 
ainda ontem eram seus melhores amigos? A partir daí desmo
ronam todas as ilus0es sobre os costumes pacíficos do bom Sel
vagem, pois aqui apenas se ve, e até mesmo ao pé da letra, a 
guerra de todos contra todos, o estado pré-social do homem, 
segundo Hobbes. Convém ser claro: nao mais que o estado de 
natureza de Rousseau, o "bellum omnium contra omnes" de 
Hobbes nao corresponde a um momento histórico da evolucao 
humana, se bem que a abundancia de episódios guerreiros possa 
sugerir o contrário, a propósito dos Y anoama. Inicialmente o 
relato de Elena Valero cobre vinte e dois anos; em seguida ela 
provavelmente narrou com prioridade o que a impressionava 
mais, isto é, os combates. Finalmente nao esquecamos que, sem 
procurar reduzir a importancia sociológica da guerra nestas 
culturas, em todos os recantos da América, tanto do Norte 
quanto do Sul, a chegada dos brancos acarretou quase mecani
camente o redobramento da hostilidade e da guerra entre as 
tribos. Estabelecidas estas precisoos, chega a parecer-nos que o 
termo guerra nao descreve convenientemente os fatos, pois quais 
sao as unidades opostas? Sao os grupos locais aliados, isto é, os 
grupos que trocam suas mulheres e que, a partir deste fato, 
tornam-se parentes entre si. Talvez sintamos dificuldade em 
compreender que cunhados pensem acima de tudo em se massa
crar, mas parece evidente que é necessário pensar a "guerra" 
entre os índios a partir da circulacao das mulheres, que nunca 
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sao mortas. Os Y anoama, aliás, sabem muito bem disto .e, 
quando é possível, substituem os enfrentamentos sangrentos 
com flechas por combates rituais com bordunas, gracas a que a 
vinganca se esvai. Em conseqüencia tornam-se muito tenues as 
fronteiras entre a paz e a .violencia, entre o casamento e a guerra. 
O grande mérito deste livro é alimentar esta problemática com 
um material incomparavelmente vivo. 

U ma última palavra e concluímos: e o que acontece com o 
leitor de urna obra semelhante, se ele for etnólogo? Ela o deixa 
realizado mas ·nao satisfeito. Com efeito, se o compararmos ao 
vigor e a abundancia da vida de urna sociedade primitiva, o 
discurso do sábio se parece muito mais com a fala hesitante de 
um gago, ainda por cima zarolho. É, portanto, um livro um 
pouco amargo, pois nos deixa na certeza de que nos deslocamos 
na superficie das significa~5es, que deslizam para mais adiante a 
cada passo que damos para nos aproximarmos deles. J á nao se 
trata mais de etnología. As coisas permanecendo o que sao, a 
linguagem da ciencia (que nao está sen do questionada) parece 
permanecer - talvez por destino - um discurso sobre os Selva
gens e nao o discurso dos Selvagens. Nao mais que eles pode
remos conquistar a liberdade de ser ao mesmo tempo um e 
outro, de estar ao mesmo tempo aqui e lá, sem perder tudo e nao 
poder mais permanecer em lugar algum. A cada um de nós 
recusa-se igualmente a astúcia de um saber que, ao se tornar 
absoluto, abolir-se-ia no silencio. 
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3. O ponto alto da excurslo* 

Aproveitando o embalo, o grande barco percorre os últimos 
metros e detém-se suavemente na praia. o guia salta em terra e 
exclama: "Primeiro as mulheres e as criancas!" . Risos alegres 
acolhem a brincadeira. Muito galante, oferece seu braco as 
senhoras e o desembarque transcorre em meio a urna alegre con
fusa.o. Estao todos lá: os Brown e os Murdock, os Fox e os Poage, 
os MacCurdy e os Cook. Antes de embarcarem foram aconse
lhados a se cobrir, mas vários cavalheiros preferiram f~car de 
short. Dao palmadas nos tornozelos e c~am os gordos Joelh?s 
rosados que os mosquitos imediatamente notaram. Mas e dai_? 
A gente nao pode passar a vida inte~ra em hotéis com ar .condi
cionado e de vez em quando é preciso passar sem essas como
didades todas e conhecer a natureza. 

- Vamos vóltar dentro de duas horas... e cuidado com 
seus escalpos! . 

É talvez o segundo contingente de turistas que ele conduz a 
aldeia indígena. Para ele a rotina. Por que repetir as brinca
deiras? Todas as vezes sao acolhidos com agrado,_mas em rel~
cao a essas pessoas, a coisa é muito diferente. Pagaram a mats 
urna quantia nada desprezível a fim de ir ver os Selvagens. 
Podem dar-se por satisfeitos, com este sol que nao perdoa, os 
odores do rio e da floresta misturados, os insetos, todo esse 
mundo estranho que va.o corajosamente conquistar. 

- Com esta luz? e preciso regular o diafragma! 
Percebe-se a certa · distancia os tetos de quatro ou cinco 

• Publicado na revista Les Temps Modernes, n~ 299-300, junho-julho de 1971, 
p. 2345-2350. 
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grandes casas coletivas. Zumbido das cameras, cliques das má
quinas fotográficas ... comeca o assalto. 

- F oi tao in teressan te ver aqueles negros! Que coisa tio 
curiosa, esses ritos! 

- .. . nio dou mais de dez dólares, disse a ela. No fim 
acabou concordando. 

- Sao muito atrasados, mas bem mais simpáticos que os 
nossos, nao acha? · 

- ... en tao, quando vi que pelo mesmo preco tinha a mais 
as Bahamas, disse para minha mulher: está decidido, vamos 
viajar. 

I 

O pequeno grupo avanca lentamente sobre um caminho 
ladeado por pés ·de urucu. O sr. Brown explica que os índios se 
pin.tam como suco vermelho das frutas, quando vio guerrear. 

- Li um livro, mas · Já nio me lembro sobre que tribo. 
Bom, isto nao tem importancia, porque sio todos iguais. 

Tamanha erudicao desperta respeito. 
- Os Prescott? Nao passam de tolos. Disseram que esta

vam cansados. Na realidade eles estavam com medo. Sim, medo 
dos índios. · 

O atalho atravessa urna grande r~a. O sr. Murdock olha as 
bananeiras. Até que comerla urna fruta, masé um pouco alto e 
seria preciso saltar. Hesitante, tira por um momento o chapéu e 
enxuga a calva. 

- V oce pelo menos nao corre o menor risco de ser escal
pado! 

Renuncia a banana. Todo mundo está de bom humor. Che
garam ao fim do atalho e encontram-se entre duas enormes 
cabanas. Param um momento, como se estivessem em um por
tal. A praca oval aparece deserta, limpa, inquietante. Dir-se-ia 
urna cidade morta. 

- É lá que eles dan~am a noite. 
No centro encontra-se um mastro ornado de losangos pretos 

e brancos. Um cachorro muito magro rega seu pé, late debil
mente e afasta-se célere. 

- Aposto que isto aí é o mastro de tortura! 
O sr. Brown nio tem muita certeza, mas ele é o especialista. 

Murmúrios, fotos, deliciosos arrepios. 
- . Acha que eles os ensinam a falar? 
Amarelos e verdes, vermelhos e azuis, os papagaios e as 
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~ grandes araras fazem a sesta, empoleirados em cima da cu-
. . 

m1e1ra. 
- Eles bem que podiam dizer alguma coisa, mostrar-se, 

receber-nos enfim! 
Este peso feito de silencio e de luz acaba por se. tornar 

perturbador. Felizmente os moradores comecam a en_ierg1r atra
vés de minúsculas aberturas. Veem-se mulheres de se1os de fora, 
meninos agarrados as suas saias e também homens que olham os 
estrangeiros de soslaio e atiram preguicosamente aos caes peda
cos de madeira. Esbo<;am-se diálogos imprecisos, as sen.horas 
querem acariciar as cabe<;as das crian<;as, que fogem, um Jovem 
com um largo sorriso repete sem se cansar: "O.K.! Good mor
ning! O.K.!". O sr. Poage está encantado. 

- Como é, meu velho, tudo bem? 
Dá urna palmada nas costas do poliglota. Em suma, o gelo 

rompeu-se, estamos entre os Selvagens e nao é qualquer um que 
pode dizer o mesmo. Certamente, nao é bem o que se es?.erava, 
mas afinal. .. Os índios estao lá e os arcos e as flechas apo1am-se 
nas paredes de palmeira das casas. · . . ; 

Agora cada qual vai para um lado; V1s1velment~ nao ha 
nada a temer. Quan to as fotos e ao resto e melhor nao ficar todo 
mundo junto com ares de quem vai guerrear. . . 

Decidido, o sr. Brown, seguido por sua mulher, dtnge-se 
para o índio mais próximo. Fará metodicam~nte. a v?l.ta com: 
pleta da aldeia. Duas horas para fotografar a tnbo 1nte1ra. N.ao e 
demais. O homem está sentado a sombra, sobre um banqu1nho 
em forma de animal. De vez em quando leva a boca um tubo de 
barro. Fuma seu cachimbo, sem mover o olhar, que paree~ nao 
ver nada. Nem se mexe quando o sr. Brown se planta diante 
dele. Seus cabelos negros cobrem os ombros e sem esconder as 
orelhas vazadas por um grande furo vazio. 

No momento de passar a acao, algo detém o sr. Brown. O 
que é que vou lhe dizer? É claro que nao vou chamá-lo de 
senhor. E se o tratar de voce, ele poderá ficar zangado e me dar 
urnas pauladas. ; A •••• 

- O que é que voce acha? Como e que v~ce se dtng1na a 
este homem? . 

- Ora, simplesmente nao lhe diga nada! De qualquer 
maneira ele com toda certeza, nao compreendena. 

Ele 'ava~ca e diz, meio impositivo, meio solícito: 
- Retrato. 
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Os olhos do índio sobem dos pés aos joelhos do sr. Brown. 
- Um peso. 
Bom. Pelo menos ele sabe o que é dinheiro. Era de se espe

rar. Enfim, nao é caro. · 
- Sim, masé preciso tirar tudo istol Retrato, mas nao com 

isso! 
O sr. Brown imita o ato de tirar as cal<;as e faz um sina~ para 

que desabotoe a camisa. Despe o selvagem e livra-o de seus 
trapos sujos. 

- Eu tirar roupa, cinco pesos. 
Meu Deus, como é possível alguém ser interesseiro a este 

ponto! Ele está exagerando, por uma ou duas fotos. A sra. 
Brown impacienta-se. 

E entao? Vai ou nao vai tirar este retrato? 
Mas voce está vendo que a cada hora ele inventa urna 

coisa? 
Mude de índio. 
Será a mesma coisa com os outros. 

O homem continua sentado, indiferente, e fuma tranqüi
lamente. 

- Está bem. Cinco pesos. 
Ele desaparece por alguns instantes no interior da cabana e 

sai inteiramente nu, atlético, calmo e livre em seu corpo. Nostal
gias fugazes f azem o sr. Brown sonhar sobre o sexo e a sra. 
Brown deixa resvalar um olhar. 

- Voce acha mesmo que ... 
- Ah, pao complique as coisas! Esse aí já basta. 
Clic-clac, clic-clac ... Cinco fotos, de angulos diferentes. 

Pronto para a sexta. 
- Chega. 
O homem, sem levantar a voz, deu urna ordem. O sr. Brown 

nao ousa desobedecer. Ele se despreza, se detesta ... Eu, homem 
branco civilizado convencido da igualdade das racas, cheio de 
sentimentos fraternais em relacao aqueles que nio tema sorte de 
serem brancos, obedeco a primeira palavra de um miserável que 
vive nu, quando nio se cobre com trapos fedorentos. Ele exige 
cinco pesos e eu poderla dar-lhe 5.000. Ele nao tem nada, é 
menos que nada e, quando ele diz chega, eu paro. Por que? 

- Mas que diabos! Por que ele age dessa ma~eira? Afinal 
que custaria urna ou duas fotos a mais? 

- V oce deu com um astro que cobra caro. 
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O sr. Brown nao está em condicao de apreciar o humo~. 
- Mas afinal de contas o que ele quer fazer com este di

nheiro? Esta gente vive com nada, como animais! ~ . 
- Talvez tenha vontade de comprar urna maquina foto-

gráfica. . 
O índio examina durante muito tempo a velha nota de cinco 

pesos e vai guardá-la em casa. Senta-se e pega novamente o 
cachimbo. Que coisa irritante, ele nao nos presta a menor aten
cao. A gente está aqui e é con10 se nao estivesse ... Ódio: é .º qu~ o 
sr. Brown comeca a sentir em relacao a este bloco de inércia. 
Prolongaram a excursao e ainda por cima as despesas extras ... 
É impossível conservar urna atitude digna e humilhar este. selva
gem mandando-o para o infemo. O sr. Brown nao aceita ter 
vindo até aqui a toa. 

- E as penas? Nao tem penas? 
Com grandes gestos, veste o índio com ornamentos, cobre 

sua cabeca com enfeites e dota-o de grandes asas. 
- Voce tirar retrato meu com penas, quinze pesos. 
A oferta nao se di~te. Sorriso de aprovacao da sra. Brown. 

Seu marido escolhe o martírio. · 
- 0.K. Quinze pesos. 
Urna nota de cinco, urna nota de dez, su~metidas ao mesmo 

exame paciente. O homem entra na cabana. E um semideus que 
surge do antro escuro. Sobre sua cabeleira amarrada agora com 
o rabo de cavalo está fixado um grande ornamento, um sol rosa e 
negro. Nos orificios obscenos das orelhas, dois disc.os de ~a
deira. No tornozelo, buques de penas brancas; o peito atlético 
está dividido por dois colares de pequenas conchas, a tiracolo. 
A mao apóia-se sobre urna pesada borduna. 

- Até que valeu a pena. Como ele é bonito! 
A sra. Brown admira sem censuras. Clic-clac, clic-clac ... 

O semideus só intervém após a décima foto, na qual o sr. Brown, 
modesto e paternal, posa ao lado do Pele-vermelha. 

Tudo recomecou quando ele quis comprar pequenas esta
tuetas de barro, enfeites, flechas, um arco. Urna vez indicado o 
preco, o homem nao abre mais a boca. Era preciso se s!-1bmeter 
a isso. As armas oferecidas sao formosamente confeccionadas, 
realcadas pela penugem branca de pássaros. Sao bem diferentes 
do grande arco, do punhado de flechas compridas encostadas na 
cabana, sóbrias, desprovidas de enfeite. 

- Quanto? 
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- Cempesos. 
- Eaquele? 
Pela primeira vez o índio exprime um sen timen to e urna leve 

surpresa perturba provisoriamente o rosto gelado. 
- Isto? Meu arco. Para animais. 
Com urna careta, mostra a floresta e faz o gesto de lancar · 

urna flecha. 
- Eu nao vender. 
Desta vez eu o pego. Vamos ver quem é o mais forte, vamos 

ver se ele agüen ta. · . 
- Mas eu quero este aí, com as flechas. 
- A final, o que voce quer fazer com--isso? As ou tras sao 

muito mais bonitas! 
O homem olha alternadamente suas próprias armas e em 

seguida as que fabricou com cuidado para eventuais compra
dores. Pega urna flecha e aprecia sua retidao, tateia como dedo 
a ponta de osso. 

- Milpesos. 
O sr. Brown nao esperava absolutamente por esta. 

Como! Ele enlouqueceu-! É caro demais! 
Isto, meu arco. Eu matar animais. 
V oce está fazendo um papel ridículo. Pague! Pior para 

voce! 
O marido estendeu urna nota de mil, mas o outro recusou, 

queria dez notas de cem. Foi preciso pedir .ao sr. Poage para 
trocá-la. O sr. Brown, desolado, foi embora, com seu arco e suas 
flechas de caca na mao. Terminou seu filme as escondidas; como 
um-ladrao, aproveitando quando as pessoas nao o viam. 

- Mas que bando de Iadr0es! Completamente corrompidos 
pelo dinheiro! 

O sr. MacCurdy resume o sen timen to geral dos turistas que 
voltam para o barco. 

- Imaginero, duzentos pesos s6 para filmar durante tres 
minutos aquetas garotas, enquanto dancavam nuas! Tenho cer
teza de que elas dormem por vinte com o primeiro que aparecer! 

- Quanto a mim, é a primeira vez que vejo meu marido ser 
enrolado! E logo por quem! 

- E foi impossível pechinchar! Sao realmente uns brutos, 
uns preguicosos. Viver assim é fácil! 

- · Os Prescott, eles é que fizeram bem! 



4. Do etnocídio* 

Há alguns anos o termo etnocídio nao existia. Beneficiando
se dos favores passageiros da moda e certamente de sua aptidao 
para responder a urna solicitacao, para satisfazer urna necessi
dade de precisao terminológica, a utilizacao da palavra ultra
passou rapidamente seu lugar de origem, a etnologia, para, de 
alguma maneira, cair no dominio público. Mas a difusao acele
rada de urna palavra assegura a idéia que ela ·tem por missao 
veicular, a manutencao da coerencia e do rigor 9esejáveis? Nao é 
evidente que a compreensao se beneficie da extensa"o e que, 
afinal, se saiba de maneira perfeitamente clara do que se está 
falando quando nos referimos ao etnocídio. No espírito de seus 
inventores, a palavra estava certamente destinada a traduzir 
urna realidade que nenhum outro termo exprimia. Se foi sentida 
a necessidade de criar um termo novo, é porque era preciso 
pensar em algo novo, ou entao em algo antigo mas ainda nao 
pensado. Em outros termos, considerava-se que urna outra pala
vra - genocídio - , cujo uso se havia generalizado há mais 
tempo, era inadequada ou imprópria para preencher esta nova 
exigencia. Nao se pode, conseqüentemente, instaurar urna re
flexao séria sobre a idéia do etnocídio sem tentar antes de tudo 
determinar o que distingue o fenomeno assim designado da 
realidade que o genocídio nomeia. 

Criado em 1946 no processo de Nuremberg, o conceito jurí
dico de genocídio é a tomada de consciencia ·no plano legal de 
um tipo de criminalidade até entao desconhecida. Mais precisa
mente, ele remete a primeira manifestacao, devidamente regis-

• Publicado na Encyclopaedia Universalis . Paris , Ed. Universalia, 1974, p. 282h-

286a. 
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trada pela lei, desta criminalidade: o exte_rmínio sistemático dos 
judeus europeus pelos nazistas alemaes. O delito de genocídio 
juridicamente definido enraíza-se portanto no racismo, é seu 
produto lógico e, no · limite, necessário. Um racismo que se 
desenvolve livremente, como foi o caso na Alemanha nazista, só 
pode conduzir ao genocídio. As guerras coloniais que se suce
deram desde 1945 através do Terceiro Mundo, muitas das quais 
ainda duram, por outro lado deram lugar a acusac0es precisas 
de genocídio contra as potencias coloniais. O jogo de relac0es 
internacionais e a indiferenca relativa da opiniao pública impe
diram a instituicao de um consenso análogo ao de Nuremberg; 
em relacao a isso, nunca houve ac0es judiciais. 

Se o genocidio anti-semita dos nazistas foi o primeiro a ser 
julgado em nome da lei, ele, por outro lado, nao foi o primeiro a 
ser perpetrado. A história. <Ja expansao ocidental no século XIX, 
a história da constituicao dos impérios coloniais pelas grandes 
potencias européias, está pontilhada de massacres metódicos de 
populacoes autóctones. No entanto, por sua extensa.o continen
tal, pela amplitude da queda demográfica que provocou, o geno
cídio que mais chamou a atenea.o é aquele de que foram vítimas 
os índios americanos. A partir da descoberta da América em 
1492, comecou a funcionar urna máquina de destruicao dos 
índios. Esta máquina continua a funcionar ao longo da grande 
floresta amazonica, onde subsistem as últimas tribos "selva
gens". Durante estes últimos anos foram denunciados massacres 
de índios no Brasil, na Colombia e no Paraguai. Mas sempre em 
vao. 

Poi principalmente a partir de sua experiencia americana 
que os etnólogos, especialmente Robert Jaulin, foram levados a 
formular o conceito de etnocidio. É em primeiro lugar a reali
dade indígena da América do Sul que esta idéia se refere. Dis
pomos, portanto, de um terreno favorável, se assim podemos 
dizer, a fim de pesquisar a diferenca entre genocídio e etnocidio, 
pois as últimas populac5es indígenas do continente sao simul
taneamente vítimas destes dois tipos de criminalidade. Se o 
termo genocidio remete a idéia de "raca" e ªº desejo de exter
mínio de urna minoria racial, o termo etnocídio acena nao para a 
destruicao física dos homens (nesse caso permaneceríamos na si
tua<;ao genocidiana), mas para a destruicao de sua cultura. O 
etnocídio é, portanto, a destruicao sistemática de modos de vida e 
de pensamento . de pessoas diferentes daquelas que conduzem a 
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~ empresa de destrui~ao. Em suma, o genocídio assassina os povos 
em seu corpo e o etnocídio os mata em seu espírito. Em um e 
outro caso trata-se de morte, mas de urna morte diferente. A 
supressao física imediata nao é a opressao cultural cujos efeitos 
sao retardados, segundo a capacidade de resistencia da minoria 
oprimida. Aqui nao se trata de escolher entre o menor de dois 
males. A resposta é por demais evidente: é preferível menos 
barbárie a mais barbárie. Isto posto, é preciso refletir na verda
deira significa~ao do etnocídio. 

Ele compartilha com o genocídio urna visao identica do 
Outro. O Outro é a diferen~a, claro, mas é sobretudo a má 
diferen~a. Estas duas atitudes se separam em rela~ao a natureza 
do tratamento que se deve reservar a diferenca. O espírito geno
cidário, se assim posso me exprimir, quer pura e simplesmente 
negá~la. Exterminamos os outros porque sao absolutamente 
maus. O etnocídio, por outro lado, admite a relatividade do mal 
na diferenca. Os outros sao maus, mas podemos melhorá-los, 
obrigando-os a transformarem-se até se tomarem, se possível, 
identicos ao modelo que lhes propomos, que lhes impomos. 
A negacao etnocidária do Outro conduz a urna identific~ao 
consigo mesmo. Poderíamos opor o genocídio e o etnocídio como 
duas formas perversas do pessimismo e do otimismo. Na Amé
rica do Sul, os matadores de índios levam ao cúmulo a posicao 
do Outro como diferenca. O índio selvagem nao é um ser hu
mano, mas um simples animal. O assassínio de um índio nao é 
um ato criminoso e o racismo está completamente ausente dele, 
pois implica, para se exercer, o reconhecimento de um mínimo 
de humanidade no Outro. Monótona repeticao de urna infamia 
muito antiga: ao tratar pioneiramente do etnocídio, Claude Lévi
Strauss evoca, em Race et Histoire, como os índios das ilhas se 
perguntavam se os espanhóis recém-chegados eram deuses ou 
homens, enquanto que os brancos se interrogavam sobre a natu
reza humana ou animal dos indígenas. 

Quem sao, por outro lado, os praticantes do etnocídio? 
, Quem ataca.a alma dos povos? Os missionários comparecem em 

primeiro lugar, na América do Sul, mas também em outras re
giües. Propagadores militantes da fé crista, esforcam-se por 
substituir as crencas bárbaras dos pagaos pela religiao do Oci
dente. O procedimento evangelizador implica em duas certezas: 
em primeiro lugar a diferenca - o paganismo - é inac,eitável e 
deve ser recusada; em segundo lugar, o mal . desta má diferenca 
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pode ser atenuado e até mesmo abolido. E nisto que a atitude 
etnocidária é antes de tudo otimista. O Outro, inicialmente mau, 
nela é imaginado perfectível. Sao-lhe reconhecidos os meios de 
elevar-se, por identificacao, a perfeicao que o cristianismo repre
senta. Romper a forca da crenca paga é destruir a própria subs
tancia da sociedade. Trata-se, porém, do resultado visado: con
duzir o indígena da selvageria a civilizacao, através do caminho 
da verdadeira fé. O etnocídio se exerce para o .bem do Selvagem. 
O discurso leigo nao diz outra coisa quando enuncia, por exem
plo, a doutrina oficial do governo brasileiro\ quanto a política 
indigenista. "Nossos índios", proclamam os responsáveis, "sao 
seres humanos como os outros, mas· a vida selvagem que levam 
na floresta condena-os a miséria e a infelicidade. E nosso dever 
ajudá-los a libertar-se da servidao. Tem o direito de elevar-se a 
dignidade de cidadaos brasileiros, a fim de participar plena
mente do desenvolvimentó 'da sociedade nacional e de gozar de 
seus beneficios." A espiritualidade do etnocídio é a ética do 
humanismo. 

O horizonte no qual se delineia o espírito e a prática etno
cidárias determina-se segundo dois axiomas. O primeiro pro
clama a hierarquía das culturás. Existem culturas inferiores e 
superiores. Quanto ao segundo, afirma a superioridade absoluta 
da cultura ocidental. Esta só poderá manter comas demais - e 
singularmente com as culturas primitivas - urna relacao de 
negacao. Trata-se, porém, de urna negacao positiva, na medida 
em que quer suprimir o inferior enquanto inferior para alcá-lo ao 
nível do superior. Suprime-se a indianidade do índio a fim de 
fazer dele um cidadao brasileiro. Na perspectiva de seus agentes, 
o etnocídio nao poderla ser um empreendimento de destruicao. 
E, ao contrário, urna tarefa necessária, exigida pelo humanismo 
inscrito no coracao da cultura ocidental. 

Denomina-se etnocentrismo a vocacao para julgar as dife
rencas a partir de sua própria cultura. O Ocidente seria etno
cidário porque é etnocentrista, porque se pensa e quer ser a 
civilizacao. Surge, no entanto, urna pergunta: nossa cultlira 
detém o monopólio do etnocentrismo? A experiencia etnológica 
permite urna resposta. Consideremos o rnQdo pelo qual as socie
dades primitivas se denominam a si mesmas. Percebemos que 
na realidade nao existe autodenominacao, na medida em que, de 
modo recorrente, as sociedades se atribuem quase sempre um 
único e mesmo nome: os Homens. Ilustrando este traco cultural 
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"' com alguns exemplos, lembraremos que os índios Guarani se 
denominam Ava, que significa os "Homens"; que os Guayaki 
referem-se a si mesmos como Aché, as "Pessoas"; que os Waika 
da Venezuela se proclamam Y anomami, "Gente"; que os Es
quimós sao Innuit, os "Homens". Poderíamos prolongar indefi
nidamente a lista destes nomes próprios que comp0em um dicio
nário no qual todas as palavras possuem o mesmo sentido: ho
mens. Inversamente, cada sociedade designa sistematicamente 
seus vizinhos com nomes pejorativos, desprezíveis e injuriosos. 

Toda cultura procede assim a urna partilha da humanidade 
entre, de um lado, ela própria - que se afirma como repre
sentacao por excelencia do humano, e o~ outros, que s6 parti
cipam a título menor da humanidade. O discurso que as socie
dades primitivas enunciam a respeito de si mesmas, condensado 
nos nomes que elas ·se conferem, é portan to etnocentrista de 
ponta a ponta: afirmacao da superioridade de seu eu cultural, 
recusa em reconhecer os outros como iguais. O etnocentrismo 
aparece entao como a coisa mais bem compartilhada do mundo 
e, pelo menos sob esse ponto de vista, a cultura do Ocidente nao 
se distingue das outras. Levando a análise um pouco mais longe, 
convém até mesmo pensar o etnocentrismo como urna proprie
dade formal de toda formacao cultural, imanente a pr6pria cul
tura. Pertence a essencia da cultura ser etnocentrista, na medida 
exata em que toda cultura se considera como a cultura por exce
lencia. Em outros termos, a alteridade cultural nao é jamais 
apreendida como diferenca positiva, mas sempre como inferio
ridade sobre um eixo hierárquico. 

Nao é menos verdade que, se toda cultura é etnocentrista, 
somente a ocidental é etnocidária. Decorre daí que a prática 
etnocidária nao se articula necessariamente com a conviccao 
etnocentrista, senao toda cultura deveria ser etnocidária. Ora, 
nao é o caso. A nosso ver, é nesse nível que se desvenda urna certa 
insuficiencia da reflexao que realizaram há algum tempo os 
pesquisadores a quem com razao preocupa o problema do etno-

' cídio. Com efeito, nao basta reconhecer e afirmar a natureza e a 
funcao etnocidárias da civilizacao ocidental. Na medida em que 
se contenta em determinar o mundo branco como mundo etno
cidário, permaneceremos na superficie das coisas, ficaremos na 
repeticao - legítima, é claro, pois que nada mudou - de um 
discurso já pronunciado, pois já o hispo Las Casas, por exemplo, 
desde o início do século XVI denunciava em termos muito pre-
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cisos o genocídio e o etnocídio que os espanh6is praticavam em 
relacao aos índios das ilhas e do México. Da leitura dos tra
balhos consagrados ao etnocídio, guarda-se a impressao de que 
para seus autores a civilizacao ocidental é urna espécie de abs
tracao, sem raízes sócio-hist6ricas, urna vaga essencia que sem
pre carregou dentro de si mesma o espírito etnocidário. Ora, 
nossa cultura nao é em absoluto urna abstracao. Ela é o produto 
lentamente constituído de urna hist6ria, ela depende de urna 
pesquisa genealógica. O que faz com que a civilizacao ocidental 
seja etnocidária? Esta é a verdadeira questao. A análise do etno
cídio, para além da denúncia dos fatos, implica em urna inter.
rogacao sobre a natureza, historicamente determinada, de nosso 
mundo cultural. Trata-se, portanto, de voltar-se para a hist6ria. 

Nao mais do que a abstrácao extratemporal, a civilizacao do 
Ocidente nao constitui urna realidade homogenea, um bloco 
indiferenciado identico em ··todas as suas partes. É, no en tanto, 
esta imagem que os autores acima· citados parecem transmitir. 
Mas se o Ocidente é etnocidário, como o Sol é luminoso, entao 
este fatalismo torna inútil e até mesmo absurda a denúncia dos -
crimes e o apelo a protecao das vítimas. Nao ocorreria o contrá-
rio? Sendo a civilizacao ocidental etnocidária antes de tudo no 
interior de si mesma, nao poderá se-lo em seguida no exterior, 
isto é, contra as outras formac0es culturais? Nao se pode pensar 
a vocacao etnocidária da sociedade ocidental sem articulá-la com 
esta particularidade de nosso pr6prio mundo, particularidade 
que chega mesmo a constituir o critério clássico de distincio 
entre os Selvagens e os Civilizados, entre o mundo primitivo e o 
mundo ocidental. O primeiro reagrupa o conjunto das socie
dades sem Estado, o segundo se comp0e de sociedades de Es
tado. É nisto que é preciso tentar refletir: pode-se colocar legí
timamente em perspectiva estas duas propriedades do Ocidente, 
como cultura etnocidária, como sociedade de Estado? Se fosse 
assim, compreender-se-ia por que as sociedades primitivas po
dem ser etnocentristas sein serem por isso etnocidárias, pois sao 
precisamente sociedades sem Estado. 

Admite-se que o etnocídio é a supressao das diferencas cul
turais julgadas inferiores e más, é a aplica~ao de um princípio de 
identificacao, de um projeto de reducao do outro ao mesmo 
(o índio amazonico suprimido como outro e reduzido ao mesmo 
como cidadao brasileiro). Em outros termos, o etnC>cídio desem
boca na dissolucao do múltiplo no U m. E o que acontece com o 
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" Estado? Ele é, por essencia, o acionamento de urna forca centrí
peta, a qual tende a esmagar as forcas centrífugas inversas, 
quando as circunstancias o exigem. Ele se quer e se proclama o 
centro da sociedade, o todo do corpo social, o mestre absoluto 
dos diversos órgaos <leste corpo. Descobre, assim, no próprio 
amago da substancia do Estado, a forca de ~ao do Um, a 
vocacao de recusa do múltiplo, o temor e o horror a diferenca. 
Neste nível formal em que nos situamos atualmente, constata-se 
que a prática etnocidária e a máquina estatal funcionam da 
mesma maneira e produzem os mesmos efeitos. Sobas espécies da 
civilizacao ocidental e do Estado detectam-se a vontade de redu
cao da diferenca e da alteridade, o sentido e o gosto do identico e 
doUm. 

Deixando este eixo formal, de certo m,odo estruturalista, 
para abordar o da diacronia, da história concreta, examinemos a 
cultura francesa como um caso particular da cultura ocidental, 
como ilustracao exemplar do espírito e do destino do Ocidente. 
Sua formacao, enraizada em um passad.o secular, aparece extre
mamente ligada com a expansao e o reforco do aparelho de 
Estado, inicialmente sob sua forma monárquica e em seguida 
sob sua forma republicana. A cada desenvolvimento do poder 
central corresponde urna expansao maior do mundo cultural. 
A cultura francesa é urna cultura nacional, urna cultura do 
frances. A extensao da autoridade do Estado se traduz pelo 
expansionismo da língua do Estado, o frances. A nacao pode se 
dizer constituída e o Estado proclamar-se detentor exclusivo do 
poder quando as pessoas sobre as quais se exerce a autoridade do 
Estado falam a mesma língua que ele. Este processo de in
tegr~ao passa evidentemente pela supressao das diferencas. 
Na aurora da nacao francesa, quando a Franca era apenas 
"Franchimanie" e seu rei um pálido senhor do norte do Loire, 
a cruzada dos albigenses abateu-se sobre o sul, a fim de abolir sua 
civilizacao. A extirpacao da heresia cátara, pretexto e meio de 
expansao para a monarquia dos Capetos, ao tr~ar os limites 
quase definitivos da Franca surge como um caso puro de etno
cídio. A cultura meridional - religiao, literatura, poesia - foi 
irreversivelmente condenada e os habitantes do Languedoc tor
naram-se súditos leais do rei da Franca. · 

A revolucao de 1789, ao permitir o triunfo do espirito cen
tralista dos jacobinos sobre as tendencias federalistas dos giron
dinos, levou a cabo a dominacao política da administracao pari-
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siense. As provincias, enquanto unidades territoriais, apoiavam
se sobre urna antiga realidade, homogenea do ponto de vista 
cultural: língua, tradic0es políticas, etc. Substituiu-se seu re
corte abstrato por departamentos, próprios para romper com 
todas as referencias aos particularismos locais, facilitando, por
tanto, a penetracao da autoridade estatal por toda parte. Última 
etapa deste movimento através do qual as diferencas desapa-

. recem urna após outra diante do poderlo do Estado: a 111 Repú
blica transformou definitivamente os habitantes do hexágono e$ 
cidadaos, gracas a instituicao da escola leiga, gratuita e obtft
gatória, a qual se seguiu o servico militar obrigatório. O qúe 
subsistia de existencia autonoma no. mundo provincial e rural 
sucumbiu a isto. O afrancesamento chegou ao fim e o etnocidio
consumou-se. As línguas tradicionais foram perseguidas como se 
fossem patoás de gente atrasada e a vida aldea foi rebaixada ao 
nível de espetáculo folclórico destinado ao consumo de turistas, 
etc. 

Por mais sumário que seja, este rápido olhar lancado sobre 
a história de nosso país basta para mostrar que o etnocídio, 
como supressao mais ou menos autoritária das diferencas sócio
culturais, inscreve-se antecipadámente na natureza e no funcio
namento da máquina estatal, a qual procede por uniformizacao 
da relacao que a liga aos individuos. O Estado só conhece cida
daos iguais peran te a Lei. 

Afirmar, a partir do exemplo frances, que o etnocídio per
tence a essencia unificadora do Estado conduz logicamente a 
dizer que toda formacao estatal é etnocidária. Examinemos rapi
damente o cáso de um tipo de Estado muito diferente dos Esta
dos europeus. Os Incas conseguiram edificar nos Andes urna 
máquina governamental que. causou admiracao aos espanhóis, 
tanto pela amplitude de sua extensao territorial, quanto pela 
precisao e a minúcia das técnicas administrativas que permitiam 
ao imperador e a seus numerosos funcionários exercer um con
trole quase total e permanente sobre os habitantes do lmpério. 
O aspecto propriamente etnocidário desta máquina estatal surge 
em sua tendencia a incaizar as populac0es recém-conquistadas, 
obrigando-as nao somente a pagar tributp aos novos mestres, 
mas sobretudo obrigando-as a celebrar com prioridade o culto 
dos conquistadores, o culto do Sol, isto é, do próprio Inca. 
Religiao de Estado, imposta pela forca, ainda que ein detrimento 
dos cultos locais. É igualmente verdade que a pressao exercida 
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pelos Incas sobre as tribos submetidas nao atingiu jamais a vio
lencia do zelo maníaco c·om o qual os espanhóis aniquilaram 
mais tarde a idolatria indígena. Por mais hábeis diplomatas que 
fossem, os Incas sabiam, no entanto, utilizar a forc;a quando 
necessário e sua organizac;ao reagia com a maior brutalidade, 
como todo aparelho de Estado, quando seu poder era posto em 
questao. As freqüentes sublevacoos contra a autoridade central 
de Cuzco, de início impiedosamente reprimidas, eram em se
guida castigadas pela deportac;ao macic;a dos vencidos para re
gioes muito afastadas de seu território natal, isto é, marcado 
pela rede de lugares de culto (fontes, colinas, grutas, etc.). 
Desenraizamento, desterritorializac;ao, etnocídio ... 

A violencia etnocidária, como negac;ao da diferenc;a, per
tence a essencia do Estado, tanto nos impérios bárbaros quanto 
nas sociedades civilizadas do Ocidente. Toda organizacao estatal 
é etnocidária, o etnocídio é o modo normal de existencia do 
Estado. Existe, portanto, urna certa universalidade do etnocídio, 
na medida em que ele é próprio nao somente de um vago 
"mundo branco" indeterminado, mas de todo um conjunto de 
sociedades que sao as sociedades de Estado. A reflexao sobre o 
etnocídio passa por urna análise do Estado. Deve ela deter-se 
aí e limitar-se a constatar que o etnocídio é o Estado e que, deste 
ponto de vista, todos os Estados se equivalem? Seria· recair no 
pecado de abstrac;ao que reprovamos a "escola do etnocídio" e 
seria desconhecer urna vez mais a história concreta de nosso 
próprio mundo cultural. 

Onde se situa a diferenc;a que proíbe colocar no mesmo 
plano ou enfiar no mesmo saco os Estados bárbaros (Incas, 
Faraós, despotismos orientais, etc.) e os Estados civilizados (o 
mundo ocidental)? Percebemos antes de mais nada esta dife
renca no nível da capacidade etnocidária dos aparelhos estatais. 
No primeiro caso, esta capacidade é limitada nao pela fraqueza 
do Estado, mas, ao contrário, por sua forc;a. A prática etnoci
dária - abolir a diferenca quando ela se torna oposic;ao - cessa 
desde que a forc;a do Estado nao corra mais nenhum risco. Os 
Incas toleravam urna relativa autonomía das comunidades an
dinas quando elas reconheciam a autoridade política e religiosa 
do imperador. Percebemos, por outro lado, que no segundo caso 
- Estados ocidentais - a capacidade etnocidária é sem limites, 
desenfreada. É por isso que ela pode conduzir ao genocídio e que 
se pode falar do mundo ocidental como sendo absolutamente 
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etnocidário. Mas de onde provém isto? O que contém a civi
lizac;ao ocidental, que a torna infinitamente mais etnocidária 
que qualquer outra forma de sociedade? É seu regime de pro
du{:iio economica, justamente o espac;o do ilimitado, espac;o sem 
lugares, no que diz respeito ao recuo constante do limite, espac;o 
infinito da fuga permanente para <liante. O que diferencia o 
Ocidente é o capitalismo, enquanto impossibilidade de perma
necer aquém de urna fronteira; é o capitalismo como sistema de 
produc;ao para o qual nada é impossível, sena.o ser para si mesmo 
seu próprio fim, seja ele liberal, privado, como na Europa do 
Oeste, ou planificado, de Estado, como na Europa do Leste. A 
sociedade industrial, a mais formidável máquina de produ<;ao, 
é por isto mesmo a mais assustadora nláquina de destruic;ao. 
Rac;as, sociedades, indivíduos; espac;o, natureza; mares, flores
tas, subsolo: tudo é útil, tudo deve ser utilizado, tudo deve ser 
produtivo, de urna produti~Ídade levada a seu regime máximo de 
intensidade. 

Eis por que nao se podia dar descanso as sociedades que 
abandonavam o mundo a sua tranqüila improdutividade origi
nária; eis por que, aos olhos do. Ocidente, era intolerável o des
perdício representado pela inexplorac;ao de recursos imensos. A 
escolha deixada a essas sociedades era um dilema: ou ceder a 
produc;ao ou desaparecer; ou o etnocídio ou o genocídio. No fim 
do século passado, os índios dos pampas argentinos foram total
mente exterminados a fim de permitir a criac;ao extensiva de C":r
neiros e vacas, a qual instaurou a riqueza do capitalismo argen
tino. No comec;o deste século, centenas de milhares de índios 
amazonicos foram abatidos por aqueles que procuravam borra
cha. Atualmente, em toda a América do Sul, os últimos índios · 
livres sucumbem sobo enorme a vaneo do crescimento economico, 
particularmente o brasileiro. As estradas transcontinentais, cuja 
construc;ao se acelera, consti~em os ehros de colonizac;ao dos 
territórios atravessados. Desgracados dos índios que a estrada 
encontra! O que podem pesar milhares de Selvagens improdu
tivos diante da riqueza em ouro, minérios raros, petróleo, cria
c;ao de gado, fazendas de café, etc.? Produzir ou morrer, tal é a 
divisa do Ocidente. Os índios da América do Norte aprenderam
na em sua carne, e foram mortos quase até o último a fim de 
permitir a produc;ao. Um de seus carrascos, o general Sherman, 
o declarava ingenuamente em urna carta dirigida a um famoso 
matador de índios, Buffalo Bill: "Tanto quanto posso avaliar, 
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havia em 1862 por volta de 9 milh0es e ~eio de bis0es nas pla
nícies entre o Missúri e as Montanhas Rochosas. Desapareceram 
todos, mortos devido a sua carne, pele e ossos. ( ... ) Nesta mesma 
data, havia cerca de 165 000 Pawnees, Sioux, Cheyennes, Kiowas 
e Apaches, cuja aliment~ao anual dependia dos bis0es. Eles 
também se foram, sendo substituídos pelo dobro ou triplo de 
homens e mullieres da raca branca, que fizeram desta terra um 
jardim e que podem ser recenseados, taxados e governados se
gundo as leis da natureza e da civilizacao. Esta mudanca foi 
salutar e prosseguirá até o fim". 1 

O general tinha raza.o. A mudanca prosseguirá até o fim e 
terminará quando nao houver mais nada a mudar. 

1. Citado em R. Thévenin e P. Coze, Moeurs et Histoire des Indiens Peaux
Rouges . Paris, Payot, 1952. 

S. Mitos e ritos dos índios 
da América do Sul* 

Nao saberíamos tentar com seriedade urna apresentacao das· 
religiües indígenas da América do Sul sem enunciar previamente, 
ainda que de maneira esquemática,_ um certo número de dados 
gerais relativos a esta área cultural. Sem dúvida evidentes para 
o especialista, eles devem, no entanto, introduzir a apresentacao 
mesma, a fim de facilitar o leitor menos familiarizado o exame 
do problema da religiao. Com efeito, é possível abordar o campo 
das práticas e crencas dos índios sul-americanos sem saber pri
meiro como viviam esses povos, como funcionavam essas socie- · 
dades? Evoquemos aquilo que só é um truísmo na aparencia: 
a América do Sul é um continente cuja imensa superficie, com 
excec0es muito raras (tais como o deserto de Atacama, no ex
tremo norte do Chile), era inteiramente ocupado pelos homens 
por ocasiao da descoberta da América no fim do século XV. 
Ocupacao, aliás, muito antiga, datando de quase trinta mile
nios, conforme o atestam os trabalhos dos pré-historiadores. 
Convém por outro lado observar que, contrariamente a urna 
conviccao outrora muito difundida, a densidade da populacao 
indígena era relativamente elevada. As pesquisas de demografia, 
principalmente as da escola de Berkeley nos Estados Unidos, 
constituem um questionamento radical do ponto de vista "clá_s
sico", para o qual a América do Sul, salvo em sua parte andina, 

• Os textos que se seguem foram escritos por Pie"e Clastres para o Dictionnaire 
des mythologies et des religions (titulo provisdrio ), obra coletiva que deve ser publicada 
pelas Éditons Flammarion, sob a di~ef4o de Yves Bonnefoy. As Éditions Flamma
rion, querendo se associar d homenagem · aqui prestada a Pie"e C/astres, autorizaram
nos, excepciona/mente, a reproduzir estes.artigos antes· mesmo da pub/icaf4o do Diction
naire. 
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era um quase deserto. Pela antigüidade do povoamento, o nú
mero da populacao (várias dezenas de milh0es), a amplitude 
continental de seu território, a América do Sul oferecia as condi
c0es de possibilidade de urna grande diferenciacao cultural e, 
portanto, religiosa. 

Quais sao os principais traeos sócio-culturais e as determi
na~0es etnológicas essenciais dos povos sul-americanos? A exten
sa.o territorial e a varia~ao climática que dela resulta estabelecem 
urna sucessao de ambientes ecológicos e de paisagens, que vao 
desde a floresta equatorial úmida ao norte (hacia Amazonica) 
as savanas da Patagonia e aos climas rigorosos da Terra do 
Fogo. As diferen~as no meio natural, através das adaptacoes 
específicas que elas exigem dos homens, deram origem a mode
los culturais muito contrastantes: agricultores sedentários dos 
Andes, agricultores itinerantes nas queimadas das florestas, 
cacadores-coletores nomades. É preciso observar antes de mais 
nada que as culturas dos ca~adores sao inteiramente minori
tárias na América do Sul. Sua área de expansao corresponde 
essencialmente as zonas onde a agricultura era impossível, seja 
devido ao clima (Terra do Fogo), seja devido a natureza da 
cobertura vegetal (pampa argentino, do qual a floresta está au
sente). Em todas as demais regi0es, se a agricultura é poss1vel do 
ponto da tecnologia indígena ( utiliza~ao do fogo, do machado de 
pedra, do bastao de cavocar), ela existe, e isto há milhares de 
anos, como nos mostram as descobertas dos arqueólogos e dos 
etnobotanicos. Trata-se da maior parte do continente sul-ameri
cano. Pode-se determinar, em relacao a algumas pequenas ilhas 
de sociedades de cacadores que rompem estranhamente a mono
tonia desta paisagem cultural, que a ausencia da agricultura nao 
resulta da persistencia, através dos tempos, de um modo de vida 
pré-agrícola, mas de urna perda. Os Guayaki do Paraguai e os 
Siriono da Bolivia praticavam a agricultura após as queimadas, 
a exemplo de seus vizinhos, mas, em conseqüencia de circuns
tancias históricas diversas, perderam-na em épocas mais ou 
menos remotas e voltaram a ser cacadores-coletores. Em outros 
termos, em vez de urna variedade infinita de culturas, observa
se um enorme bloco homogeneo de sociedades com modos de 
produ~ao semelhantes. 

Sabemos por outro lado que, para detectar um princípio de 
ordem na diversidade dos povos que habitam urna determinada 
regiao, para submeter a urna primeira classifica~ao a multipli-
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cidade de suas culturas, faz-se de preferencia apelo ao critério 
lingüístico. Ve-se entao desvanecer-se a imagem de urna unidade 
cultural quase perfeita, sugerida pela recorrencia quase conti
nental de bases materiais quase identicas. Com efeito, qual é, em 
linhas gerais, o quadro lingüístico da América do Sul? Talvez em 
nenhuma outra regiao do mundo o desmembramento de linguas 
foi levado a tal ponto. As grandes famílias lingüísticas contam-se 
as dezenas, e cada urna delas reúne quantidade de dialetos, 
algumas vezes tao afastados da língua-mae que a intercompreen
sao se torna impossível as pessoas que os falam. Além disso, 
acham-se recenseadas em número considerável linguas ditas iso~ 
ladas, dada a impossibilidade de serem integradas as principais 
famílias lingüísticas. Desta extraordinária dispersao no plario das 
línguas resulta urna espécie de atomiza~ao cultural. Com efeito, 
a unidade da língua fundamenta com freqüencia a unidade 
cultural de um povo, o "estllo" de sua civilizacao, o espírito de 
sua cultura. Sem dúvida descobrimos aqui e lá algumas exce~oos 
a esta "regra". É assim que os Guayaki, cacadores nomades, 
pertencem, do ponto de vista de sua língua, a grande família 
tupi-guarani que agrupa tribos de agricultores. Casos aberrantes 
como esse sao muito raros e originam-se de conjunturas histó
ricas que se podem estabelecer mais ou menos facilmente. Um · 
ponto essencial deve reter nossa atencao. Os Tupi-Guarani, por 
exemplo, ocupavam aos milhües um território imenso e falavam 
a mesma lingua, com variantes dialetais por demais atenuadas 
para impedir a comunicacao. Ora, a despeito das distancias que 
separam os grupos mais afastados, a homogeneidade cultural é 
notável, tanto no que se refere a vida sócio-economica, quanto 
no que diz respeito as atividades rituais ou a estrutura dos mitos. 
É claro que unidade cultural nao significa absolutamente uni
dade política. As tribos tupi-guarani participavam do mesmo 
modelo cultural, sem por isso constituir urna "na~ao", pois que 
entre si permaneciam em continuo estado de guerra. 

Ao reconhecer esta afinidade entre língua e cultura e ao 
descobrir na primeira o princípio de unfdade da segunda, vemo
nos obrigados a aceitar a conseqüencia mais imediata destare
la~ao. Em suma, haverá tantas configurac0es culturais e, conse
qüentemente, sistemas de cren~as, quanto línguas. A cada etnia 
corresponderá um conjunto particular de cren~as, ritos e mitos. 
O problema que se coloca de agora em diante é de ordem meto
dológica. Nao se pode evidentemente adotar a solu~ao ilusória d~--
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" um "dicionário" que englobarla a interminável lista das tribos 
conhecidas e a abundante variedade de suas crencas e práticas. 
A dificuldade em escolher um método de apresentacao dos fatos 
religiosos provém em grande parte da contradicio entre a homo
geneidade cultural constatada no plano sócio-economico e a 
irredutível heterogeneidade no plano propriamente dito da cul
tura, pois que cada etnia possui e cultiva sua personalidade 
particular, que vai desde as bases materiais até tudo aquilo que 
diz respeito a honra. Nao se poderá, entretanto, descobrir linhas 
de forca susceptíveis de dividir urna identidade por demais abs
trata e transversalidades capazes de reagrupar diferencas por 
demais específicas? Os primeiros europeus que abordaram o 
Novo Mundo nao deixaram de operar esta divisao entre os povos 
amerindios: de um lado as sociedades dos Andes submetidas ao 
poder imperial da poderosa máquina estatal incaica e, do outro 
lado, as tribos que povoavam o resto do continente - índios da 
floresta, da savana e dos pampas, "gente sem fé, sem lei, sem 
rei", como diziam os cronistas do século XVI. Nao é muito 
surpreendente verificar que a este ponto de vista europeu, gran
demente fundamentado no etnocentrismo dos que o formula
vam, fazia eco exatamente a opiniio que os Incas formulavam 
em relacao as populac0es que se apinhavain nas fronteiras do 
lmpério, a de que nao passavam de selvagens desprezíveis, que 
urna vez subjugados apenas serviriam para pagar tributo ao rei. 
Nao ficaremos muito surpreendidos ao saber que a repugnancia 
dos Incas em relacao aos habitantes da floresta em grande parte 
dizia respeito aos costumes destes últimos, considerados bár
baros. Tratava-se, com muita freqüencia, das práticas rituais. 

Foi esta linha que dividiu e separa os povos indígenas da 
América do Sul: os Andinos e os outros, os Civilizados e os 
Selvagens ou, em termos da classificacao tradicional, as altas 
culturas de um lado e as civilizac0es florestais de outro. A dife
renca cultural (e, indo mais longe, a diferenca religiosa) enraíza
se tanto no modo de funcionamento político quanto no modo de 
producio economica. Em outros termos, nao há diferenca subs
tancial, do ponto de vista dos ritos e mitos, entre os povos 
cacadores e os povos agricultores, os quais, por outro lado, for
mam um bloco cultural homogeneo frente ao mundo andino. 
Oposicao enunciada de outra forma como a das sociedades sein 
Estado ( ou sociedades primitivas) e das sociedades de Estado, 
que permite pelo menos estruturar o espaco religioso da América 
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pré-colombiana e assegurar ao mesmo tempo a economía do 
estudo que lhe diz respeito. É por isso que a prlmeira parte desta 
ex.p?sicao ser~ dedicad~ ao mundo religioso das sociedades pri
mitivas, considerando Juntamente agricultores e cacadores. A 
apresentacao da religiao 3indina ocupará a segunda parte. Trata
se de distinguir nela dois planos autonomos, um inscrito na 
tradicio muito antiga das comunidades camponesas daquela 
regiio e o outro, bem mais recente, consecutivo a formacao e a 
expansio do Estado inca. 

Teremos assim assegurada a "cobertura" dos dois domínios 
nos quais se desdobra a espiritualidade dos índios sul-ameri
canos. Em consonancia comas dimens0es sócio-culturais gerais 
destas sociedades, a biparticao do campo religioso nao ofere
ceria, entretanto, urna imagem suficientemente exata de seu 
objeto. Constata-se, com efeito, que certo número de etnias 
ligadas ao modelo "primitivo" clássico tanto por seu modo d~ 
producao quanto por suas instituic0es políticas, afastam-se, no 
entanto, destes modelos precisamente gracas as formas pouco 
habituais e até mesmo enigmáticas adotadas por seu pensamento 
e sua prática religiosos. Distancia levada ao auge pelas tribos 
tupi-guarani, cuja etnografia religiosa exige urna abordagem 
especial, que constituirá, em conseqüencia, a terceira parte deste 
estudo. 

Deve-se considerar todo documento relativo a América indí
gena como urna fonte etnográfica. A 'informacio disponível é 
portanto, muito abundante, pois com~a a constituir-se a parti; 
da época do desco~rimento. Mas ao mesmo tempo é incompleta. 
Numerosas tribos desaparecidas só subsistem através do nome. 
Esta lacuna é, no entanto, largamente compensada pelos resul
tados de pesquisas de campo realizadas há duas décadas junto a 
populac0es pouco ou nada destruídas. Dispomos, portanto, em 
relacio as sociedades primitivas, de documentos que vio desde 
os cronistas do século XVI até os trabalhos mais recentes. 
Quanto as religi0es andinas, quase extirpadas pelos espanhóis a 
partir da métade do século XVII, tomaram-se conhecidas gracas 
as descric0es deixadas pelos companheiros de Pizarro e pelos 
Primeiros colonizadores, sem contar os testemunhos recolhidos 
dir~tamente junto aos sobreviventes da aristocracia inca, logo 
apos a conquista. 
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AS SOCIEDADES DA FLORESTA 

Viajantes, missionários ou etnólogos notaram constante
mente - alegrando-se ou deplorando - a forte ligacao dos 
povos primitivos com seus costumes e tradicoes, isto é, sua 
profunda religiosidade. Urna permanencia um pouco prol~n
gada no seio de urna sociedade amazonica p~rmite com efe1to 
constatar nao somente a piedade dos Selvagens, mas o entrelaca
mento da preocupacao religiosa e da vida social, a ponto de nela 
parecer dissolver-se a distincao do leigo e do religioso, diluir-~e 
o limite entre o domínio do profano e a esfera do sagrado. Em 
suma, a natureza, bem como a sociedade, é atravessada de ponta 
a ponta pelo sobrenatural. É assim que animais ou plantas 
podem ser ao mesmo tempo seres da natureza e agentes sobre
naturais. A queda de urna árvore que provoca ferimentos , a 
mordida de urna cobra ou o ataque de urna fera, a passagem de 
urna estrela cadente serao interpretados nao como acidentes, 
mas como efeitos de urna agressao deliberada das potencias 
sobrenaturais, tais como espíritos da floresta, almas dos mortos 
e até mesmo xamas inimigos. Esta recusa peremptória em rela
cao ao acaso e a descontinuidade entre o profano e o sagrado 
deveria logicamente conduzir a abolicao da autonomia do campo 
religioso, detectável desde entao em todos os aconteci~entos 
individuais e coletivos da vida cotidiana do grupo. Na reahdade, 
mesmo se nao estiver totalmente ausente dos múltiplos aspectos 
nos quais urna cultura primitiva se desdobra, a dimensao do 
religioso afirma-se como tal sob certas circunstancias rituais 
específicas. Elas serao mais facilmente determináveis caso se 
isole antes de mais nada o lugar e a funcao das figuras divinas. 

OSDEUSES 

De acordo com a idéia européia da religiao, tal como ela 
define as relacües entre humanos e divinos e, mais precisam~nte, 
entre os homens e o deus, evangelizadores e pesquisadores, pos
suídos, algumas vezes sem o saber, pela conviccao de que só 
existe fato religioso autentico sob a forma de monoteísmo, tenta
ram descobrir entre os índios sul-americanos seja as versües 
locais do grande deus único, seja o germe embrionário da uni-
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cidade do divino. Ora, a etnografia nos mostra a inutilidade de 
um tal empreendimento. Com efeito, quase sempre as práticas 
culturais desses povos desenrolam-se, como veremos, sem refe
rencia implícita a urna figura única ou central do divino. Em 
outros termos, a vida religiosa, percebida em sua realizacao 
ritual, desenrola-se em um espaco exterior aquilo que o pensa
mento ocidental está acostumado a denominar esfera do divino: 
os "deuses" encontram-se ausentes dos cultos e ritos que os 
homens celebram porque eles nao lhes sao destinados. Mas será 
que a ausencia de celebracao de culto significa a ausencia do 
divino? Acreditou-se poder detectar aqui e lá, nos mitos das 
diversas tribos, figuras divinas dominantes. Mas quem decide 
esta dominacao, quem avalia a hierarquía destas representacües 
do divino? Sao precisamente por vezes os etnógrafos e mais 
freqüentemente os missionários que, mergulhados no fantasma , . . .... 
monote1sta, 1maginam sua expectativa recompensada pela des-
coberta de tal ou tal divindade designada. Quem sao estes "deu
ses" que nenhum culto honra? Seus nomes designam na reali
dade corpos celestes visíveis: Sol, Lua, estrelas, constelacües, em 
relacao aos quais. numerosos mitos narram a metamorfose de 
humanos em astros; referem-se Igualmente a fenomenos naturais 
"violentos" , tais como o trovao, a tempestade, o relampago. · 
Com muita freqüencia, os nomes dos deuses referem-se a ordem 
da cultura e nao a da natureza: fundadores míticos da civili
zacao, inventores da agricultura, heróis culturais que algumas 
vezes sao destinados a se tornarem corpos celestes ou animais, 
urna vez cumprida sua tarefa terrena - os Gemeos, heróis mí
ticos das tribos tupi-guarani, abandonam a Terra para se trans
formarem um em Sol, outro ern J.,ua. O Sol, nosso irmao mais 
velho, se bem que exerca um papel muito importante no pensa
mento religioso dos Guaraní contemporaneos, nao é objeto de 
nenhum culto especial. Em outros termos, todos estes "deuses" 
a maior parte das vezes nao passam de nomes, mais comuns 
que pessoais, e, como tais, índice e designacao daquilo que está 
além da sociedade, do Outro da cultura: alteridade cósmica dos 
céus e dos corpos celestes; alteridade terrena da natureza pró
xima. Sobretudo alteridade orig}nária da própria cultura. A Qr
dem da Lei, como instituicao do social ( ou do cultural) é contem
poranea nao dos homens, mas de um tempo anterior aos h~
mens. Ela se origina em um tempo mítico, pré~huniano. Asocie
dade encontra sua fundacao no exterior de si mesma, no con-
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junto das regras e instrucoos legadas pelos grandes ancestrais ou 
os heróis culturais freqüentemente designados, uns e outros,' 
pelo nome de Pai, Avo ou Nosso Verdadeiro Pai. O nome deste 
deus longínquo e abstrato, indiferente ao destino dos homens, 
deste deus sem culto, isto é, privado da relacao geral que une os 
humanos aos divinos, é o nome da Lei que, inscrita no amago do 
social, garante a manutencao da ordem e pede aos homens 
apenas o respeito da tradicao. É o que nos ensina o exemplo das 
tribos da Terrado Fogo, entre as quais os americanistas algumas 
vezes se viram tentados a detectar as figuras mais completas do 
monoteísmo "selvagem": o Temaukel dos Ona ou o Watauinewa 
dos Y ahgan, reúnem na verdade as normas intangíveis da vida 
social, deixadas aos homens por estes "deuses" e transmitidas 
aos adolescentes durante os ritos iniciáticos. Aliás, nota-se, por 
outro lado, que, diferentemente das sociedades andinas, os 
outros povos sul-americanos nunca representam os "deuses". 
Algumas excec0es dignas de nota: os zemi ou ídolos dos Taino
Arawak das Antilhas e as imagens divinas que os templos de 
certas tribos da Colombia e da Venezuela abrigavam. Ora, em 
um caso e outro, os historiadores da religiao invocam influencias 
originárias da América Central em relacao aos primeiros e, em 
relacao aos segundos, dos Andes, isto é, do que se denomina as 
altas culturas. 

Que estranha religiao sem deuses, a dos índios sul-ameri
canos! É urna ausencia tao irritante que mais de um missionário 
proclamou estes povos verdadeiros ateus! Sao, no entanto, povos 
de uma extrema religiosidade. lsto porque, antes de ser indivi
dual e privada, ela é social e coletiva, na medida em que, antes 
de mais nada, diz respeito as relac0es da sociedade como mundo 
dos vivos com este Outro que, para ela, é o mundo dos seus 
mortos. 

OS RITUAIS DA MORTE 

Antes de mais nada, é preciso evitar a confusa.o entre culto 
dos ancestrais e culto dos mortos. Com efeito, o pensamento 
indígena distingue nitidamente os mortos antigos dos mortos 
recentes e cada urna das duas categorias de nao-vivos relevam de 
tratamentos diferentes. Entre a comunidade dos vivos e a dos 
ancestrais se estabelece urna relacao diacronica caracterizada 
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pela ruptura da continuidade temporal e urna relacao sincronica 
marcada pela vontade de continuidade cultural. Em outros ter
mos, o pensamento indígena situa os ancestrais em um tempo 
anterior ao tempo, ern um tempo no qual ocorrem os aconteci
mentos narrados pelos mitos: Tempo primordial, no qual acon
tecem os diversos momentos da fundacao da cultura e da insti
tuicao da sociedade, verdadeiro tempo dos ancestrais com os 
quais vem se confundir as almas dos mortos antigos, anonimos e 
separados dos vivos por urna grande profundidade genealógica. 
Por outro lado, a sociedade, instifuída como tal no ato fundador 
dos ancestrais míticos, reafirma sem cessar, através da voz dos 
líderes e dos xamas ou por meio das práticas rituais, sua vontade 
de perseverar em seu ser cultural, · isto é, de se conformar as 
normas e regras legadas pelos ancestrais e transmitidas pelos 
mitos. Por esta razao, os ancestrais sao freqüentemente honra
dos por meio 4e rituais ·cujas circunstancias determinaremos. 
Revela-se aí que, longe de poderem ser assimilados aos mortos, 
os ancestrais e seu gesto mítico sao pensados como a própria vida 
da sociedade. 

Muito diferente é a relacao comos mortos. Antes de mais 
nada, sao contemporaneos dos vivos, aqueles a quem a idade ou 
a doenca arrancam a comunidade, parentes e aliados dos sobre
viventes. Ora, se a morte abole o corpo, ela, ao mesmo tempo, 
faz advir ao ser, a existencia auto~oma, aquilo que se denomina 
alma, na falta de termo mais apropriado. Segundo as crencas 
particulares de cada cultura considerada, o número de almas da 
pessoa pode variar: algumas vezes uma, algumas vezes duas ou 
mais. Mesmo quando sao múltiplas, urna delas torna-se o fan
tasma do defunto, urna espécie de morto-vivo. Com efeito, os 
ritos funerários propriamente ditos, na medida em que dizem 
respeito ao corpo morto, sao no essencial destinados a separar 
definitivamente dos vivos as almas dos mortos. A morte libera 
com ela um fluxo de potencias, mas agressivas, contra as quais 
os vivos devem se proteger, pois as almas nao querem deixar as 
imediacoos da aldeia ou do acampamento. Erram, sobretudo 
durante a noite, próximas dos pais e amigos para quem sao 
fontes de perigo, doenca, morte. Os ancestrais, como fundadores 
míticos da sociedade, possuem urna marca positiva e, por essa 
raza.o, encontram-se próximos da comunidade de seus "descen
dentes". Os mortos, como destruidores potenciais desta mesma 
sociedade, sao marcados por um sinal negativo, a tal ponto que 
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" os vivos se perguntam, em relacao a eles: como nos livrarmos 
deles? 

Conseqüentemente, nao se pode falar do culto dos mortos 
entre os povos da América do Sul. Longe de pensar em cele
brá-los, ocupam-se muito mais em apagá-los de sua memória. 
É por isso que cerimonias como a "festa das almas dos mortos" 
dos Shipaya ou os ritos aos quais os Bororo convocamos mortos 
(aroe) parecem relevar antes da vontade de obter a benevolencia 
dos velhos mortos, isto é, os ancestrais, que do desejo de celebrar 
os mortos recentes. Comos ancestrais, a comunidade dos vivos 
procura concluir e reforcar a alianca que garante sua sobrevi
vencia; contra os mortos, ela aciona mecanismos de defesa que a 
protegerao de seus ataques. 

O que se faz com os mortos? Sao geralmente enterrados. 
Em quase todos os 1,ugares, na área considerada, a sepultura é 
um buraco cilíndrico algumas vezes recoberto por um pequeno 
teto de folhas de palmeira. O corpo é nele depositado na maior 
parte das vezes em posicao fetal, com o rosto voltado para a 
direcao em que as almas supostamente repousam. A ausencia 
quase total de cemitérios nao se deve as deslocacoes periódicas 
das aldeias quando as r~as se tornam improdutivas, mas a 
relacao de exclusao que separa os vivos dos mortos. Um cemité
rio é, com efeito, um espaco fixo reservado aos mortos, aos quais 
conseqüentemente se pode visitar e que, desta maneira, sao 
mantidos na permanencia e na proximidade, em relacao ao 
espaco dos vivos. Ora, a maior preocupacao dos índios é a de 
abolir até mesmo a lembranca dos mortos. Como seria entao 
possível reservar-lhes um espaco privilegiado, um cemitério? 
Este desejo de ruptura com eles conduz, assim, grande número 
dessas sociedades a simplesmente abandonar a aldeia quando 
nela ocorre um óbito, a fim de colocar a maior distancia possí
vel entre a sepultura do morto e o espaco dos vivos. Todos os 
bens do morto sao queimados ou destruídos, lanca-se um tabu 
sobre seu nome que daí em diante nao se pronunciará mais. 

, Em suma, o morto é completamente nadificado. 
Que os mortos possam assombrar os vivos ao ponto de lhes 

causar angústia nao implica absolutamente em ausencia de 
em~ao nestes últimos. As manifestac0es do luto (por exemplo, 
cranio raspado p~ra as mullieres, pinturas negras, proibic0es 
sexuais ou alimentares, etc.) nao sao unicamente sociais, pois a 
dor exprimida nao é fingida. Por outro lado, a inumacao do 
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morto nao é expedida, nao se faz de afogadilho, mas segundo 
regras. É assim que em certo número de sociedades o ritual 
funerário desenvolve-se em dois tempos. Entre os Bororo, um 
ciclo cerimonial muito complexo se segue ao enterro do morto: 
caca ritual, dancas (entre outras, a danca assim chamada do 
mariddo, execu tada pelos homens que levam na ca beca um 
enorme rolo de folhagem), cantos se sucedem durante mais ou 
menos quinze dias. O esqueleto, livre de toda carne, é· entao 
exumado, pintado com urucu e enfeitado com penas. Colocado 
em um balaio, é finalmente conduzido em cortejo até o rio 
próximo, onde o atiram. Os antigos Tupi-Guarani geralmente 
inumavam seus mortos em grandes .urnas funerárias enterradas 
no solo. Como os Bororo, procediam, no caso de chefes célebres 
ou de xamas famosos, a urna exumacao do esqueleto, o qual, se 
se . tratasse de um grande xama, era objeto de culto entre os 
Guarani. Estes últimos áihda mantem no Paraguai o costume 
de conservar algumas vezes o esqueleto de urna crianca. Invo
cado em 1eterminadas circunstancias, assegura a mediacao 
comos deuses e permite, assim, a comunicacao entre humanos 
e divinos. 

CANIBALISMO 

Certas sociedades entretanto nao enterram seus mortos: 
cornero-nos. Este tipo de antropofagia deve ser distinguido do 
tratamento, bem mais difundido, reservado por várias tribos a 
seus prisiorreiros de guerra, tais como os Tupi-Guarani ou os 
Carib, que executavam e consumiam ritualmente seus cativos. 
Denomina-se endocanibalismo o ato de comer o corpo de seus 
próprios mortos e nao o do inimigo. Pode revestir várias formas. 
Os Y anomami da Amazonia venezuelana queimam o cadáver em 
urna fogueira; recolhem os fragmentos ósseos que escaparam da 
combusta.o e reduzem-nos a pó. Este será comido mais tarde 
pela parentela do morto, misturado com pure de bananas. 
Inversamente, os Guayaki do Paraguai assam o cadáver des
membrado em urna grelha feita de madeira. A carne, acompa
nhada de palmito de pindo, é consumida por toda a tribo, com 
exclusao da familia do morto. Quanto aos ossos, sao quebrados 
e queimados ou abandonados. O efeito aparente · do endocani
balismo é urna integracao total dos mortos com os vivos, pois 
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" uns absorvem os outros. Poder-se-ia pensar entao que este ritual 
funerário op0e-se frontalmente a atitude habitual dos indios, 
que procuram, ao contrário, aprofundar ao máximo a distancia 
que os separa dos mortos. No entanto trata-se apenas de urna 
aparencia. Na realidade, o endocanibalismo leva a seu limite a 
separacao dos vivos e dos mortos, na medida em q)le os pri
meiros, ao comer os segundos, vao até o ponto de privá-los 
deste último ancoramento em um espaco, representado por urna 
sepultura. Nao subsiste mais nenhuma possibilidade de con
tacto entre uns e outros e o endocanibalismo cumpre da ma
neira mais radical a missao a que os ritos funerários se pro
poem. 

Ve-se, portanto, até que ponto é erronea a confusao entre 
culto dos ancestrais e culto dos mortos. Nao somente nao existe, 
nas tribos sul-americanas, nenhum culto dos mortos, pois que 
eles sao destinados ao esquecimento definitivo, como, por outro 
lado, o pensamento indigena tende a marcar positivamente sua 
relacao com o mundo dos ancestrais miticos e negativamente 
sua relacao com o mundo dos mortos reais. A sociedade pro
cura, com seus ancestrais-fundadores, a conjuncao, a alianca, 
a inclusao, enquanto que a comunidade dos vivos mantém ~ 
dos mortos na separacao, na ruptura, na exclusao. Resulta da1 
que todo acontecimento susceptivel de alterar a pessoa viva 
remete logicamente a alteracao suprema, a morte como divisao 
da pessoa em um cadáver e um fantasma hostil. A doenca, 
como risco de morte, diz respeito nao somente ao destino indi
vidual da pessoa, mas também ao porvir da comunidade. É por 
isso que o empreendimento terapeutico visa, além da cura do 
doente, a protecao da sociedade e é também por isto que o -ato 
médico, por meio da teoria da doenca que ele implica e aciona, 
é urna prática essencialmente religiosa. 

XAMANISMO E DOENCA 

Na qualidade de médico, o xama assume seu lugar no 
centro da vida religiosa do grupo, que o encarrega de assegurar 
a saúde de seus membros. Como é que se fica doente? O que é 
a doenca'i. A causa nao é relacionada com um agente natural, 
mas com urna origem sobrenatural - agressio de um determi
nado espirito da natureza ou da alma de um morto recente, 
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ataque de um xami pertencente a um grupo inimigo, transgres
sio ( voluntária ou involuntária) de um tabu alimentar ou se
xual, etc. A etiología indigena coloca em relacio imediata a 
doenca, como perturbacio corporal, e o mundo das potencias 
invisíveis: determinar qual dentre elas é a responsável, tal é a 
missio do xama. Mas, qualquer que seja a causa do mal, quais
quer que sejam os sintomas perceptíveis, a forma da doenca é 
quase sempre a mesma. Ela consiste em urna antecipacao provi
sória daquilo que a morte realiza de maneira definitiva, isto. é, 
a separacio entre o corpo e a alma. A boa saúde se mantém 
pela coexistencia do corpo e da alma unificados na pessoa, . a 
doenca é a perda desta unidade pela partida da alma. C.uidar a 
doenca, restaurar a saúde é reconstituir a unidade corpo-alma 
da pessoa. Como médico, o xama deve descobrir o lugar onde a 
alma se encontra aprisionada, liberá-la do cativeiro no qual é 
mantida pela potencia que dela se apoderou, reconduzi-la final
mente para o corpo do paciente. · 

OXAMÁ. 

Em relacio a este personagem essencial. a vida de toda 
sociedade primitiva, é preciso por decididamente de lado a con
viccao amplamente difundida, e infelizmente divulgada por 
certos etnólogos, de que o xama é urna es.pécie de doente men
tal, do qual a sociedade cuidarla, subtraindo-o a doenca e a 
marginalidade, encarregando-o de assegurar a comunicacao 
entre este mundo e o outro, entre a comunidade e o sobrena
tural. Ao transformar o psicopata em médico, a sociedade o 
integrarla a si mesma, aproveitando seus "dons" e, desta ma
neira, bloquearla o provável desenvolvimento de sua psicose. 
O xama nao seria mais o médico de sua tribo e, sim, um doente 
grave tratado por sua sociedade. O absurdo de semelhante dis
curso deve-se a um únicó motivo: aqueles que o proferem natu
ralmente jamais viram um xama. 

Este último, com efeito, nao difere em nada de seus pa
cientes a nao ser pelo fato de deter urn saber colocado a seu 
servico: A obtencio deste saber nao depende da personalidade 
do xama, mas de um longo trabalho, de urna paciente iniciacao. 
Em outros termos, raramente alguém se predisp0e a tomar-se 
xama, de modo que, em última análise, nao importa quem 
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., pode, se assim o desejar, tornar-se xama. Alguns sentem este 
desejo e outros nao. Por que se pode desejar ser xama? Um 
incidente (sonho, visao, encontro estranho, etc.) pode ser inter
pretado como um sinal de que este é o caminho a ser seguido e a 
voca~ao de xama é desencadeada. O desejo de prestígio pode 
também determinar esta escolha "profissional". A reputacao de 
um xama "bem-sucedido" pode ir muito além dos limites do 
grupo no qual ele exerce seu talento. Parece, no entanto, ser 
muito mais decisivo o componente guerreiro da atividade xama
nica, a vontade de poder do xama, que ele quer exercer nao 
sobre os homens, mas sobre os inimigos dos homens, o inume
rável povo que compüe potencias invisíveis: espíritos, almas, 
demonios. O xama os enfrenta como se fosse um guerreiro e 
nesta qualidade deseja tanto obter a vit6ria sobre eles quanto 
devolver a saúde a um doente. 

Algumas tribos (por exemplo no Chaco) remuneram de 
alguma maneira os trabalhos médicos do xama presenteando
lhe comida, panos, penas, enfeites, etc. Se, em todas as socie
dades sul-americanas, o xama goza de um status considerável, 
o exercício de sua "profissao" nao se desenrola sem riscos. Com 
efeito, senhor da vida, seus poderes permitem-lhe doá-la aos 
doentes, mas é ao mesmo tempo senhor da morte. Estes mes
mos poderes, ao que se supüe, conferem-lhe a possibilidade de 
atraí-la para os outros. É considerado capaz tanto de matar 
quanto de curar, nao tanto por más disposicoes ou perversidade 
pessoal. A figura do feiticeiro que lanca pragas é rara na Amé
rica do Sql. Se um xama sofre vários fracassos sucessivos em 
suas curas ou se acontecem na sociedade dramas incompreen
síveis, logo se descobre o culpado: é o pr6prio xama. Se ele 
fracassar em curar seus pacientes, logo se dirá que ele nao quer 
que se curem. Se surgir urna epidemia ou urna morte estranha, 
é porque o xama, sem sombra de dúvida, contraiu urna alianca 
com os espíritos maus a fim de agredir a comunidade. Perso
nagem, portanto, de destino incerto: detentor por vezes de um 

' imenso prestígio, é verdade, mas ao mesmo tempo responsável 
pela infelicidade do grupo, bode expiat6rio preposto a culpabi
lidade. E que nao se subestime o castigo em que incorre o 
xama: é na maior parte das vezes a morte. 

Os xamas, via de regra, sao homens. Conhecem-se, no 
entanto, algumas excec0es. Por exemplo, nas tribos do Chaco 
(Abipones, Mocovi, Toba, etc.) ou ainda entre os Mapuche do 
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Chile ou os Goajiro da Venezuela, esta funcao é com freqüencia 
preenchida pelas mulheres, que se distinguem em seu exercício 
tanto quanto os homens. Quando se toma seguro de sua voca
~ao xamanica, o jovem inicia sua form~ao profissional. De 
dura~ao variável (algumas semanas ou muitos anos), ela é geral
mente adquirida sob a dir~ao de um outro xama confirmado 
há muito tempo, quando nao é simplesmente a alma de um 
xama morto que se encarrega do aprendizado do novico (como 
entre os Campa, no Peru). Existem entre os Carib das Guianas 
(Suriname) verdadeiras escolas de xamas. A instrucao dos 
aprendizes-xamanes assume a forma de urna iniciacao. Já que 
as doencas, que eles estao destinados a curar, sao os efeitos de 
urna acao das forcas sobrenaturais sobre o corpo, trata-se de 
conquistar os meios de agir sobre essas forcas a fim de controlá
las; manipulá-las e neutralizá-las. A preparacao do xama obje
tiva, portanto, proporciotÍar-lhe a protecao e a colaboracao de 
um ou vários espíritos guardiaes, que serao seus auxiliares em 
suas tarefas terapeuticas. O objetivo do aprendizado é colocar 
em contacto direto a alma do novico e o mundo dos espíritos. 
Ele conduz muito freqüentemente aquilo que se denomina 
"transe", isto é, ao momento· no qual o jovem sabe que as 
forcas invisíveis o reconhecem como xama, fica conhecendo a 
identidade de seu espírito protetor e obtém a revelacao do canto 
que, de agora em <liante, acompanhará todas as curas. Para 
permitir o acesso iniciático da alma ao mundo sobrenatural, 
é preciso de alguma maneira abolir o corpo. e por isso que a 
formacao do xama passa pela ascese do corpo. Por meio de jejuns 
prolongados, de privacao contínua do sono, do isolamento na 
floresta ou no cerrado, por meio da absorcio macica de fumaca 
ou de suco de tabaco (Tupi-Guarani, tribos do Chaco, etc.) 
ou de drogas alucinógenas (noroeste amazonico), o aprendiz 
chega a um estado tal de esgotamento físico e laceracio do 
corpo que se trata quase de urna experiencia da morte. É entao 
que a alma, liberada de sua carga terrestre, aliviada do peso do 
corpo, encontra-se enfim em pé de igualdade como sobrenatu
ral: momento culminante do "transe" e, na visao que lhe é 
oferecida do invisível, o jovem é iniciado neste saber que de 
agora em <liante faz dele um xama. 
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TERAPEUTICA, VIAGEM, DROGA 

Como vimos, o pensamento indígena determina a doenca 
( com exclusao de toda a patología introduzida na América pelos 
europeus) como ruptura da unidade pessoal alma-corpo e a 
cura como restaura~ao ·desta unidade. Em conseqüencia, o 
xarna, na qualidade de médico, é urn viajante. Deve partir a 
procura da alma retida ern cativeiro pelos maus espíritos e 
deve, assistido por seu espírito auxiliar, entregar-se a urna via
gem de exploracao do mundo invisível, combater os guardiaes 
da alma e traze-la de volta para o corpo do doente, de tal modo 
que cada ~ura, repeti~ao da viagem iniciática que permitiu ao 
xarna adquirir seus poderes, exige que ele se coloque em estado 
de transe, de exaltacao do espírito e de leveza do corpo. Urna 
cura, isto é, a preparacao de urna viagern, quase nunca ocorre 
sern o consumo ern grande quantidade de tabaco fumado ou 
bebido sob forma -Oe suco, ou de drogas diversas, cultivadas 
sobretudo no oeste e noroeste arnazonico, onde os índios fazem 
delas uso intensivo. Para certas popula~oos, tais como os Gua
rani, a alma, enquanto princípio de individuacao que faz do 
corpo vivo urna pessoa, confunde-se corn o norne próprio. A 
alma é o nome. Assirn, urna doenca particularmente grave pode 
ser díagnosticada corno inadequacao do nome a pessoa doente. 
O erro de nominacao é a causa da doen~a e o doente nao possui 
o norne-alma que lhe convém. O xama parte ern urna viagern de 
descoberta do verdadeiro nome. Quando os deuses o comuni
cam, ele o dá a conhecer ao doente e a seus parentes. A cura 
prova que ele encontrou efetivamente o verdadeiro nome do 
paciente. 

Enquanto seu espírito está a procura da alma perdida (al
gumas vezes muito longe, até mesmo no Sol), o xama dan~a e 
canta em tomo do paciente, sentado sobre um banco ou deitado 
no chao. Em numerosíssimas sociedades, o xama ritma sua 
danca e seu canto por meio de um chocalho (maraca), instru
mento musical, mas também voz dos espíritos, com os quais 
dialoga. Segundo a natureza do mal diagnosticado (a identi
dade do espírito raptor da alma), o xama pode sentir a neces
sidade de metamorfosear-se, tendo em vista o sucesso da cura. 
Assim é que algumas vezes transforma-se em jaguar, serpente, 
pássaro, etc. De vez em quando interrompe seu movirnento 
para soprar seu doente (freqüentemente com a fuma~a de ta-
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baco), massageá-lo, sugar a parte do corpo que lhe d6i. Em 
todos os lugares, o sopro e a saliva dos xamas gozam da repu
tacao de encerrar urna grande forca. Quando a alma perdida 
reintegra o corpo doente, este é considerado curado e o trata
mento termina. Muitas vezes o xama prova seu exito exibindo, 
no fim da cura, urna substancia estranha que conseguiu extrair 
do corpo do doente: espinho, pedrinha, pluma de pássaro, etc., 
que conservava na boca. A ausencia da alma e a presen~a de 
um corpo estranho nao sao, na realidade, duas causas dife
rentes da doenca. Ao que parece, no lugar deixado vago pela 
captura da alma, o mau espírito coloca um objeto que atesta, 
por sua simples presenca, a ausencia da alma. Assim, a reinser~ 
cao desta última é publicamente significada, segundo a-mesma 
lógica, pela "extracao" do objeto que, perceptível e palpável, 
garante ao paciente a realidade de sua cura e prova a compe-
tencia do médico. · · ·· 

A funcao terapeutica é essencial, mas nao é a única desern
penhada pelo xama. Já sublinhamos a dificuldade de tra~ar, 
nas culturas indígenas, urna linha nítida de demarca~ao entre o 
social e o religioso, o profano e o sagrado, o cotidiano e o 
sobrenatural. Vale dizer que a interven~ao do xama é constan
temente requerida pelos acontecimentos que pontuam a vida 
individual das pessoas ou a vida social do grupo. Assim, ele 
será chamado a interpretar tal sonho ou tal visio, a decidir se 
tal signo é favorável ou nefasto, po!" exemplo, quando se pre
para urna expedicao guerreira contra urna tribo inimiga. Nesta 
última circunstancia, aliás, o xama pode agir como feiticeiro ou 
lancador de pragas. É capaz de enviar para os inimigos doen~as 
que irao enfraquece-los ou mesmo matá-los. Em suma, nao 
existe nenhuma atividade ritual de alguma importancia na qual 
o xama nao exerca um papel decisivo. 

RITOS E CERIMONIAS 

É evidente que a vida religiosa das sociedades consideradas 
nao se reduz a ritualiza~ao de seu relaciopamento com os mor
tos e a doenca. A celebra~ao da vida possui um alcance igual
mente grande, nao somente em suas manifestacoos natúrais 
(o nascimento de urna crianca), mas ainda ·em seus aspectos 
mais propriamente sociais (ritos de passagem). Em conformi-
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dade com a profunda religiosidade <lestes povos, ve-se assim a 
esfera do religioso impregnar e levar em conta as grandes etapas 
do destino individual para desdobrá-las em acontecimentos 
sócio-rituais. 

Nascimento 

O nascimento de urna crianca ultrapassa amplamente sua 
dimensao biológica. Ele nao apenas diz respeito ao pai e a mae 
do recém-nascido, mas concerne a comunidade inteira, devido 
precisamente a suas implicac0es e efeitos sobre o plano reli
gioso. O advento ao ser de um membro suplementar do grupo 
acarreta urna perturbacao da ordem cósmica. Esta vida a mais, 
pelo desequilíbrio que instaura, provoca o despertar de todas as 
espécies de forcas contra as quais o grupo precisa proteger a 
crianca, pois elas sao potencias de morte, hostis a toda vida 
nova. Esta acao de protecao traduz-se (antes e depois do nasci
mento) por múltiplos ritos de purificacao, tabus alimentares, 
proibic0es sexuais, cacas rituais, cantos, dancas, etc. Todos 
eles encontram sua justificativa na certeza de que, se nao forem 
cumpridos, a crianca será ameacada de morte. O resguardo, 
praticado por todas as tribos tupi-guarani, chamou a atencao 
dos observadores. O pai da crianca, desde o parto, estende-se 
em sua rede e aí fica jejuando até a queda do cordao umbilical. 
Sem isso, a mae e a crianca correriam grandes perigos. Entre os 
Guayaki, um nascimento, pela perturbacao cósmica que acar
reta, ameaca a crianca, mas também o pai. Sob pena de ser 
devorado por urna onca, deve partir para a selva e matar urna 
caca. A morte de urna crianca é naturalmente imputada a der
rota dos homens diante das potencias más. 

Inicia~ao 

Nao causará surpresa descobrir urna analogia estrutural 
entre os ritos ligados ao nascimento e aqueles que sancionam a 
passagem dos meninos e meninas para a idade adulta. Esta 
passagem é imediatamente legível em dois níveis. Antes de 
tudo, ela marca o reconhecimento social da maturidade bioló
gica dos indivíduos que nao podem mais ser considerados 
como criancas. Traduz em seguida a aceitacao pelo grupo da 
entrada em seu seio de novos adultos, do pertencimento pleno e 
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inteiro dos jovens a sociedade. Ora, a ruptura como mundo da 
crianca é percebida pelo pensamento indígena e exprimida no 
rito. como urna morte e um renascimento. Tornar-se adulto é 
morrer para a infancia e nascer para a vida social, pois desde 
en tao rapazes e macas podem deixar sua sexualidade expandir
se livremente. Compreende-se assim que os ritos de passagem 
tenham lugar, como os ritos de nascimento, em urna atmosfera 
dramatizada ao extremo. A comunidade dos adultos dramatiza 
a recusa em reconhecer seus recém-iguais, sua resistencia em 
aceitá-los como tais, finge ver neles concorrentes, inimigos. Mas 
ela quer igualmente, por meio da prática ritual, mostrar aos 
jovens que, se eles sentem o orgulho de aceder a idade adulta, 
isto se dá ao preco de urna perda irremediável, a perda do 
mundo despreocupado e feliz da infancia. É devido a isto que, 
em. numerosas sociedades . ~ul-americanas, os ritos de passagem 
comportam urna série de provas físicas muito penosas e urna 
dimensao de crueldade e de dor que torna esta passagem um 
acontecimento inesquecível: tatuagens, escarificac0es, flagela
coes, picadas de vespas ou de formigas, etc. , que os jovens ini
ciados devem suportar em meio ao mais profundo silencio. Eles 
desrnaiam, mas sem gemer. E nesta pseudomorte, nesta morte 
provisória (o desmaio deliberadamente provocado por aqueíes 
que conduzem o ritual), surge claramente a identidade de estru
tura que o pensamento indígena estabelece entre nascimento e 
passagem. Este é um renascimento, urna repeticao do primeiro 
nascimento, que deve, conseqüentemente, ser precedido por 
urna morte simbólica. 

MITO E SOCIEDADE 

Sabemos por outro lado que os ritos de passagem sao tam
bém identificados como rituais de iniciacao. Ora, todo procedi
mento iniciático objetiva fazer o postulante passar de um estado 
de ignorancia para um estado de conhecimento e tem por fim 
conduzir a revelacao de urna verdade, a comunicacao de um 
saber. Que saber os ritos dos índios sul-americanos comunicam 
aos jovens, que verdades lhes revelam, a que conhecimento os 
iniciam? A pedagogia imanen te aos ritos iniciáticos nao diz 
respeito, é claro, a relacao interpessoal que une-o mestre e o 
discípulo. Nao se trata aqui de urna aventura individual. Aquilo 
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n que acontece nessa ocasiao diz respeito ao social como tal, de 
um lado a sociedade em si mesma e, de outro, os jovens, na 
medida em que vio pertencer plenamente a esta mesma socie
dade. Em outros termos, os ritos de passagem, enquanto ritos 
de inicia~io, tem por missio comunicar aos jovens um saber 
sobre sua sociedade, que se prepara para acolhe-los. Isto nao é 
tudo. Este saber, adquirido pela via iniciática, nao é, na ver
dade, um saber sobre a sociedade e, portanto, um saber exte
rior a ela. Ele é necessariamente o saber da pr6pria sociedade, 
saber que lhe é imanente e que, como tal, constitui a própria 
substancia da sociedade, seu Eu substancial, aquilo que ela é 
nela mesma. No rito iniciático, os jovens recebem da sociedade, 
representada pelos ordenadores do ritual, o saber daquilo que a 
sociedade é, em seu ser, daquilo que a constitui e a institui 
como tal: o universo de suas regras e de suas normas, o universo 
ético-político de sua lei. O ensino da lei e, em seguida, a pres
cri~io da fidelidade a esta lei, na medida em que ela assegura a 
continuidade, a pe~anencia do ser da sociedade. 

MITO E FUNDACÁO 

Ora, qual é a origem da lei como fundamento da socie
dade, por quem foi promulgada, quemé o legislador? O pensa
mento indígena, como já notamos, considera a rela~io entre a 
sociedade e seu fundamento (isto é, entre a sociedade e ela 
mesma) como urna rela~io de exterioridade. Ou, em outros 
termos, a sociedade, se é auto-reprodutora, nem por isso é 
autofundadora de si mesma. É em particular aos ritos iniciá
ticos que incumbe a fun~io de assegurar a auto-reprodu~io da 
sociedade, a repeti~io de seu Eu, conforme as regras e normas 
tradicionalmente em vigor. Mas o ato fundador do social, a 
institui~io da sociedade remetem ao pré-social, ao metassocial. 
Sao obra daqueles que precederam aos homens, em um tempo 

' anterior ao tempo humano, sao obra dos ancestrais e o mito, 
como relato da gesta fundadora da sociedade pelos ancestrais, 
constitui o fundamento da sociedade, a compil~io de suas 
máximas, de suas normas e de suas leis, o pr6prio conjunto do 
saber transmitido aos jovens no rito de inicia~io. 

Em suma, a dimensio iniciática dos ritos de passagem 
remete a verdade para a qual os iniciados sao conduzidos; esta 

MITOS E RITOS DOS INDIOS DA AMÉRICA DO SUL 83 

verdade acena para o fundamento da sociedade, soba capa de 
sua "lei organica", e este saber de si da sociedade afirma sua 
própria origem no ato fundador dos Ancestrais, cujo mito cons
titui a cronica. É por isso que, no plano do desenrolar concreto · 
dos momentos do ritual, os ancestrais estio, implícita ou expli
citamente, implicados e presentes por necessidade. Nao é deles 
que os jovens se preparam para receber o ensino? Figuras ~aio
res de qualquer rito de inicia~ao, os ancestrais, na verdade, sao 
o objeto real do culto nos ritos de passagem. Os verdadeiros 
cultos dos ancestrais míticos ou dos heróis culturais .sao os ritos 
de iniciacao que, desde entio, assumem urna importancia cen
tral na vida religiosa dos povos ameríndios. 

Entre os Yahgan da Terra do Fogo, o momento privile
giado da vida religiosa era o rito de iniciacao de meninos e 
meninas. Consistia essencia.lmente em ensinar aos iniciados as 
regras tradicionais da sociedade, instituídas nos tempos míticos 
por W atauinewa, o herói cultural, o grande ancestral. Entre os 
Bororo, as almas dos ancestrais (aroe) sao convidadas por um 
grupo específico de xamis (aroettaware) a participar de certas 
cerimonias, entre outras a iniciacao dos jovens, cuja passagem 
para a idade adulta e cuja entrada no mundo social desen
rolam-se sob a égide dos ancestrais fundadores. Da mesma 
maneira, os Cubeo do Brasil articulam a iniciacio dos meninos 
coma invoca~io dos ancestrais, representados nesta circunstan
cia por grandes trombetas, como o sao em outros lugares por 
cabacas-maraca. É igualmente muito provável que entre as tri
bos do noroeste amazonico {Tucano, Witoto, Y agua, Tucuna, 
etc.) ou do Alto Xingu (Kamayura, Aweto, Bacaíri, etc.) ou do 
Araguaia (Karajá, Javaé), que representam seus "deuses" sob a 
forma de máscaras usadas pelos dancarinos, estas, a exemplo 
dos instrumentos de música, simbolizem nao apenas os espí
ritos da floresta ou dos rios, mas· também os antepassados. 

As sociedades primitjvas da América do Sul se investem 
totalmente na vida religiosa e ritual, que se desenrola como 
afirmacao incessantemente repetida do Eu comunitário. Cada 
cerimonia é a ocasiao que permite relembrar que, se a socie
dade é boa, vivível, isto se deve ao respeito das normas outrora le
gadas pelos antepassados. Compreende-se entao que a referencia 
aos ancestrais esteja logicamente implicada nos rit~s iniciáticos. 
O discurso mítico, a palavra dos ancestrais e eles, somente eles, 
garantem a perenidade da sociedade e sua eterna repeticao. 
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. 
O MUNDO ANDINO 

Ao penetrar no mundo andino, acedemos a um horizonte 
cultural e a um espaco religioso bem diferentes daqueles que 
pertencem aos Selvagens. Para estes últimos, se bem que agri
cultores em sua grande maioria, permanece muito considerável 
o peso específico dos recursos alimentares naturais: caca, pesca, 
coleta. A natureza como tal nao é abolida pelas rocas, e as 
tribos da floresta recorrem tanto a fauna e as plantas selvagens 
quanto as plantas cultivadas. Nao por deficiencia técnica -
bastaria aumentar a superficie das plantacoes - mas devido ao 
menor esforco requerido pela exploracao "predatória" de um 
meio ecológico freqüentemente muito generoso (caca, peixes, 
raízes e frutos). A relacao técnico-ecológica que os povos andi
nos estabelecem com seu meio natural segue urna linha intei
ramente diversa. Todos eles, é claro, sao agricultores e quase 
exclusivamente agricultores, no sentido de que os recursos sel
vagens contam muito pouco para eles. Isto quer dizer que os 
índios dos Andes estabelecem com a terra urna relacao infini
tamente mais intensa que os da Amazonia. Ela é realmente 
para eles a mae nutriz e, naturalmente, isto nao ocorre sem que 
haja incidencias profundas sobre a vida religiosa e a prática 
ritual. Do ponto de vista da ocupacao real e simbólica do es
paco, os índios florestais sao gente de território, ªº passo que os 
dos Andes sao gente da terra. Em outros termos, sao campo
neses. 

Este enraizamento na terra é muito antigo nos Andes. Há 
provas de que ali se praticava a agricultura desde o terceiro 
milenio a.C. , tendo ela conhecido um desenvolvimento excep
cional, como o provam a especializacao extrema das técnicas de 
cultivo, a amplitude dos trabalhos de irrigacao, a surpreendente 
variedade de espécies vegetais obtidas por selecao e adaptadas 
aos diferentes degraus ecológicos que se superpüem a partir do 
nível do mar e até o alto planalto central. As sociedades andinas 

\ distinguem-se no horizonte sul-americano gracas a urna pro
priedade desconhecida em outros lugares. Sao hierarquizadas, 
estratificadas, em urna palavra, divididas segundo o eixo verti
cal do poder político. Ali reinam aristocracias ou castas reli
giosas e militares sobre urna massa de camponeses que devem 
lhes pagar tribilto. Esta divisao do corpo social em dominantes 
e dominados é rrluito antiga nos Andes, como o prova a pes-
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quisa arqueológica. A civilizacao de Chavin, datada do início 
do primeiro milenio anterior a nossa era, já mostra que o habi
tat torna-se urbano e que a vida social se organiza em volta dos 
templos, lugares de culto e de peregrinacao sob a égide dos 
sacerdotes. A história dos Andes parece ser, a partir desta 
época, urna sucessao de surgimentos e desmoronamento de im
périos fortemente marcados pelo teocratismo, sendo que o dos 
Incas é o último deles e o melhor conhecido. Em relacao as 
religioes andinas pré-incaicas, ternos apenas informac0es frag
mentadas, presentes no mobiliário fúnerário das sepulturas, nos 
monumentos que subsistiram, nos tecidos, na ceramica, etc. 
O período incaico, que se estende do século XIII a ·chegada dos 
espanh6is, é naturalmente melhor conhecido, devido a grande 
abundancia de documentos arqueológicos, mas gracas também 
as descric<>es . dos cronista~ ~ e as investigac<>es dos missionários, 
que se propuseram extirpar sistematicamente as idolatrias, a 
fim de cristianizar os índios. 

A fundacao e a expansao do império inca modificaram o 
semblante religioso dos Andes, como era de se esperar, sem por 
isso alterá-lo em profundidade . . Com efeito, o imperialismo polí
tico dos Incas era ao mesmo tempo cultural e particularmente 
religioso, pois os povos subjugados deviam nao somente reco
nhecer a autoridade do imperador, mas admitir a religiio dos 
vencedores. Mas, por outro lado, os Incas nao tentaram impor 
seu próprio conjunto de crencas as populac<>es integradas ao 
império. Nao empreenderam nenhuma extirpacio dos cultos e 
ritos locais. É por isso que encontrarnos nos Andes desse pe
ríodo dois grandes sistemas religiosos: o dos Incas propriamente 
ditos, .cuja difusao caminhava lado a lado com a expansao polí
tica, e o das religi0es locais, em vigor muito antes do surgi-
mento do Estado inca. · 

A RELIGIÁO POPULAR 

Ela exprime nitidamente a relacao que os índios andinos 
tem como mundo. É essencialmente uma.religiio de campone
ses, urna religiao agrária, quer se trate dos povos do litoral ou 
dos habitantes do planalto. A preocupacao primordial dos ín
dios andinos era conciliar todas as potencias que, ·ao presidir a 
repeticao regular do ciclo das estac0es, garantiam a abundancia 
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" das colheitas e a fecundidade dos rebanhos de lhamas. É sem 
dúvida por isso que se pode falar, para além de particulari
dades locais, de cultos e cren~as pan-andinos, englobando o 
litoral e o planalto, ou os Quechua e os Aymara e os Mochica. 

Os deuses 

Sao elevados a categoria de potencias divinas os elementos 
naturais que regem a vida cotidiana <lestes povos camponeses: 
o Sol e a Lua, freqüentemente pensados como irmao e irma, ao 
mesmo tempo que esposos; as estrelas da tarde e da manha; 
o arco-íris; a Pacha-Mama, Terra-Mae, etc. Toda~ estas figuras 
divinas eram objetos de cultos e de cerimonias imponentes, como 
veremos adiante. A planta essencial da agricultura andina, o 
milho, é representada através de numerosas imagens de espigas 
de ouro, prata ou pedra. Sao as sara-mama, maes do milho, do 
qual se espera urna colheita abundante. As divindades sao hon
radas por meio de oferendas, liba~oes (bebidas feitas de milho 
fermentado) ou de sacrificios, sobretudo imola~ao de lhamas, 
cujo sangue era aspergido sobre as planta~oes de milho e espa
lhado no rosto dos participantes do ritual. 

Os cultos dos ancestrais e dos mortos 
\ 

Eles demonstram tudo aquilo que separa as tribos "selva
gens" dos povos andinos. Vimos que entre as primeiras nao sao 
os mortos contemporaneos dos vivos, mas os fundadores míticos 
da sociedade. Nos Andes, ao contrário, a vida sócio-religiosa da 
comunidade apoiava-se em grande parte no culto dos ancestrais 
e dos mortos ao mesmo tempo. Estes eram os · descendentes 
daqueles e o pensamento andino, ao contrári~ do pensamento 
amazonico, esfor~a-se por marcar a continuidade entre o mundo 
dos vivos e o mundo dos mortos: continuidade da comunidade 

' camponesa que ocupa o mesmo solo sob a prote~ao de seus 
deuses e de seus mortos. O ancestral mítico fundador era fre
qüentemente representado por urna rocha, markayok, venerada 
tanto quanto o lugar, pakarina, através do qual o ancestral 
havia surgido do mundo subterraneo. Cada comunidade ou 
ay/lu tinh.a assim seu ancestral e prestava-lhe culto: markayok e 
pakarina, testemunhando a permanencia e a identidade do 
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ayllu através do tempo, fundamentavam a solidariedade das fa
milias que compunham a comunidade. 

Enquanto os ritos funerários dos índios da floresta tendem 
sobretudo a abolir os mortos para mergulhá-los no esqueci
mento, os índios andinQs, ao contrário, instalavam-nos em ver
dadeiros cemitérios. As sepulturas ficavam ao abrigo das caver
nas ou em espécies de túmulos construídos em forma de torre 
ou em huracos es~avados em rochas. Continuavam a participar 
da vida coletiva, pois os parentes vinham visitá-los a fim de 
consultá-los. Oferendas regular~s asseguravam sua benevolen
cia, eram-lhes oferecidos sacrificios. Longe, portanto, de esque
cer seus mortos, os índios dos Andes faziam o possível para que 
os mortos nao esquecessem os vivos e velassem por sua prospe- . 
ridade. Era urna rela~ao de alian~a e de inclusao e nao de ex
clusao e de hostilidade, como na floresta. É por isso, dizem os 
padres espanhóis encarregados de extirpar as idolatrias, que os 
mortos reais, sob a forma de . esqueletos ou de múmias (mal qui), 
eram, a exemplo dos mortos míticos, objetos de culto e de 
venera~ao. Em determinadas circunstancias cerimoniais, eram 
enfeitados com plumas e tecidos preciosos·. 

Os huaca 

Era o nome que os índios davam a todo ser ou objeto na
tural que se supunha encerrar urna for~a sobrenatural. As pe
dras sagradas que representavam os ancestrais eram huaca, 
como os mortos mumificados. O mesmo ocorria com os ídolos e · 
os lugares onde. se encontravam, urna montanha ou urna planta, 
urna fonte ou urna gruta, urna crian~a nascida com algum de
feito ou um templo, urna constela~ao ou urna sepultura. Em 
urna estrada, os lugares privilegiados, tais como um desfila
deiro em urna montanha ou um ponto de parada, eram mar
cados com montes de pedras, apachita, que os viajantes tam
bém consideravam como huaca. Adicionavam· ao monte sua 
própria pedra e ofereciam em sacrificio urna por~ao de coca. 

- O espa~o era assim inteiramente quadrilhado pelo sobrenatural 
e o sistema dos huaca constituía urna ~spécie de codifica~ao 
sagrada do mundo. 

Ao conjunto dos huaca nao pertenciam sornente os pontos 
de jun~ao entre extensa.o espacial e esfera · do sagrado, mas 
tarnbém os objetos, figuras e amuletos que representavarn as 
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!' potencias tutelares de cada família. Sao as conopa, ora pedras de 
forma ou cor estranhas, ora estatuetas talhadas ou modeladas 
em forma de lhama ou de espiga de milho. As conopa familiais 
permaneciam abrigadas nas casas, cujos habitantes protegiam 
da doen~a, ou entao enterradas nos campos, cuja fecundidade 
também garantiam. As conopa comunitárias (as dosayllu) eram 
em certos momentos do ano retiradas dos esconderijos onde as 
dissimu~avam. Prestava-se-lhes homenagem, oferecendo-lhes sa
crificios de lhamas ou de coca, e dirigiam-lhes ora~0es. 

Havia em cada comunidade pelo menos um médico ou 
xama. Era freqüenternente designado pelo deus Trovao, que o 
atingia como raio. Além de suas fun~oes terapeuticas, exercia 
as fun~0es de adivinho. Mas, diferentemente das tribos flores
tais, o xamanismo nao era nos Andes o centro da vida religiosa. 
Esta se desenvolvia em um conjunto de práticas rituais e todas 
elas visavam solicitar aos deuses, aos ancestrais, aos mortos, 
a todas as potencias ditas huaca, assegurar o bem-estar dos 
ayllu, garantindo a prosperidade da Terra-Mae. Religiao emi
nentemente agrária, que traduz o profundo apego do campones 
a sua terra, a qual os adivinhos tem por missao velar. 

A RELIGIÁO DOS INCAS 

Por sua origem e sua substancia, ela nao difere muito 
profundamente da religiao dita popular. Por vol ta do século 
XIII de nossa era, os Incas sao urna· pequena tribo ·da regiao de 
Cuzco. Agricultores e pastores, sua vida religiosa e ritual se 
enraíza, a exemplo de todas as comunidades camponesas do 
litoral ou do planalto, em um desejo de repeti~ao da ordem cós
mica, de eterno retorno do mesmo e na esperan~a de que? 
gra~as aos ritos que os comemoram e aos sacrifícios oferecidos, 
as potencias divinas, os ancestrais e os mortos garantirao aos 

, humanos a fecundidade da terra e a permanencia da sociedade. 
Por raz0es ainda misteriosas, a tribo dos Incas empreende no 
século XIII urna a~ao conquistadora, a qual somente a chegada 
dos espanhóis consegue por termo. Mas, durante este período 
relativamente breve, os Incas fizeram avan~ar desmedidamente 
os limites de seu império, que contava entre doze e quinze 
milh0es de habitantes em 1530, e montaram urna surpreendente 
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máquina de poder, um aparelho de Estado que ainda sur
preende pela "modernidade" de suas institui~0es. 

A sociedade imperial, inscrita em urna piramide rigorosa
mente hierarquizada, exprime antes de tudo a divisao radical 
entre a aristocracia triunfante dos Incas e a massa dos povos, 
etnias, tribos integradas ao império, cujo poder reconhecem 
mediante o tributo que lhe pagam. No topo da hierarquia reina 
o monarca, o Inca, ao mesmo tempo chefe de sua etnia, senhor 
do império e representante neste mundo da principal potencia 
divina. Seria erroneo acreditar que o expansionismo político
militar dos Incas era acompanhado de um proselitismo religioso 
e que eles teriam imposto seu pr6prio sistema aos povos subju
gados, eliminando cren~as e ritos tradicionais dos vencidos. Em 
primeiro lugar, a religiao dos Incas em suas linhas essenciais 
quase nao se diferenciava. ~a de seus tributários; em segundo 
lugar, sua empresa de domina~ao tendia a obter unicamente a 
obediencia dos súditos e nao, como fizeram os espanhóis, a ex
tirpar suas "idolatrias". Na realidade, deixavam subsistir a 
"codifica~ao" religiosa tradicional para superpor a "sobre-codi
fica~ao" constituída por sua P.rópria religiao. A liberdade de 
culto era deixada aos vassalos dos Incas com a. condi~ao de que 
reconhecessem e honrassem os deuses dos vencedores. 

Estes, a medida que seu poderlo aumentava, procederam a 
um remanejamento de seu antigo sistema de cren~as, exaltando 
certas figuras de seu panteao, emprestando as festas e cerimo
nias tradicionais um caráter grandioso, conferindo a religiao 
um peso sócio-político considerável, pela institui~ao de um clero 
numeroso, fortemente hierarquizado, pela constru~ao de inú
meros templos e lugares de culto, pela aloca~ao ao clero de urna 
parte importante do tributo pago aos Incas por seus súditos. 

O culto do Sol 

O astro solar, In ti, impunha-se como figura maior do pan
teao inca devido a urna dupla lógica: a da tradi~ao que, há 
muito, havia feito~ do Sol urna divindade pan-peruana; a da 
inova~ao sócio-política que, através da institui~ao de um sis
tema imperial, atravessa praticamente todos os despotismos ar
caicos e conduz a identifica~ao do senhor do império como Sol. 
É por isto que este se tornou o principal deus inca, como um 
grande ancestral fundador da linhagem real. Os imperadores 
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1) eram os filhos do Sol. Desta forma, o culto que lhes era prestado 
tinha o valor de um culto a um ancestral dinástico e de urna 
religiao oficial imposta a todos. Era através do culto do Sol que 
a religiao dos Incas se constituía como urna religiao de Estado. 

Quando os Incas obtinham a submissao de urna etnia, to
mavam imediatamente um certo número de medidas adminis
trativas (recenseamento da popula~ao, dos recursos, etc.) e reli
giosas. Os vencidos deviam integrar o culto de lnti a seu sis
tema religioso. Isto implicava a montagem de urna infra-estru
tura de culto constituída pelos templos que era preciso edificar, 
pelo clero destinado a oficiar e, é claro, pela destina~ao de 
recursos importantes a este mesmo clero, os quais garantiam 
sua subsistencia e permitiam realizar os sacrificios apropriados 
para celebrar o Sol. Sabe-se qu~ os Incas, em rela~ao a toda 
comunidade submetida, procediam a urna triparti~ao das ter
ras. Urna parte permanecía a disposi~ao dos ayllu, urna outra 
era alocada ao Estado e a terceira consagrada ao Sol. A cons
tru~ao de numerosos templos do Sol edificados nas províncias 
seguía o modelo do mais célebre dentre eles, o da capital impe
rial, o Coricancha, verdadeiro centro religioso e político do im
pério, lugar de culto e de peregrin~ao e onde também se 
encontravam as múmias dos imperadores mortos. O muro que 
rodea va o Coricancha, de forma retangular, media 400 metros 
de comprimento. Ao longo do muro, muito bem construido, 
corria urna lista constituida de placas de ouro fino, com 30 ou 
40 centimetros de altura. O Coricancha abrigava· diversos san
tuários repletos de oferendas de ouro ou de prata e alojamentos 
das numerosas pessoas destinadas ao servi~o do templo. Nele 
também se encontrava um jardim no qual estavam plantados 
pés de milho feítos de ouro. Ao trabalhar ritualmente neste jar
dim, o Inca em pessoa abria a esta~ao da semeadura em todo o 
império. 

O pessoal de cada templo do Sol compreendia, além do 
conjunto hierarq~izado dos sacerdotes, adivinhos, servidores, 

, etc., um grupo de mullieres, as virgens do Sol, as Aclla, esco
lhidas em todo o império pelos funcionários reais, devido a sua 
gra~a e beleza. Reunidas e educadas em espécies de claustros 
(aclla-huasi), lá aprendiam a fabricar os luxuosos tecidos de vi
cunha ou de alpaca, oferecidos em enormes quantidades por 
ocasiao dos sacrificios; preparavam a chicha, bebida de milho 
fermentado, necessária em todas as cerimonias. Destinadas, 

MITOS E RITOS DOS INDIOS DA AMÉRICA DO SUL . 91 

como vestais, a urna absoluta castidade, é no entanto entre elas 
que o Inca escolhia suas concubinas ou as mulheres que pre
senteava aos grandes do império a quem quisesse recompensar. 
Certo número delas eram sacrificadas em momentos cruciais: 
a subida ao trono de um novo imperador, doen~a grave ou 
morte do Inca, tremores de terra, etc. Ao que se diz, 4 000 
pessoas compunham o pessoal do Coricancha e entre elas havia 

" mais de 1500 virgens do Sol. Em cada templo, as virgens eram 
submetidas a autoridade de urna matrona, Mama-Cuna, consi
derada esposa do Sol. No topo da hierarquía religiosa do im
pério encontrava-se o grande sacerdote do Sol, o Vilca-Oma, 
tio ou irmao do imperador, que vivia asceticamente no Cori
cancha, de onde dirigia a vida religiosa do império. 

O cu{to de Viracocha 

Trata-se de urna figura divina antropomórfica, muito an
tiga e pan-peruana, conhecida e honrada tanto pelos Aymara 
quanto pelos Quechua. Através dos mitos, freqüentemente obs
curos, consagrados a Viracocha, adivinha-se a imagem do deus 
eterno criador de todas as coisás (do céu e da terra, do Sol e da 
Lua, do dia ·e da noite) e do herói civilizador que, após ter cria
do e aniquilado numerosas humanidades sucessivas, gera os 
homens atuais, aos quais designa seu território respectivo, en
sina as artes que lhes permitirao viver e as normas cujo respeito 
assegurará a boa ordem social e cósmica. Urna vez cumprida 
sua tarefa, Viracocha, chegando a beira do mar, transforma 
seu manto embarca e desaparece definitivamente em dir~ao 
ao Oeste. Por ocasiao de seus primeiros contactos comos espa
nhóis, os indios denominaram-nos viracocha. 

Os Incas impuseram a totalidade do império o culto de seu 
deus étnico, o Sol. Por um processo inverso, nós os vemos 
transformarem Viracocha, figura pan-andina, em um deus tri
bal. Foi sobo reinado do grande imperador Pachacuti (reinou 
de 1438 a 1471) que se precisa este remanejamento na hierar
quía do panteao inca, no final do qual Inti cede o lugar central 
a Viracoha, embora o imperador perm,an~a descendente do 
Sol. Esta preeminencia de que goza Viracocha pode ser o efeito 
acumulado de várias raz0es: trabalho propriamente teológico 
de sacerdotes a procura de urna presen~a religiosa mais funda
mental que a do visivel, ainda que ele fosse solar; cren~a pes-
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" soal do próprio Pachacuti, que Viracocha em sonhos ajuda a 
conseguir urna vitória militar essencial s.')bre os Chanca; final
mente, urna lógica talvez imanente a todo sistema despótico e 
tal que sua vocacao teocrática tende algumas vezes a realizar-se 
na afirmacao e instituicao do monoteísmo. 

Em todo caso, foi nessa direcao que Pachacuti se engajou e 
fez construir em Cuzco, em intencao de Viracocha, um templo 
no qual o deus figurava sob a forma de urna estátua de ouro 
macico, "do tamanho de um menino de dez anos". Em cada 
capital provincial foi igualmente edificado um santuário de 
Viracocha, dotado de um clero consagrado a seu servico exclu
sivo e de recursos destinados a assegurar a manutencao do 
templo e dos sacerdotes. O culto de Viracocha - Senhor an
tigo, Senhor longínquo, muito excelente Senhor - jamais se 
tornou um culto popular, como o do Sol. Aliás, talvez os Incas 
nem fizessem questao disso, preocupados que estavam em insti
tuir um culto mais abstrato, mais esotérico, menos enraizado 
no mundo sensível que os cultos populares e objetivando mar
car, mesmo no plano religioso, sua especificidade de casta 
dominante. É por isso que o culto de Viracocha, ao contrário 
dos cultos populares, nao sobreviveu sequer por um momento a 
queda do império. 

O culto do Troviio e os huaca 

Illapa, o Trova.o, era também urna figura pan-andina do 
panteao inca. Senhor da tempestade, do granizo, do raio e da 
chuva, produzia seu ribombar nos céus fazendo sua funda esta
lar. Os povos andinos, enquanto agricultores,: eram muito aten
tos as atividades de Illapa, a quem suplicavam a chuva em 
quantidade suficiente e a quem ofereciam grandes sacrificios 
em caso de seca. O caráter agrário das sociedades andinas ex
plica a posicao superior de Illapa no panteao inca, por detrás 
de Viracocha e Inti. 

' Para a casta dos Incas, como para as massas camponesas, 
~s huaca constituíam urna "quadrilh.agem" sagrada do espaco. 
A multiplicidade popular dos huaca os Inca juntavam seu pró
prio sistema, definido nos lugares santificados por urna ligacao 
real ou imaginária entre a pessoa do imperador e determinado 
lugar por onde passou e com o qual sonhou. Quaisquer que fos
sem, os huaca eram venerados e honrados com sacrificios (cer-
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veja de milho, coca, lhamas, criancas ou mullieres escolhidas, 
cujo coracao era oferecido a divindade). Somente a cidade de 
Cuzco contava, ao que se dizia, quinhentos. Os huaca do impé
rio eram dispostos em eixos imaginários, os zeke, que partiam 
de Coricancha e atingiam, a semelhanca de raios, os limites do 
império. A proliferacao de divindades, tanto inferiores quanto 
superiores, é o indício, nos Andes, de urna contaminacao do 
espaco e do tempo pelo sagrado. Á demarcacao do espacó pelos 
huaca corresponde a pontuacao do tempo pelas práticas rituais. 

Festas e cerimónias 

Os acontecimentos raros ou imprevisíveis ofereciam a oca
siao para manifestacoos cerimoniais importantes. Os eclipses da 
Lua ou do Sol, os tremores de terra, as secas davam lugar a 
sacrifícios solenes através dos quais tentava-se apaziguar a có
lera das divindades. Tudo que afetava a personalidade do impe
rador repercutia sobre o bem-estar do império. Como filho do 
Sol, ocupava o ponto de contacto entre o mundo dos deuses e o 
mundo dos homens, de maneira que o destino coletivo do povo 
dependia estreitamente do destino pessoal do Inca. Inversa
mente, transgredir as normas da vida social era o mesmo que 
ofender o imperador e, em conseqüencia, suscitar a cólera dos 
deuses. É por isto que a entronizacao de um novo Inca, a morte 
do imperador, suas doencas, suas derrotas militares questio
navam a própria salvacao do império e a sobrevivencia do povo. 
Numerosos sacrificios humanos (criancas, prisioneiros de guer
ra, virgens do Sol) tentavam restabelecer em favor dos homens 
a ordem sócio-cósmica alterada. 

Estas circunstancias excepcionais nas quais se evidenciava 
a má diferenca na "prosa do mundo" exigiam urna resposta 
ritual de certo modo improvisada. Havia também um ciclo 
anual de cerimonias religiosas que seguia de muito perlo o 
movimento da vida social, articulado principalmente no ciclo 
agrário: semeadura, colheitas, solstícios, pagamento do tributo. 
Se bem que o ano fosse dividido em doze meses lunares, era o 
movimento do Sol no céu que preocupava os índios dos Andes. 
Cada mes era marcado por urna festa particular que determi
nava o momento de plantar, colher, dividir os campos, pre
pará-los para a semeadura, etc. Estas festas tinham lugar nos 
templos e, com maior freqüencia, nas pracas públicas reserva-
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" das para esse fim e sobretudo na pra~a maior de Cuzco, onde 
eram entao expostas as figuras do panteao inca, sem esquecer 
as múmias dos imperadores. Neste ciclo cerimonial regular, tres 
festas se distinguiam por sua importancia e sua amplitude. 
Duas correspondiam aos solstícios e a terceira era originaria-
mente urna festa da Lua. · 

O solstício de inverno austral (21 de junho) era consagrado 
a Inti Raymi, celebra~ao do Sol e ao mesmo tempo glorifica~ao 
de seu filho na terra, o próprio Inca. É por isso que nesta 
ocasiao todos os altos funcionários e chefes locais eram convo
cados para ir a Cuzco. O imperador, rodeado de sua parentela 
e da corte, esperava na pra~a maior da capital que aparecesse 
o primeiro clarao do astro. Todos entao se ajoelhavam e o Inca 

· oferecia ao Sol em um recipi~nte de prata a bebida chicha. 
Como todas as grandes festas, a Inti Raymi era acompanhada por 
liba~oes, sacrificios, cantos e dan~as. Durante o período do 
solstício de vera.o (de 21 de dezembro) desenrolava-se a Capac 
Raymi, igualmente festa solar, mas dedicada além disso a reali
za~ao dos ritos de inicia~ao, mediante a qual se marcava a pas
sagem dos jovens nobres a idade adulta. Enquanto que na 
massa camponesa esta passagem nao era ritualmente marcada, 
na casta dominante dava lugar a grandes cerimonias. Entrada 
na idade adulta, entrada na aristocracia dos senhores. Como 
todo ritual iniciático, o huarachicoy (huara é a tanga entregue 

I 

aos jovens no final do ritual) compreendia, além dos sacrificios 
aos deuses, provas físicas (flagelac0es, lutas, corridas, jejum), 
exorta~ües no sentido de seguir o exemplo dos antepassados, 
etc. Juntamente coma tanga dos adultos, entregavam-lhes suas 
armas e furavam-lhes as orelhas para enfeitá-las com discos. No 
huarachicoy, a enfase se dava menos na passagem para a idade 
adulta que no ingresso pleno na aristocracia e na necessidade 
de urna fidelidade absoluta a servico do Inca. 

A terceira grande cerimonia inca tinha lugar em setembro. 
A sitowa era urna acao de purificacio geral da capital, da qual 

' eram expulsos todos os males. Ao surgir a lua nova, a mul
tidao, reunida na praca maior, gritava: "Doencas, desastres, 
desgracas, deixem este país!". Sobre as quatro estradas princi
pais que conduziam as quatro regiües nas quais o império se 
dividía, precipitavam-se quatro grupos de cem guerreiros ar
mados que repeliam o mal diante deles. Na cidade, os mora
dores sacudiam as roupas na entrada das casas. Cantos, dancas 
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e procissües ritmavam a noite. Quando o sol nascia, todo 
mundo tomava um banho purificador nos rios. Os deuses e os 
imperadores participavam da sitowa, pois suas estátuas e mú
mias eram exibidas publicamente. Lhamas brancas eram-lhes 
oferecidas em sacrificio, e no sangue dos animais mergulhava
se urna pasta de farinha de milho preparada para a circuns
tancia, a sanku, que era passada nos deuses e nas múmias e da 
qual todos os moradores de Cuzco comiam um pedaco. · 

Nesta sociedade impregnada de religiosidade de alto a 
baixo, todo empreendimento, individual ou coletivo, humilde 
ou imperial, devia ser precedido por urna indagacao junto as 
for~as naturais. Daí o papel muito · importante dos adivinhos 
que observavam a disposicao das folhas de coca jogadas ao 
chao, os filetes de saliva que escorriam entre os dedos, as enfra
nhas dos animais imolado~'·· os pulmües das lhamas nos quais se 
soprava para interpretar o desenho dos vasos sangüíneos. Em 
um mundo desses toda desordem ·só poderla provir da trans
gressao (voluntária ou involuntária) de um interdito. Descobrir 
o culpadq e purificá-lo incumbia igualmente aos adivinhos. 
Quando as circunstancias o exigiam, ocorriam sessoes coletivas 
e públicas de "confissao" destinadas a restabelecer a ordem 
sócio-economica perturbada pelas faltas cometidas. Os templos 
de Pachacamac e de Lima, centros tradicionais de peregrinacao, 
abrigavam oráculos célebres em todo o império. Os próprios 
imperadores nao hesitavam em consultá-los. Acrescentemos 
para concluir que, apesar dos esforcos da lgreja, numerosos 
ritos indígenas, sincreticamente misturados ao culto crista.o, 
subsistem ainda entre os Aymara da Bolívia e os Quechua do 
Peru. 

O MUNDO TUPI-GUARANI 

Por mais breve que seja, o que foi exposto precedentemente 
permite, no entanto, levantar um quadro fiel das crencas e prá
ticas religiosas dos povos sul-americanos, retendo seus traeos 
essenciais. A religiosidade das sociedades f.lorestais apresenta-se 
ao mesmo tempo extrovertida e coletiva: ela é cantada, dan
~ada, vivida ativamente e, se o sagrado atravessa o social de um 
lado a outro, como dizíamos, inversamente o-social penetra por 
inteiro o religioso. Dizer que o "sentimento" religioso existe 
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principalmente em sua expressao pública, nao coloca absoluta
mente em causa a intensidade da adesao individual. Como 
todos os povos primitivos, os índios da América do Sul mostra
ram e ainda mostram urna firmeza exemplar em sua fidelidade 
a seus mitos e ritos. Além do mais, a "equacao pessoal" do fato 
religioso apaga-se amplamente em benefício de seu componente 
coletivo, o que explica a enorme importancia da prática ritual. 
As excecoes a esta situacao geral tomam ainda mais relevo. 
Com efeito, diversos pesquisadores, na segunda metade do sé
culo XIX, recolheram entre as populacoes estabelecidas ao 
longo do curso inferior e médio do Amazonas (hoje extintas) 
um conjunto de textos muito diferentes dos corpus "clássicos" 
dos mitos. A inquietacao religiosa e até mesmo mística que ali se 
manifesta sugere a existencia, nessas sociedades, nao mais de 
narradores de mitos, mas de filósofos ou de pensadores dedi
cados a um trabalho de reflexao pessoal, em contraste notável 
com a exuberancia ritual das outras sociedades florestais. Ora, 

· esta particularidade rara na América do Sul desenvolveu-se a 
um ponto extremo entre os Tupi-Guarani. 

Este termo reúne um número considerável de tribos de 
mesma proveniencia lingüística e de grande homogeneidade cul
tural. Essas populacües ocupavam um território muito vasto. 
Ao sul, os Guarani estendiam-se do rio Paraguai a oeste até o 
litoral atlantico, a leste; quanto aos Tupi, povoavam este mesmo 
litoral até a foz do Amazonas, ao norte, e penetravam no interior 
até urna distancia imprecisa. Estes índios compreendiam vários 
milh5es de indivíduos. Do ponto de vista da vida economica e da 
organizacao social, os Tupi-Guaraní conformavam-se ao modelo 
em vigor em toda a área floresta}: a agricultura após as quei
madas, caca, pesca, aldeias constituídas por várias casas grandes 
coletivas. Fato notável entre esses índios: sua densidade demo
gráfica era nítidamente mais elevada que a das populacües vi
zinhas e as comunidades podiam reunir até dois mil indivíduos 
ou mais. Embora todas essas tribos tenham há muito desapa
recido, com excecao de uns cinco mil Guaraní que sobrevivem no 
Paraguai, elas figuram, no entanto, entre as que mais bem 
se conhecem no continente sul-americano. Foi com os Tupi 
do litoral_ que se deram os primeiros contactos entre europeus 
e índios desde o início do século XVI. Viajantes e missioná
rios de diversas nacionalidades deixaram urna literatura muito 
abundante relativa a esses povos, rica em observacües de 
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toda espécie particularmente no que diz respeito a crencas .e 
costumes. 

Como em todas as sociedades primitivas do continente, 
a vida religiosa dos Tupi-Guaraní centrava-se no xamanismo. 
Ospajés, xamas-médicosl exerciam ali as mesmas tarefas e a vida 
ritual, quaisquer que fossem as circunstancias (iniciacao, execu
cao de um prisioneiro de guerra, enterros, etc.), executava-se 
sempre em referencia as normas que, em todas as épocas; asse
guravam a coesao social, normas e regras de vida impostas aos 
homens pelos heróis culturais (Maíra, Monan, o Sol, a Lua, etc.) 
ou os ancestrais míticos. Até aí os Tupi-Guaraní nao diferem em 
nada das demais sociedades florestais. Entretanto, as cronicas 
dos viajantes franceses, portugueses e espanhóis encerram o tes
temunho de urna diferenca tao considerável que ela confere aos 
Tupi-Guaraní um lugar absolutamente original no horizonte dos 
Selvagens sul-americanos: Os recém-chegados tiveram de con
frontar fenomenos religiosos de urna amplitude e de urna natu
reza tais que eram rigorosamente incompreensíveis para os eu
ropeus. 

Do que se trata? Além das guerras incessantes que opu
nham as diversas tribos urnas as outras, esta sociedade era traba
lhada em profundidade por um poderoso movimento de origem e 
de intencao propriamente ·religiosas. Os europeus, é claro, só 
podiam ver neste movimento a manifestacao paga do demonio e, 
nos seus artífices, os servidores de Sata. Foi este estranho feno
meno de profetismo tupi-guaraní que deu lugar a numerosos 
erros de avaliacao. Até recentemente ele era interpretado como 
um messianismo, como a resposta, corren te . entre numerosos 
povos primitivos, a urna situacao de crise grave, consecutiva ao 
contacto coma civilizacao ocidental. Um messianismo é, entre
tanto, urna reacio ao choque cultural. Seria desconhecer a natu
reza radicalmente diferente do profetismo tupi-guaraní remete
lo ao campo dos messianismos, pela simples e irrevogável razao 
de que ele havia nascido entre estes índios muito antes da che
gada dos brancos, talvez por meados do século XV. Trata-se, 
portanto, de um movimento autóctone, que nada deve ao con
tacto com o Ocidente e que, por isso mesmo, nao era absolu
tamente orientado contra os brancos. Trata-se na verdade de um 
profetismo selvagem, em relacao ao qual a etnología nao encon
trou nenhum equivalente em outra parte. 
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OS PROFETAS 

Com poucas condi~ües de compreende.r...,este fenomeno, os 
primeiros cronistas souberam, entretanto, nao confundir comos 
xamas certos personagens enigmáticos que haviam surgido da 
sociedade, os karai. Com efeito, estes últimos nao se preocu
pavam em absoluto com a prática terapeutica, privativa dos 
pajés. Também nao exerciam fun~ao ritual especializada, nao 
eram nem os ministros de um culto tradicional nem os funda
dores de um culto novo. Nem xamas, nem sacerdotes, o que 
eram entao os karai? Estes homens situavam-se total e exclusi
vamente no camp~ da palavra, falar era sua única · atividade: 
homens do discurso cujo conteúdo determinaremos a seguir, 
afirmavam-se encarregados de proferí-lo em toda a parte com 
efeito e nao unicamente no seio de sua própria comunidade. 
Os karai deslocavam-se sem cessar, indo de aldeia em aldeia 
perorar diante dos índios atentos. Esta voca~ao dos profetas para 
o nomadismo é ainda mais surpreendente na medida em que os 
grupos locais, algumas vezes reunidos em federac0es de várias 
aldeias, entregavam-se a urna guerra sem piedade. Ora, os karai 
podiam circular impunemente de um campo a outro. Nao cor
riam risco algum e, mais ainda, eram acolhidos com fervor em 
todos os lugares. As pessoas chegavam até mesmo a juncar 
com folhagens os caminhos de acesso a aldeia e a correr a seu 
encontro para conduzi-los até lá em cortejo. De onde quer que 
viessem, os karai jamais eram considerados inimigos. 

Como isso era possível? Na sociedade primitiva, o indivíduo 
se define antes de mais nada por pertencer a um grupo de paren
tesco e a urna comunidade local. Urna pessoa acha-se imediata
mente inscrita em urna cadeia genealógica de parentes e em urna 
rede de aliados. Entre os Tupi-Guarani, a descendencia era patri
linear e o iridivíduo pertencia a linhagem do pai. Eis, no entanto, 
o discurso muito estranho que os karai proferiarn a propósito de 
si mesmos: afirmavam nao ter pai, mas serem filhos de urna mu
lher e de urna divindade. Nao se trata aqui de nos determos no 
fantasma rnegalomano que fazia os profetas se autodivinizarem e 
sim de abordarmos a nega~ao e a recusa do pai. Enunciar a 
ausencia do pai resultava imediatamente em afirmar o nao per
tencer a urna linhagem de parentes e, pois, a própria sociedade. 
Ao ser enunciado em um sernelhante tipo de sociedade, um tal 
discurso se reveste de urna carga subversiva incomparável: nega, 
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com efeito, a própria ossatura da sociedade primitiva, aquilo que 
se denominava outrora os la~os de sangue. 

Percebe-se facilmente que o nomadismo dos karai resultava 
nao de sua fantasia ou de um gosto excessivo pelas viagens, mas 
do fato de que nao pertenciam a qualquer cornunidade que 
fosse. Literalmente, nao eram de lugar algum e por definicao 
nao podiam se fixar em lugar nenhum, pois nao eram me~bros 
de nenhuma linhagem. É por isso que, ao chegar a urna aldeia 
qualquer, nao poderiarn ser considerados como membros de um 
grupo inimigo. Ser um inimigo é estar inscrito em urna estrutura 
social, o que nao era justamente o caso dos karai. É também por 
isso que, nao sendo de nenhum lugar, eles, de certa forma, per
tenciam a todos os lugares, em todos os lugares estavam como 
em sua própria casa. Em outros termos, sua semidivindade, sua 
nao-humanidade parcial o}?rigava-os, ao arrancá-los da socie
dade humana, a viver segundo sua natureza de "seres do longín
quo". Ao mesmo tempo, ela lhes garantía urna total seguran~a 
durante seus deslocamentos de tribo em tribo. Em rela~ao a eles, 
os índios nao experimentavarn a hostilidade manifestada em 
relacao a todo estrangeiro, pois consideravam-nos como deuses e 
nao como homens. Isto leva-nos a constatar que os índios, longe 
de considerar os karai loucos, nao colocavam em dúvida a coe
rencia d~ seu discurso e estavarn prontos a acolher sua palavra. 

O DISCURSO DOS PROFETAS 

O que diziam os karai? A natureza de seu discurso era 
homogenea a seu estatuto ern relacao a sociedade. Era um dis
curso além do discurso, da mesma maneira que eles se conside
ravam além do social. Colocando a coisa de outra rnaneira, o que 
eles articulavam diante das multid0es indígenas fascinadas, 
encantadas, era um discu_rso de ruptura com o discurso tradi
cional, um discurso que se desenvolvía ao exterior do sistema de 
normas, regras e valores antigos legados e impostos pelos deuses 
e ancestrais míticos. É em rela~ao a isto que o fenomeno profé
tico que agitava essa sociedade nos interroga de maneira pertur
badora. Eis com efeito urna sociedade primitiva que, como tal, 
tende a perseverar em seu ser através da manutencao resoluta, 
conservadora, das normas em vigor desde o alvorecer do tempo 
humano: e desta sociedade surgem, enigmáticos, homens que 
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proclamam o fim dessas normas, o fim do mundo preso a essas 
normas, ordenado a partir delas. 

O discurso proiético dos karai pode se resumir em urna 
constata~ao e urna promessa. Por um lado, afirmavam sem ces
sar o caráter intrinsecamente mau do mundo e, por outro lado, 
exprimiam a certeza de que era possível conquistar um mundo 
bom. "O mundo é mau! Aterra é feia!", diziam eles; "abando
nemo-la!", concluíam. Sua descri~ao do mundo, absolutamente 
pessimista, encontrava eco na aquiescencia geral dos índios que 
os ouviam. Resulta disto que, apesar da diferen~a completa em 
relacao ao discurso habitual que toda sociedáde primitiva pro
fere sobre si mesma - discurso da repeti~ao e nao da diferenca, 
discurso da fidelidade a tradi~ao e nao discurso de abertura a 
inovacao - resulta disto que o discurso dos karai nao se mos
trava aos índios como um discurso doente, um delírio de de
mente, pois repercutía neles como a expressao de urna verdade a 
espera da qual se encontravam, como urna prosa nova que dizia 
o novo semblante - semblante mau - do mundo. Em suma, 
doente nao era o discurso dos profetas, mas sim o mundo do qual 
falavam, a sociedade na qual viviam. A infelicidade de viver 
neste mundo enraizava-se para eles no mal que destruía asocie
dade, e a novidade de seu discurso era devida exclusivamente a 
mudanca que, pouco a pouco, irrompera na vida social para 
alterá-la e desfigurá-la. 

De onde provinha essa mudan~a e como opera va? Nao se 
trata aqui de tentar urna genealogía da diferenca nesta socie
dade, mas apenas de tentar a elucidacao de seu efeito principal: o 
surgimento dos profetas e desse discurso que falava sobre a ima
nencia do mal. Pela radicalidade do discurso mede-se a profun
didade do mal que ele desvendava. Acontecía simplesmente que 
a sociedade tupi-guaraní, sob a pressao de for~as diversas, estava 
deixando de ser urna sociedade primitiva, isto é, urna sociedade 
de recusa da mudanca, de recusa da diferen~a. O discurso dos 
karai constatava a morte da sociedade. Que doen~a tinha a este 
ponto corrompido as tribos. tupi-guaraní? Através do efeito con
jugado de fatores demográficos (forte crescimento da popula
cao), sociológicos (tendencia a concentracao da populacao em 
grandes aldeias, em lugar do processo habitual de dispersao), 
políticas (emergencia de chefias poderosas), eclodia, nesta socie
dade primitiva, a inovacao mais mortal: a da divisao social, da 
desigualdade. Um mal-estar profundo, sinal de urna crise grave, 
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agitava essas tribos e foi desse mal-estar que os karai tomaram 
consciencia, para reconhece-lo e enunciá-lo como presenca do 
mal e da infelicidade na sociedade, como feiúra e mentira do 
mundo. Os profetas, homens mais sensíveis que os demais as 
len tas transforma~ües que se operavam a sua volta, foram os 
prin1eiros a tomar consciencia do fato e empreenderam procla
mar aquilo que todos sentiam de maneira mais ou menos con
fusa, mas com suficiente for~a para que o discurso dos karái nao 
lhes parecesse urna aberra~ao de loucos. Havia, portanto, urna 
concordancia profunda entre os índios e os profetas que lhes 
diziam: é preciso mudar o mundo. 

ATERRA SEM MAL 

A emergencia dos profetas e seu discurso de identifica~ao do 
mundo como lugar do mal e espa<;o da infelicidade resultavam 
de circunstancias históricas particulares aqueta sociedade: rea
~ªº a urna crise profunda, síntoma de urna doenca grave do 
corpo social, pressentimento da morte da sociedade. Que remé
dio os karai propunham <liante desta amea~a? Exortavam os ín- . 
dios a abandonarern ywy mba 'emegua, a terra má, para alcan~ar 
ywy mara ey, a Terra sem Mal. Esta última é, de fato, o lugar de 
repouso dos deuses, onde as flechas partero sozinhas a procura 
da ca~a, onde o milho cresce sem que ninguém cuide dele, terri
tório dos adivinhos, do qual toda aliena~ao está ausente, terri
tório que foi, antes da destrui~ao da primeira humanidade pelo 
~ilúvio universal, o lugar comum aos humanos e aos divinos. 
E, portanto, o retorno ao passado mítico que fornecia aos pro
fetas o meio de escapar ao mundo presente. Mas a radicalidade 
de seu desejo de ruptura com o mal nao se limitava a prometer 
um mundo livre de preocupa~0es. Ela conferia a seu discurso 
urna carga destruidora de toda norma e de· toda regra, urna 
carga de total subversao. ·da antiga ordem. Sua exorta~ao ao 
abandono das regras nao deixava nenhuma delas de lado. Englo
bava explicitamente o fundamento último da sociedade humana, 
a regra de troca das mulheres, a lei que ,proíbe o incesto. De 
agora em <liante, diziam eles, deem suas mulheres a quem 
quiserem! 

Onde se situava a Terra sem Mal? Aqui aparece igualmente 
em todo seu alcance a mística sem limite dos profetas. O mito 
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do paraíso terrestre é comum a quase todas as culturas e é so
mente após a morte que os homens tomam-se capazes de aceder 
a ele. Ora, para os karai, a Terra sem Mal era um lugar real, 
concreto, acessível hic et nunc, isto é, sem passar pela prova da 
morte. De acordo comos mitos, situavam-na geralmente a leste, 
do lado do Sol nascente. Era no intuito de reencontrá-la que se 
organizavam, a partir do fim do século XV, as grandes migra
coes religiosas dos Tupi-Guarani. Conduzidos pelos profetas, 
os índios abandonavam aos milhares aldeias e r~as, jejuando e 
dan~ando sem cessar. Eles também se tornavam nomades e 
punham-se em marcha para o leste, a procura da terra dos 
deuses. Ao chegarem a beira do oceano descobriam o obstáculo 
maior, o mar além do qual encontrava-se com toda certeza a 
Terra sem Mal. Certas tribos, ao contrário, pensavam encon
trá-la no Oeste, do lado do poente. Foi assim que urna migra~ao 
que reunia mais de dez mil índios partiu da foz do Amazonas, 
no início do século XVI. Dez anos mais tarde, cerca de trezentos 
chegavam ao Peru já ocupado pelos espanhóis: todos os demais 
haviam morrido de priva~ües, de fome e cansa~o. O profetismo 
dos karai era urna constata~ao do perigo de morte que a socie
dade corria, mas traduzia também em seu efeito prático -
a migracao religiosa - urna vontade de subversao que chegava 
até mesmo ao desejo de morte, de suicídio coletivo. 

A tudo isto convém acrescentar que o profetismo nao desa
pareceu comos Tupi do litoral. Manteve-se entre os Guarani do 
Paraguai, cuja última migra~ao a procura da Terra sem Mal teve 
lugar em 1947. Conduziu algumas dezenas de índios Mbya até a 
regiao de Santos, no Brasil. Se o fluxo migratório esgotou-se 
entre os últimos Guarani, sua vocacao mística, ao contrário, 
continua a inspirar seus karai. Estes, sem poder agora guiar as 
pessoas em dire~ao a Terra sem Mal, nao cessam de praticar 
viagens interiores que os colocam na via de urna procura de 
pensamento, de um trabalho de reflexao sobre seus próprios 
mitos, na via de urna especulacao propriamente metafísica, 
como o atestam os textos e os cantos sagrados que ainda se 
podem ouvir de suas bocas. Como seus ancestrais de cinco sé
culos atrás, sabem que o mundo é mau e esperam seu fim. 
Nao se trata mais de um impossível acesso a Terra sem Mal, mas 
da destruicao do mundo pelo fogo e pela grande on~a celeste, 
que deixarao subsistir da humanidade contemporanea apenas 
os índios Guarani. Seu orgulho imenso, patético, os mantém na 
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certeza de que sao os Eleitos e que, mais cedo ou mais tarde, 
os deuses os convidarao a unirem-se a eles. Á espera escatológica 
do fim do mundo, os índios Guarani sabem que entao seu reino 
chegará e que a Terra sem Mal será sua verdadeira morada. 
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6. A questao do poder 
nas soci~dades primitivas* 

Ao longo das duas últimas décadas, a etnologia conheceu 
u~ desenvolvimento brilhante, gracas ao qual as sociedades 
primitivas escaparam, se nao a seu destino (o desaparecimento), 
pelo menos ao exílio a que as condenava, no pensamento e na 
imaginacao do Ocidente, urna tradicao de exotismo muito an
tiga. A conviccao candida de que a civilizacao européia era 
absolutamente superior a qualquer outro sistema de sociedade, 
substituiu-se pouco a pouco o reconhecimento de um relativismo 
cultural que, renunciando a afirmacao imperialista de urna hie
rarquia dos valores, admite desde entao, abstendó-se de julgá
los, a coexistencia das diferen~as sócio-culturais. Em outros 
termos, nao se lanca mais sobre as sociedades primitivas o olhar 
curioso ou divertido do amador mais ou menos esclarecido e 
mais ou menos humanista. Elas, de certa forma, sao levadas a 
sério. A questao é saber até onde vai este levar a sério. 

O que se entende precisamente por sociedade primitiva? 
A resposta nos é dada pela antropologia mais clássica, quando 
ela quer determinar o ser específico destas sociedades, quando 
quer indicar aquilo que faz delas formac0es sociais irredutíveis. 
As sociedades primitivas sao sociedades sem Estado, sao socie
dades cujo corpo nao possui órgao separado do poder político. 
E segundo a presenca ou ausencia do Estado que se opera urna 
primeira classificacao das sociedades, ao termo da qual elas 
se repartem em dois grupos: as sociedades sem Estado e as 
sociedades de Estado, as sociedades primitivas e as outras. lsto 
nao significa, é claro, que todas as sociedades de Estado sejam 
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'l identicas entre si. Nao poderíamos reduzir a um único tipo as 
diversas figuras históricas do Estado e nada permite confundir 
entre elas o Estado despótico arcaico ou o Estado liberal hurgues 
ou o Estaóo totalitário fascista ou comunista. Tomando, por
tanto, cuidado em evitar esta confusao que impedirla em parti
cular compreender a novidade e a especificidade radicais do Es
tado totalitário, notaremos que urna propriedade comum faz 
com que as sociedades com Estado oponham-se em bloco as 
sociedades primitivas. As primeiras apresentam esta dimensao 
de divisiio desconhecida das outras. Todas as sociedades de Es
tado sao divididas, em seu ser, em dominantes e dominados, 
enquanto as sociedades sem Estado ignorara esta divisao. Deter
minar as sociedades primitivas como sociedades sem Estado é 
enunciar que elas sao, em seu ser, homogeneas, por serem indi
visas. Voltamos a encontrar aqui a definicao etnológica destas 
sociedades: elas nao tem órgao separado do poder, o poder niio é 
separado da sociedade. 

Levar a sério as sociedades primitivas significa, portanto, 
refletir sobre esta proposicao que, com efeito, as define perfei
tamente: nelas nao se pode isolar urna esfera política distinta da 
esfera do social. Sabemos que, a partir de sua aurora grega, 
o pensamento político do Ocidente soube desvendar na política o 
essencial do social humano (o hornero é um animal político), 
percebendo ao mesmo tempo a essencia do político na divisa.o 
social entre dominantes e dominados, entre aqueles que sabem 
e, em conseqüencia, comandara, e aqueles que nao sabem e, em 
conseqüencia, obedecem. O social é o político, o político é o 
exercício do poder (legítimo ou nao, pouco importa neste caso) 
por \lm ou alguns em relacao ao resto da sociedade (para seu 
bem ou para seu mal, pouco importa neste caso): para Heráclito, 
como para Plata.o e Aristóteles, só existe sociedade sob a égide 
dos reis. A sociedade nao é pensável sem a divisao entre aqueles 
que comandara e aqueles que obedecem e, desde que nao se faca 
presente o exercício do poder, encontramo-nos no infra-social, 

, na nao-sociedade. 
F oi mais ou menos nestes termos que os primeiros europeus 

julgaram os índios da América do Sul, ao raiar o século XVI. 
Constatando que os "chefes" nao possuíam poder algum sobre 
as tribos, que ninguém mandava ou obedecia, declaravam que 
essa gente nao era po/iciada, que nao se tratava de verdadeiras 
sociedades: Selvagens "sem fé, sem lei, sem rei". 
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E bem verdade que, mais de urna vez, os próprios etnólogos 
experimentaram um verdadeiro constrangimento quando se tra
tava, nao tanto de compreender, mas simplesmente de descrever 
esta particularidade muito exótica das sociedades primitivas: 
aqueles a quem se denomina líderes sao desprovidos de todo 
poder e a chefia se institui no exterior do exercício do poder 
político. Funcionalmente isto parece absurdo: como pensar na 
disjuncao entre chefia e poder? Para que servem os chefes, se 
lhes falta o atributo essencial que justamente fará deles chefes, 
isto é, a possibilidade de exercer o poder sobre a comunidade? 
Na realidade, o fato de o chefe selvagem nao deter o poder de 
comando nao significa que ele nao sirva para nada. Ao contrá
rio, a sociedade o investe de um certo número de tarefas e por 
conseguinte poderíamos ver nele urna espécie de funcionário 
nii:o remunerado da sociedade. O que faz um chefe sem poder? 
Ele, essencialmente, é ertcarregado de assumir a vontade que 
a sociedade tem de aparecer como urna totalidade una, isto é, 
o esforco comum e deliberado da comunidade tendo em vista 
afirmar sua especificidade, sua autonomía e sua independencia 
em relacao a outras comunidades. Em outros termos, o líder 
primitivo é principalmente o hornero que fala em nome da socie
dade quando as circunstancias e acontecimentos colocam-na em 
relacao com as demais. Ora, estas últimas dividem-se sempre, 
em se tratando de urna comunidade primitiva, em duas classes: 
os amigos e os inimigos. Coro os primeiros trata-se de contraír ou 
reforcar relacoes de alianca, e comos outros trata-se de levar a 
bom termo as operacoes guerreiras, quando for o caso. Segue-se 
que as funcoes concretas e empíricas do líder se exercem, se 
assim pudéssemos dizer, no campo das relac0es internacionais e 
exigem, em conseqüencia, qualidades intrínsecas a este tipo de 
atividade: habilidade, talento diplomático, tendo em vista conso
lidar as redes de aliancas que garantirao a seguranca da comu
nidade; coragem, disposicües guerreiras, tendo em vista garantir 
urna defesa eficaz contra os ataques dos inirnigos ou, se possível, 
a vitória em caso de expedicao contra eles. 

Levanta-se urna objecao: nao sao estas as tarefas próprias 
de um ministro das relac0es exteriores ou de um ministro da 
defesa? Claro que sim, mas com urna pequena diferenca, porém 
fundamental: o líder primitivo nao toma jamais decisoes por sua 
própria conta (se se pode dizer), coma finalidade de impo-las em 
seguida a comunidade. A estratégia de alianca que ele desen-
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" volve, a tática militar que tem em vista nao sao jamais as suas 
próprias e sim aquelas que respondem exatamente ao desejo ou a 
vontade explícita da tribo. Todos os tratados ou negociac0es 
eventuais sao públicos e a intencao de fazer a guerra só é procla
mada na medida em que a sociedade quer que assim seja. Natu
ralmente, a coisa nao pode ser de outra maneira. Se um líder 
tivesse a idéia de levar adiante, por iniciativa própria, urna polí
tica de alianca ou d~ hostilidade com seus vizinhos, ele nao teria 
nenhum meio de impor seus objetivos a sociedade, pois que, como 
sabemos, é desprovido de qualquer poder. Na realidade, dispüe 
apenas de um direito, ou melhor, de um dever de porta-voz: 
dizer aos Outros o desejo e a vontade da sociedade. 

Por outro lado, o que acontece comas func0es do chefe, nao 
mais como alguém · preposto por seu grupo para en tabular rela
coes exteriores comos estrangeiros, mas em suas relac0es inter
nas como próprio grupo? Está implícito que, se a comunidade o 
reconhece como líder (como porta-voz) quando ela afirma sua 
unidade em relacao as outras unidades, ela lhe faz crédito de um 
mínimo de confianca garantida pelas qualidades que ele coloca 
precisamente a servico da sociedade. É o que se denomina pres
tígio, geralmente confundido - o que é um erro - como poder. 
Compreende-se entao que, no seio de sua própria sociedade, a 
opiniao do líder, reforcada pelo prestígio de que goza, seja 
ouvida com mais consideracao do que a dos outros indivíduos. A 
atenea.o particular que se presta - aliás nem sempre - a 
palavra do chefe nao chega jamais ao ponto de deixar que ela se 
transforme em palavra de comando, em discurso de poder. O 
ponto de vista do líder só será ouvido na medida em que ele 
exprimir o ponto de vista da sociedade como totalidade una. 
Resulta daí que nao somente o chefe nao formula ordens (sabe 
de antemao que ninguém as obedecerá), mas que nao pode (isto 
é, nao detém o poder) arbitrar quando, por exemplo, apre
senta-se um conflito entre dois indivíduos ou duas famílias. Ele 

, nao tentará regrar o litígio em nome de urna lei ausente da qual 
ele seria_ o órgao, mas tentará apaziguá-lo apelando para o bom 
senso, para os bons sentimentos das partes opostas, reportando
se sem cessar a tradicao de bom convívio legada pelos ancestrais, 
há muito tempo. Da boca do chefe escapam nao as palavras que 
sancionariam a relacao de mando-obediencia, mas o discurso da 
própria sociedade sobre ela mesma, através do qual ela se pro-
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clama comunidade indivisa e desejosa de perseverar neste ser 
indiviso. 

As sociedades primitivas sao, portanto, sociedades indivisas 
(para isso cada urna delas se quer como urna totalidade una): 
sociedades sem classes - nao existem ricos exploradores dos . 
pobres - , sociedades sem divis0es entre dominantes e domi
nados - nao existe órgao separado do poder. Agora é tenipo de 
levar profundamente a sério esta última propriedade sociológica 
das sociedades primitivas. A separacao entre chefia e poder 
significa que nao se coloca a questao do poder, que estas socie
dades sao apolíticas? A esta pergunta o "pensamento" evolucio-

• , • A • • 

nista - e sua variante menos sumaria na aparencia, o marxismo 
(sobretudo engelsiano) - responde que é assim mesmo e que isto 
se deve ao caráter primitivo, isto é, primeiro destas sociedades. 
Elas sao a infancia da hu~anidade, a primeira fase de sua evo
lucao e como tal incompletas, inacabadas, destinadas por conse
guinte a crescer, a se tornar adultas, a passar do apolítico ao 
político. O destino de· toda sociedade é sua divisa.o, é o poder 
separado da sociedade, é o Estado como órgao que sabe e pro
clama o bem comum a todos, encarregando-se de impo-lo. 

Talé a concepcao tradicional, quase geral, das sociedades 
primitivas como sociedades sem Estado. A ausencia de Estado 
marca o que nelas existe de incompleto, o estágio embrionário de 
sua existencia, sua anistoricidade. Mas será que é assim mes
mo? Vemos que um tal julgan1ento é na realidade um precon
ceito ideológico, ao aceitar urna concepcao da história que im
plica um mo~imento necessário da humanidade através das figu
ras do social que se engendram e se encadeiam mecanicamente. 
Mas, a partir do momento em que recusarmos esta neoteologia 
da história e seu continuísmo fanático, as sociedades primitivas 
deixam de ocupar o grau zero da história, pois ao mesmo tempo 
estariam prenhes de toda a história por vir, inscrita antecipada
mente etn seu ser. Liberada deste exotismo pouco inocente, a 
antropologia pode entao levar a sério a verdadeira indagacao ·do 
político: por que as sociedades primitivas sao sociedades sem 
Estado? Como sociedades completas, acabadas, adultas e nao 
mais como embriües infrapolíticos, as sociedades primitivas nao 
possuem Estado porque o recusam, porque recusara a divisao do 
corpo social em dominantes e dominados. A política dos Selva
gens é, com efeito, opor-se continuamente ao surgimento de um 
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" órgao separado do poder, é impedir o encontro antecipadamente 
fatal entre a instituicao da chefia e o exercício do poder. Na 
sociedade primitiva, nao existe órgao separado do poder, pois o 
poder nao é separado da sociedade, porque é ela que o detém, 
como totalidade una, como objetivo de manter seu ser indiviso, 
de conjurar o surgimento em seu seio da desigualdade entre 
senhores e súditos, entre o chefe e a tribo. Deter o poder é 
exerce-lo, e exerce-lo é dominar aqueles sobre os quais ele se 
exerce. É precisamente isto que as sociedades primitivas nao 
querem (nao quiseram). É por isso que nelas os chefes nao tem 
poder, visto que este nao se desliga do corpo uno da sociedade. 
Recusa da desigualdade, recusa do poder separado é a mesma e 
constante preocupacao das sociedades primitivas. Sabiam muito 
bem que perderiam sua liberdade, ao renunciar a esta luta, ao 
deixar de represar estas forcas subterraneas que se denominam 
desejo de poder e desejo de submissao, sem a liberacao das quais 
nao se poderla compreender a irrupcao da dominacao e da ser
vidao. 

· A chefia, na sociedade primitiva, é apenas o lugar suposto e 
aparente do poder. Qual é o lugar real? É o próprio corpo social , 
que o detém e exerce como unidade indivisa. Este poder nao 
separado da sociedade se exerce em um único sentido e anima 
um único projeto: manter na indivisao o ser da sociedade, impe
dir que a desigualdade entre os homens instale a divisao na 
sociedade. Segue-se que este poder se exerce sobre tudo· aquilo 
que é susceptível de alienar a sociedade e de nela introduzir a 
desigualdade. Entre outras, ele se exerce sobre a instituicao 
da qual poderla surgir a captacao do poder, a chefia. O chefe, 
em sua tribo, está sob vigilancia. A sociedade cuida para nao 
deixar o gosto do prestígio transformar-se em desejo de poder. 
Se o desejo de poder do chefe tornar-se por demais evidente, 
o procedimento é simples: ele é abandonado e até mesmo morto. 
O espectro da divisao talvez atormente a sociedade primitiva, 

' mas ela possui os meios de exorcizá-lo. 
O exemplo das sociedades primitivas nos ensina que a divi

sa.o nao é inerente ao ser do social; que, em outros termos, o Es
tado nao é eterno, que existe, aqui e ali, urna data de nasci
mento. Por que foi que ele emergiu? A questao da origem do 
Estado deve ser precisada desta maneira: mediante que con
dicoes urna sociedade deixa de ser primitiva? Por que as codifi-

A QUESTA O DO PODER N A S SOCIEDADES PRIMITIVAS lil 

cac;5es que conjuram o Estado falham em determinado momento 
da história? Es~á fora de dúvida que unicamente a interrogacao 
atenta do func1onamento das sociedades primitivas permitirá 
esclarecer o problema das origens. Talvez a luz assim lancada 
sobre o momento do nascimento do Estado iluminará igualmente 
as condic5es de possibilidade (realizáveis ou nao) de sua morte. 



" 

7. Liberdade, malencontro, inominável* 

Com toda certeza, nao é muito freqüente encontrar urr. 
pensamento mais livre que o de Étienne de La Boétie. Firmeza 
singular de um discurso de jovem ainda adolescente: e por que 
nao de um Rimbaud do pensamento? Audácia e gravidade de 
urna interroga~ao sem dúvida acidental. Quanta derrisao, tentar 
explicá-lo através de seu século, limitar este olhar altivo, insu
portável ao círculo fechado e sempre retra~ado dos aconteci
mentos ! 'Quantas incompreensües, desde o Contr'Un dos Refor
mados! Certamente nao é a referencia a um determinismo histó
rico qualquer (circunstancias políticas do momento, pertenci
mento a urna classe social) que conseguirá desarmar a virulencia 
sempre a ti va do Discours, desmentir a afirma~ao essencial de 
liberdade, que o funda e o anima. A história local e mo?1entanea 
é, para La Boétie, apenas ocasiao, pretexto. Nele nao ha nada do 
panfletário, do publicista, do militante. Sua agressao expl?de 
com alcance maior. Ele coloca urna questao totalmente hvre 
porque absolutamente libertada de toda "territo~ialidade'.' s?C_ial 
ou política e é justamente porque sua questao e trans-h1stonca 
que somos capazes de compreende-la. Como é possível, pergunta 
La Boétie, que o grande número obede~a a um só, que nao 
somente o obede~am, mas o sirvam, e nao somente o sirvam, 
mas queiram servi-lo? 

A natureza e o alcance de urna tal questao excluem de 
imediato que se possa reduzi-la a tal ou qual situa~ao histórica 
concreta. A própria possibilidade de formular urna interroga~ao 
tao destituidora remete, simples mas heroicamente, a urna lógica 

• Publicado em " La Boétie et la question du politique " , in l a Boétie , Le Dis
cours de la servitude volontaire. París , Payot , 1976, p . 229-246. 
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de contrários. Se sou capaz de me surpreender com o fato de que 
a servidao voluntária seja a invariante comum a todas as socie
dades, a minhá e também aquelas sobre as quais os livros me 
informam ( com exce~ao, talvez retórica, da Antiguidade ro
mana), é certamente porque imagino o contrário de urna tal 
sociedade, porque imagino a possibilidade lógica de urna socie
dade que ignorasse a servida.o voluntária. Heroísmo e liberdade 
de La Boétie: apenas este fácil e leve deslizar da História na 
lógica, apenas esta fenda naquilo que é mais naturalmente evi
dente apenas esta brecha na convic~ao geral de que nao se pode 
pens¡r a sociedade sem sua divisao entre dominantes e domi-. 
nados. Ao espantar-se com isto, ao recusar a evidencia natural, 
o jovem La Boétie transcende toda a história conhecida para 
dizer: urna outra coisa é possível. Claro que nunca como pro
grama a ser realizado. La. !Joétie nao é um partisan. Em um 
certo sentido pouco se lhe dá o destino do povo, enquanto ele nao 
se revoltar. É por isso que, autor do Discurso de la servitude 
volontaire, ele pode ser ao mesmo tempo funcionário do Estado 
monárquico (daí o jocoso de fazer dele um "clássico do povo"). 
O que ele descobre, ao deslizar .Para fora da História, é preci
samente que a sociedade na qual o povo quer servir ao tirano é 
histórica, que nao é eterna e nem sempre existiu, que possui urna 
data de nascimento e que algo necessariamente aconteceu, para 
que os homens caiam da liberdade na servidao: " ... que malen
contro foi este, que conseguiu desnaturar o homem, o únicp 
nascido para viver livremente; e lhe fez perder a lembran~a de 
seu ser primeiro e o desejo de retomá-lo?". 

Malencontro: acidente trágico, desventura inaugural cujos 
efeitos nao cessam de ampliar-se, a tal ponto que é abolida a 
memória do antes, a tal ponto que o amor da servida.o substi
tuiu-se ao desejo de liberdade. O que diz La Boétie? Mais do que 
qualquer outro clarividente, afirma antes que esta passagem da 
liberdade a servida.o deu-se sem necessidade , afirma-a acidental 
- e quanto trabalho desde entao para pensar o impensável 
malencontro! - a divisa.o da sociedade entre aqueles que man
dam e aqueles que obedecem. O que está aquí designado é o 
momento histórico do nascimento da Históttla, esta ruptura fatal 
que jamais deveria ter-se produzido, o acontecimento irracional 
que nós modernos denominamos de maneira semelhante o nasci
mento do Estado. Nesta queda da sociedade na submissao volun
tária de quase todos a um só, La Boétie decifra o sinal repug-
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" nante de um declínio talvez irreversível. O hornero novo, produto 
do incompreensível malencontro, nao é mais um homem e nem 
mesmo um animal, de vez que "as bestas ... só podem acostu
mar-se a servir com o protesto de um desejo contrário ... ". Este 
ser, difícil de se nomear, está desnaturad.o. * Com efeito, que 
malencontro este que pode levar o homem a renunciar a seu ser e 
a lhe fazer desejar a perpetua~ao desta renúncia! 

O enigmático malencontro no qual se origina a História 
desnaturou o homem, instituindo na sociedade urna tal divisa.o 
que dela foi banida a liberdade, consubstancial no entanto ao ser 
primeiro do homem. O signo e a prova desta perda da liberd~de 
constatamos nao somente na resigna~ao a submissao mas, com 
muito maior clareza, no amor da servida.o. Em outros termos, La 
Boétie opera urna distin~ao radical entre as sociedades de liber
dade conformes a natureza do homem - "o único nascido para ' . 
viver livremente'' -, e as sociedades sem liberdade, nas qua1s um 
manda nos outros, que o obedecem. Notaremos que no momento 
esta distin~ao permanece puramente lógica. Com efeito, igno
ramos tudo aquilo que se refere a realidade histórica da socie
dade de liberdade. Sabemos simplesmente que, por necessidade 
natural, a primeira figura da sociedade deve ter-se instituido 
segundo a liberdade, segundo a ausencia da divisa.o entre tirano 
opressor e povo enamorado de sua servidao. Ocorre entao o 
malencontro e tudo cai por terra. Resulta desta divisa.o entre 
sociedade de liberdade e sociedade de servidao que toda. socie
dade dividida é urna sociedade de servidao. Isto quer dizer que 
La Boétie nao estabelece distin~oes, no interior do conjunto 
constituído pelas sociedades divididas. Nao existe um bom prín
cipe que se possa opor ao mau tirano. La Boétie pouco se preo
cupa coma caracterologia. Com efeito, que importa que o prín
cipe seja de natureza amável ou cruel: ele, de qualquer modo, 
nao é o príncipe a quemo povo·serve? La Boétie pesquisa, nao 
como um psicólogo, mas como um mecanico. Interessa-se pelo 
funcionamento das máquinas sociais. Ora, nao existe desliza-

' mento progressivo da liberdade para a servidao. Nao existe inter
mediário, nao existe urna forma social eqüidistante da liberdade 
e da servidlo, mas o brutal malencontro que faz desabar o ante
rior da liberdade no após da submissao. O que quer isto dizer? 
Que toda rela~ao de poder é opressiva, que toda sociedade divi-

• A o perder a liberdade, o homem perde sua humanidade . ~r humano é ser livre, 
o hom em é um ser-para-a-liberdade . ' 
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dida é habitada por um Mal absoluto, de vez que é, como anti
natureza, a nega~ao da liberdade. 

Através do malencontro ocorre assim o nascimento da His
tória, a divisa.o entre á boa e a má sociedade. É boa a sociedade 
na qual a ausencia natural da divisa.o assegura o reino .da liber
dade; é má a sociedade que, por ser dividida, permite o triunfo 
da tirania. 

Diagnosticando a natureza do mal que gangrena todo corpo 
social dividido, La Boétie, longe de enunciar os resultados de 
urna análise comparada das sociedades sem divisa.o e das socie
dades divididas, exprime os efeitos de urna pura oposi~ao lógica. 
Seu discurso remete a afirma~ao implícita, mas prévia, de que a 
divisa.o nao é urna estrutura ontológica da sociedade e de que, 
por conseqüencia, antes d~- surgimento desencontrado da divisa.o 
social, desenvolvia-se urna sociedade sem opressao e sem sub
missao. Diferentemente de Jean-Jacques Rousseau, La Boétie 
nao diz que urna tal sociedade talvez nunca tenha existido. 
Mesmo que os homens tenham perdido a lembran~a dela, mesmo 
que ele, La Boétie, nao alimente ilusües sobre a possibilidade de 
seu retorno, o que ele sabe é que, antes do malencontro, este era 
o modo de existencia da sociedade. 

Ora, este saber, que para La Boétie s6 p·oderia ser a priori, 
ei-lo agora inscrito na ordem do conhecimento, para nós que 
agora fazemos eco a interroga~ao do Discours. Podemos adqui
rir um saber empírico relativo aquilo que La Boétie nao conhe
cia, o qual provém nao mais da dedu~ao lógica, mas da obser
va~ao direta. É que a etnologia inscreve seu projeto no horizonte 
da partilha outrora reconhecida por La Boétie e quer realizar 
urna voca~ao de saber que diz respeito em primeiro lugar as 
sociedades de antes do malencontro. Selvagens de antes da civi
liza~ao, povos de antes da escrita, sociedades de antes da Histó
ria: bem escolhido, sem dúvida, esse nome sociedades p~i
tivas, sociedades primeiras a se desenvolver na ignorancia da 
divisao, primeiras a existir antes do fatal malencontro. Sao o 
objeto privilegiado, sena.o exclusivo, da etnologia: as sociedades 
sem Estado. 

A ausencia de Estado, critério interno .da antropologia e 
através do qual é determinado o ser das sociedades primitivas, 
implica a nao-divisa.o deste ser. Isto absolutamente nao se dá no 
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" sentido de que a divisa.o da sociedade preexistiría a instituicao 
estatal, mas no sentido de que é o próprio Estado que introduz a 
divisao, que é seu motor e seu fundamento. Diz-se com alguma 
impropriedade que as sociedades primitivas sao igualitárias. Ao 
fazer tal afirmativa, enuncia-se que nelas as relacoos entre os 
homens sao relacües entre iguais. Estas sociedades sao "iguali
tárias" porque ignoram a desigualdade. Nelas um homem nao 
"vale" nem mais, nem menos que um outro, nao existe superior 
ou inferior. Em ou tros termos, ninguém pode mais que quem 
quer que seja, ninguém é detentor do poder. A desigualdade 
ignorada das sociedades primitivas é aquela que divide os ho
mens em detentores do poder e subjugados ao poder, a que 
divide o corpo social em dominantes e dominados. É por isso que 
a chefia nao poderia ser o indício de urna divisao da tribo. O 
chefe nao manda, porque ele nao pode mais que cada membro 
da comunidade. 

O Estado, como divisao instituída da sociedade em um alto 
e um baixo, é o acionamento efetivo da relacao de poder. Deter o 
poder é exerce-lo. Um poder que nao se exerce nao é um poder, 
ele é só aparencia. Talvez, a partir deste ponto de vista, certos 
reinos africanos ou outros 1 deveriam ser classificados na ordem, 
mais eficazmente enganosa do que se poderia crer, da aparencia. 
Seja como for, a relacao de poder realiza urna capacidade abso
luta de divisao na sociedade. Assim, ela é a própria essencia da 
instituicao estatal, a figura .mínima do Estado. Recíprocamente, 
o Estado nao passa da extensao da relacao de poder, o aprofun
damen to incessantemente mais marcado da desigualdade entre 
aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Será determinada 
como sociedade primitiva toda máquina social que funcione se
gundo a ausencia da rela<;ao de poder. Em conseqüencia, será 
dita de Estado toda sociedade cujo funcionamento implica o 
exercício do poder, por menor que ele possa nos parecer. Em 
termos boétianos: sociedades anteriores e posteriores ao malen
contro. Naturalmente nem é preciso dizer que a essencia univer-

, sal do Estado nao se realiza de maneira uniforme em todas as 
formacües estatais, cuja história conhecida nos ensina a varie
dade. E unicamente por oposicao as sociedades primitivas, as 
sociedades sem Estado, que todas as demais se revelam equi-

1. Cf em especial o be/o artigo de ]peques Dournes , ' 'Sous couvert des maitres '', 
em Archives Européenes de Sociologie , t. XIV, 1973 , n P 2. 
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valentes. Urna vez acontecido o malencontro, urna vez perdida a 
liberdade que rege naturalmente a relacao entre iguais, o Mal 
absoluto é susceptível de todos os graus: existe urna hierarquía 
do pior e o Estado totalitário, sob suas diversas configuracües 
contemporaneas, aí está para nos recordar que, por mais pro
funda que seja a perda da liberdade, ela nunca está suficiente
mente perdida, nao acabamos jamais de perde-la. 

La Boétie nao pode chamar senao malencontro a destruicao 
da primeira sociedade, na qual o gozo da liberdade só fazia 
exprimir o ser natural dos homens. Malencontro, isto é, aconte
cimento fortuito que nao tinha nenhuma razao de acontecer e 
que no entanto acontecen. O Discours de la servitude volontaire 
formula explícitamente duas perguntas: por que ocorréu a des
naturacao do hornero, por que a divis!o instalou-se na socie
dade, por que sobreveio Q lllalencontro? Em seguida, como é que 
os homens perseveram em seu ser desnaturado, como a igual
dade se reproduz constantemente, como o malencontro se perpe
tua, a ponto de parecer eterno? La Boétie nao responde a pri
meira pergunta. Enunciada em termos modernos, ela diz · res
peito a origem do Estado. D~ onde provém o Estado? É per
guntar a razao do irracional, tentar dissolver o acaso na neces
sidade, em urna palavra, é querer abolir o malencontro. Per
gunta legítima e resposta impossível? Com efeito, nada permite a 
La Boétie dar a razao do incompreensível: por que os homens 
renunciaram a liberdade? Tenta, por outro lado, fornecer u.ma 
resposta a segunda pergunta: como a renúncia a liberdade pode 
ser durável? A inten~ao principal do Discours é articular esta 
res posta. 

I 

Se, de todos os seres, o homem "é o único nascido deveras 
para viver livremente", se ele, por natureza, é um ser-para-a
liberdade, a perda da liberdade deve exercer seus efeitos no 
próprio plano da natureza humana: o homem é desnaturado, ele 
muda de natureza. Per~ebe-se bem que ele nlo adquire urna 
natureza angélica. A desnaturac!o se realiza nao para o alto, 
mas para baixo. Trata-se de urna regress!o. Estaremos diante de 
urna queda da humanidade na animalidade? De modo algum, 
pois observamos que os animais só se submetem a seus senhores 
devido ao medo que eles lhes inspiram. Nem aojo nem animal, 
nem aquém nem além do humano, tal é o homem desnaturado. 
Literalmente inominável. Daí a necessidade de uina nova idéia 
do homem, de urna nova antropología. La Boétie é, na realidade, 
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~ o fundador desconhecido da antropologia do homem moderno, 
do homem das sociedades divididas. Antecipa, com mais de tres 
séculos de distancia, a empresa de um Nietzsche - mais ainda 
que de um Marx - de pensar o declínio e a alienacao. O homem 
desnaturado existe no declínio porque perdeu a liberdade, existe 
na alienacao porque deve obedecer. Mas será que é assim mesmo? 
Os próprios animais nao devem obedecer? A impossibilidade de 
determinar a desnaturacao do homem como deslocamerito re
gressivo em direcao a animalidade reside neste dado irredutível: 
os homens obedecem, nao forcados e constrangidos, nao sob o 
efeito do terror, nao por medo da morte, mas voluntariamente. 
Obedecem porque sentem vontade de obedecer, encontram-se na 
servidao porque a desejam. O que se pode dizer? O homem 
desnaturado seria ainda um homem, pois que escolhe nao ser 
mais hornero, isto é; um ser livre? Esta é, no\entanto, a nova 
apresentacao do homem: desnaturado, mas ainda livre, pois 
escolheu a alienacao. Estranha síntese,. impensável conjuncao, 
inominável realidade. A desnaturacao consecutiva ao malencon
tro engendra um homem novo, feito de tal maneira que nele a 
vontade de liberdade cede lugar a vontade de servidlo. A desna
turacao faz com que a vontade mude de sentido, ela se dirige 
para um objetivo contrário. Nao é que o homem novo tenha 
perdido sua vontade, mas é que ele a dirige para a servidlo: 
o povo, como se fosse vítima de um sortilégio, de um encanta
mento, quer servir o tirano. Pelo fato de nao ser deliberada, esta 
vontade recupera entao sua verdadeira identidade: ela é o desejo. 
Como é que isto comeca? La Boétie ignorou. Como é que isto 
continua? É que os homens desejam que seja assim, responde La 
Boétie. Avancamos muito pouco, a objecao é fácil. Deveras. O 
ponto visado, discreta mas claramente fixado por La Boétie, 
é de ordem antropológica. Trata-se da natureza humana e a 
propósito dela coloca-se a pergunta: o desejo de submissao é 
inato ou adquirido? Preexistiria ao malencontro, que entao ter
lhe-ia permitido realizar-se? Ou deveria sua emergencia ex nihilo 

' a ocasiao do malencontro, tal e qual urna mutacao letal, rebelde 
a toda explicacao? Estas interrogac<>es sao menos academicas do 
que parecem, como nos leva a pensar o exemplo das sociedades 
primitivas. 

Existe urna terceira pergunta que o autor do Discours nao 
podia se colocar, mas que a etnologia contemporanea é capaz de 
formular: como as sociedades primitivas funcionam para impe-
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dir a desigualdade, a divisa.o, a relacio de poder? Como conse
guem conjurar o malencontro? Como fazem para que isto nao 
comece? Convém repetir: se as sociedades primitivas sao socie
dades sem Estado, nao é por incapacidade congenita de esperar 
a idade adulta, assinalada pela presenca do Estado, e sim devido 
a recusa desta instituicao. Elas ignoram o Estado porque nao 
querem saber dele. A tribo mantém a chefia e o poder na dis
juncao porque ela nao quer que o chefe se tome seu detentor. 
Ela recusa que o chefe . seja o chefe. Sociedades de recusa da 
obediencia - tais sao as sociedades primitivas. Abstenhamo-nos 
de qualquer referencia a psicologia: a recusa da relacao de 
poder, a recusa de obedecer nao sio·absolutamente, como acre
ditaram os missionários e os viajantes, um traco de caráter dos 
Selvagens, mas o efeito, no nivel individual, do funcionamento 
das máquinas sociais, o res~ltado de urna acao e de urna decisao 
coletivas. Por outro lado nao exist~ a menor necessidade, a fim 
de dar conta desta recusa da rela~io de poder, de invocar um 
conliecimento anterior do Estado pelas s~ciedades primitivas. 
Elas teriam feíto a experiencia da divisao entre dominantes e 
dominados, teriam experimentado o nefasto e o inaceitável de 
urna tal divisa.o e retornariam entao a situacao anterior A divisao, 
ao ·tempo que precedeu o malencontro. Semelhante hip6tese 
remete a afirmacio da eternidade do Estado e da divisao da 
sociedade segundo a relacio de mando-obediencia. Muito pouco 
inocente na medida em que tende a legitimar a divisao da socie
dade, querendo detectar no fato da divisa.o urna estrutura da 
sociedade como tal, esta concepcao se verla impugnada pelos 
ensinamentós da hist6ria e da etnologia. Com efeito, elas nao nos 
oferecem nenhum exemplo de urna sociedade com Estado que 
voltasse a ser sociedade sem Estado, sociedade primitiva. Ao 
contrário, parece que há aí um ponto que urna vez ultrapassado 
nao permite volta e que urna tal passagem se faz apenas em um 
sentido: do nao-Estado para o Estado, jamais no outro sentido. 
O espa~o e o tempo, tal ·área cultural ou tal período de nossa 
história prop<>em o espetáculo permanente da decadencia e da 
degradacao nas quais se engajam os grandes aparelhos estatais. 
O Estado pode desabar, multiplicar-se em domínios feudais, 
dividir-se em chefias locais, mas jamais é abolida a relacao de 
poder, jamais desaparece a divisao essencial da sociedade, ja
mais se dá o retorno do momento pré-estatal. Irresistivel, aba
tido mas nao aniquilado, o poderlo do Estado acaba sempre por 
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" se reafirmar, quer seja no Ocidente após a queda do lmpério 
Romano ou nos Andes sul-americanos, campo milenar de surgi
mento e desaparecimento de Estados, cujo último representante 
foi o império dos Incas. 

Por que a morte do Estado é sempre incompleta, por que 
nao acarreta a reinstituicao do ser nao dividido da sociedade? 
Por que, reduzida e enfraquecida, a relacao de poder conti
nua mesmo assim a se exercer? Será que o homem novo, gerado 
na divisao da sociedade e reproduzido com ela, é um homem 
definitivo, imortal, irrevogavelmente inapto a qualquer retorno 
ao aquém da divisao? Desejo de submissao, recusa da obedien
cia: sociedade com Estado, sociedade sem Estado. As sociedades 
primitivas recusam a relacao de poder, impedindo o desejo de 
submissao de se realizar. Com efeito, após La Boétie, recorda
remos alguma'S coloca~0es que nao deveriam passar de truísmos. 
Em primeiro lugar, o poder existe somente em seu exercício 
efetivo; em seguida, o desejo de poder só pode se realizar se 
conseguir suscitar o eco favorável de seu complemento neces
sário. o desejo de submissao. Nao existe o desejo realizável de 
mandar sem o desejo correlativo de obedecer. Dizemos que as 
sociedades primitivas, na medida em que sao sociedades sem 
divisao, eliminam qualquer possibilidade de realizacao ao desejo 
de poder e ao desejo de submissao. Máquinas sociais habitadas 
pela vontade de perseverar em seu ser nao dividido, as sociedades 
primitivas instituem-se como lugares de repressao do mau de
sejo. Nenhuma ocasiao lhe é dada, os Selvagens nao querem 
saber dele. Este desejo é julgado nocivo por eles, pois deixá-lo 
realizar-se levaria a admitir a inovacao social pela aceitacao da 
divisao entre dominantes e dominados, pelo reconhecimento da 
desigualdade entre os senhores do poder e os submetidos ao 
poder. Para que as relac0es entre os homens se mantenham 
como relac0es de liberdade entre iguais, é preciso impedir a 
desigualdade, é preciso impedir a eclosao do mau desejo de 
duplo semblante, que talvez espreite por todas as sociedades 
e todo indivíduo de cada sociedade. Á imanencia do desejo de 
poder e do desejo de submissao - e nao do próprio poder e da 
própria submissao - , as sociedades primitivas opoem o deve-se 
e o nao se deve de sua Lei: nao se deve mudar nada em nosso ser 
indiviso, nao se deve deixar realizar o mau desejo. Agora vemos 
que nao é necessário ter feito a experiencia do Estado para 
recusá-lo, ter conhecido o malencontro para conjurá-lo e ter 
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perdido a liberdade para reivindicá-la. A seus filhos, a tribo 
proclama: voces sao todos iguais, nenhum vale mais do que o 
outro, nenhum menos do que o outro, a desigualdade é proibida 
porque é falsa, é má. , Para que nao se perca a memória da lei 
primitiva, ela é inscrita . sobre o corpo dos jovens iniciados no 
saber desta lei, através de marcas identicas, dolorosamente rece
bidas. No ato iniciático, o corpo individual, como superficie de 
inscricao da Lei, é objeto de um investimento coletivo, alrhejado 
por toda a sociedade, a fim de impedir que um dia o desejo 
individual, transgredindo o enunciado da Lei, tente investir o 
campo social. Se porventura um dos iguais que comp0e .a 
comunidade pretendesse re~lizar o -desejo de poder e investi-lo 
no corpo da sociedade, a este chefe desejoso de mandar, a tribo, 
longe de obedecer' responderla: voce, igual a todos nós, quis 
destruir o ser indiviso de nossa sociedade afirmando-se superior 

A • ... • 

aos outros, voce, que nao vale ma1s do que os outros. Doravante 
valerá menos que os outros. Efeito etnograficamente real deste 
discurso imaginário: quando um chefe quer se fazer de chefe, ele 
é excluído da sociedade pelo abandono. Se insiste, pode-se che
gar até mesmo a matá-lo: exclusao total, conjuracao radical. 

Malencontro: qualquer coisa acontece, que impede asocie
dade de manter na imanencia o desejo de poder e o desejo de 
submissao. Eles emergem na realidade do exercício, no ser divi
dido de urna sociedade composta doravante por desiguais. A 
exemplo das sociedades primitivas, que sao conservadoras por
que desejam conservar seu ser-para-a-liberdade, as sociedades 
divididas nao se deixam mudar e o desejo de poder e a vontade 
de servidao nao cessam nunca de se realizar. 

Falávamos da total liberdade do pensamento de La Boétie e 
da trans-historicidade de seu discurso. A estranheza da questao 
que ele coloca nao se dissolverá ao evocarmos a insercao do autor 
na burguesia dos juristas e ao querermos reconhecer nele un'i
camente o eco indignado da repressao real que se abateu em 
1549 sobre a revolta dos Gabelas no sul da Franca. O empreen
dimento de La Boétie escapa a qualquer tentativa de aprisioná-lo 
no século. Nao se trata de um pensamento familiar, na medida 
em que se desenvolve precisamente contra o que há de tranqüi
lizador na evidencia naturalmente inerente a todo pensamento 
familiar. Pensamento solitário, pois, este do Discours, pensa
mento rigoroso, que só se nutre de seu próprio rhovimento, de 
sua própria lógica: se o homem nasceu para ser livre, entao o 
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" modo primeiro de existencia da sociedade humana deveu neces
sariamente desenvolver-se na nao-divisao, na nao-desigualdade. 
Existe em La Boétie como que urna deducao a priori da socie
dade sem Estado, da sociedade primitiva. Talvez seja nesse 
ponto que se poderla curiosamente detectar em La Boétie urna 
influencia do século, urna consideracao do que sucedia na pri
m~ira metade do século XVI. 

Parecemos muitas vezes negligenciar o fato de que, se o sé
culo XVI é o da Renascenca, através da ressurreicao da cultura 
da antiguidade grega e romana, ele ve igualmente ocorrer um 
acontecimento que, gracas a seu alcance, irá perturbar o sem
blante do Ocidente, isto é, a descoberta e a conquista do Novo 
Mundo. Retomo aos antigos de Atenas e de Roma, é claro, mas 
irrupcao daquilo que até entao nao existia; a América. Pode-se 
medir a fascinacao que a descoberta do continente desconhecido 
exerceu sobre a Europa ocidental gracas a extrema rapidez de 
difusao de todas as notícias provindas de "além-mar". Lirni
temo-nos a levantar alguns dados cronológicos.2 Desde 1493 
achavam-se publicadas em Paris as cartas de Cristóvao Colombo 
relativas a sua descoberta. Podia-se ler em 1503, sempre em 
Paris, a traducao latina do relato da prirneira viagem de Américo 
Vespúcio. América, como nome próprio do Novo Mundo, a.pa
rece pela primeira vez em 1507 em urna outra edicao das viagens 
de Vespúcio. Desde 1515, a traducao francesa das viagens dos 
portugueses alcanca sucesso nas livrarias. Em suma, nao era 
necessário, na Europa do início do século, esperar muito tempo 
para saber o que sucedia na América. A abundancia das infor
macoes e a rapidez de sua circulacao - apesar das dificuldades 
de transmissao da época - denotam, por essas terras novas e 
pelos povos que netas habitam, um interesse tao apaixonado, 
entre as pessoas cultas daquele tempo, quanto o interesse pelo 
mundo antigo revelado pelos livros. Dupla descoberta, mesmo 
desejo de saber que investe ao mesmo tempo a história antiga da 
Europa e sua nova extensio geográfica. 

Convém notar que esta rica literatura de viagens é sobre
tudo de origem espanhola e portuguesa. Os exploradores e con
quistadores ibéricos partiam para a aventura em nome e como 
apoio financeiro das monarquias de Madri e de Lisboa. Suas 
expedicoes eram, na realidade, empreendimentos de Estado e os 

2. Cf. G. Chimard, L 'exotisme américain dans la littérature fran~aise au XVIe. 
siecle, París , 1911. 
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viajantes eram obrigados a informar com regularidade as tao 
minuciosas burocracias reais. Isto nao quer dizer que os fran
ceses da época, como objetivo de satisfazer sua curiosidade, só 
dispusessem de documentos fomecidos pelos países vizinhos. Se 
a coroa de Franca, pou~o preocupada naqueles tempos com 
projetos de colonizacao ultra-atlantica, só acompanhava de 
muito longe os esforcos dos portugueses e espanhóis, os empre
endimentos particulares. em direcao do Novo Mundo foram pot 
sua vez precoces e múltiplos. Os armadores e comerciantes dos 
portos da Mancha e de todo o litoral atlantico enviam a partir do 
início do século XVI, e talvez antes, expedic0es após expedic0es 
em direcao as Ilhas e aquilo que .mais tarde André Thevet 
deveria denominar a Franca equinocial. Ao silencio e a ,inércia 
do Estado respondia, de Honfleur a Bordéus, a intensa e movi
mentada atividade dos navíos e equipagens que, desde muito 
cedo, estabeleceram relacc>es comerciais regulares comos Selva
gens sul-americanos. Foi assim que em 1503, tres anos depois 
que o portugues Cabral descobria o Brasil, o capitao de Gonne
ville chegava ao litoral brasileiro. Após numerosas aventuras, 
conseguiu retornar a Honfleur em maio de 1505, em companhia 
de umjovem índio, Essornericq, filho de um chefe da tribo tupi
nambá. As cronicas da época retiverarn apenas alguns nomes, 
tal como o de Gonneville, entre as centenas de ousados mari
nheiros que atravessavarn o oceano. 3 Nao há, porém, a menor 
dúvida de que a quantidade de informacoes de que dispomos a 
respeito destas viagens dá apenas urna pálida idéia da regula
ridade e da intensidade das relacoes entre Franceses e Selvagens. 
Nao há nada de surpreendente nisto. Estas viagens eram patro
cinadas por armadores particulares, os quais, devido a concor
rencia, faziam questao de guardar tanto quanto possível seus 
segredos de ''fabricacao''! O que se pode facilmente imaginaré 
que, a relativa raridade de documentos escritos, supria ampla
mente urna informacao por ouvir dizer, fornecida de primeira 
mao pelos marinheiros que retornavam da América, em todos os 
portos da Bretanha e da Normandia, até La Rochelle e Bordéus. 

Is to quer dizer que desde a segunda década do século XVI, 
um frances cultivado tinha condic0es, se quisesse, de se manter 
informado sobre as coisas e as pessoas do Novo Mundo. Este 
fluxo de inforrnacoes apoiado na intensificacao das trocas co-

3. Cf. Ch. A. ]ulien, Les Voyages de découverte et les Premiers Etablissements . 
Paris, 1947. 
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(\ merc1a1s, nao cessaria de se ampliar e de, ao mesmo tempo, 
tornar-se mais preciso. Em 1544, o navegador Jean Alfonse, des
crevendo as populacoos do litoral brasileiro, é capaz de estabe
lecer uma distincao propriamente etnográfica entre tres grandes 
tribos, subgrupos da etnia muito importante dos Tupi. Onze 
anos mais tarde, André Thevet e Jean de Lévy aportavam nessas 
mesmas paragens para estabelecer suas cronicas, testemunhos 
insubstituíveis relativos aos índios do Brasil, mas com estes dois 
mestres da cronica já nos encontramos na segunda metade do 
século XVI. 

O Discours de la servitude volontaire, nos diz Montaigne, 
foi redigido quando La Boétie tinha 18 anos, isto é, em 1548. 
O fato de Montaigne, em urna edicao ulterior dos Essais, repor
tar-se a esta data para dizer que seu amigo na realidade só tinha 
16 anos, nao altera muita coisa quanto ao problema que nos 
preocupa. Simplesmente ressaltaria um pouco mais a precoci
dade deste pensame:pto. Por outro lado, o fato de La Boétie ter 
podido remanejar o texto do Discours, cinco anos mais tarde, 
quando, estudante em Orléans, seguia os cursos dos professores 
de direito contestadores, nos parece ao mesmo tempo possível e 
sem conseqüencias. Com efeito, ou o Discours estava redigido 
em 1548 e sua substancia, sua lógica interna nao poderiam sofrer 
nenhuma alteracao, ou entao foi escrito mais tarde. Montaigne é 
explícito: ele data do décimo-oitavo ano de La Boétie. Toda 
modificacao posterior só pode referir-se a detalhes, é superficial 
e destinada a precisar e afinar sua apresentacao. Nada mais. 
E nao existe nada mais equívoco do que esta obstinacio erudita 
em reduzir um pensamento aquilo que se proclama a sua volta, 
nao existe nada mais obscurantista que esta vontade de destruir 
a autonomia do pensamento através do triste recurso as "influen
cias". O Discours aí está e todo seu rigoroso movimento se 
desenvolve penosamente, livremente, como que indiferente a 
todos os discursos do século. 

É provavelmente por isso que a América, sem estar inteira-
' mente ausente do Discours, nele só comparece sob a forma de 

urna alusao, de resto muito clara, relativa a estes novos povos 
que se acaba de descobrir: "Mas, a propósito, se porventura 
nascessem boje algumas pessoas inteiramente novas, nem acos
tumadas a sujeicao, nem ávidas de liberdade, que nao soubes
sem o que é urna e o que é outra e que desconhecessem mesmo 
esses nomes, se lhes propusessem serem servos ou viverem em 
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liberdade a que leis se acordariam: nao há a menor dúvida de que 
prefeririam muito mais obedecer apenas a raza.o a servir a um 
homem ... ". Em resumo, pode-se ter certeza de que em 1548 o 
conhecimento relativo ao Novo Mundo era variado na Franca, já 
antigo e constantemente renovado pelos navegadores. Seriabas
tante surpreendente que um La Boétie nao se tivesse interessado 
de perto por tudo aquilo que se escrevia sobre a América ou pelo 
que se dizia ·dela nos portos - em Bordéus, por exemplo, pró
xima de Sarlat, seu torra.o natal. Claro que um tal saber nao era 
necessário ao autor do Discours a fim de que ele o pensasse e o 
escrevesse. Poderla articulá-lo sem isto. Mas como este jovem 
que, ao interrogar-se com tanta seriedade sobre a servida.o volun
tária, sonhava com a sociedade anterior ao malencontro; nao se 
surpreenderia.com a imagem que há tantos anos já os viajantes 
faziam desta "gente inteiratnente nova", Selvagens americanos 
que vivero sem f é, sem rei, sem lei, esses povos entre os qu~is o 
homem é sem lei, sem imperador e cada qua/ de si mesmo é 
senhor? 

Em urna sociedade dividida segundo o eixo vertical do poder 
entre dominantes e dominados, as relacoes que unem os homens 
nao podem se desenvolver francamente. Príncipe, déspota ou 
tirano, aquele que exerce o poder deseja somente a obedie~cia 
unanime de seus súditos. Estes respondem a sua expectativa, 
realizam seu desejo de poder, nao devido ao terror que ele lhes 
inspira, mas .porque realizam ao obedecer seu próprio desejo de 
submissao. A desnaturacao exclui a lembranca da liberdade e, 
por conseguinte, o desejo de reconquistá-la. Toda sociedade 
dividida está, portanto, destinada a durar. A desnaturacio ex
prime-se ao mesmo tempo no desprezo que aquele que manda 
sente necessariamente em relacao aqueles que obedecem e no 
amor dos súditos pelo príncipe, no culto que o povo de<;iica a 
pessoa do tirano. Ora, est~ fluxo de amor que jorra sem c~s
sar de baixo para se lancar sempre mais alto, este amor dos 
súditos pelo senhor desnatura igualmente as relac0es entre sú
ditos. Exclusivas de toda liberdade, elas ditam a lei nova que 
rege a sociedade: é preciso amar o tirano. A insuficiencia de 
amor é a transgressao da lei. Cada um vela pelo r.espeito a lei, 
cada um avalia seu próximo apenas por sua fidelidade a lei. 
O amor a lei - o medo da liberdade - faz de cada um dos 
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" súditos um cúmplice do Príncipe: a obediencia ao tirano exclui a 
amizade entre súditos. 

\ 

O que será a partir daí das sociedades nao divididas, das 
sociedades sem tiranos, das sociedades primitivas? Deixando 
desenvolver-se seu ser-para-a-liberdade, elas só podem sobre
viver através do livre exercício das rela~oos francas entre iguais. 
Toda rela~ao de urna outra natureza é por essencia impossível, 
posto que mortal para a sociedade. A igualdade só quera ami
zade, a amizade só se experimenta na igualdade. Tivesse sido 
dado ao jovem La Boétie ouvir o que dizem em seus canticos 
mais sagrados os índios Guarani de agora, descendentes enve
lhecidos, mas intratáveis, dos "povos inteiramente novos" de 
outrora! Seu grande deus Ñamandu surge das trevas e inventa o 
mundo. Faz com que em primeiro lugar advenha a Palavra, 
substancia comum aos divinos e aos humanos. Confere a huma
nidade o destino de acolher a Palavra, de existir nela e de ser seu 
abrigo. Protetores da Palavra e protegidos por ela: tais sao os 
humanos, todos igualmente eleitos dos divinos. A sociedade é o 
gozo do bem comum que é a Palavra. Instituída igual por 
decisao divina - por natureza! - a sociedade reúne-se em um 
todo um, isto é, indiviso. Entao, só pode subsistir nela mhorayu, 
vida da tribo e sua vontade de viver, a solidariedade tribal dos 
iguais, mhorayu: a amizade, tal como a sociedade que ela funda, 
é una tal como os homens desta sociedadé sao todos uns. 4 

4. C/. P . Clastres, Le Grand Parler. Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani. 
Éd. du Seuil, 1974 . 

8. A economia primitiva• 

Urna paixao já antiga pelas sociedades primitivas garante 
ao leitor frances o fomecim~nto regular e abundante de obras de 
etnologia. É evidente que nem todas apresentam o mesmo inte
resse. De vez em quando um livro se destaca no horizonte 
cinzento desta produ~ao. A ocasiao é por demais cara para que 
nos abstenhamos de notá-la. O trabalho de Marshall Sahlins, 
iconoclasta e rigoroso, tao sauqável quanto erudito, fará a ale
gria de muita gente, ao ser finalmente publicado em frances. 1 

Professor americano de grande reput~ao, Sahlins é um 
profundo conhecedor das sociedades melanésias. Seu projeto 
científico nao se reduz a etnografia de urna determinada área 
cultural. Longe disso. Ultrapassando amplamente o pontilhismo 
monográfico, como testemunha a variedade transcontinental de 
suas referencias, Sahlins empreende a explora~ao sistemática de 
urna dimensao do social, há muito perscrutada pelos etnólogos, 
aborda de maneira radicalmente nova o campo da economia e 
coloca maliciosamente a pergunta fundamental: o que ocorre 
com a economia das sociedades primitivas? 2 Como veremos, 
trata-se de urna indaga~ao de alcance decisivo. Nao que outros 
nao a tivessem formulado antes dele. Por que retomar, neste 
caso, a um problema que parecia estar resolvido há mu~to 

• Prefdcio a Marshal Sahlins, Age de pierre, Age d ' abondance. Paris, Ga/límard, 
1976, p . 11-30. Titulo adotado para a presente edíf4o . 

1. Se o liV1'o de Sah/ins é repleto de saber, é também 'Pleno de humor. A tradutora, 
Tina ]olas, soube captd-lo per/eitamente. 

2. É preciso liquidar sem maís tardar um eventual mal-entendido. A economía da 
idade da pedra , da qua/ Sahlins /ala, díz respeíto n4o aos hom ens pré-históricos, mas, hem 
entendido, aos primitivos, observados hd muítos séculos pelos viajantes, exploradores, 
missiondrios e etnólogos. 
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(' tempo? Percebemos logo, ao seguir o procedimento de Sahlins, 
que a economia primitiva nao tinha recebido resposta digna 
deste nome, por mais que ela levantasse problemas, mas que 
sobretudo numerosos autores trataram-na com incrível superfi
cialidade, quando nao se abandonaram simplesmente a urna 
verdadeira deformacao dos fatos etnográficos. Yerno-nos con
frontados nao mais ao erro de interpretacao possível na trajetória 
de qualquer pesquisa científica, mas pura e simplesmente como 
empreendimento ainda vivo, como tentaremos demonstrar, de 
adaptar a realidade social primitiva a urna concepcao prévia da 
sociedade e da história. Em outros termos, alguns representantes 
daquilo que se denomina antropologia economica nem sempre 
souberam - é o menos que se pode dizer - operar a divisao 
entre o dever de objetividade, que obriga no mínimo a respeitar 
os fatos, e a preocupácao de preservar suas conviccoes filosóficas 
ou políticas. Desde entao, deliberada ou inconscientemente, 
pouco importa, subordina-se a análise dos fatos sociais a tal ou 
qual discurso sobre a sociedade, ao passo que a ciencia rigorosa 
exigiria exatamente o contrário. Logo vemo-nos arrastados as 
fronteiras da mistificacao. 

O trabalho exemplar de Marshall Sahlins dedica-se a de
nunciá-la. Nós nos enganaríamos supondo que sua informacao 
etnográfica é muito mais abundante que a de seus predecessores. 
Apesar de ser pesquisador de campo, ele nao surge com nenhum 
fato perturbador, cuja novidade ·nos obrigaria a reconsiderar a 
idéia tradicional da economia primitiva. Ele se contenta - e 
com que vigor! - em restabelecer em sua verdade dados há 
muito recolhidos e conhecidos. Escolhe interrogar diretamente o 
material disponível, descartando sem piedade as idéias até entao 
recebidas, relativas a este material. Vale dizer que a tarefa 
assumida por Sahlins podia ser empreendida antes dele. O dossie 
já estava lá, acessível e completo. Sahlins, no entanto, é o pri
meiro a reabri-lo. É preciso saudar nele um pioneiro. 

De que se trata? Os etnólogos economistas nao cessaram de 
desenvolver a idéia segundo a qual a economia das sociedades pri
mitivas é urna economia de subsistencia. É evidente que seme
lh~nte enunciado nao deseja ser simples repeticao de um truísmo, 
a saber, que a funcao essencial, se nao exclusiva, do sistema de 
producao de determinada sociedade consiste, é claro, em asse
gurar a subsistencia dos indivíduos que compüem a sociedade 
em questao. Segue-se que, ao determinar a economia arcaica 
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como economia de subsistencia, designamos menos a funcao 
geral de todo sistema de producao que a maneira pela qual a 
economia primitiva preenche esta funcao. Diz-se de urna má
quina que ela funciona bem quando preenche de maneira satis
fatória a funcao para a _qual foi concebida. É a partir de um 
critério semelhante que avallaremos o funcionamento · da má
quina de producao nas sociedades primitivas. Esta máquina. 
íunciona conforme os objetivos a ela designados pela sociédade 
esta máquina garante convenientemente a satisfacao das neces~ 
sidades materiais do grupo? Eisa verdadeira interrogacao que se 
deve fazer a respeito da economia primitiva. A isto a antropo
logia economica "clássica" responde através da idéia da eco· 
nomia de subsistencia: 3 a economia primitiva é urna economia 
de subsistencia na medida em que, com grandes dificuldades, 
consegue apenas assegurar a subsistencia da sociedade. Seu 
sistema economico permite' aos primitivos, ao preco de um tra
balho incessante, nao morrer de fome e frio. A economia primi
tiva é urna economia de sobrevivencia, na medida em que seu 
subdesenvolvimento técnico interdita-lhe irremediavelmente a 
producao de excedentes e a constituicao de estoques· que garan
tiriam ao menos o futuro imediato do grupo. Tal é, em sua 
convergencia pouco gloriosa com a certeza mais parca do senso 
comum, a imagem do hornero primitivo veiculada pelos "sá
bios": o Selvagem esmagado por seu meio ecológico, cercado 
sem cessar pela fome, perturbado pela angústia permanente de 
conseguir algo para que os seus nao perecam. Em suma, a eco
nomia primitiva é urna economia de subsistencia porque é urna 
economia da miséria. 

A esta concepcao da economia primitiva, Sahlins opüe nao 
urna outra concepcao, mas simplesmente os fatos etnográficos. 
Procede, entre outras medidas, a um exame cuidadoso dos tra
balhos dedicados aqueles primitivos que logo imaginamos como 
os mais despossuídos de todos, destinados a ocupar um meio 
eminentemente hostil, no · qual a raridade dos recursos cumula 
seus efeitos com a ineficiencia tecnológica: os cacadores-cole
tores nomades dos desertos da Austrália e da África do Sul, 
aqueles que ilustrariam com perfeicao, ao~ olhos de etno-econo
mistas tais como Herskovitz, a miséria primitiva. Ora, o que 

3. Conferir no capitulo I do livro de Sahlins as vdrias citaf~es de autores que 
exprimem este ponto de vista. 
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.~ acontece na realidade? As monografias em que se estudam res
pectivamente os australianos da Terra de Arnhem e os bosquí
manos do Calahari oferecem a nova particularidade de apresentar 
dados coro cifras. O tempo consagrado as atividades economicas 
é medido. Percebemos entao que, bem longe de passar a vida 
inteira a procurar febrilmente urna comida aleatória, estes pre
tensos miseráveis empregam nisso no máximo cinco horas por 
dia, em média, e mais freqüentemente entre tres e quatro horas. 
Disto resulta que, em um lapso de tempo relativamente curto, 
australianos e bosquímanos garantem sua subsistencia com 
muita eficácia. É ainda preciso observar que este trabalho coti
diano é raramente ininterrupto, posto que freqüentemente entre
cortado por pausas para descanso; é prec~so observar igualmente 
que ele nao implica jamais a participac;ao integral do grupo. 
Além de crianc;as e jovens participarem pouco ou nada das ati
vidades economicas, nao é nem mesmo a totalidade dos adultos 
que se dedica simultaneamente a procura de alimentú. Sahlins 
nota que estes dados quantificados, recentemente recolhidos, 
confirmam em todos os pontos os testemunhos muito mais anti
gos dos viajan tes do século XIX. 

É, portanto, desprezando informac;oos sérias e conhecidas 
que alguns dos pais fundadores da antropologia economica 
inventaram completamente o mito de um hornero selvagem con
denado a urna condic;ao quase animal, por sua incapacidade em 
explorar eficazmente o meio natural. O grande mérito de Sahlins 
é reabilitar o cac;ador primitivo, restabelecendo, contra o traves
timento teórico (teórico!), a verdade dos fatos. Com efeito, de 
sua análise resulta que nao somente a economia primitiva nao é 
urna economia da miséria, mas que ela, ao contrário, permite 
determinar a sociedade primitiva como a primeira sociedade de 
abundancia. Expressao provocadora, que perturba o torpor dog
mático dos pseudo-sábios da antropologia, mas expressao cor
reta. Se, em períodqs curtos, de fraca intensidade, a máquina de 
produc;ao primitiva garante a satisfac;ao das necessidades mate-

' riais das pessoas, é porque, segundo escreve Sahlins, ela fun
ciona aquém de suas possibilidades objetivas. Caso quisesse, ela 
poderia funcionar durante um tempo maior e com mais rapidez, 
produzir excedentes, constituir estoques. Se, por conseguinte, 
podendo a sociedade primitiva nao o faz, é porque ela nao quer 
faze-lo. Australianos e bosquímanos, a partir do momento em que 
considerara ter recolhido suficientes recursos alimentares, param 
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de cac;ar e de coletar. Por que se cansariam em fazer provisües 
acima daquilo que podem consumir? Por que nomades se esgo
tariam em transportar inutilmente provisoos pesadas de um 
ponto para outro, já que, diz Sahlins, "elas se encontram na 
própria natureza"? Os s~lvagens nao sao tao loucos quanto os 
economistas formalistas que, incapazes de descobrir no· hornero 
primitivo a psicologia de um dono de empresa industrial ou co
mercial, preocupado em aumentar sem cessar sua produc;ao a 
fim de inflar seus lucros, deduzem deste fato, tolos que sao, . a 
inferioridade intrínseca da economia primitiva. A empresa de 
Sahlins é salutar na medida em que ele, pacificamente, desmas
cara esta "filosofia" que faz do capitalismo contemporaneo o 
ideal e a medida de todas as coisas. Mas quantos esforc;os para 
demonstrar que, se o hornero primitivo nao é empreendedor, isto 
se deve ao fato de que o lucro nao o interessa; que, se ele nao 
"rentabiliza" sua atividade: como gostam de dizer os pedantes, 
isto se deve nao ao fato de ele nao saber faze-lo, mas simples
mente porque nao sente vontade de agir assim. 

Sahlins nao se detém no exemplo dos cac;adores. Referindo
se ao Modo de Produc;ao Doméstica, ele examina a economia das 
sociedades "neolíticas", dos agricultores primitivos, tal como 
ainda podem ser observados na África ou na Melanésia, no 
Vietna ou na América do Sul. Aparentemente nao existe nada de 
comum entre nomades do deserto ou da floresta e sedentários 
que, sem deixar de lado a cac;a, a pesca e a coleta, sao, quanto ao 
essencial, dependentes do produto de suas roc;as. Ao contrário, 
em func;ao da mudanc;a considerável que constituí a conversao de 
urna economia de cac;a em urna economía agrária, poderíamos 
esperar a eclosao de atitudes economicas completamente novas, 
sem falar, é claro, de transformac;oos na própria organizac;ao da 
sociedade. 

Apoiando-se em urna quantidade muito importante de es
tudos levados a efeito em diversas regioos do globo, Sahli_ns 
submete a um exame detalhado os componentes locais (melané
sios, africanos, sul-americanos) do MPD*, desvendando suas 
propriedades recorrentes: predominancia da divisao sexual do 
trabalho; produc;ao segmentária, coro finalidades de consumo; 
acesso autonomo aos meios de produc;ao; relac;oes centrífugas . . 

• Nota do tradutor: Modo de Produf40 Doméstica . 
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·' entre as unidades de producao. Ao explicar u!11a realidade e~o
nomica (o MPD), Sahlins, com toda razao, ac1ona as categor1as 
propriamente políticas na medida em que elas tocam. o cerne da 
organizacao social prhnitiva: segmentacao, autonom1a, relacoos 
centrífugas. Vemos aí a impossibilidade essencial de pensar o 
economico primitivo no exterior do político. No momento? o que 
deve reter nossa atencao é o fato de que os traeos pertinentes 
através dos quais se descreve o modo de producao dos agricul
tores nas queimadas permitem igualmente delimitar a organi
zacao social dos povos cacadores. Oeste ponto de vista, um 
bando nomade exatamente como urna tribo sedentária, compoe
se de unidade~ de produc~o e de consumo - os "lares" ou o 
" grupo familiar" - no interior das quais, com efeito, prevalece 
a divisao sexual do trabalho. Cada unidade funciona como um 
segmento autonomo do conjunto e, mesmo se a regra de troca 
estrutura solidamente o bando nomade, nem por isso o jogo das 
forcas centrífugas está ausente. Para além das diferencas no 
estilo de vida, representacoos religiosas, atividade ritual, a ossa
tura da sociedade nao varia, da comunidade nomade a aldeia 
sedentária. O fato de máquinas de producao tao diferentes 
quanto a caca nomade e a agricultura nas queimadas sere~ 
compatíveis com formacoes sociais identicas é um fato cuJO 
alcance precisa ser considerado. 

Toda comunidade primitiva aspira a autonomia completa, 
do ponto de vista de sua producao de consumo. Aspira a excluir 
toda relacao de dependencia com os grupos vizinhos. Expri
mindo o fato em urna fórmula condensada: é o ideal autárquico 
da sociedade primitiva. Produz-se um mínimo suficiente para 
satisfazer a todas as necessidades, mas organiza-se para pro
duzir a totalidade deste mínimo. Se o MPD é "um sistema visce
ralmente hostil a formacao de excedentes", ele também se opoo a 
deixar a producao alcancar níveis abaixo daqueles que garantem 
a satisfacao das necessidades. O ideal de autarcia economica é 
de fato um ideal de independencia política, a qual é assegurada 

, na medida em que nao se tem necessidade dos outros. Natural
mente, este ideal nao se realiza sempre e nem em todas as partes. 
As diferencas ecológicas, as variacoos climáticas, os contactos ou 
os empréstimos podem levar urna sociedade a sentir a necessi
dade de tal alimento, de tal matéria ou de tal objeto que outros 
sabem fabricar, sem poder satisfaze-la. Eis por que, conforme 
demonstra Sahlins, grupos vizinhos ou mesmo afastados encon-
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tram-se as voltas com relacoos mais ou menos intensas de troca 
de bens. Ao longo de sua paciente análise do "comércio" mela
nésio, ele precisa que "as sociedades melanésias nao conhecem 
'mercados' e sem dúvida o mesmo acontece com as sociedades 
arcaicas". Desta forma, ·o MPD, em virtude do desejo .de inde
pendencia de cada comunidade, tende a reduzir o mais possível o · 
risco envolvido na troca determinada pela necessidade: "A reci
procidade entre parceiros comerciais nao é somente um privi
légio, mas também um dever. Especificamente, ela determina a 
obrigacao de receber, tanto quanto a de dar". O comércio entre 
as tribos nada tema ver coma exportacao-importacao. 

Ora, a vontade de independencia, ideal autárquico, ima
nente ao MPD, na medida em que diz respeito a comunidade 
como tal em seu relacionamento com outras comunidades, tam
bém age num certo sentido,no interior da comunidade, na qual 
as tendencias centrífugas levam ca~a unidade de producao, cada 
"grupo familiar" a proclamar: cada um para si! Naturalmente 
que um tal princípio, feroz em seu egoísmo, só raramente encon
tra ocasioos de exercer-se. É preciso que ocorram circunstancias 
excepcionais, como aqueta fome cujos efeitos Firth observou em 
relacao a sociedade tikopia, vítima de furacoes devastadores em 
1953-54. Esta crise, escreve Sahlins, "revelou a fragilidade do 
célebre 'nós' - N6s, os Tikopia - ao mesmo tempo que de
monstrava com evidencia a forca do grupo doméstico. O 'grupo 
familiar' apareceu como a fortaleza do interesse privado, o do 
grupo doméstico, urna fortaleza que em caso de crise isola-se do 
mundo exterior, recolhe suas pontes levadicas sociais, quando 
nao se dedica a pilhar as roeas de seus parentes". Enquanto 
nada de grave vem alterar o curso normal da vida cotidiana, 
a comunidade nao permite que as forcas centrífugas ameacem a 
unidade de seu Eu e nela continua-se a respeitar as obrigacoes do 
parentesco. Eis por que no final de urna análise bastante técnica 
do caso de Mazulu , aldeia. de Valley Tonga, Sahlins pensa poder 
explicar a subproducao de certos "grupos familiares" devidQ a 
certeza de que a solidariedade daqueles que se enco.1trem mais 
bem provisionados se exercerá em seu favor: "Se algumas 
delas fracassam, nao é precisamente porque sabem de antemao 
que podem contar comas outras?". Mas basta sobrevir o acon
tecimento imprevisível (calamidade natural ou agressao exte
rior, por exemplo) que perturba a ordem das coisas e a tendencia 
centrífuga de cada unidade de producao se afirma, o "grupo 
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familiar" tende a voltar-se sobre si mesmo, a comunidade se 
"atomiza", esperando que o mau momento passe. 

Isto nao quer dizer que mesmo em condicoos normais se 
respeite sempre com boa vontade as obrigacoos do parentesco. 
Na sociedade maorí, "o grupo familiar ve-se ... constantemente 
confrontado com um dilema, constantemente constrangido a 
manobrar, transigir entre a satisfacao de suas pr6prias necessi
dades e as obrigacoes mais gerais em relacao aos parentes afas
tado.s, que ela deve se esforcar por satisfazer, sem comprometer 
seu pr6prio bem-estar". E Sahlins cita alguns saborosos provér
bios maori onde se manifestam claramente o aborrecimento 
sentido <liante de parentes excessivamente pidoes e o mau humor 
que mascara mais de um ato generoso levado a efeito sem a 
menor alegria, caso o donatário s6 possa se valer de um fraco 
grau de parentesco. · 

O MPD garante assim a sociedade primitiva urna abun
dancia medida pela equalizacao da producao em relacao as 
necessidades. Funciona tendo em vista sua completa satisfacao, 
recusando-se a ir além. Os Selvagens produzem para viver, nao 
vivem para produzir: "O MPD é urna producao de consumo cuja 
acao tende a frear os rendimentos e a imobilizá-los em um nível 
relativamente baixo". Urna tal "estratégia" implica evidente
mente como que urna aposta sobre o futuro, isto é, que ele será 
feito de repeticao e nao de diferenca, que a terra, o céu e os 
deuses cuidarao para mantero eterno retorno do mesmo. Em 
geral é exatamente o que acontece. É excepcional urna mudanca, 
semelhante a catástrofe natural de que foram vítimas os Tikopia, 
que venha a deformar as linhas de forca da sociedade. Mas é 
também na raridade dessas circunstancias que sao postas anuas 
linhas de sua fraqueza: "A obrigacao de generosidade inscrita na 
estrutura nao resiste a prova da infelicidade". Incurável impre
visao dos Selvagens, como o dizem as cronicas dos viajantes? 
O que se le nesta desprepcupacao é o cuidado maior com sua 
liberdade. 

Através da análise do MPD, o que Sahlins nos propoo é urna 
teoría geral da economía primitiva. A partir do fato de que a 
producao nela se encontra exatamente adaptada as necessidades 
imediatas da família, ele elabora, com grande clareza, a lei que é 
a base do sistema: " ... o MPD engloba um princípio antiexce
dentes; adaptado a producao de bens de subsistencia, tem ten
dencia a imobilizar-se quando atinge este ponto". A consta-
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tacao, etnograficamente fundamentada, de que por um lado as 
economías primitivas sao subprodutivas ( trabalho de sornen te 
urna parte da sociedade em curtos períodos, com fraca intensi
dade) e de que, por outro lado, satisfazem sempre as necessi
dades da sociedade (necessidades definidas pela pr6pria socie
dade e nao por urna instancia exterior), tal constatacao impoo, 
em sua paradoxal verdade, a idéia de que a sociedade primitiva é 
urna sociedade de abundancia (a primeira com toda certeza, a 
última, talvez), posto que todas as necessidades nela sao satis
feitas. Ele faz igualmente aflorar a lógica que opera no cerne 
deste sistema social: estruturalmente, escreve Sahlins, a "econo
mia" ali niio existe . Isto quer dizer que o economico, como setor 
que se desenvolve de maneira autonoma no campo social, está 
ausente do MPD; este último funciona como producao de con
sumo (garantir a satisfacao das necessidades) e nao como produ
cao de troca (realizar lucros comercializando os excedentes). O 
que se impoe, no final das contas· (o que o grande trabalho de 
Sahlins impoe), é a descoberta de que as sociedades primitivas 
siio sociedades de recusa da economia. 4 

Os economistas formalistas surpreendem-se que o homem 
primitivo nao seja, como o capitalista, animado pelo gosto do 
lucro: em um certo sentido, é disto mesmo que se trata. A socie
dade primitiva assinala a sua producao um limite estrito que ela 
se proíbe de transpor, sob pena de ver o economico escapar do 
social e se voltar contra a sociedade, abrindo nela a brecha da 
heterogeneidade da divisao entre ricos e pobres, da alienacao de 
uns pelos outros. Sociedade sem economía, com certeza, mas, 
melhor ainda, sociedade contra a economía. Tal é a eloqüente 
verdade que ressalta das reflexües de Sahlins sobre a sociedade 
primitiva. Reflexao rigorosa por seu movimento, que nos ensina 
mais sobre os Selvagens do que qualquer outra obra do mesmo 
genero. Mas empresa também de verdadeiro pensamento, pois, 
livre de toda dogmática, abre-se para questoes mais essenciais: 
"Sob que condicües urna sociedade é primitiva? Sob que condi-

4. N4o se pode deixar de assinalar as pesquisas exemplares que hd alguns anos 
]acques Lizot realiza na última grande etnia amaz<1nica, •os Indios Yanomami da Vene
zuela . Procedendo a centenas de mensuraf <1es de tempo de trabalho entre estes agricultores 
nas queimadas, Lizot chegou a conclus<1es que concordam exatamente com a andlise de 
Sahlins sobre o MPD. Ver em particular]. Lizot, ' 'Économie .ou soc.itté? Quelques th~
m es d propos de l 'ttude d 'une communauté d 'Amérindiens ", Joumal de la Société des 
Americanistes, IX, 1973,p . 137-175. 
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(> coes a sociedade primitiva pode perseverar em seu ser indi
viso?". 

Sociedade sem Estado, sociedade sem classes: assim a an
tropologia enuncia as determinacoes que fazem com que urna 
sociedade possa ser dita primitiva. Sociedade, pois, sem órgao 
separado do poder político, sociedade que impede, de maneira 
deliberada, a divisa.o do corpo social em grupos desiguais e 
opostos: HA sociedade primitiva admite a penúria para todos, 
mas nao a acumulacao p~ra alguns". É mostrar toda a impor
tancia do problema que a instituicao da chefia coloca em urna 
sociedade nao dividida. O que se passa com a vontade igualitária 
inscrita no seio do MPD <liante do estabelecimento de relac0es 
hierárquicas? A recusa da divisa.o que regulamenta a ordem eco
nomica deixaria de operar no campo do político? Como o esta
tuto supostamente superior dQ chefe se articula como ser indi
viso da sociedade? Como se tecem, entre a tribo e seu líder, as 
relacoes de poder? Esta problemática percorre o trabalho de 
Sahlins, que a aborda mais diretamente ·em sua minuciosa aná
lise dos sistemas melanésios de big·man, nos quais refluem, na 
pessoa do chefe, a política e a economía. 

Na maior parte das sociedades primitivas exigem-se do chefe 
duas qualidades essenciais: talento oratório e generosidade. Nao 
se reconhecerá como líder um homem avarento ou pouco hábil 
em falar. Claro que nao se trata de traeos psicológicos pessoais, 
mas de propriedades formais da instituicao: é posicao do líder 
excluir a retencao dos bens. Sahlins, em páginas penetrantes, 
examina a origem e os efeitos desta verdadeira obrigacao de 
generosidade. No início da carreira de um big-man, encontra-se 
sua "ambicao desenfreada": gosto estratégico do prestigio, sen
tido tático dos meios de adquirí-lo. É bem evidente que, para ser 
pródigo em bens, o chefe deve, antes de mais nada, dete-los. 
Como é que ele os conseguirá? Se eliminarmos o caso, nao perti
nente do ponto de vista do problema colocado, dos objetos 

\ manufaturados que o líder recebe, por exemplo, dos missioná
rios ou dos etnólogos para redistribuí-los em seguida entre os 
membros da comunidade; se .levarmos em conta por outro lado 
que nestas sociedades atua constantemente o princípio segundo 
o qual ''a liberdade de ganhar as custas de outro nao está inscrita 
nas relacoes e modalidades de troca", resulta que, para cumprir 
com sua obrigacao de generosidade, o big-man deverá produzir 
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:;ozinho os bens de que tem necessidade: nao pode contar com os 
outros. Somente lhe prestara.o ajuda e assistencia aqueles que, 
por diversas raz0es, consideram útil trabalhar para ele: os mem
bros de sua parentela que, desde entao, mantem com ele urna 
relacao de clientela. A contradicao entre a solida.o do chefe e a 
necessidade de ser generoso resolve-se igualmente atrélvés da . 
poliginia. Se, em grande número de sociedades primitivas, a 
regra monogamica prevalece amplamente, a pluralidade de es
posas é, por outro lado, quase sempre um "privilégio" dos 
homens importantes, isto é, dos líderes. Mais do que um privi
légio, a poliginia dos chefes desvenda-se como urna necessidade, 
na medida em que constitui para elés o principal meio de agir 
como líderes. A forca de trabalho das esposas suplementares é 
utilizada pelo marido ten do em vista produzir os excedentes de 
bens de consumo que ele distribuirá a comunidade. No momento, . ' 
um ponto encontra-se solidamente estabelecido: na sociedade pri-
mitiva a economia, na medida em que nao se inscreve mais no mo
vimento do MPD, é apenas um meio da política. Neta a ativi
dade de producao subordina:se a relacao de poder e é someilte 
no nível da instituicao da chefia que surgem ao mesmo tempo a 
necessidade e a possibilidade de urna producao de excedentes. 

Com toda razao, Sahlins percebe aí a antinomia entre a 
forca centrífuga imanente ao MPD e a forca inversa que anima a 
chefia; tendencia a dispersa.o, do lado do modo de producao, 
tendencia a unificacao, do lado da instituicao. No lugar em ql,le 
supostamente se encontra o poder assentar-se-ia, portanto, o 
centro em volta do qual a sociedade, trabalhada sem cessar pelas 
forcas de dissolucao, institui-se como unidade e como comuni
dade: forca de integracao da chefia contra a forca de desagre
gacao do MPD: "O big-man e sua ambicao desenfreada sao 
meios gracas aos quais urna sociedade segmentada, acéfala e 
fragmentada em pequenas comunidades autonomas resolve sua 
compartimentacao ... a fim de constituir um campo de relacio 
mais vasto e atingir níveis de cooperacao mais elevados". O 
big-man oferece, assim, segundo Sahlins, a ilustracao de urna 
espécie de grau mínimo na curva continua do poder político, que 
conduziria progressivamente até, por exemplo, aos reinos poli
nésios: "Nestas sociedades piramidais, a integracao de pequenas 
comunidades está terminada, ao passo que apenas se esboca nos 
sistemas melanésios que contemplam o big-man e é ·inimaginável 
no contexto dos povos cacadores". O big·man seria, portanto, a 
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expressao mínima do rei polinésio e este último seria a extensa.o 
máxima do poder do big-man. Genealogia do poder, de suas 
formas mais difusas, até suas realizacües mais concentradas: 
achar-se-ia ali, em seu segredo pouco misterioso, o fundamento 
da divisao social entre senhores e súditos e a origem mais longín-
qua da máquina estatal? · 

Passemos a um exame mais minucioso. Como diz Sahlins, o 
big-man acede ao poder "gracas ao suor de seu rosto", por nao 
poder explorar os outros tendo como objetivo produzir exceden
tes, ele explora a si mesmo, suas mulheres e seus parentes
clientes: auto-exploracao do big-man e a nao exploracao da 
sociedade pelo big-man, que evidentemente nao dispoe de poder 
para obrigar os outros a trabalhar para ele, pois é precisamente 
este poder que ele procura conquistar. Nao é, portan to, o caso, 
em tais sociedades, · de urna divisao do corpo social segundo o 
eixo vertical do poder político. Nao existe urna divisao entre urna 
minoria de dominadores (o chefe e seus clientes) que mandariam 
e urna maioria de dominados (o resto da comunidade) que obe
decerla. As sociedades melanésias nos oferecem o espetáculo 
oposto. Por mais que se possa falar de divisao no seio delas, 
percebe-se que, se existe algo neste sentido, é unicamente aquilo 
que separa urna minoria de trabalhadores "ricos" de urna maio
ria de "preguicosos" pobres: mas - e é neste momento que 
tocamos no próprio fundamento da sociedade primitiva - os 
ricos só o sao gracas a seu próprio trabalho, cujos produtos sao 
apropriados e consumidos pela massa ociosa dos pobres. Em 
outros termos, a sociedade em seu conjunto explora o trabalho 
da minoria que cerca o big-man. Como falar desde en tao em. 
poder a propósito do chefe, se ele é explorado pela sociedade? 
Paradoxal disjuncao das forcas que toda sociedade dividida 
mantém em sua unidade: por um lado teríamos o chefe exer
cendo seu poder sobre a sociedade, por outro a sociedade subme
tendo este mesmo chefe a urna exploracao intensiva? Mas qual é 
entao a natureza deste estranho poder, em relacao ao qual pro
curamos em vao a forca que o habita? O que acontece com este 
poder, sobre cujo exercício a sociedade primitiva nao oferece 
o menor controle? Pode-se simplesmente ainda falar de poder? 
Eis aí o problema: por que Sahlins denomina poder aquilo que, 
evidentemente, nao o é? 

Detectamos aqui a confusao entre o prestigio e o poder, 
quase geral na literatura etnológica. O que é que faz o big-man 
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agir? Em vista de que ele transpira? Claro que nao é em vista de 
um poder ao qual os membros da tribo recusariam submeter-se, 
mesmo se ele sonhasse em exerce-lo, mas em vista do prestígio, 
em vista da imagem lisonjeira que se reflete no espelho de urna 
sociedade pronta a celebrar em coro a glória de um chef e tao 
pródigo e tao trabalhador. E esta incapacidade de pensar o pres- . 
tígio sem o poder que prejudica tantas análises de antropología 
política e que se revela singularmente enganosa no caso das 
sociedades primitivas. Ao confundir prestígio e poder, desco
nhecemos antes de mais nada a essencia política do poder e das 
relacoes que ele institui na sociedade; introduzimos, em seguida, 
na sociedade primitiva urna contradicao que nela nao pode eclo
dir. Como a vontade de igualdade da sociedade poderia acomo
dar-se com o desejo de poder, que quer precisamente funda
mentar a desigualdade en'r~e aqueles que mandam e aqueles que 
obedecem? Colocar a questao do poder político nas sociedades 
primitivas obriga a pensar a chefiá no exterior do poder, a me
ditar neste dado imediato da sociología primitiva: nela o líder é 
sem poder. Em troca de sua generosidade, o que o big-man 
obtém? Nao a realizacao de s~u desejo de poder, mas a frágil 
satisfacao de seu ponto de honra, nao a capacidade de coman
dar, mas o inocente gozo de urna glória cuja · manutencao o 
esgota. Ele trabalha em sentido próprio para a glória. A socie
dade a concede de bom grado, visto que está ocupada em sabo
rear os frutos da labuta de seu chefe. Todo bajulador vive . as 
custas daquele que o escuta. 

A partir do fato de que o prestígio do big-man nao lhe 
outorga nenhuma autoridade, segue-se que nao se pode detectar 
nele o primeiro grau na escala de poder político e que, erronea
mente, acreditava-se ver nele o lugar real do poder. Como, a 
partir disto, estabelecer urna continuidade entre o big-man e as 
demais figuras da chefia? Aqui surge urna conseqüencia neces
sária da confusao inicial entre prestígio e poder. Os poderosos 
reinos polinésios nao resultam de um desenvolvimento progres
sivo dos sistemas melanésios que tem o big-man ' porque nao 
existe, em tais sistemas, nada que possa se desenvolver: a socie
dade nao permite que o chefe transforme seu prestígio em poder. 
É preciso, portanto, renunciar decididamente a esta concepcao 
continuista das formacoes sociais e aceitar reconhecer o corte 
radical que separa as sociedades primitivas, nas quais os chefes 
sao sem poder, daquelas outras em que se desenvolve a relacao 
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·"' de poder: descontinuidade essencial das sociedades sem Estado e 
das sociedades de Estado. 

Ora, existe um instrumento conceitual que, geralmente des
conhecido dos etnólogos, permite resolver muitas dificuldades: 
trata-se da categoria da dívida. Voltemos um instante a obri
gac;ao de generosidade, a qual o chefe primitivo nao pode sub
~eter-se. Por.que a instituic;ao da chefia passa por esta obriga
c;ao? Ela expnme certamente como que urna espécie de contrato 
en~re .º ch~fe ~ sua tribo, ao cabo do qual recebe gratificac;ües 
proprias a satisfazer seu narcisismo em troca de um fluxo de 
bens q~e ele faz c~rcular ~través da sociedade. A obrigac;ao de 
g~neros1dade contem ~m s1, como vemos, um princípio igualitá
no que coloca em posic;ao de igualdade os parceiros que operam 
trocas. A sociedade "oferece" o prestígio, o chefe adquire-o em 
troca de bens. Nao existe reconhecimento de prestígio sem forne
cimento de bens. Seria, no entanto, desconhecer a verdadeira 
natureza da obrigac;ao de generosidade ver nela apenas um con
trato que garante a igualdade das partes em questao. Sob esta 
aparencia, dissimula-se a profunda desigualdade da sociedade e 
do chefe, na medida em que sua obrigac;ao de generosidade é de 
fato um dever, isto .é, urna divida. O líder encontra-se em urna 
~i~uac;ao de <lívida em relac;ao a sociedade, na medida em que ele 
e Justamente seu líder. Jamais poderá saldar esta divida, pelo 
menos durante o período em que quiser continuar a ser o líder. 
Basta que ele deixe de se-lo e a divida imediatamente é cance
lad~, pois ela marca exclusivamente a relac;ao que une chefia e 
soc1edade. No cerne da rela~ao de poder estabelece-se a rela~ao 
de dívida. · 
. Descob~imos entao este fato maior: se as sociedades primi-
t~vas sao so~iedade~ sem órgao separado de poder, isto nao signi
fica que se1am sociedades sem poder, sociedades nas quais nao 
se coloque a questao do político. Ao contrário é recusando a 
separac;ao do poder com a sociedade que a trib~ estabelece com 
seu chefe urna relac;ao de divida, pois é e/a que permanece deten-

' to~a do poder e que o exerce sobre o chef e. A relac;ao de poder 
existe: ass_ume a figura da divida que o líder deve pagar para 
sempre. O eterno endividamento do chefe garante para asocie
dade, que ele permanece exterior ao poder e que nao se tomará o 
seu orgao separado. Prisioneiro de seu desejo de prestígio o 
chefe selv~~em aceita submeter-se ao poder da sociedade, ~a
gando a divida que todo exercício de poder institui. Ao estender 
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urna armadilha para o chefe que nela cai, tomado por seu desejo, 
a tribo garante-se contra o risco mortal de ver o poder político 
separar-se dela para voltar-se contra ela: a sociedade primitiva é 
a sociedade contra o Estado. 

Devido ao fato de a relac;ao de dívida pertencer ao exercício 
do poder, devemos estar capacitados para detectá-la em todos os 
lugares em que o poder se exerce. É o que nos ensinam os reinos 
polinésios ou outros. Quem paga aqui a dívida? Quem sao os 
endividados? Sabemos muito bem serem aqueles que os reis, 
sumos sacerdotes ou déspotas denominam "gente do povo", ·cuja 
dívida toma o nome de tributo que devem aos dominadores. 
Resulta deste fato que o poder está sempre acompanhado dá 
dívida e que, ao contrário, a presenc;a da dívida significa a do 
poder. Aqueles que, em qualquer· tipo de sociedade, detem o 
poder, afirmam sua realidade e provam que o exercem impon do 
aqueles submetidos a este poder o pagamento do tributo. Deter o 
poder e impor ~tributo é urna coisa só, e o primeiro ato do dés
posta consiste em proclamar a obrigac;ao de pagá-lo. Sinal e 
verdade do poder, a dívida cruza de um lado a outro o campo do 
político e é imanente ao social como tal. 

. Isto quer dizer que, como categoria política, ela oferece o 
ctitério justo através do qual se avalia o ser das sociedades. 
A natureza da sociedade muda com o sentido da dívida. Se a re
lac;ao da dívida vai da chefia para a sociedade, é porque esta 
última permanece indivisa, é porque o poder permanece proje
tado sobre o corpo social homogeneo. Se, ao contrário, a dívida 
vai da sociedade para a chefia, é que o poder encontra-se sepa
rado da sociedade para concentrar-se nas maos do chefe, é que o 
ser desde entao heterogeneo da sociedade contém a divisao entre 
dominadores e dominados. Em que consiste o corte entre socie
dades nao divididas e sociedades divididas? Ele ocorre quando 
existe reviravolta do sentido da dívida, quando a instituic;ao 
desvía em seu proveito a relac;ao de poder para voltá-la contra a 
sociedade, desde entao dividida entre urna base e um citno para 
o qual sobe sem cessar, convertido em tributo, o eterno reconhe
cimento da dívida. A ruptura no sentido de circulac;ao da divida 
opera entre as sociedades urna tal partilha . que ela é impensável 
na continuidade: nao existe desenvolvimento progressivo, nao 
existe figura do social intermediário entre a sociedade nao divi
dida e a sociedade dividida. A concepc;ao da História como con
tinuum de formac;oes sociais que se engendram mecanicamente, 
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" urnas a partir de outras, proíbe-se de articular os verdadeiros 
problemas, em sua _cegueira diante do fato macico da ruptura e 
da descontinuidade. Por que a sociedade primitiva cessa, em 
determinado momento, de codificar o fluxo do poder? Por que 
permite que a desigualdade e a divisao enraízem ·no corpo social 
a morte que ela até entao esconjurava? Por que os Selvagens 
realizam o desejo de poder do chefe? Onde nasce a aceitacao da 
servidao? 

A leitura atenta do livro de Sahlins suscita a cada instante 
semelhantes interrogacoes. Ele mesmo nao as formula explici
tamente, pois o preconceito continuísta age como um verdadeiro 
obstáculo epistemológico a lógica da análise conduzida. Ve-se, 
porém, que seu rigor o aproxima infinitamente de urna tal ela
boracao conceitual. Ele nao se engana absolutamente em relacao 
a oposicao entre o desejo de igualdade da sociedade e o desejo de 
poder do chefe, oposicao que pode chegar até o assassínio do 
líder. Foi o que aconteceu entre a populacao de Paniai que, antes 
de matar seu big-man , lhe explicou: " ... voce nao deve ser o 
único rico entre nós. Deveríamos ser todos iguais e é preciso que 
voce seja nosso igual' '. É o discurso da sociedade contra o poder, 
ao qual faz eco o discurso invertido do poder contra a sociedade, 
claramente enunciado por um outro chefe: " Sou um chefe nao 
porque as pessoas me amam, mas porque me devem dinheiro e 
tem medo". Primeiro e único entre os especialistas de antropo
logia economica, Sahlins lanca as bases de urna nova teoria d~ 
sociedade primitiva, na medida em que nos permite medir o imen
so valor heurístico da categoria economico-política da dívida. 

É preciso finalmente notar que a obra de Sahlins fornece 
um documento essencial ao dossie de um debate, que, sendo 
furtivo até o momento, nao poderia, no entanto, demorar muito 
para se inscrever na ordem do dia: o que dizer do marxismo na 
etnologia e da etnologia no marxismo? Trata-se de urna interro
gacao cujo alcance é vasto, pois vai muito além da pacífica lica 
universitária. Evoquemos simplesmente os termos de um pro
blema que será levantado mais cedo ou mais tarde. O marxismo 
nao é somente a descricao de um sistema social particular (o 
capitalismo industrial) , é igualmente urna teoria geral da His
tória e da mudanca social. Esta teoria coloca-se como a ciencia 
da sociedade e da história, desenvolve-se através da concepcao 
materialista do movimento das sociedades e descobre a lei deste 
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movimento. Há, portanto, urna racionalidade da História, o ser 
e o devir do real sócio-histórico provem, em última instancia, das 
determinacües economicas da sociedade: no final das contas, 
é o jogo e o desenvolvimento das forcas produtivas que determi
nam o ser da sociedade e é a contradicao entre o desenvolvimento 
das forcas produtivas e as relacües de producao que cortstitui a 
própria substancia e a lei da História, ao acarretar a mudanca 
social e a inovacao. A teoria marxista da sociedade e da história é 
um determinismo economico que afirma a prevalencia da infra
estrutura material. A história é pensável porque racional, é ra
cional por ser natural, como o diz Marx em O Capital: "O desen-. 
volvimento da formacao economica da sociedade é assimilável a 
marcha da natureza e a sua história ... " . Segue-se que o mar
xismo, enquanto ciencia da sociedade humana em geral, encon
tra-se apto a pensar todas as formacoes sociais das quais a his
tória oferece o espetáculo. ' Trata-se de urna aptidao e, mais 
ainda, de urna obrigacao de pensar todas as sociedades, a fim de 
que a teoria encontre sua validacao por toda parte. Os marxistas 
nao podem, portanto, deixar de pensar na sociedade primitiva. 
Sao obrigados a isto pelo continuísmo histórico afirmado pela 
teoria que reivindicam. 5 

Quando os etnólogos sao marxistas, submetem evidente
mente a sociedade primitiva a análise que evoca e possibilita o 
instrumento de que dispoem: a teoria marxista e seu determi
nismo economico. Devem, em conseqüencia, afirmar que, mes
mo nas sociedades bem anteriores ao capitalismo, a economia 
ocupa urna posicao central, decisiva. Com efeito, nao existe a 
menor razao para que as sociedades primitivas, por exemplo, 
constituam excecao a regra geral que engloba todas as socie
dades: as forcas produtivas tendem a desenvolver-se. Somos 
assim levados a formular duas perguntas muito simples: a eco
nomia é central nas sociedades primitivas? Observa-se nelas a 
tendencia das forcas produtivas a desenvolver-se? Sao exata
mente respostas a estas interrogacoes que o livro de Sahlins for
mula. Ele nos ensina ou nos recorda que, nas sociedades primi-

5. Muito mais que no ''marxismo'' de Marx pensamos no marxism o daqueles em 
rela f40 a quem Marx n4o escondía seu desprezo, quando dizia a Engels: ' 'T udo o que sei é 
que n4o sou marxista " (citado in M axim ilien Rubel: Marx critique du marxisme, p . 21, 
Payot, 1974 ). Epígonos sem talento, os marxistas contempordn~os proclamam orgulho· 
samente que seu pensamento (!) nada tem a ver com o marxism o ''vulgar ' '. Seria o deles 
tao distinto? 
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tivas, a economia nao é urna "máquina" com funcionamento 
autonomo. É impossível separá-la da vida social, religiosa, ri
tual, etc. Nao somente o campo economico nao determina o ser 
da sociedade primitiva, masé a sociedade que determina o lugar 
e os limites do campo do economico. Nao somente as forcas 
produtivas nao tendero ao desenvolvimento, mas a vontade de 
subproducao é inerente ao MPD. A sociedade primitiva nao é o 
joguete passivo do jogo cego das forcas produtivas, é, ao contrá
rio, a sociedade que exerce sem cessar um controle rigoroso e deli
berado sobre sua capacidade de producao. É o social que regula
menta o jogo economico, é, em última instancia, o político que 
determina o economico. As sociedades primitivas siio "máqui
nas" antiprodu~iio. Qual é, en tao, o motor da história? Como 
deduzir as classes sociais da sociedade sem classes, a divisao da 
sociedade indivisa, . o trabalho alienado da sociedade que só 
aliena o trabalho do chefe, o Estado da sociedade sem Estado? 
Mistérios. Resulta de tudo isto que o marxismo nao pode pensar 
a sociedade primitiva porque a sociedade primitiva nao é pensá
vel nos limites desta teoria da sociedade. A análise marxista vale , 
talvez pa~a as sociedades divididas ou para sistemas nos quais, 
aparentemente, a esfera da economia é central (o capitalismo). 
Urna tal análise é, mais do que estranha, obscurantista, quando 
quer aplicar-se as sociedades nao divididas, as soci~dades que se 
poem na recusa da economia. Nao sabemos se é ou nao fácil ser 
marxista em filosofia, mas por outro lado vemos que é impossível 
se-lo em etnología. 

Dizíamos que o grande trabalho de Marshall Sahlins é 
iconoclasta e saudável. Ele demole as mistificac0es e imposturas 
com as quais as ciencias ditas humanas se contentam com muita 
freqüencia. Mais preocupado em elaborar a teoria a partir dos 
fatos do que em adaptar os fatos a teoria, Sahlins nos mostra que 
a pesquisa só pode ser viva e livre, pois um grande pensamento 
pode perecer, ao degradar-se em teologia. Economistas forma
listas e antropólogos marxistas apresentam em comum o fato de 
serem incapazes de refletir sobre o hornero das sociedades primi
tivas sem incluí-lo nos contextos éticos e conceituais provindos 
do capitalismo ou da crítica do capitalismo. Seus irrisórios em
preendimentos temo mesmo lugar de nascimento, produzem os 
mesmos efeitos: uns e outros fazem urna etnologia da miséria. 
O grande mérito de Sahlins é ajudar-nos a compreender a misé
ria de sua etnologia. 

9. O retomo das Luzes* 

Eu me explicarei, mas será tomar o cuidado mais 
inútil ou o mai supérfluo, pois tudo o que direi só 
poderia ser entendido por aqueles a quem nlo há 

necessidade de dize-lo .. 
J. J. Rousseau 

Pierre Birnbaum honra-me bastante e eu seria o último a me 
queixar da vizinhanca em que ele me situa. Este nao é, entre
tanto, o mérito principal de seu ensaio. Com efeito, tal escrito 
me parece m'1ito digno de interesse na medida em que é, de 
alguma maneira, anonirno (como um documento etnográfico): 
quero dizer que semelhante trabalho é absolutamente ilustrativo 
de urna rnaneira, muito divulgada naquilo que se denomina as 
ciencias sociais, de abordar (de nao abordar) a questao do polí
tico, isto é, a questao da sociedade. Sem querer detectar seus 
aspectos comicos e nao me detendo muito tempo diante da con
juncao, aparentemente inevitável para alguns, entre a seguranca 
do tom e a falta de nitidez das idéias, tentarei delimitar pouco a 
pouco o lugar "teórico" a partir do qual Birnbaum produziu 
seu texto. 

Nao o farei sem corrigir inicialmente alguns erros e preen
cher algumas lacunas. Parece, segundo o autor, que convido 
meus contemporaneos "a invejar o destino dos Selvagens". Can
dura ou astúcia? Assim corno o astronomo nao incita ninguérn a 
invejar o destino dos astros, nao milito a favor do mundo dos 
Selvagens. Birnbaum me confunde com os promotores de urna 
empresa da qual nao sou· acionista (R. Jaulin e seus acólitos). 
Birnbaum nao sabe entao distinguir as diferen~as? Como ana
lista de um certo tipo de sociedade, tento desvendar modos de 
funcionamento e nao elaborar programas. Contento-me em des-, 
crever os Selvagens, mas talvez seja ele quem os ache bons. 
Deixemos, portanto, de lado estas tagarelices fúteis e pouco ino-

• Publicado na Revue fran~aise de science politique, n~ 1, París, Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiqu.es, fevereiro de 1977. 



" 

\ 

146 
' 

PIERRE CLASTRES 

centes, relativas ao retorno do bom selvagem. Por outro lado, as 
referencias constantes de Birnbaum a meu livro sobre os Guayaki 
me deixam um tanto perplexo. Imaginaria ele por acaso que esta 
tribo constitua meu único ponto de apoio etnográfico? Neste 
caso, ele deixa transparecer em sua informacao urna lacuna 
inquietante. Minha apresentacao de fatos etnográficos relativos 
a chefia indígena nao é absolutamente nova. Paira, a ponto de se 
tomar monótona, nos escritos de todos os viajantes, missioná
rios, cronistas e etnógrafos que, desde o início do século XVI , 
se sucedem no Novo Mundo. Nao fui eu quem, sob este ponto de 
vi~ta, descobriu a América. Acrescentarei igualmente que meu 
trabalho é ainda mais ambicioso do que possa parecer a Birn
baum. Nao é somente sobre as sociedades primitivas·americanas 
que ten to refletir, mas sobre a sociedade primitiva em geral, na 
medida em que se agrupam sob este conceito todas as sociedades 
primitivas particulares. Depois de prestar estes diversos esclare
cimentos, passemos agora as coisas sérias. 

Com rara clarividencia, Bimbaum inaugura seu texto me
diante um erro que prenuncia mal a seqüencia: "Há muito, 
escreve, interrogamo-nos sobre as origens da dominacao polí
tica ... ". É exatamente o contrário: jamais nos interrogamos 
sobre a questao da origem, pois, desde a antiguidade grega, 
o pensamento ocidental sempre tomou a divisa.o social em domi
nantes e dominados como imanente a sociedade como tal. 
Apreendida como urna estrutura ontológica da sociedade, como 
o estado natural do ser social, a divisa.o entre Senhores e Súditos 
foi constantemente pensada como pertencente a essencia de toda 
sociedade real ou possível. Nesta concepcao do social nao pode
ria haver nenhuma origem para a dominacao política, posto que 
ela é consubstancial a sociedade humana, posto que é um dado 
imediato da sociedade. Daí a grande estupefacao dos primeiros 
observadores das sociedades primitivas: sociedades sem divisio, 

· chefes sem poder, gente "sem.fé , sem lei, sem rei". Que discursos 
poderiam os europeus a partir de entao manter a respeito dos 
Selvagens? Ou colocariam em questao sua conviccao de que a 
sociedade nao pode pensar-se sem a divisa.o, admitindo ao mes
mo tempo que os povos primitivos constituíam sociedades no 
sentido pleno do termo; ou entio decidiriam que um agrupa
mento nao dividido, no qual os chefes nao mandam e ninguém 
obedece, náo pode ser urna sociedade. Os Selvagens, em conse-
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qüencia, sao verdadeiramente selvagens e convém civilizá-los, 
"policiá-los". Eisa via teórica e prática que, unanimemente, os 
Ociden tais do século XVI nao deixaram de seguir. Com urna 
exce<;ao apenas: a de Montaigne e La Boétie, o primeiro talvez 
sob a influencia do segl,Jndo. Eles e somente eles pensaram 
contra a corrente, o que, é claro, escapou a Birnbaum. Ele nao é 
com certeza nem o primeiro nem o último a caminhar no contra- · 
senso, mas, como La Boétie nao tem necessidade de mim para se 
defender, gostaria de voltar a intencao que anima Bimbaum. 

Aonde ele quer chegar? Seu alvo (ou pelo menos seu per
curso) é perfeitamente claro. Trata-se para ele de estabelecer que 
"a sociedade contra o Estado apresenta-se ( ... )como urna socie~ 
dade de total constrangimento". Em outros termos, se a socie
dade primitiva ignora a divisa.o social, é ao preco de urna alie
na<;ao bem mais assustadora, aquela que submete a comunidade 
ao sistema esmagador das·.hormas, que a ninguém é permitido 
alterar. O "controle social" exerce-se aí de maneira absoluta: 
nao se trata mais da sociedade contra o Estado, é a sociedade 
contra o indivíduo. Ingenuamente, Bimbaum nos explica por 
que sabe tanto sobre a fociedade primitiva: leu Durkheim. Leitor 
confiante, nenhuma dúvida se apodera dele. A opiniao de Dur
kheim sobre a sociedade primitiva é realmente a verdade da 
sociedade primitiva. Mas continuemos. Resulta daí que asocie
dade dos Selvagens se distingue, nao pela liberdade individual 
dos homens, mas pela "preeminencia do pensamento místico e 
religioso que simboliza a adoracao do todo". Birnbaum perdeu 
aí a oportunidade de apresentar urna fórmula de choque. Eu a 
forneco. Ele pensa, mas sem conseguir exprimí-lo, que o mito é o 
ópio do Selvagem. Humanista e progressista, Birnbaum deseja 
naturalmente a liberacao dos Selvagens: é preciso desintoxicá-los 
(é preciso civilizá-los). Na realidade, tudo isto é risível. Birn
baum nao se dá absolutamente conta de que seu ateísmo de su
búrbio,' solidamente enraizado em um cientismo já fora de moda 
no fim do século XIX, vai diretamente ao encontro, para os jus
tificar, do discurso mais grosseiro dos empreendimentos missio
nários e da prática mais brutal do colonialismo. Nao há de que se 
orgulhar. ' . 

Encarando por outro lado a questao da relacao entre socie-
dade e chefia, Birnbaum chama em seu socorro um outro emi
nente especialista das sociedades primitivas, J. W. Lapierre, cuja 
opiniao adota: " ... o chefe ( ... ) tem o monopólio do uso da pa-
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" lavra legítima e( ... ) ninguém pode tomar a palavra para opor-se 
a do chefe sem cometer um sacrilégio condenado unanimemente 
pela opiniao pública". Eis pelo menos alguém que fala claro. 
Mas o professor Lapierre é bastante peremptório. E de onde vem 
tanta sabedoria? Em que livro leu isto? Será que está medindo 
bem o conceito sociológico de legitimidade? Entao os chefes de 
que fala detem o monopólio da palavra legítima? E o que esta 
palavra legítima diz? Teríamos muita curiosidade em sabe-lo. 
Assim, ninguém poderia, "sem cometer um sacrilégio", opor-se 
a est~ palavra? Mas, entao, sao monarcas absolutos, Átilas ou 
Faraos! Desde entao perdemos tempo refletindo sobre a legiti
midade das palavras deles, pois, se sao os únicos a falar, é 
porque mandam; se mandam, é porque detem o poder político; 
se detem o poder político é porque a sociedade se encontra divi
dida entre Senhores e Súditos. Um aparte: interesso-me no mo
mento pelas sociedades primitivas e nao pelos despotismos ar
caicos. Lapierre-Birnbaum, a fim de economizar urna leve contra
dicao, deveria escolher: ou a sociedade primitiva sofre o "cons
trangimento total" de suas normas, ou entao é dominada pela 
"palavra legítima do chefe". Deixemos, portanto, o professor 
meditar e voltemos ao aluno que tem visivelmente necessidade de 
exp1icac0es suplementares, por mais rápidas que sejam. 

O que é urna sociedade primitiva? É urna sociedade nao 
dividida, homogenea, tal que, se ignora a ·diferenca entre ricos e 
pobres, a fortiori dela encontra-se ausente a oposicao entre 
exploradores e explorados. Mas isto nao é o essencial. Dela 
encontra-se sobretudo ausente a divisao política entre domi
nantes e dominados: os "chefes" nao estao lá para mandar 
ninguém é destinado a obedecer, o poder nao se encontra sepa: 
rado da sociedade que, como totalidade una, é a sua detentora 
e~clusiva. Escrevi mais de urna vez 1 (e, pelo visto, nio foi sufi
ciente) que o poder só existe em seu exercício: um poder que nao 
se exercita nao é nada. O que ~ sociedade primitiva faz do poder 
que ela detém? Ela o exerce, é claro, e primeiro sobre o chefe, 

, a fim de impedi-lo precisamente de realizar um eventual desejo 
de poder, a fim de impedi-lo de bancar o chefe. Mais geral
mente, a sociedade exerce seu poder tendo em vista conservá-lo, 

1 .. Ver, po.r ex_emplo, "!.A question du pouvoir dans les socittts primitives ", 
l?terrogat1on , revista mternacional de pesquisa anarquista , 7, 1976 (capitulo 6 do presente 
lt~ro ). Ver tam btm m eu pre/dcio ao Jivro de M . Sahlins, Gallimard, 1976 (capitulo ante
rior). 
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impedir a separacao deste poder, conjurar a irrupcao da divisao 
no corpo social, a divisao entre Senhores e Súditos. Em outros 
termos, o exercício do poder pela sociedade, tendo em vista ga
rantir a conservacao de seu ser indiviso, coloca o ser social em 
relacao consigo mesmo. . 

Qual é o terceiro termo que estabelece esta relacao? É justa
mente o que causa tanta preocupacao a Birnbaum-Durkheim 
é o mundo do mito e dos ritos, é a dimensao do religioso. O se; 
social primitivo está relacionado consigo mesmo pela mediacao 
da religiao. Bimbaum ignora ,que só há sociedade sob o signo da 
Lei? É provável. A religiao garante assim a relacao da sociedade 
com sua Lei, isto é, com o conjunto das normas que regula
mentam as relacoes sociais. De onde vem a Lei? Qual é 'aterra 
natal da Lei como fundamento legítimo da sociedade? É o tempo 
de antes da sociedade, o tempo mítico, é o espaco dos Ances
trais, dos heróis culturais, dos deuses, ao mesmo tempo imediato 
e infinitamente longínquo. Foi ali que se instituiu a sociedade 
como corpo indiviso, foram eles que editaram a Lei como sis
tema de suas normas, esta Lei que a religiao tem por missao 
t_ransmitir e fazer respeitar eternamente. O que quer isto dizer? 
E que a sociedade encontra seu fundamento no exterior de si 
mesma e nao é autofundadora de si mesma: a fundacao da 
sociedade primitiva nao releva de decisao humana, mas da acao 
dos divinos. Diante desta idéia, desenvolvida de maneira absolu
tamente original por Marcel Guachet, Bimbaum se declara sur
pr~endido. Com efeito, como é surpreendente que a religiio nao 
seJa ó~io, que o fato religioso, longe de agir como "superestrutura 
da soc1edade", seja, ao contrário, imanente ao ser social primi
tivo, como é surpreendente que esta sociedade deva ser lida como 
umfato social total! 

Será que agora Bimbaum-Lapierre, apóstolo um pouco 
atrasado das Luzes, ve melhor o que a palavra do chefe selvagem 
tem de legítimo? Tendo todos os motivos para duvidar disto, 
p~sso a precisá-lo para ele. p discurso do chefe é legítin]o por 
dizer a tradicao (e a este título é claro que nao tem o monopólio 
dela) - respeitemos as normas ensinadas pelos Ancestrais! Nao 
mudemos nada na ordem da Lei - , é legítimo por dizer a Lei que 
funda para sempre a sociedade como corpo indiviso, a Lei que 
e.xorciza o espectro da divisao, a Lei encarregada de garantir a 
hberdade dos homens contra a dominacao. Titular do posto de 
porta-voz da Lei ancestral, o chefe nao pode ir além dela; nao 
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pode, sem correr os mais graves riscos, colocar-se como legisla
dor de sua própria sociedade, substituir a lei de seu desejo a Lei 
da comunidade. A que poderiam conduzir, em urna sociedade 
indivisa, a mudanca e a inovacao? Unicamente a divisao social 
a dominacao de alguns sobre o resto da sociedade. Depois disto: 
Birnbaum pode perorar sobre a natureza opressiva da sociedade 
primitiva ou ainda sobre minha concepcao organicista da socie
dade. Será que ele nao compreende o que le? A metáfora da 
colméia (metáfora e nao modelo) nao é minha, mas dos índios 
Guayaki. Com efeito, estes irracionalistas se permitem, contra 
toda lógica, comparar-se a urna colmeia quando comemoram a 
festa do mel! Isto nao aconteceria a Bimbaum. Ele pelo menos 
nao é poeta, mas um sábio que tem a fria Razao a seu favor. Que 
a guarde.2 

Na página 10 de seu ensaio, Birnbaum declara que me 
encontro "na impossibilidade de dar urna explicacao sociológica 
do nascimento do Estado". Mas eis que na página 19 parece que 
este nascimento "pode agora explicar-se através de um rigoroso 
determinismo demográfico ... ". Em suma: o leitor que escolha. 
Alguns esclarecimentos poderao guiar esta escolha. Efetiva
mente, até o momento, eu nao disse nada relativo a origem do 
Estado, isto é, relativo a origem da divisao social a origem da 
dominacao. Por que? Porque se trata de urna q~estao (funda
mental) de sociologia e nao de teologia ou de filosofia da His
tória. Em outros termos, o colocar a questao da origem remete a 
analítica do social: mediante que condic0es a divisao social pode 
surgir na sociedade indivisa? Qual é a natureza das forcas sociais 
que levaram os Selvagens a aceitar a divisao entre Senhores e 
Súditos? Quais sao as condic0es da morte da sociedade primitiva 
com~ s?ciedade .indivisa? Genealo~a do Malencontro, procura 
do chnamen social, que, é claro, so se podem buscar na inter
rogacao do ser social primitivo: o problema da origem é estri
tamente sociológico e nem Condorcet, nem Hegel, Comte ou En
gels, Durkheim ou Bimbaum poderao nos socorrer em re
lacao ~ ele. Para compreender a divisao social, é preciso partir 
da soc1edade que existia para impedi-la. Quanto a saber se posso 

. 2. Se Birnbaum se interessa pelas concepf tJes organicistas da sociedade, deveria /er 
Lerot-Go~rhan (Le Geste et la Paro/e ). Ficard muito satisfeito. Agora, uma perg untinha. 
Na América do Su/, os brancos se denominam a si próprios racionais . Em relaf40 a quem ? 
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ou nao articular urna resposta a questao da origem do Estado, 
ainda nao sei muito bem e Birnbaum ainda menos. Esperemos, 
trabalhemos. Nao há pressa. 

Duas palavras agora a propósito de minha teoria sobre a 
origein do Estado: "um rigoroso determinismo demográfico" 
explica sua aparicao, é o que Birnbaum me faz dizer, numa gag 
perfeita. Seria um verdadeiro alivio se, de urna só pernada, 
pudéssemos passar do crescimento demográfico A instituicio do 

· Estado. Entao teríamos tempo de nos ocupar com outras coisas. 
Infelizmente, os fatos nao sao tao simples. Substituir um mate
rialismo demográfico ao materialismo economico? Nem por isso 
a piramide deixaria de se apoiar elll seu ápice. Por outro lado, 
o que é certo é que os etnólogos, historiadores e demógrafos 
compartilharam durante muito tempo unia falsa certeza, a 
saber, que a populacao das sociedades primitivas era forcosa
mente fraca, estável, inerte. Pesquisas recentes demonstram o 
contrário: a demografia primitiva. evolui e, na maior parte das 
vezes, no sentido do crescimento. Quanto a mim, tentei demons
trar que, sob certas condic0es, a demografia ni.o pode deixar de 
exercer efeitos sobre a sociologia e que este parametro, A seme
lhanca dos outros (nao mais, mas nem menos), deverá ser 
levado em contase quisermos determinar as condic0es de possi
bilidade de mudanca na sociedade primitiva. Daí a urna deducao 
do Estado ... 

Como todo mundo, Birnbaum acolhia placidamente aquilo 
que a etnologia ensinava: as sociedades primitivas sao as socie
dades sem Estado - sem órgao separado do poder político. 
Muito bem. Levando a sério, por um lado, as sociedades primi
tivas e, por outro, o discurso etnológico sobre esta8 sociedades, 
eu me pergunto por que sao sem Estado, por que o poder nio se 
encontra separado do corpo social. Convenco-me pouco a pouco 
de que esta nao-separacao do poder, que esta nio-divisio do ser 
social nio sio devidas a um estado fetal ou embrionário das 
sociedades primitivas, a um inacabamento ou incompletude, 
mas dizem respeito a um ato sociológico, a urna instituicio da 
socialidade como recusa da divisao, como recusa da dominacio. 
Se as sociedades primitivas sao sem Estado, é porque sao contra 
o Estado. De imediato, Birnbaum, e mu1tos outros, ji nao estao 
mais de acordo. Isto os perturba. Aceitam de boa vontade o sem 
Estado, mas o contra o Estado ... Alto lá! Protesto. geral. E Marx? 
E Durkheim? E nós? Entio nio se pode mais continuar a rumi-
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" nar tranqüilamente? Nao podemos mais continuar a contar nos
sas historinhas? Ah, nao! Isto nao vai ficar assim! Em suma, 
estamos diante de um caso interessante daquilo que a psicanálise 
denomina resisténcia. Percebemos muito bem aquilo a que todos 
estes doutores resistem e que a terapeutica será de longa du
ra~ao. 

É de se temer que os leitores de Birnbaum se cansem de ter 
de escolher sem parar. Com efeito, o autor, a página 9, fala de 
meu "voluntarismo que deixa de lado toda explica~ao estrutural 
do Estado", para constatar a página 20 que abandono "a di
mensao voluntarista que anima o Discours de La Boétie ... ". 
Ao que parece, pouco habituado a pensar iogicamente, Bim
baum confunde dois planos distintos de reflexao: um plano· teó
rico e um plano prático. O primeiro articula-se em torno de urna 
questao histórica e sociológica: qual é origem da domin~ao? 
O segundo remete a urna questao política: que devemos fazer 
para abolir a domina~ao? Nao é o caso de abordar esta última 
questao. Voltemos, portanto, a primeira. Parece-me que Bim
baum simplesment~ nao leu meu breve ensaio sobre La Boétie. 
Claro que nada o obriga a faze-lo, mas por que, entao, toma da 
pena para escrever a respeito de coisas sobre as quais nao possui 
a menor idéia? Citarei a mim mesmo, quanto ao caráter volun
tário da servidlo e ao objetivo propriamente antropológico do 
Discours de La Boétie: "Pelo fato de nao ser deliberada, esta 
vontade recupera entao sua verdadeira identidade: ela é o de
sejo" (p. 117). Um aluno de vestibular já sabe de tudo isto: que o 
desejo remete ao inconsciente, que o desejo social remete ao 
inconsciente social e que a vida sócio-política nao se desenrola 
unicamente na contabilidade das vontades conscientemente ex
pressas. Para Birnbaum, cujas concep~oos psicológicas devem 
datar da metade do século XIX, a categoria do desejo é sem 
dúvida a pomografia, enquanto que a vontade é a Razao. De 
minha parte, tento delimitar o campo do desejo como espa~o do 
político, estabelecer que o desejo de poder nao pode realizar-se 

, sem o desejo inverso e simétrico de submissio. Tento mostrar 
que a sociedade primitiva é o lugar de repressio deste duplo mau 
desejo e me pergunto: em que condi~oos este desejo é mais pode
roso que sua repressio? Por que a comunidade dos lguais se 
divide em Senhores e Súditos? Como o respeito da Lei pode ceder 
ao amor do Uno? 
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Nao estaremos nos aproximando da verdade? Parece que 
sim. O que permitirla, finalmente, analisar tudo isso nio seria a 
questao do chamado marxismo? É exato que utilizei, a fim de 
descrever a antropologia que o reivindica, a expressao (que 
parece entristecer Birnbaum) "pantanal marxista". Foi em um 
momento de excessiva benevolencia. O estudo e a análise do 
pensamento de Karl Marx é urna coisa, o exame de tudo aquilo 
que se afirma "marxista" é outra. No que diz respeito ao "mar
xismo" antropológico - a antropologia marxista-, urna evi
dencia com~a a despontar (lentamente): a dita "antropologia" 
constitui-se através de urna dupla impostura. Por um lado, · 
é urna impostura em sua afirm~ao desavergonhada de um rela
cionamento qualquer com a letra e o espirito do pensamento 
marxista; por outro lado, é urna impostura em seu projeto faná
tico ·de dizer "cientificamente" o ser social da sociedade primi
tiva. Os "antropólogos marxistas" esta.o pouco ligando para as 
sociedades primitivas! Elas nem sequer existem para estes teó
logos obscurantistas que só sabem falar de sociedades "pré-capi
talistas". Nada fora do Santo Dogma! A Doutrina antes de tudol 
E principalmente antes da realidade do ser social. 

As ciencias sociais (e sobretudo a etnologia) sao atualmente, 
como sabemos, o palco de urna poderosa tentativa de investi
mento ideológico. Marxiza~ao! Ladra a direita que, finória como 
de costume, há muito perdeu o hábito de compreender. Mas, 
ao que me parece, Marx nao tem muito a ver com tudo isto. 
Enxergava um pouco mais adiante que o nariz de Engels e via de 
longe chegarem os "marxistas" de cimento armado. A ideologia 
de combate dessa gente, sombria, elementar, dominadora (nao 
diz nada a Bimbaum a domina~ao?), é reconhecida sob estas 
máscaras intercambiáveis que recebem o nome de leninismo, 
stalinismo, maoísmo (seus partidários há algum tempo se mos
tram espertos). ~esta ideologia de conquista do poder total (nao 
diz nada a Bimbaum o poder?), é esta ideologia de granito, dura 
de destruir, que Claude Lefort come~ou a petfurar. 3 

No final das contas, nao seria este o lugar a partir do qual 
Birnbaum ten ta falar (o pantanal no qual ele parece ter vontade 
de pisotear?)? Nio seria para este empreendimento que ele quer 
trazer sua modesta contribui~ao? Depois disto ele nio tem medo 

3. Ver Un homme en trop. Réflexions sur 1 ' Archipel du Goulag . Éli. du Seuil, 
1976. 
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de me falar em liberdade, em pensamento, em pensamento da 
liberdade. Que ousadia! 

No que diz respeito a suas observa~oos maliciosas a propó
sito de meu pessimismo, textos como os dele nao sao absolu
tamente de natureza a me tomar otimista. Posso, no entanto, 
garantir urna coisa a Birnbaum: nao sou derrotista. 10. Os marxistas e sua antropologia* 

Tradu9iio: Bento Prado Jr. 

Nao é muito divertido, masé necessário refletir um pouco 
sobre a antropologia marxista, suas causas e seus efeitos, vanta
gens e inconvenientes. Pois se, de um lado, o etnomarxismo 
constitui urna corrente ainda poderosa das ciencias humanas, a 
etnologia dos marxistas é, de outro lado, de urna nulidade abso
luta, ou, antes, radical: é nula em sua pr6pria raiz. Eis por que 
nao é necessário entrar no pormenor das obras: podemos, sem 
dificuldade, considerar o conjunto da abundante produ~ao dos 
etnomarxistas como um bloco homogeneo igual a zero. Convém 
portanto interrogar a respeito desse nada paradoxalmente trans-, 
bordan te de ser (veremos de que ser se trata), desta conjun~ao 
entre discurso marxista e sociedade primitiva. 

Antes de mais nada, algumas balizas históricas. A antro
pología francesa desenvolveu-se, nos últimos vinte anos, gra~as a 
promo~ao institucional das ciencias sociais ( cria~ao de várias ca
deiras de etnologia na Universidade e no C.N.R.S.), mas tam
bém na esteira de urna empresa muito considerável por sua ori
ginalidade, da iniciativa de Lévi-Strauss. Assim, a etnologia 
desenvolveu-se, até data recente, predominantemente sobo signo 
do estruturalismo. Mas, há mais ou menos dez anos, produziu-se 
urna mudan~a da tendencia: o marxismo ( ou o que é chamado. de 
marxismo) impos-se pouco a pouco como urna linha importante 
da pesquisa antropológica, reconhecida por numerosos pesqui-

• Publicado na revista Libre , n~ 3, París, Payot, 1978, p . 135-149, coma seguinte 
nota: •'Estas pdginas foram redigidas por Pierre Clastres alguns dios antes de sua marte. 
Ele n4o póde garantir a transcrif4o e a revis4o e dal alguns problemas de deciframento do 
manuscrito. As palavras duvidosas s4o colocadas entre colchetes. As palavras ou expres
saes ileglveis foram deixadas em branca ''. 
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sadores nao-marxistas corno discurso legítimo e respeitável sobre 
as sociedades estudadas pelos etnólogos. O discurso estrutura
lista cedeu assim seu lugar ao discurso marxista, como discurso 
dominante na antropologia. 

Por que raz0es? Invocar, em tal ou qual marxista, um 
talento superior ao de Lévi-Strauss, por exemplo, provocarla a 
hilaridade geral. Se os marxistas brilham, nao é por seu talento, 
de que sao desprovidos, poder-se-ia dizer que por defini~ao: 
a máquina marxista nao funcionaria com precislo se seus meca
nicos tivessem o menor talento, como mostraremos a seguir. 
Atribuir, de outro lado, como se faz amiúde, a regressao do 
estruturalismo a versatilidade da moda, é permanecer apenas na 
superficie do fenomeno. Na medida em que o discurso estrutu
ralista veicula um pensamento vigoroso (um pensamento), ele é 
transconjuntural e indiferente a moda: um discurso vazio é rapi
damente esquecido. Logo veremos o que resta dele. Nio se pode 
tampouco, é claro, atribuir esse recuo ao avan~o do marxismo 
em etnologia. Este estava pronto, há muito, para preencher urna 
enorme !acuna do discurso estruturalista (na realidade, como 
procuraremos mostrar, o marxismo nlo preenche absolutamente 
coisa alguma). Qual é essa lacuna onde se radica o malogro do 
estruturalisrno? É que esse discurso magno da antropologia so
cial nao /ala da sociedade. O que é esvaziado, eliminado do 
discurso estruturalista (no essencial, o discurso de Lévi-Strauss: 
pois, fora alguns discípulos, mais ou menos hábeis, no máximo 
capazes de produzir sub-Lévi-Strauss, quem slo, na realidade, 
os estruturalistas?), aquilo de que esse discurso nao pode falar, 
pois nao foi elaborado para isso, é a sociedade primitiva con
creta, seu modo de funcionamento, sua dinamica interna, sua 
econornia e sua política. 

Alguém perguntará: - mas, e o parentesco, os mitos, tudo 
isto tem algum peso? É claro. Com a exc~ao de alguns mar
xistas, todo o mundo está pronto para reconhecer a importancia 
decisiva do trabalho de Lévi-Strauss sobre As Estruturas Ele
mentares do Parentesco. Esse livro, aliás, provocou entre os 
etnólogos urna enorme infla~ao de estudos de parentesco: falam 
incansavelmente do irmao da mae ou da filha da irma. Pergun
tamo-nos se sao capazes de falar de outra coisa. Mas formu
lemos, de vez, a verdadeira questao: o discurso sobre o paren
tesco é um discurso sobre a sociedade? O conhecimento do sis
tema de parentesco de urna tribo contribui para o conheciinento 
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de sua vida social? De modo algum: depois de esmiucado um 
sistema de parentesco, nada sabemos sobre a sociedade que o 
rnobiliza, estarnos apenas no limiar. O corpo social primitivo nao 
se projeta sobre as ligac0es de sangue e de alian~a, nao é apenas 
urna máquina de fabricar rela~0es de parentesco. Parentesco nao 
é sociedade: implicarla isto que as relac0es de parentesco sao 
secundárias no tecido social primitivo? Muito ao contrário: sao 
fundarnentais. Em outros termos, mais do que qualquer oritra, a 
sociedade primitiva é impensável sem as rel~ües de parentesco, 
mas, no entanto, o estudo das relacoes de parentesco (ao menos 
tal como foi conduzido até agora) nada nos informa a respeito do 
ser social primitivo. Para que servem as rela~úes de parentesco 
nas sociedades primitivas? O estruturalismo só pode oferecer 
urna única resposta, demasiadamente larga: serve para codificar 
a proibicao do incesto. Es~3:_ fun~ao do parentesco explica que os 
homens nao sao animais, e nada mais: nao explica como o 
homem primitivo é um homem particular, diferente dos outros, 
como a sociedade primitiva. é irredutível as outras. E, no en
tanto, as relac0es de parentesco preenchem urna fun~ao determi
nada, imanente a sociedade p~mitiva enquanto tal, isto é, en
quanto sociedade indivisa, constituida por iguais: parentesco 
sociedade, igualdade, tudo um mesmo combate. Mas esta é um~ 
outra história de que falaremos em outra ocasiao. 

É no terreno da mitologia que se situa o outro grande exito 
de Lévi-Strauss. A análise dos mitos despertou menos voca~úes 
do que a análise do parentesco, entre outras raz0es, porque é 
mais difícil e porque ninguém, sem dúvida, conseguirla faze-la 
tao bem como o mestre. Quais sao as condic0es de possibilidade 
de urna tal análise? Ela é possível caso os mitos constituam um 
sistema homogeneo, sob condicao de que os mitos, como diz o 
próprio Lévi-Strauss, "se pensem uns aos outros". Os mitos 
relacionam-se uns aos outros, sao pensáveis. Muito bem. Mas o 
mito (tal mito particular) limita-se a pensar os mitos vizinhos, 
para que o mitólogo possa pensá-los a todos em conjunto? Segu
ramente nao. Ainda aqui a conce~ao estruturalista abole, de 
urna maneira particularmente clara, a rela~ao com o social: 
é a relacao dos mitos entre si que é privilegiada desde o início . ' por ebsao do lu_gar de inven~ao e de producao do mito, por elisio 
da sociedade. E certo que os mitos "se pensam uns· aos outros", 
que sua estrutura seja analisável, como o demonstra brilhante-
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" mente Lévi-Strauss; mas é num sentido secundário: pois, antes 
de mais nada, os mitos pensam a sociedade que se pensa a si 
mesma neles e talé a fun~ao deles. Os mitos constituem o dis
curso da sociedade primitiva sobre si mesma, eles envolvem urna 
dimensao sócio-política que a análise estrutural evita, natural
mente, de levar em consideracao, sobo risco de entrar empane. 
O estruturalismo só é operatório sob a condicao de cortar os 
mitos da sociedade, de apreende-los, etéreos, flutuando a boa 
distancia de seu espaco de origem. Eis por que nunca se toca a 

• •A • questao daquilo que, no entanto, se 1mp0e como a expenenc1a 
privilegiada da vida social primitiva: ou seja, a questio do rito. 
Que há de mais coletivo, com efeito, de mais social do que um 
ritual? O rito é a mediacio religiosa entre o mito e a sociedade: 
mas, para a análise estmtural, a dificuldade se origina no fato de 
que os ritos nao se pensam uns aos outros. lmpossível pensá-los. 
Pano rápido, portanto, sobre o rito e, com ele, sobre a sociedade. 

Que ·se aborde o estruturalismo por seu cume (a obra de 
Lévi-Strauss) ou que se considere este cume por suas duas ver
tentes principais (análise do parentesco; análise dos mitos), urna 
conclusio se imp0e ou a constatacao de urna ausencia: esse dis
curso elegante, freqüentemente tao rico, nao fala da sociedade. 
O estruturalismo é como urna teología sem deus: é urna socio
logia sem sociedade. 

* * * 

Conjugada a ascensio das ciencias humanas, manifestou-se 
urna forte e legítima expectativa por parte dos pesquisadores e 
dos estudantes: queremos falar da sociedade, falem-nos da socie
dade! É aí que muda a cena. Ao gracioso minueto dos estrutu
ralistas, despedidos polidamente, segue-se um outro balé, dos 
marxistas (como se autodenominam): estes já dancam um vigo
roso fandango, martelando com suas grossas botinas o chio da 

, pesquisa. Por diversas raz0es (políticas e nao científicas) o pú
blico, numeroso, aplaude. É que o marxismo, com efeito, na 
qualidade de teoría da sociedade e da história, é naturalmente 
habilitado a estender seu discurso a esfera da sociedade primi
tiva. Melhor: a lógica da doutrina marxista obriga a nao se 
negligenciar nenhum tipo de sociedade, pertence a sua natureza 
dizer a verdade a respeito de todas as forma.;0es sociais que 
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balizam a história. Eis por que, imanente ao discurso marxista 
global, está já preparado um discurso a ser enunciado sobre a 
sociedade primitiva. 

Os etnólogos marxistas constituem urna falange obscura, 
porém numerosa. Em vio procuraríamos, nesse corpo discipli
nado, urna individualidade mareante, um espírito original: todos 
devotos <la mesma doutrina, professam a mesma crenca e salmo
diam o mesmo credo; cada um zelando para que seu vizinho 
respeite de maneira ortodoxa a letra dos canticos entoados por 
esse coro pouco angélico. Alguém poderla objetar-me que nota
mos aí tendencias diferentes que se enfrentam duramente. De 
fato: cada um passa seu tempo tratando o outro de impostor 
pseudomarxista, reivindicando para si o privilégio da boa inter
preta.;io do Dogma. Nao me cabe, naturalmente, conferir a. 
quem de direito o diploma ~e marxista autentico (que se virem 
entre eles). Mas posso, em compensa~ao (por dever e nio por 
prazer), tentar mostrar que suas querelas de seitas agitam a 
mesma paróquia e que o marxismo de um nio vale muito mais 
que o do outro. · 

Seja, por exemplo, Meillassoux. Diz-se dele que seria urna 
das cab~as pensantes (pensantes!) da antropología marxista. 
Neste caso preciso, posso economizar penosos esfor~os, gra~as a 
análise pormenorizada que A. Adler consagrou a urna obra re
cente desse autor.1 Que o leitor se reporte pois a dita obra e a sua 
crítica: o trabalho de Adler é sério, minucioso, mais que átento 
(Adler, como Meillassoux - ou antes ao contrário dele -, é, 
com efeito, especialista da África). O pensador marxista deveria 
orgulhar-se de encontrar um leitor tio consciencioso e testemu
nhar-lhe seu reconhecimento: ora, aconteceu o contrário. As 
objec0es muito razoáveis de Adler (que destrói, como era de se 
esperar, a empresa do autor) Meillassoux contrap0e urna res
posta 2 que podemos resumir sem dificuldade: aqueles que nao 
estio de acordo com a antropología marxista sao partidários de 
Pinochet. Nem mais, neni menos. O que é um pouco sumário, 
embora seja muito claro. As urtigas com as sutilezas, quando se 
é um intransigente guardiao da pureza da doutrina. Meillassoux 

1. C. Meillassoux, Femmes, Greniers et Capitaux, Paris, Maspero, 1976. A . 
Adler, " L 'ethnologie marxiste: vers un nouvel ohscurantisme? ", l 'Homme, XVI (4), 
p. 118-128. 

2. C. Meillassoux, ''Sur deux critiques de 'Femmes, Greniers et Capitaux' ou 
Fahrenheit 405,5", l'Homme, XV/1(1),p. 123-128. 
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é urna espécie de integrista, tem alguma coisa do Monsenhor 
Lefebvre: o mesmo fanatismo míope, a mesma alergia incurável 
pela dúvida. É com essa farinha que se fabricam fantoches ino
fensivos. Mas quando o fantoche está no poder, ele se torna 
inquietante e recebe, por exemplo, o nome de Vichinsky: para 
o gulag, com os incréus! V oce vai aprender a colocar em dú
vida que as relac0es de producao dominam a vida social pri
mitiva! 

Meillassoux, no entanto, nao é o único, e seria injustica, 
para os demais, sugerir que ele detém o monopólio do marxismo 
antropológico. A eqüidade exige conceder, a seus colegas, ·o 
lugar que merecem. 

Seja, por exemplo, Godelier. Ele adquiriu, nos baixios da 
rua de Toumon, urna considerável reputacao de pensador mar
xista. Seu marxismo chama a atenea.o por parecer menos rugoso, 
mais ecumenico, do que o de Meillassoux. Há nele algo de 
radical-socialista (vermelho por fora, branco por dentro). Seria, 
portanto, um oportunista? Nao vem que nao tem! Trata-se de 
um atleta do pensamento: enipreendeu a síntese entre o estru
turalismo e o marxismo. É de ve-lo saltitando de Marx a Lévi
Strauss (Saltitar! Como se se· tratasse de um passarinho: sao 
antes trombadas de elefante). 

Folheemos sua última obra,3 principalmente o prefácio da 
segunda edicao: ocupacao, diga-se de passagem, pouco agradá
vel. O estilo, com efeito, é o homem, e este nao é exatamente 
proustiano (ve-se que Godelier nao flerta com a Academia Fran
cesa). Numa palavra: a conclusao desse prefácio é um pouco 
embrulhada. Godelier explica que Lefort e eu colocamos a ques
tao da origem do Estado em nosso trabalho sobre La Boétie 
(quando nao é disso que se trata), que Deleuze e Guattari já 
haviam respondido a ela no Anti-Édipo, mas que suas conside
rac0es "eram provavelmente inspiradas por Clastres" (nota 3, 
p. 25). Durma-se com um barulho desses! Godelier nao gosta da 
categoria de desejo, que aliás lhe é recíproca. Eu perderla meu 
tempo - ele jamais me compreenderia - em explicar que o que 
Lefort e eu identificamos com essa palavra pouco tem a ver com 
o uso que dela fazem Deleuze e Guattari. Avante. De qualquer 
modo, essas idéias sao-lhe suspeitas, pois a burguesia as aplaude 

3. M. Godelier, Horizon, trajets marxistes en Anthropologie, 2 ~ ed., Paris , 
Maspero, 1977. · 
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e impüe-se a necessidade de que "a burguesia continue a ser a 
única a aplaudi-las". 

Godelier, de seu lado, é aplaudido pelo proletariado. Ao seu 
vigoroso discurso, quantas ovac0es em Billancourtl Reconhe
camos que há algo de comovente (e de inesperado) nessa ruptura 
ascética: renuncia a U niversidade da burguesia, a suas p·ompas e 
a suas carreiras, a suas obras e a suas prom~0es. É o Sao Paulo 
das ciencias humanas. Amém. Mas, afinal, o leitor se impa
cienta - esse trator só produz banalidades? Nao é possível que · 
nao formule urna idéia sequer de vez em quando! Masé muito 
difícil encontrar as idéias de Godelier por debaixo de sua pesada 
retórica marxista. Além das citac0es. de Marx e das trivialidades 
de que ninguém escapa, quando relaxa sua atencao, nao resta 
nada. Reconhecamos, todavía, que, no avant-propos da pri
meira edicao e no prefácio da segunda, ·nosso paquiderme nao se 
poupou esforcos (nao é a· boa vontade que lhe falta). Embar
cando num verdadeiro "périplo", como diz ele mesmo, esse 
audaz navegante atravessou oceanos de conceitos. Que desco
briu? Por exemplo, que as representacoos das sociedades primi
tivas (religioos, mitos, etc.) pertencem ao campo da ideología. 
Ora, convém aqui ser marxista (ao eontrário de Godelier), isto é, 
fiel ao texto de Marx: que é, com efeito, para este último, a ideo
logia? É o discurso que enuncia sobre si mesma urna sociedade 
dividida, estruturada em tomo do conflito social. Esse discurso 
tem cotno missao mascarar a divisao e o conflito, dar a aparencia 
da homogeneidade social. Numa palavra, a ideologia é a men
tira. Para que haja ideología, é preciso pelo menos que haja 
divisa.o social. Godelier o ignora; como poderla entao saber que a 
ideología, no sentido em que Marx fala dela, é um fenomeno 
moderno, aparecido no século XVI, contemporaneo justamente 
do nascimento do Estado moderno? Nao é de saber histórico que 
transborda a cabeca de Godelier: assim, para ele, a religiao, 
o mito, tudo é ideologia. Pensa certamente que as idéias sao 
ideologia. Acredita que todo mundo é como ele. Nao é na socie
dade primitiva que a religiao é ideologia, mas na cabeca de 
Godelier; para ele; certamente, sua religiao é sua ideologia mar
xista. Que significa falar de ideología a respeito das sociedades 
primitivas, isto é, de sociedades indivisas, de sociedades sem 
classes? Qual o sentido de tal proposicao, se por natu:eza e~sas 
sociedades excluem a possibilidade desse discurso dissimulador? 
Significa antes de mais nada que Godelier toma liberdades para 



\ 

162 PIERRE CLASTRES 

com Marx, e, em seguida, que nao compreende o que é urna 
sociedade primitiva. Nem marxista, nem etnólogo! Um golpe de 
mestrel 

Em boa lógica, sua concepcao "ideológica" da-religiao pri-
mitiva deveria conduzi-lo a determinar o mito como o ópio do 
selvagem. Mas nao o apressemos, ele faz o que pode, ele o dirá 
proximamente. Mas, se sua l~gica é nula,. seu vocabulário .é 
pobre. Esse vigoroso montanhes parte em v1agem, para palm1-
lhar penosamente as encostas dos Andes (p. 21-22). Que desco
bre ele lá nas alturas? Que a relacao entre a casta dominante dos 
Incas e o campesinato dominado constitui urna troca desigual 
(além de tudo, é ele próprio que sublinha). Onde foi pescar essa 
pérola? Assim, entre o Senhor e o Súdito há urna troca desigual? 
Sem dúvida, também, entre o capitalista e o operário? Nao é isto 
que se chama corporativismo? Godelier-Salazar, um único com
batente? Quem imaginaria! Enriquecamos o vocabulário de Go
delier: a troca desigual, isso se chama precisamente roubo ou, 
em termos marxistas, exploracao. Eis o preco que é preciso 
pagar quando ~e quer ser, ao mesmo tempo, estruturalista.(troca 
e reciprocidade) e marxista (desigualdade): nao se é cotsa al
guma. Godelier ten ta aqui projetar a categoria da troca (que só 
vale para as sociedades primitivas, isto é, para as sociedades de 
lguais) sobre as sociedades divididas em classes, isto é, estru
turadas a partir da desigualdade (mistura tudo e escreve boba
gens - reacionárias, é claro): ora bota a religiao na ideologia, 
ora a troca na desigualdade. 

Tudo, nele, ocorre segundo a mesma ordem. Ele se inte
ressa, por exemplo, pelas sociedades australianas? Percebe, com 
muita finura como sempre, que nelas "as rela~oes de parentesco 
eram igualmente rela~oes de produ~ao, constituiam a estrutura 
economica" (p. 9; é sempre Godelier quem sublinha). Alto lá, 
a producao está ai! Essa proposicao nao tem rigorosamente 
nenhum conteúdo. Com efeito, ou ela significa que as ditas 
relac0es de producao se estabelecem entre parentes: mas com 
quem se quererla que viessem a estabelecer-se? Comos inimigos, 
talvez? Fora a guerra, todas· as relac0es sociais sao estabelecidas 
entre parentes, como está evidente. Qualquer etnólogo princi
piante sabe disso. Banalidade sem interesse, em conseqüencia. 
Mas é isso que Godelier, o marxista, quer dizer. Aos chutes, 
quer fazer entrar na sociedade primitiva as categorias marxistas 
de relacoes de producao, de forcas produtivas, de desenvolví-
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mento das forcas produtivas - essa dura linguagem que nao lhe 
sai da boca -, sem largar do estruturalismo: sociedade primi
tiva = relac0es de parentesco = relac0es de producao. Nem 
mais, nem menos. 

Algumas breves observac0es a respeito. A comecar pela 
categoria de producao. Mais competentes e mais atentos aos 
fatos do que Godelier (o que nao é dificil), especialistas da 
economía primitiva, como Marshall Sahlins nos Estados Unidos 
ou J acques Lizot na Franca, estabeleceram que a sociedade 
primitiva funciona precisamente como urna máquina de anti
producao; que o modo de producao doméstico opera sempre 
muito abaixo de suas possibilidades:· que nao há producao, já 
que esta é a última preocupacao da sociedade primitiva: (cf. o 
prefácio a M. Sahlins). Naturalmente, Godelier (cujo marxismo 
se revela aqui como constituido da mesma massa do que o de seu 
concorrente Meillassoux: éles sao os Irmaos Marx) nao pode 
renunciar a Santa Producao; sena.o faria falencia, cairia no 
desemprego. Dito isto, Godelier nao tem pouca saúde; eis um 
rapaz que, com a galhardia de um bulldozer, massacra os fatos 
etnográficos soba doutrina de sua fé e que tema coragem, além 
do mais, de criticar os outros por "um total desprezo por todos 
os fatos que os contradizem" (p. 24). Ele sabe do que fala, 
o malandro. 

Sobre o parentesco, enfim. Embora estruturalista, um mar
xista nao pode compreender o que sao as relac0es de parentesc~. 
Para que serve um sistema de parentesco? Serve, aluno Godelier, 
para fabricar parentes. Mas para que serve um parente? Segu
ramente nao serve para produzir o que quer que seja. Serve, até 
segunda ordem, para carregar justamente o nome de parente. 
Talé a principal funcao sociológica do parentesco na sociedade 
primitiva (e nao para instituir a proibicao do incesto). Eu pode
rla, evidentemente, ser mais claro. Limitar-me-ei, por um mo
mento (um pouco de suspense produz os melhores efeitos), a 
dizer que a fun,ao de nomina,ao, inscrita no parentesco, deter
mina a totalidade do ser sócio-politico da sociedade primitiva. 
E aí que reside o nó entre parentesco e sociedade. Desatá-lo
emos noutra ocasiao. Se Godelier consegui,r dizer algo a mais, 
receberá urna assinatura gratuita da revista Libre. 

O prefácio de Godelier é um verdadeiro buque: é composto 
pelas flores mais delicadas. Trabalho de artista. Colhamos urna 
última citacao: "Pois - e muitos o ignoram - existiram e 
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existem ainda numerosas sociedades divididas em ordens ou em 
castas ou em classes, em exploradores e explorados, e que, no 
'entanto nii.o conhecem o Estado". Por que nao dizer, logo de 
início, ~ois se trata de urna precisao mais do que importante, 
a que sociedades se está aludíndo? Godelier ama os segredos. 
Quanto ao mais, quer dizer, na realid~d~, que podemos. pensar a 
divisa.o social sem o Estado, que a d1v1sao entre dominantes e 
dominados nao implica necessariament~ o Estado. Mas, o que 
seria o Estado, para Godelier? Certamente os ministérios, o Eli
seu, a Casa Branca, o Kremlin. É simpática essa inocencia de 
provinciano na capital; decididamente I like it .. Mas b~st~ de 
congratulacoes. Godelier esquece apenas urna co1sa, a pr1nc1pal 
(que os marxistas jamais esquecem quando controlam o apa
relho do Estado): a saber, que o Estado é o exercício do poder 
político. Nao se pode pensar o poder sem o Estado e o Est~~o 
sem o poder. Em outros termos: onde encontramos um exerc1c10 
efetivo do poder por urna parte da sociedade sobre o resto dela, 
encontramo-nos confrontados com urna sociedade dividida, isto 
é, urna sociedade dotada de Estado (mesmo se a [?] do Dés
pota nao é muito grande). A divisao social em dominantes e 
dominados é integralmante política, ela reparte os homens em 
Senhores do poder e Súditos do poder. Que a economía, o tri
buto a <lívida o trabalho alienado aparecam como signos e ' ' . , efeitos da divisao política segundo o etxo do poder, e o que mos-
trei em outro lugar (e Godelier nao deixa de utilizar essa análise, 
p. 22, por exemplo, mas sem me citar, o manga.o ... Como dizia 
Kant, há aqueles que nao gostam de pagar suas <lívida~). A 
sociedade primitiva é indivisa porque nao comporta um orgao 
separado de poder político. A divisao social passa, em primeiro 
lugar, pela separacao entre a sociedade e o órgao [?] do poder. 
Portan to, toda sociedade nao-primitiva ( quer dizer, dividida) 
comporta, mais ou menos desenvolvida, a figura do Estado. 
Onde há senhores onde h~ súditos que pagam o seu tributo, ' -onde há <lívida há o poder e há o Estado. E claro que entre a ' . figura mínima do Estado, tal como a encarnavam certos reina-
dos polinésios, africanos ou outros (ligados de algum modo a 
demografía, ªº fenomeno urbano, a divisao do trabalh~, a e~
crita, etc.), existem consideráveis diferencas de grau na 1ntens1-
dade do poder exercido, na intensidade da opressao sofrida, 
sendo que o último grau é o atingido pelo tipo de poder instalado 
pelos fascistas e comunistas: aí o poder do Estado é total e a 
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opressao absoluta. De qualquer modo, o ponto central perma
nece irredutível: assim como nao podemos pensar a sociedade 
indivisa sem a ausencia do Estado, também nao podemos pensar 
a sociedade dividida sem a presenca do Estado. E refletir sobre a 
origem da desigualdade, da divisao social, das classes, da domi
nacao, é refletir no campo da política, do po.der, do Estado e nao 
no campo da economía, da producao, etc. A economía é engen
drada a partir do político, as relacües de producao provem das 
relacoes de poder, o Estado engendra as classes. 

* * * 

Abordemos, agora, urna vez saboreado o espetáculo cir
cense, a questao importante: qual é o destino do discurso mar
xista em antropología? Eu falava, na abertura <leste texto, da 
nulidade radical da etnología marxista (leia, caro leitor, as obras 
de Meillassoux, Godelier e companhia: é leitura edificante). Ra
dical, quer dizer, desde seu ponto de partida. Por que? porque 
um' tal discurso nao é um discurso científico (ou seja, preocu
pado com a verdade), mas um discurso puramente ideológico 
(isto é, preocupado com a eficácia política). É conveniente, para 
ver as coisas mais claramente, distinguir, desde o início, o pensa
mento de Marx do marxismo. Marx foi com Bakunin o primeiro 
crítico do marxismo. O pensamento de Marx é urna tentativa 
grandiosa (algumas vezes plenamente realizada, outras malo
grada) de pensar a sociedade de seu tempo (o capitalismo oci
dental) e a história que a originou. O marxismo contemporaneo 
é urna ideología a servico de urna política. De sorte que os 
marxista nada tem em comum com Marx. E sao os primeiros a 
reconhece-lo. Godelier e Meillassoux nao se tratam recíproca
mente de impostores pseudomarxistas? O que é integralmente 
verdade, estou de acordo . com eles, ambos tem razao. Eles se 
refugiam descaradamente nas barbas de Marx para melhor es
conder suas mercadorias. Belo exemplo de publicidade menti
rosa. Mas um [?1 nao basta para desonrar um Marx. 

O marxismo pós-marxiano, além de tornar-se urna ideolo
gía dominante do movimento operário, transformou-se no prin
cipal inimigo do movimento operário, constituiu-se como a 
forma mais arrogante daquilo que o século XIX ·produziu de 
mais bobo: o cientificismo. Em outros termos, o marxismo con-
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temporaneo auto-institui-se como o discurso científico sobre a 
história e sobre a sociedade, como o discurso que enuncia as leis 
do movimento histórico, as leis de transformacao das sociedades 
que se engendram sucessivar_1ente urnas as outras. Portanto, o 
marxismo pode falar de todo tipo de sociedade, já que conhece 
antecipadamente o princípio de funcionamento. Mas há mais 
ainda: o marxismo deve falar de todo tipo de sociedade, possível 
ou real, pois a universalidade das leis que descobre nao pode 
sofrer exce~ao alguma. Senao, é a doutrina que, num bloco 
único, desmorona. Por conseguinte, a fim de manter nao s6 a 
coerencia, mas a própria existencia desse discurso, é imperativo 
para os marxistas a formulacao da concepcao marxista da socie
dade primitiva, a constituicao de urna antropologia marxista. Na 
falta do que nao haveria urna teoria mai:xista da história, mas 
apenas a análise de· urna sociedade particular (o capitalismo do 
século XIX), elaborada por alguém denominado Marx. 

Mas, eis que os marxistas se tornam vítimas da armadilha 
de seu próprio marxismo. Com efeito, nao tem escolha: é preciso 
submeter os fatos sociais primitivos as mesmas regras de funcio
namento e de transformacao que regem as outras formacoos 
sociais. Nao poderla haver aquí dois pesos e duas medidas: se há 
leis da história, elas devem ser tao legais no início da história 
quanto na seqüencia de seu curso. Portanto: um único peso, 
urna única medida. Qual é a medida marxista dos fatos sociais? 
É a economia( +).O marxismo é um economismo, reduz o corpo 
social a infra-estrutura economica, define o social como econo
mico. Eis porque os antropólogos marxistas projetam sobre o 
corpo social primitivo aquilo que, segundo pensam, funciona em 
outros lugares: as categorias de producao, de relacoos de produ
~ao, de desenvolvimento das forcas produtivas, de exploracao, 
etc. Operacao que exige o uso do fórceps, como diz Adler. 
E é assim que os mais velhos exploramos mais novos (Meillas
soux), e que as relac0es de parentesco sao relacoos de producao 
( Godelier). 

Deixemos de lado esta colecao de disparates. Visemos antes 
o obscurantismo militante dos antropólogos marxistas. Falsifi
cam sem pudor os fatos, trituram-nos até reduzi-los a nada. 
Substituem a realidade dos fatos sociais pela ideologia de seus 
discursos. Meillassoux, Godelier e seus consortes nada mais sao 
do que os Lyssenko das ciencias humanas. A té onde vai seu fre
nesi ideológico, sua vontade de saquear a etnología - até ao fim, 
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quer dizer, até a supressao pura e simples da sociedade primitiva 
como sociedade específica, como ser social independente. Na 
lógica do discurso marxista, a sociedade primitiva simplesmente 
nao pode existir, nao tem direito a urna existencia au tonoma, seu 
ser só se determina em funcao do que há de sucede-la no tempo, 
do que é seu obrigatório futuro. Para os marxistas, as sociedades 
primitivas nao sao, como o proclamam sabiamente, senao socie
dades pré-capitalistas. Eis portan to o modo de organizacao da 
sociedade, que predominou em toda humanidade durante deze
nas de milenares, mas que, para os marxistas [?). Para eles, 
a sociedade primitiva só existe na medida em que se a projeta 
nessa figura da sociedade aparecida ao fim do século XVIII, 
o capitalismo. Antes disso, nada conta: tudo é pré-capitalista. 
Por que complicar as coisas? Deve ser reconfortante, ser mar
xista. Tudo se explica a partir do capitalismo, pois possuem a 
boa doutrina, a chave que abre a. sociedade capitalista e, por
tanto, todas as forniac0es históricas. Resultado: para o mar
xismo em geral, o que mede a sociedade é a economía e, para os 
etnomarxistas que vao mais longe ainda, o que mede a sociedade 
primitiva é a sociedade capitalista. Nem mais, nem menos. Mas 
aqueles que nao recuam diante de um pouco de trabalho for
mulam a questao a maneira de Montaigne, de La Boétie ou de 
Rousseau e julgam o que veio depois a partir do que havia antes: 
como pensar as sociedades pós-primitivas? Por que apareceram 
a desigualdade, ·a divisao social, o poder separado, o Estado? 

Mas, perguntar-se-á, como pode funcionar um negócio 
assim suspeito? Pois se ele está em retrocesso há tanto tempo, 
aind·a é capaz de atrair clientes. t;: claro que esses clientes (os 
leitores e auditores desses marxismos) nao sao exigentes - é o 
mínimo que se pode dizer - quanto a qualidade dos produtos 
que consomem. Pior para eles! Uns gostam dos olhos, outros da 
remela. Mas ficar nisso seria ao mesmo tempo muito cruel e 
demasiado simples: podemos, de início, denunciando a empresa 
dos etnomarxistas, ajudar alguns intoxicados a nao morrer' idio
tas (esse tipo de marxismo é o ópio dos pobres de espirito). Mas 
seria leviano, ou quase irresponsável, limitar-se a por em relevo 
(se se pode dizer) a nulidade de um Meillassoux ou de um Gode
lier. Essa producao nao vale nada, nao há dúvida, mas erraría
mos em subestimá-la: o nada desse discurso mascara, com efeito, 
o ser de que está repleto, a saber, sua capacidade de difundir 
uma ideologia de conquista do poder. Na sociedade francesa 



\ 

168 PIERRE CLASTRES 

contemporanea, a Universidade ocupa um lugar considerável. 
E, na Universidade, notadamente no campo das ciencias hu
manas (pois parece mais difícil ser marxista em matemática ou 
em biologia), tenta impor-se, como ideologia dominante essa 

. ' 
ideologia política que se tomou o marxismo atual. 

Nesse dispositivo global, nossos etnomarxistas ocupam um 
lugar modesto, é certo, mas nao negligenciável. Há urna divisao 
do trabalho político e eles realizam sua parte do esfor~o geral: 
assegurar o triunfo de sua ideologia comum. Cáspite! nao passa
riam simplesmente de stalinistas, de bons aspirantes a burocra-

. tas? Nós nos perguntamos ... Isto explicaria, em todo caso, porque 
se importam tao pouco, como vimos, comas sociedades primiti
vas: elas só constituem, para eles, um pretexto para difundir sua 
ideologia de granito .e sua linguagem metálica. Eis porque im
porta menos rir de suas bobagens do que desmascarar o lugar 
real onde se situam: o afrontamento político em sua dimensao 
ideológica. Os stalinistas nao sao, com efeito, como quaisquer 
outros conquistadores do poder: o que querem é o poder total, 
o Estado de seus so~hos, o Estado totalitário: inimigos, como os 
fascistas, da inteligencia e da liberdade, afirmam deter um saber 
total para legitimar o exercício do poder total. De gente que 
aplaude os massacres do Cambodja ou da Etiópia, porque os 
massacradores sao marxistas, ternos todas as raz0es de descon
fiar. Que Amín Dada, um desses días, se proclame marxista e 
nós os ouviremos urrar: viva Dada! 

E agora esperemos e permane~amos a escuta: os brontos-
; . -saurios vao urrar. 

11. Arqueologia da violencia: 
a guerra nas sociedades primitivas* 

. Levemos em considera~ao a abundante literatura etnográ
fica que, há algumas décáaas, dedica-se a descrever as socie
dades primitivas e a compreender seu modo de funcionamento. 
Se ela aborda (raramente) a violencia, isto se dá principalmente 
com o objetivo de mostrar até que ponto estas sociedades · se 
dedicam a controlá-la, codificá-la, ritualizá-la, em suma, até 
que ponto·tendem a reduzi.:la, quando nao a aboli-la. Evoca-se 
a violencia, mas para mostrar sobretudo o horror que ela ins
pira as sociedades primitivas, para estabelecer qÚe elas sao 
afinal de contas, sociedades contra a violencia. Nao será, por: 
tanto, muito surpreendente constatar, no campo de pesquisa da 
etnología contemporanea, a quase ausencia de urna reflexao 
geral sobre a violencia sob sua forma ao mesmo tempo mais 
brutal e mais coletiva, mais pura e mais social: a guerra. Limi
tando-seªº discurso etnológico ou, mais precisamente, a inexis
tencia de um tal discurso sobre a guerra primitiva, o leitor 
curioso ou o pesquisador de ciencias sociais deduzirá com raza.o 
( deixando de lado as anedotas secundárias) que a violencia nao 
figura no horizonte da vida social dos Selvagens, que o ser 
social primitivo desen~olve-se a distancia . do conflito armado 

. ' 
que a guerra nao pertence ao funcionamento normal, habitual 
das socieda.des primitivas. A guerra acha-se, portanto, excluída 
do discurso da etnología, pode-se pensar a sociedade primitiva 
sem pensar ao mesmo tempo a guerra. Evidentemente, a ques
tao é saber se o discurso científico enuncia a verdade sobre o 

• Publicado na revista Libre, nP 1, Paris , Payot , 1977, p. 137-173. 
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" tipo de sociedade que ele visa. Deixemos de ouvi-lo um instante 
para nos voltarmos para a realidade de que ele fala. 

Foi a descoberta da América que, como sabemos, forneceu 
ao Ocidente a ocasiao de seu primeiro encontro com aqueles 
que, daí por diante, seriam denominados Selvagens. Pela pri
meira vez os europeus se viam confrontados com um tipo de 
sociedade radicalmente diferente de tudo aquilo que conheciam 
até entao. Tinham de pensar em urna realidade social que nao 
podia ocupar lugar em sua representacao tradicional do ser 
social. Em outros termos, o mundo dos Selvagens era literal
mente impensável para o pensamento europeu. Nao é o caso de 
analisar aqui em detalhe as razoes desta verdadeira impossibi
lidade epistemológica. Elas dizem respeito a certeza, coexten
siva a toda a história da civilizacao ocidental, sobre o que é e 
sobre o que deve ser a sociedade humana, certeza expressa 
desde a aurora grega do pensamento europeu do politico, da 
polis, na obra fragmentada de Heráclito: a saber, que a repre
senta~ao da sociedade como tal deve encarnar-se na figura do 
Um exterior a sociedade, em urna disposicao hierárquica do 
espa~o político, na fun~ao de mando do chefe, do rei ou do 
déspota. Só há sociedade sob o signo de sua divisao em Senho
res e Súditos. Resulta desta compreensao do social que um 
agrupamento humano que nao apresente o caráter de divisao 
nao poderá ser considerado sociedade. Ora, quem os descobri
dores do Novo Mundo viram surgir nas costas atlanticas? "Gen
te sem fé, sem lei, sem rei", segundo os cronistas do século 
XVI. A razao parjl tal era evidente: estes homens, no estado de 
natureza, ainda nao haviam acedido ao estado de sociedade. 
Havia quase que unanimidade neste julgamento sobre os índios 
do Brasil, perturbada unicamente pelas vozes discordantes de 
Montaigne e La Boétie. 

A unanimidade era porém irrestrita quando se tratava de 
descrever os costumes dos Selvagens. Exploradores ou missio
nários, mercadores ou viajantes eruditos, a partir do século 

' XVI até o final (recente) da conquista do mundo, concordam 
em um ponto: sejam americanos (do Alasca a Terra do Fogo) 
ou africanos, siberianos das estepes ou melanésios das ilhas, 
nomades dos desertos australianos ou agricultores sedentários 
das selvas da Nova Guiné, os povos primitivos sao sempre apre
sentados como apaixonadamente dados a guerra. É seu caráter 
particularmente belicoso que surpreende sem excecao os obser-
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vadores europeus. Do enorme acúmulo de documentos reunidos 
nas cronicas, relatos de viagens, relatórios de padres e pastores, 
militares ou traficantes, surge inconteste, primeiro, a imagem 
mais evidente, que a infinita diversidade das culturas descritas de 
imediato oferece: a do guerreiro. Trata-se de urna imagem sufi
cientemente dominadora para induzir urna constata~ao socioló
gica: as sociedades primitivas sao sociedades violentas, seu ser 
social é um ser-para-a-gue"a. 

Eis a impressao colhida, sob todos os climas e ao longo de 
vários séculos, pelas testemunhas diretas, muitas das quais 
compartilharam durante longos anos a vida das tribos indí
genas. Seria tao fácil quanto inútil constituir urna ~ntologia 
destes juízos relativos a popula~ües de regiües e épocas bastante 
diversas. As disposi~ües agressivas dos Selvagens sao quase sem
pre severamente julgadas., Com efeito, como cristianizar, civi
lizar, convencer das virtudes do trabalho e do comércio gente 
preocupada principalmente em guerrear seus vizinhos, em vin
gar as derrotas ou comemorar as vitórias? A opiniao dos mis
sionários franceses ou portugueses em relacao aos índios Tupi 
do litoral brasileiro em meados do século XVI antecipa e conde
densa todos os discursos futuros. Dizem eles que, se nao fosse a 
guerra incessante que estas tribos faziam urnas contra as ou
tras, o país seria superpovoado. É a aparente prevalencia da 
guerra na vida dos povos primitivos que chama em primeiro 
lugar a atencao dos teóricos da sociedade. Ao estado de Socie
dade que é, para ele, a sociedade de Estado, Thomas Hobbes 
opoe nao a figura real, mas lógica do homem em sua condi~iio 
natural, de um estado dos homens anterior a vida em socie
dade, isto é, "sob um poder comum que mantenha a todos em 
respeito". Ora, através de que se distingue a condicao natural 
dos homens? Através "da guerra de todos contra todos". Mas, 
dir-se-á, esta guerra que opoe uns aos outros homens abstratos, 
inventados, tendo em vista as necessidades da causa que de
fende o pensador do Estado civil, esta guerra imaginária .em 
nada diz respeito a realidade empírica e etnográfica da guerra 
na sociedade primitiva. Pode ser. Mas nao é menos verdadeiro 
que o próprio Hobbes ere poder ilustrar' o fundamento de sua 
dedu~ao com urna referencia explícita a urna realidade con
creta: a condicao natural do homem nao é somente a constru
~ao abstrata de um filósofo e sim o destino efetivo, observável, 
de urna humanidade recém-descoberta. "Pensar-se-á talvez que 
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tal tempo jamais tenha existido, nem um estado de guerra co
mo este. Creio, com efeito, que nunca foi assim, de maneira 
geral, no mundo inteiro. Mas há vários lugares onde os homens 
vivem assim atualmente. Com efeito, em muitos lugares da 
América, os selvagens, colocado de lado o governo de pequenas 
famílias cuja concórdia depende da concupiscencia natural, nao 
possuem absolutamente governo e vivem até o dia de hoje da 
maneira quase animal a que me referi acima." 1 Nao nos sur
preenderemos excessivamente com o ponto de vista de Hobbes 
em relacao a estes Selvagens, suavemente desdenhoso. Trata-se 
de lu~ares comuns de seu tempo (mas idéias recusadas, convém 
repetir, por Montaigne e La Boétie): urna sociedade sem governo 
sem Estado, nao é urna sociedade; os Selvagens permanecem: 
portanto, no exterior do social, vivem na condicao natural dos 
homens, na qual reina a guerra de todos contra todos. Hobbes 
nao ignorava a intensa belicosidade dos índios americanos. É 
por isso que via em suas guerras reais a confirmacao luminosa 
de sua certeza: a ausencia do Estado permite a generalizacao 
da guerra e torna impossível a instituicao da sociedade. 

A equacao mundo dos Selvagens = mundo da guerra, pelo 
fato de,,se encontrar constantemente verificada ''em pesqui.sa de 
campo perpassa toda a representacao, popular ou erudita da 
sociedade primitiva. É assim que um outro filósofo in~les, 
Spencer, escreve em seus Princípios de Sociologia: "Na vida dos 
selvagens e dos bárbaros, os acontecimentos principais sao as 
guerras", como ecoando o que tres séculos antes dele dizia dos 
Tupinambá do Brasil o jesuíta Soares de Souza: "Como os 
Tupinambá sao muito belicosos, toda sua preocupacao consiste 
em saber como farao a guerra a seus contrários". Mas os habi
tantes do Novo Mundo detem o monopólio da paixao guerreira? 
Abso~utamente. Em um livro já antigo, 2 Maurice R. Davie, 
refletindo sobre as causas e as func0es da guerra nas sociedades 
~rimitiva~, propunha-se a levantar urna amostragem sistemá
tica relativa aquilo que a etnografia da época ensinava a este 
r~speito. Resulta de sua meticulosa prospeccao que, com rarís
s1mas excec0es (os Esquimós do centro e do oeste), nenhuma 
sociedade P.rimitiva escapa a violencia; nenhuma delas, quais
quer que seJam seu modo de producao, seu sistema técnico-eco-

1. Hobbes, Léviathan , Éd. Sirey, p. 125. 
2. M . R . Davie, La Guerre dans les sociétés primitives . Payot, 1931 . 
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nomico ou seu meio ecológico, ignora ou recusa o desenvol
vimento guerreiro de urna violencia em que se empenha o pró
prio ser de cada comunidade implicada no conflito armado. 
Parece, portanto, estar bem esclarecido que nao se pode pensar 
a sociedade primitiva sem pensar também a guerra que, como 
dado imediato da sociologia pri1nitiva, assume urna dimensao 
de universalidade. 

A esta presenca macica do fato guerreiro responde, por 
assim dizer, o silencio da etnología mais recente, para a qual, 
dir-se-ia, a violencia e a guerra só existem nos instrumentos 
próprios a conjurá-las. De onde provém este silencio? Err pri
meiro lugar, é claro, das condico~s sob as quais vivem atual
mente as sociedades de que os etnólogos se ocupam. Sabemos 
muito bem que quase nao existem mais no mundo sociedades 
primitivas absolutamente livres, autonomas·, sem contacto com 
o meio sócio-economico ''hranco". Em outros termos, os etnó
logos nao tem muito mais a oportunidade de observar socie
dades suficientemente isoladas para que o jogo das forcas tradi
cionais que as definem e as sustentan1 possa desenvolver-se 
livremente em seu interior. A. guerra primitiva é invisível por
que nao existem mais guerreiros para faze-la. Neste sentido a . ' 
s1tuacao dos Y anomami amazonicos é única: seu isolamento 
secular permitiu a estes índios, sem dúvida a última grande 
sociedade primitiva, viver até o momento como se a América 
nao tivesse sido descoberta. Assim é que se pode observar entre 
eles a onipresenca da guerra. Isto nao é razao para levantar ·em 
relacao a eles, como fazem alguns, um quadro caricatura!, no 

· qual o gosto do sensacional eclipsa de longe a capacidade de 
compreender um poderoso mecanismo sociológico. 3 Em suma, 
se a etnologia nao fala da guerra é porque nao há motivo para 
se falar dela, é porque as.sociedades primitivas, quando se tor
nam objeto de estudo, já se puseram a caminho da deslocacao, 
da destrui~ao e da morte. Como é que elas poderiam oferecer o 
espetáculo de sua livre vltalidade guerreira? 

Talvez nao seja esta a única razao. Com efeito, podé-se 
supor que os etnólogos, quando se encontram no campo, com
parecem <liante da sociedade escolhida nao somente ·com seus 
cadernos de anotac0es e seus gravadores, mas também com 

3. Ver N . A . Cnagnon, Yanomamo. The Fierce People . Holt, Rinehart & Wins
ton, 1968. 
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(1 urna concepcao, previamente adquirida, do ser social das socie
dades primitivas, e, em conseqüencia, do estatuto que a vio
lencia nela recebe, das causas que a desencadeia e dos efeitos 
que ela -exerce. Nenhuma teoria geral da sociedade primitiva 
pode deixar de lado o fato de que a guerra existe. Nao somente o 
discurso sobre a guerra faz parte do discurso sobre a sociedade, 
mas ele lhe confere um sentido: a idéia da guerra mede a idéia da 
sociedade. É por isso que a ausencia de urna reflexao sobre a 
violencia na etnologia atual poderla explicar-se antes de mais 
nada pelo desaparecimento efetivo da guerra, consecutivo a per
da da liberdade que instala os Selvagens em um pacifismo for
cado, mas também pela adesao a um tipo de discurso sociológico 
que tende a excluir a guerra do campo das relacoes sociais na 
sociedade primitiva. Evidentemente, a questao é saber se um tal 
discurso é adequado a .realidade social primitiva. Convém assim . , 
antes de interrogar esta realidade, expor, ainda que brevemente 
o discurso comum sobre a sociedade e a guerra primitivas: 
Heterogeneo, ele se desenvolve seguindo tres grandes direcoes. 
Existe sobre a guerra um discurso naturalista, um discurso 
economista e um discurso baseado na troca. 

O discurso naturalista encontra-se enunciado com parti
cular firmeza por A. Leroi-Gourhan em sua obra Le Geste et la 
Paro/e e principalmente no penúltimo capítulo do segundo vo
lume, no qual o autor, tendo em vista urna indiscutível (e muito 
discutível) amplitude, desenvolve sua concepcao histórico-etno
lógica da sociedade primitiva e as transformacoes que a modi
ficam. Em conformidade com a indissolúvel conjuncao entre 
sociedade arcaica e fenomeno guerreiro, o projeto geral de Leroi
Gourhan inclui logicamente urna visao da guerra primitiva, cujo 
sentido se acha suficientemente indicado no capítulo que per
corre toda a obra e no título do capítulo em que ela se situa: o 
organismo social. Nitidamente afirmado, o ponto de vista orga-
, nicista sobre a sociedade evoca e engloba, de maneira comple
tamente coerente, urna certa idéia da guerra. O que se passa com 
a violencia, segundo Leroi-Gourhan? Sua resposta é clara: "O 
comportamento de agressio pertence a realidade humana pelo 
menos desde os Australantropos e a evolucao acelerada do dispo
sitivo social nao alterou em nada o lento desenrolar da matu
racao filética" (p. 237). A ~gressao como comportamento, isto é, 
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o uso da violencia, é desta forma atribuída a humanidade como 
espécie, ela lhe é coextensiva. Propriedade zoológica da espécie 
humana, a violencia é aqui identificada como um fato da espé
cie, irredutível, como um.dado natural que mergulha suas raízes 
no ser biológico do homem_. Esta violencia específica, realizada 
no comportamento agressivo, sem causa nem fim, é sempre 
orientada e dirigida para um objetivo: "Ao longo dos tempos, a 
agressao surge como urna técnica fundamentalmente ligada a 
aquisicao e entre os primitivos exerce inicialmente seu papel na 
caca, na qual a agressao e a aquisicio alimentar se confundem" 
(p. 236). Inerente ao homem como ser natural ~ a violencia deter
mina-se, portanto, como meio de subsistencia, como meio de 
garantir a subsistencia, como meio de um fim naturalmente 
inscrito no cerne do organismo vivo: sobreviver. Daí a identifi
cacao da economía primitiva como economía de predacio. O 
homem primitivo é, enquanto homem, votado ao comporta
mento de agressao. Na medida em que é primitivo, encontra-se 
ao mesmo tempo apto e determinado a sintetizar sua naturali
dade e sua humanidade na codificacao técnica de urna agressi
vidade desde entao útil e rentável: ele é cacador. 

Admitamos esta articulacio entre a violencia, disciplinada 
em técnica de aquisicao alimentar, e o ser biológico do homem, 
cuja integridade ela tem por missao manter. Mas onde se situa 
esta agressao muito particular manifestada na violencia guer
reira? Leroi-Gourhan explica: "Entre a caca e seu duplo, a 
guerra, urna sutil assimilacao se estabelece progressivamente, na 
medida em que urna e outra se concentram em urna classe que 
nasceu da nova economía, a dos homens de armas" (p. 237). Eis 
que, em apenas urna frase, dissipa-se o mistério da origem da 
divisao social: através de urna "assimilacao sutil" (?), os caca· 
dores pouco a pouco tornam-se guerreiros que, detentores da 
forca armada, possuem desde entio os meios de exercer em seu _ 
beneficio o poder político sobre o resto da comunidade. ~ de 
espantar a superficialidade de tais colocac0es, formuladas por 
um sábio cuja obra é, com justa razao, exemplar em sua espe- · 
cialidade, a pré-hist6ria. Tudo isto exigirla urna exposicio espe
cial, mas a licio que daí se pode tirar é ch\ra: é mais do que 
imprudente apostar no continuísmo, em se tratando da análise 
dos fatos humanos, achatar o social no natural, o institucional 
no biológico. A sociedade humana releva nao de urna zoología, 
mas da sociología. 
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" Voltemos ao problema da guerra. Esta herdaria, portanto, 
da caca - técnica de aquisicao alimentar - sua carga de agres
sividade. A guerra seria apenas urna repeticao, urna "réplica", 
um desdobramento da caca. Dito com mais prosaísmo, a guerra 
é, para Leroi-Gourhan, a ca~a ao homem. Verdadeiro ou falso? 
Nao é difícil saber, pois basta consultar aqueles a respeito de 
quem Leroi-Gourhan acredita falar, os primitivos contempo
raneos. O que a experiencia etnográfica nos ensina? É evidente 
que se o objetivo da caca é conseguir comida, o meio de atingi-lo 
é a agressao: é preciso matar o animal para come-lo. · Mas é 
preciso, entao, incluir no campo da caca, como técnica de aqui
sicao, todos os comportamentos destruidores de urna outra for
ma de vida tendo em vista alimentar-se: nao somente os animais, 
peixes e pássaros carnívoros, mas os insetívoros ( agressao do 

. passarinho em relacao a mosca que ele engole, etc.). Na verdade, 
· toda a técnica de aquisicao alimentar violenta deveria logica
mente ser an~lisada em termos de comportamento de agressao. 
Nao há a menor razao para privilegiar o cacador humano em 
relacao ao cacador animal. Na realidade, o que motiva princi
palmente o cacador primitivo é o apetite, com exclusao de qual
quer outro sentimento (o caso das cacas nao alimentares, isto é, 
rituais, pertence a um outro domínio). O que distingue radi
calmente a guerra da caca é qu~ a primeira repousa inteiramente 
sobre urna dimensao ausente da segunda: a agressividade. Nao 
basta que a mesma flecha possa matar um homem ou um 
macaco para identificar a guerra e a caca. 

É·por isso que nao se pode relacioná-las urna coma outra. A 
guerra é um puro comportamento de agressao e de agressi
vidade. Se a guerra é a caca, entao a guerra é a caca ao homem. 
A caca deveria entao ser a guerra aos bisocs, por exemplo. A 
menos que se suponha que o objetivo da guerra é sempre ali
mentar e que o objeto deste tipo de agressao é o homem como 
caca destinada a ser comida, esta reducao da guerra a caca, 
operada por Leroi-Gourhan, nao repousa sobre qualquer funda-

' mento. Pois, se a guerra é a "réplica" da caca, entao a antropo
fagia generalizada é seu horizonte. Sabemos muito bem que as 
coisas nao se passam assim. Mesmo entre as tribos canibais, o 
objetivo da guerra nao é jamais matar os inimigos para come-los. 
A "biologizacao" de urna atividade como a guerra conduz inevi
tavelmente a privá-la de sua dimensao propriamente social. A 
inquietante concepcao de Leroi-Gourhan leva a urna dissolucao 
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do sociológico no biológico, a sociedade torna-se um organismo 
social e toda tentativa de articular um discurso nao zoológico 
sobre a sociedade revela-se antecipadamente va. Tratar-se-á de 
estabelecer, ao contrário, que a guerra primitiva nada deve a 
caca, que ela se enraíza nao na realidade do homem como 
espécie, mas no ser social da sociedade primitiva, que, através de 
sua universalidade, ela diz respeito nao A natureza, mas A cul
tura. 

O discurso economista é de certa maneira anonimo, na 
medida em que nao é a obra precisa de um teórico determinado, 
mas antes a expressao de urna conviccao geral, urna vaga certeza 
do senso comum. Este "discurso" formou-se no século XIX, a 
partir do momento em que, na Europa, comecou-se a pensar 
separadamente a idéia de selvageria e a idéia de felicidade, desde 
que; com ou sem razao, desmanchou-se a crenca de que a vida . ~ 
primitiva era a vida feliz. Aconteceu entao a transformacao do 
discurso antigo em seu contrário: o mundo dos Selvagens foi a 
partir de entao, com ou sem razao, o mundo da miséria e da 
infelicidade. Muito mais recentemen.te, este "saber" popular 
recebeu das ciencias ditas humanas um estatuto científico, tor
nou-se discurso erudito, discurso dos eruditos. Os fundadores da 
antropologia economica, acolhendo como verdade a certeza da 
miséria primitiva, dedicaram-se a deduzir suas raz0es e a des
vendar suas conseqüencias. Desta convergencia entre o senso 
comum e o discurso científico resulta esta proclamacao repetida 
incessantemente pelos etnólogos: a economia primitiva é urna 
economia de subsistencia que permite aos Selvagens unicamente 
subsistir, isto é, sobreviver. Se a economia destas sociedades nao 
pode ultrapassar o limiar deplorável da sobrevivencia - da 
nao-morte - isto se deve a seu subdesenvolvimento tecnológico e 
a sua impotencia diante de um meio natural que ela nao con
segue dominar. A economia primitiva é, assim, urna economia 
da miséria e é neste cenário que o fenomeno da guerra ocupa seu 
lugar. O discurso economista dá con ta da guerra primitiva a tra
vés da fraqueza das forcas produtivas. A raridade dos beris 
materiais disponíveis acarreta a concorrencia entre os grupos 
que sao levados pela necessidade a querer -Oeles se apropriar, e 
esta luta pela vida desemboca no con/lito armado: nao há o 
suficiente para todos. 

É preciso notar que esta explicacao da ·guerra primitiva 
através da miséria dos Selvagens é recebida como urna evidencia 
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em relacao a qual nao há por que se interrogar. M. Davie, em 
seu ensaio já citado, ilustra perfeitamente este ponto de vista: 
"Cada grupo, além da luta que trava contra a natureza por sua 
existencia, deve manter concorrencia contra qualquer outro 
grupo com o qual estabeleca contacto; ocorrem rivalidades e 
colisoes de interesses e, quando estes degeneram em contestacao 
através da forca, denominamos a isto guerra" (p. 28). E ainda: 
"A guerra foi definida: urna contestacao pela forca que nasce 
entre agrupamentos políticos, soba acao da concorrencia vital. .. 
Assim, a importancia da guerra em determinado grupo varia n·a 
razao direta da intensidade de sua concorrencia vital" (p. 78). 
Este autor, como vimos, constata, a parti~ da informacao etno
gráfica, a universalidade da guerra 1!ª sociedade primitiva. Uni
camente os Esquimós da Groenlandia escapam a esta condicao. 
Davie explica que esta excecao é devida a extrema hostilidade do 
meio natural, que lhes proíbe despender energia em relacao a 
qualquer outra coisa que nao a procura de comida: "A coope
racao na luta pela existencia é absolutamente imperativa em seu 
caso" (p. 79). Mas poderíamos observar que os Australianos nao 
parecem melhor contemplados, em seus desertos superaque
cidos, que os Esquimós na neve; e nem por isto deixam de ser 
menos guerreiros que os outros povos. Convém igualmente notar 
que este discurso erudito, simples enunciado "científico" do 
postulado popular sobre a miséria primitiva, ajusta-se exata
mente, volens nolens, a metamorfose mais recente da concepcao 
"marxista" da sociedade, isto é, a "antropologia" marxista. No 
que diz respeito a questao da guerra primitiva, é a antropólogos 
norte-americanos que <levemos (pode-se dizer) a ,interpretacao 
marxista. Mais rápidos que seus correligionários franceses, sem
pre prontos, entretanto, para dizerem a verdade m~rxista quer so
bre os grupos de idade africanos ou o potlatch americano, quer so
bre as relacC'>es entre homens e mulheres em qualquer lugar do 
mundo, pesquisadores como M. Harris ou D. Gross explicam as 
razües da guerra entre os índios amazonicos, principalmente os 
Y anomami. 4 Quem esperar deste marxismo urna luz imprevista 
ficará decepcionado. Seus representantes nao dizem mais (e 
talvez pensam menos) que todos os seus predecessores nao mar-

4. D. R. Gross, "Proteine Capture and Cultural Development in the Amazon 
Basin ", American Anthropologist 77 , 1975, p. 526-549; M . Harris, " The Yanomamo 
andthe Causes o/Warin Bandand VillageSocieties '', multigr., s. d. 
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xistas. Se a guerra é particularmente intensa entre os índios 
sul-americanos, o fato se deve, segundo Gross e Harris, a escas
sez das proteínas em sua alimentacao, a necessidade decorrente 
de conquistar novos territórios de ca~a e ao inevitável conflito 
armado com os ocupantes <lestes territ6rios. Em suma, estamos 
<liante da ultrapassada tese, formulada entre out~os por Davie, 
relativa a incapacidade da economia primitiva em fornecer a 
sociedade urna alimentacao adequada.5 Contentemo-nos em in
dicar um ponto que nao poderemos mais desenvolver daqui por 
diante. Se o discurso "marxista" (discurso dentre todos o mais 
economista) assimila tao facilmente as representacoes mais sumá
rias do senso comum, isto se deve ao fato de que este senso comum 
é espontaneamente marxista(oh, manes de Mao!), ou entao a que 
este marxismo só se diferencia do senso comum através da 
comica pretensao de colo<;é!r-se como discurso científico. Existe, 
porém, algo mais. O marxismo, enquanto teoria geral da socie
dade e também da história, é obrigado a postular a miséria 
da economia primitiva, isto é, o rendimento muito baixo da 
atividade de producao. Por que? Porque a teoria marxista da 
história (e trata-se da própria t~oria de Karl Marx) descobre a lei 
do movimento histórico e da mtidanca social na tendencia irre
primível das forcas produtivas a se desenvolver. Mas, para que a 
história se ponha em marcha, para que as forcas produtivas 
tomem impulso, é preciso que no início deste processo estas 
mesmas forcas produtivas existam inicialmente na mais extrema 
fraqueza, no mais total subdesenvolvimento. Sem isto, nao have
ria a menor razao para que elas tendessein a desenvolver-se e nao 
se poderla articular a mudanca social e o desenvolvimento das 
forcas produtivas. É por isso que o marxismo, como teoria da 
história fundamentada na tendencia das forcas produtivas ao 
desenvolvimento, deve se dar como ponto de apoio urna espécie 
de grau zero das forcas produtivas. É exatamente a economia 
primitiva, pensada en tao . como economia da miséria, que, que
rendo escapar a miséria, tenderá a desenvolver suas forcas pro- · 
dutivas. Para muitos, seria urna grande satisfacao conhecer o 
ponto de vista dos antropólogos marxistas, se eles conseguissem 
explicitá-lo. Muito prolixos quanto a inYencao das formas de 

5. ]. Lizot, com quem se pode contar em se trantando dos .Yanomami, mostra como 
uma grande ignor4ncia é imanente ds produf(Jes de Gross e Harris . (Cf Population, 
Ressources et Guerrechez les Yanomami, em libre, 2, 1977.) · 
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" explora~ao nas sociedades primitivas (mais velho/ mais novo; 
homem/ mulher, etc.), sao muito menos falantes quanto ao fun
damento da doutrina que defendem. A sociedade primitiva co
loca para a teoría marxista urna questao ·crucial: se nela o 
econo1nico nao constituí a infra-estrutura através da qual se 
torna transparente o ser social, se as forcas produtivas, nao 
ten den do a desenvolver-se, nao funcionam ·como determinante 
da mudanca social, qual é entao o motor que poe em marcha o 
movimento da História? 

Isto posto, voltemos ao problema da economía primitiva. 
Ela é ou nao é urna economía da miséria? Suas forcas produtivas 
representam ou nao o mínimo possível do desenvolvimento? As 
pesquisas mais recentes e mais escrupulosas de antropologia 
economica demonstran1 que a economía dos Selvagens, ou Modo 
de Producao Doméstica, permite na realidade urna satisfa~ao 
total das necessidades materiais da sociedade, ao pre~o de um 
tempo limitado da atividade de producao e de urna fraca intensi
dade desta atividade. Em outros termos, longe de se esgotar 
incessantemente na tentativa de sobreviver, a sociedade primi
tiva, seletiva na determinacao de suas necessidades> dispüe de 
urna "máquina de producao capaz de satisfaze-las e funciona de 
fato segundo o princípio: a cada um segundo suas necessidades. 
É por isso que M. Sahlins pode, com razao, falar da sociedade 
primitiva como sendo a primeira sociedade de abundancia. As 
análises de Sahlins e de Lizot sobre a quantidade de comida 
necessária a urna comunidade e sobre o tempo dedicado a con
seguí-la indicam que as sociedades primitivas, quer se trate de 
cacadores nomades ou de agricultores sedentários, sao na reali
dade, tendo em vista o pouco tempo dedicado a producao, 
verdadeiras sociedades de /azer. Os trabalhos de Sahlins e de 
Lizot vao de encontro e confirmam o material etnográfico fome
cido pelos antigos viajantes e cronistas. 6 

O discurso economista, em suas variantes popular, erudita 
ou marxista, explica a guerra através da concorrencia dos gru-

' pos, tendo em vista apropriar-se de bens raros. Seria difícil 
compreender de onde os Selvagens, empenhados em período 
integral em urna busca exaustiva do alimento, tirariam a energia 
e o tempo suplementares para guerrear contra seus vizinhos. 

6. C/. M. Sahlins, Age de pierre, Age d 'abondance. L'économie d~s sociétés 
primitives, Gallimard, 1976. 

/ 
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Além do mais, as pesquisas atuais mostram que a economía 
primitiva é, ao contrário, urna economía da abundancia e nao da 
escassez. A violencia, por conseguinte, nao se articula com a 
miséria, e a explicacao economista da guerra primitiva ve seu 
ponto de apoio desabar. A universalidade da abundancia primi
tiva proíbe que se lhe possa relacionar a universalidade da 
guerra. Por que as tribos guerreiam? Pelo menos já sabe~os o 
que vale a resposta "materialista". Se o economico nada tem a 
ver com a guerra, entao será talvez necessário dirigir a atencao 
para o político. 7 

O discurso da troca sobre a guerra primitiva apóia o em
preendimento sociológico de Claude Lévi-Strauss. Semelhante 
afirmacao poderá parecer paradoxal a primeira vista, . pois na 
obra deste autor, aliás considerável, a guerra ocupa apenas - e 
é o menos que se pode dizer - um volume minguado. Mas, 
afora a importancia de um tema nao se medir necessariamente 
pelo espaco que lhe é proporcionado, ocorre que a teoría geral da 
sociedade elaborada por Lévi-Strauss depende estreitamente de 
sua concepcao da violencia. O que está em causa nesta con
cepcao é o próprio discurso estruturalista sobre o ser social 
primitivo. Trata-se, portanto, de considerar a importancia desta 
questao. 

A questao da guerra é abordada em um único texto, no qual 
C. Lévi-Strauss analisa as relacoes que ela entretém com o 
comércio, entre os índios da América do Sul. 8 Ali a guerra se 
encontra claramente situada no campo das relacoes sociais: "En-
tre os Nambikuara, como sem dúvida entre numerosas popu-
lac0es da América pré-colom biana, a guerra e o comérico cons
tituem atividades que é impossível estudar isoladamente" (p. 
136). E ainda: " ... os conflitos guerreiros e as trocas economicas 
nao constituem apenas, na América do Sul, dois tipos de rela-

7. As catástrofes naturais (secas, inundafbes, tremores de terra, desaparecimento 
de uma esptcie animal, etc .) podem provocar uma rarefaf4o local de recursos, mas ainda 
assim seria preciso que ela fosse suficientemente duradoura para aca"etar o con/lito. Um 
outro tipo de situaf4o poderia, aoque parece, levar uma sociedade a confrontar-se com a 
escassez, sem que a natureza fosse responsdvel por isto : a conjunf40 de. um espafo 
absolutamente fechado e de uma demografia absolutamente aberta (isto t, crescente) 
envolverá o risco de uma patología social que se inclina para a gue"a? O fato n4o t 
evidente, mas a resposta cabe aos especialistas da Polintsia ou da Melantsia (ilhas, isto t, 
espafosfechados). · 

8. C/. Ltvi-Strauss, "Gue"e et commerce chez les lndiens de / 'Amtrique du 
Sud", Renaissance, v./, New York, 1943. 
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(' .;5es coexistentes, mas mesmo dois aspectos, opostos e indisso
lúveis, de um único e mesmo processo social" (p. 138). Segundo 
Lévi-Strauss, nao se pode pensar a guerra por si mesma, ela nao 
possui especificidade própria e este tipo de atividade, longe de 
requerer um exame particular, só pode ser compreendido na 
"continuidade própria aos elementos do todo social" (p. 138). 
Em outros termos, nao existe na sociedade primitiva autonomía 
para a esfera da violencia. Esta só adquire sentido quando 
relacionada com a rede geral de relacoes que aproximam os 
grupos. A violencia é somente um caso particular deste sistema 
global. Se Lévi-Strauss quer indicar com isto que a guerra primi
tiva é urna atividade de ordem estritamente sociológica, nin
guém, é claro, o contestará, com excecao de I..eroi-Gourhan, que 
dissolve a atividade guerreira na ordem biológica. É certo que 
Lévi-Strauss nao se limita a vagas generalidades. Ao contrário, 
fornece urna idéia precisa sobre o modo de funcionamento da 
sociedade primitiva, ou amerindia ao menos. A identificá.;ao 
deste modo de funcionamento reveste-se da mais alta impor
tancia, posto que determina a natureza e o alcance da violencia e 
da guerra, posto que as determina em seu ser. O que diz Lévi-

. Strauss da relacao entre guerra e sociedade? A resposta é clara: 
"As trocas comerciais representam guerras potenciais pacífica
mente resolvidas e as guerras sao a saída para transacoes mal 
sucedidas" (p. 136). Nao somente a guerra se inscreve no campo 
do sociológico, mas recebe sua existencia e seu sentido último do 
funcionamento particular da sociedade primitiva. As relacoes 
entre comunidades (tribos, bandos, grupos locais, pouco im
porta) sao inicialmente comerciais e é da vitória ou do fracasso 
destes empreendimentos comerciais que depende a paz ou a 
guerra entre as tribos. Nao somente guerra e comércio devem ser 
pensados em sua continuidade, mas é o próprio comércio que 
detém, em relacao a guerra, urna prioridade sociológica, urna 
prioridade de certa maneira ontológica, na medida em que ele se 
instala no cerne do ser social. Acrescentemos finalmente que, 

\ longe de ser nova, a idéia de urna conjuncao entre guerra e 
comércio é, na verdade, urna banalidade etnológica, tal qual a 
conviccao da escassez como horizonte da economía primitiva. 
Vemos assim afirmada, exatamente nos mesmos termos que os 
de Lévi-Strauss, a relacao intrínseca entre guerra e comércio, por 
M. Davie, por exemplo: "Nos casos primitivos, o comércio é 
freqüentemente urna alternativa a guerra e a maneira pela qual é 
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conduzido mostra que ele é urna modificacao desta última" (op. 
cit., p. 302). 

Poder-se-ia objetar que o texto discutido, aliás de pouco 
significado, nao coloca· absolutamente em jogo a teoria geral do 
ser social tal como Lévi-Strauss a desenvolveu em trabalhos de 
urna outra dimensao. Nao é o que acontece. Com efeito, as 
conclus0es teóricas deste texto pretensamente menor acham-se 
integralmente retomadas na grande obra sociológica de · Lévi
Strauss, As Estruturas Elementares do Parentesco, quando con
clui um dos capítulos mais importantes, o princípio de recipro
cidade: "Há urna liga.;ao, urna continuidade, entre as relacoes 
hostis e o fornecimento de prestacoes recíprocas: as trocas sao 
guerras pacíficamente resolvidas, as guerras sao a saída para 
transac0es mal-sucedidas" .9 Coma diferenca, entretanto, que na 
mesma página acha-se exp}icitamente (e sem comentários) eli
minada a idéia de comércio. Descrevendo as trocas de presentes 
entre grupos indígenas estrangeiros,' Lévi-Strauss toma o cuidado 
de sublinhar o abandono da re.ferencia ao comércio: "Trata-se, 
portan to, de dons recíprocos e nao de operac0es comerciais". 
Examinemos esta colocacao mai_s detidamente. 

A firmeza com que Lévi-Strauss distingue o dom recíproco 
da operacao comercial é inteiramente legítima. Aindá assim nao 
seria supérfluo explicar porque, em urna rápida passagem pela 
antropologia economica. Se a vida material das sociedades pri
mitivas se desenrola tendo a abundancia como pano de fundo,_ o 
modo de producao doméstico apresenta além do mais urna pro
priedade essencial que a reflexao de Sahlins coloca em relevo, ele 
é amparado por um ideal de autarcia: cada comunidade aspira 
a produzir ela mesma tudo aquilo que é necessário a subsistencia 
de seus membros. Dito d~ outra maneira, a economía primitiva 
tende ao fechamento da comunidade sobre si mesma e o ideal de 
autarcia economica dissimula um outro ideal, do qual ele é o 
meio: o ideal de independencia política. Ao decidir depender 
unicamente de si mesma para sua producao de consumo, ·a 
comunidade primitiva (aldeia, horda, e~c) excluí através disso a 
necessidade de relacoos economicas com os grupos vizinhos. Nao 
é a necessidade que fundamenta as relacoos "internacionais" na 
sociedade primitiva, que é capaz de satisfazer todas as suas 

# 

9. Structures élémentaires de la parenté, ; 86 da lfl ed (PUF, 1949) ou p . 78 
da 2 fl ed . (Mouton , 1967). 
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" necessidades sem se ver obrigada a solicitar a assistencia alheia. 
Produz-se tudo (alimento e instrumentos) de que se tem neces
sidade e, conseqüentemente, a sociedade está em condicao de 
dispensar os outros. Em outros termos, o ideal autárquico é um 
ideal anticomercial. Como todo ideal, nao se realiza sempre e em 
todos os lugares, mas pode-se dizer dos Selvagens que, se as 
circunstancias exigirem, eles podem vangloriar-se de nao pre
cisar dos outros. 

É por isso que o Modo de Producao Doméstico ignora as 
relacoes que seu funcionamento economico tende precisamente 
a excluir. A sociedade primitiva, em seu ser, recusa o risco, 
imanente ao comércio, de alienar sua autonomía, de perder sua 
liberdade. Assim o Lévi-Strauss das Estruturas fez bem ao evitar 
retomar o que escrevera em Guerra e Comércio ... Se, portanto, 
quisermos compreender algo em relacao a guerra primitiva, é 
preciso evitar articulá-la a um comércio que nao existe. 

Assim, nao é mais o comércio que dá sentido a guerra e sim 
a troca. A interpretacao da guerra depende da concep~ao da 
sociedade baseada na troca, existe continuidade entre a guerra 
("decorrente de transacoes mal-sucedidas") e a troca ("guerras 
pacíficamente resolvidas"). Mas assim como, na primeira versao 
da teoría lévi-straussiana da violencia, a guerra era considerada 
como o eventual fracasso do comércio, da mesma forma na 
teoria da troca vemos ser atribuida urna. prioridade equivalente 
a troca, da qual a guerra é apenas o fracasso. Em outros termos, 
a guerra nao possui por si mesma nenhuma positividade, ela 
exprime nao o ser social da sociedade primitiva, mas a nao-rea
lizacao deste ser que é o ser-para-a-troca: a guerra é o negativo e 
a negacao da sociedade primitiva na medida em que ela é o lugar 
privilegiado da troca, na medida em que a troca é a própria 
essencia da sociedade primitiva. Segundo esta concepcao, a 
guerra como incidente, como ruptura do movimento em dir~ao 
a troca, só poderla representar a nao-essencia, o nio-ser da 
sociedade. Ela é acessória em rela~ao ao principal, é o acidente 

, em rela~ao a substancia. O que a sociedade primitiva quer é a 
troca. Talé seu desejo sociológico, o qual tende constantemente 
a realizar-se e se realiza efetivamente quase sempre, salvo em 
caso de acidente. Surgem entao a violencia e a guerra. 

A lógica da concep~ao da troca conduz assim a urna quase 
dissolu~ao do fenomeno guerreiro. A guerra, desprovida de posi
tividade gracas a prioridade atribuida a troca, perde toda dimen-

\ 
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sao institucional. Ela nao pertence ao ser da sociedade primi
tiva, nao passa de urna propriedade acidental, ocasional, ines
sencial, a sociedade primitiva é pensável sem a guerra. Esse 
discurso da troca sobre a guerra primitiva, discurso imanente a 
teoria geral que Lévi-Strauss desenvolve sobre a sociedade primi
tiva, nao leva em consideracao o dado etnográfico: quase univer
salidade do fenomeno guerreiro, quaisquer que sejam as socie
dades consideradas, seu meio natural ou seu modo de organi
za~ao sócio-economica; intensidade, naturalmente variável, da 
atividade guerreira. A concep~ao da troca e seu objeto de 
alguma maneira tomam-se exteriores um ao outro, a · reali
dade primitiva extravasa o discurso de Lévi-Strauss, nao por 
negligencia ou ignorancia do autor, mas porque o exame da 
guerra é incompativel com sua análise da sociedade; análise que 
só ·se sustenta ao excluir a fun~ao sociológica da guerra na 

' .... 

sociedade primitiva. 
Quer isto dizer que é preciso ·abandonar a idéia da socie

dade como lugar de troca, a fim de respeitar a realidade primi
tiva em todas as suas dimens0es? Absolutamente. Com efeito; 
nao se trata de urna alternativa: ou a troca ou a violencia. Nao é 
a troca em si que está em contradicao com a guerra, mas o 
discurso que limita o ser social da sociedade primitiva exclusi
vamente a troca. A sociedade primitiva é o espa~o da troca e é 
também o lugar da violéncia: a guerra, como a troca, pertence 
ao ser social primitivo. Nao se pode (e é isto que ·tentarem.os 
estabelecer) pensar a sociedade primitiva sem pensar ao mesmo 
tempo a guerra. Para Hobbes, a sociedade primitiva era a guerra 
de todos contra todos. O ponto de vista de Lévi-Strauss é simé
trico e inverso ao de Hobbes: a sociedade primitiva é a troca de 
todos com todos. Hobbes nao via a troca, Lévi-Strauss nio ve a 
guerra. 

Mas, por outro lado, trata-se de justapor simplesmente o 
discurso sobre a troca e o discurso sobre a guerra? A reabilita~io 
da guerra como dimensao· essencial da sociedade primitiva deix~ 
subsistir intacta a idéia da troca como essencia do social? E 
evidentemente impossivel: enganar-se em rela~io a guerra . é 
enganar-se em relacio a sociedade. De onde provém o erro de 
Lévi-Strauss? De urna confusao dos planos sociológicos nos 
quais funcionam respectivamente a atividade guerreira e a troca. 
Ao querer situá-los no mesmo plano, somos fatalmente condu
zidos a eliminar um ou outro, a deformar, mutilando-a, a reali-
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darle social primitiva. A troca e a guerra devem evidentemente 
ser pensadas, nao segundo urna continuidade que permitiría 
passar gradativamente de urna a outra, mas segundo urna des
continuidade radical, que é a única a manifestar a verdade da 
sociedade primitiva. · 

A extrema fragmenta~ao com que a sociedade primitiva se 
apresenta por toda parte seria a causa, como se tem escrito 
muitas vezes, da freqüencia da guerra neste tipo de sociedade. O 
engendramento mecanico, descrito na seqüencia: raridade das 
fontes ... concorrencia vital ... isolamento dos grupos, pro
duziria, como efeito geral, a guerra. Ora, se existe urna rela~ao 
profunda entre a multiplicidade das unidades sócio-políticas e a 
violencia, só se pode compreender sua articul~ao invertendo a 
ordem habitual de sua apresenta~ao: nao é a guerra que é o 
efeito da fragmenta~ao, é a fragmenta~ao que é efeito da guerra. 
Ela nao é somente o efeito, mas o objetivo: a guerra é ao mesmo 
tempo a causa e o meio de um efeito e de um fim visados, a 
fragmenta~ao da sociedade primitiva. Em seu ser, a sociedade 
primitiva quer a dispersao, este querer a fragmentacao pertence 
ao ser social primitivo que se instituí como tal através e na 
realiza~ao desta vontade sociológica. Em outros termos, a guerra 
primitiva é o meio de um fim político. Em conseqüencia, inter
rogar-se por que os Selvagens fazem a guerra é interrogar o 
próprio ser de sua sociedade. 

Cada sociedade primitiva particular exprime igual e inte
gralmente as propriedades essenciais deste tipo de forma~ao 
social, que encontra sua realidade concreta no nível da comu
nidade primitiva. Esta é constituída por um conjunto de indi
víduos e cada um deles reconhece e reivindica o fato de pertencer 
a este conjunto. A comunidade como conjunto reagrupa e ultra
passa, integrando-as em um todo, as diversas unidades que a 
constituem e que, no mais das vezes, inscrevem-se no eixo da 
parentela: famílias elementares, extensas; linhagens, clas, me
tades, etc., mas também sociedades militares, confrarias ceri
moniais, classes de idade, etc. A comunidade, portanto, é mais 
que a adi~io dos grupos que ela reúne, e este a mais a determina 
como unidade propriamente política. A unidade política da co
munidade encontra sua inscri~ao espacial imediata na unidade 
de habitat. As pessoas que pertencem a mesma comunidade 
vivem juntas no mesmo lugar. Segundo as regras de residencia 
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pós-conjugal, um indivíduo pode ser naturalmente levado a dei
xar sua comunidade de origem para integrar-se a de s~u conjuge, 
mas a nova residencia nao abole a antiga liga~ao e as sociedades 
primitivas inventam, por outro lado, numerosos meios de modi
ficar as regras de residencia, se elas forem consideradas por 
demais penosas. 

A comunidade primitiva é, portanto, o grupo local. Esta 
determina~ao transcende a variedade economica dos modos de 
produ~ao, pois é indiferente ao caráter fixo ou m6vel do habitat. 
U m grupo local pode ser constituído tanto por ca~adores nomades 
quanto por agricultores sedentários. O bando errante de ca~ado
res-coletores possui, tanto quanto a aldeia estável de lavradores, 
as propriedades sociológicas da comunidade primitiva. Esta, 
enquanto unidade política, nao somente se inscreve no esp~o 
homogeneo de seu habitat, mas estende seu controle, sua codi
fica~ao e seu direito sobre.um território. Isto é evidente no caso 
dos ca~adores e é verdadeiro também em rela~io aos agricultores 
que reservam sempre, além de suas r~as, um espa~o selvagem 
onde podem c~ar e colher as plantas úteis. Simplesmente o 
território de um bando de ca~adores tem todas as possibilidades 
de ser mais extenso que o de · urna aldeia de agricultores. A 
localidade do grupo local é, portanto, seu território, como re
serva natural de recursos materiais, é verdade, mas sobretudo 
como espa~o exclusivo de exercício dos direitos comunitários. A 
exclusividade no uso do território implica um movimento de 
exclusio e aqui surge com clareza a dimensio propriamente 
política da sociedade primitiva como comunidade que incluí 
urna rela~ao essencial como território: a existencia do Outro é 
imediatamente assinalada no ato que o excluí, é contra as outras 
comunidades que cada sociedade afirma seu direito exclusivo 
sobre um território determinado, a rela~ao política comos gru
pos vizinhos é imediatamente dada. Lembremos que se trata de 
urna rela~io instituída na ordem política e nao na ordem econo
mica. O modo de produ~ao doméstico sendo o que é, nenhum 
grupo local tem, em princípip, necessidade de por os pés no 
território dos vizinhos para fazer provis0es. 

O domínio do território permite a comunidade realizar seu 
ideal autárquico, garantindo-lhe a auto-suficiencia quanto aos 
recursos. Ela nao depende de ninguém, é independente. Sendo 
todas as coisas iguais para todos os grupos locais, deveria seguir
se urna ausencia geral da violencia. Ela só poderla surgir nos 
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" casos raros de violacao do território, deveria ser unicamente 
defensiva e nao acontecer jamais, pois cada grupo contarla com 
seu próprio território, nao tendo razao alguma para dele sair. 
Ora, como sabemos, a guerra é geral e muito freqüentemente 
ofensiva. Em conseqüencia, a defesa do territ6rio nao é a causa 
da guerra e a relacao entre guerra e sociedade nao foi ainda 
esclarecida. 

O que acontece com o ser da sociedade primitiva, na me
dida em que ele se realiza, identico, na série infinita das comu
nidades, bandos, aldeias ou grupos locais? A resposta está pre
sente em toda a literatura etnográfica, desde que o Ocidente se 
interessa pelo mundo dos Selvagens. O ser da sociedade primi
tiva sempre foi percebido como lugar da diferenca absoluta em 
relacao ao ser da sociedade ocidental, como espaco estranho e 
impensável da ausencia - ausencia de tudo aquilo que constituí 
o universo sócio-cultural dos observadores: mundo sem hierar
quía, gente que nao obedece a ninguém, sociedade indiferente a 
posse da riqueza, chefes que nao mandam, culturas sem moral, 
pois ignoram o pecado, sociedade sem classes, sociedade sem 
Estado, etc. Em suma, o que os escritos dos viajantes antigos ou 
dos sábios modernos nao cessam de proclamar ·sem conseguir 
dize-lo, é que a sociedade primitiva é em seu ser indivisa. 

. Ela ignora - porque impede seu surgimento - a diferenca 
entre ricos e pobres, a opo~icao entre exploradores e explorados, 
a dominacao do chefe sobre a sociedade. O Modo de Producao 
Doméstico, que assegura a autarcía economica da comunidade 
como tal, permite também a autonomía dos grupos de paren
tesco que comp0em o conjunto social e até mesmo a indepen
dencia dos indivíduos. Fora aquela que diz respeito aos sexos, 
nao existe com efeito na sociedade primitiva nenhuma divisao do 
trabalho. Cada individuo é de alguma maneira polivalente, todos 
os homens sabem fazer tu do o que os homens devem saber fazer, 
todas as mulheres sabem cumprir as tarefas que toda mulher 
deve cumprir. Nenhum indivíduo apresen ta, na ordem do saber 

\ e do desempenho, urna inferioridade tal que abra o flanco as 
investidas de um outro, mais dotado ou mais favorecido. A 
parentela da "vítima" logo agiria no sentido de desencorajar a 
vocacao do aprendiz-explorador. Os etnólogos assinalaram, um 
mais que o outro, a indiferenca dos Selvagens diante de seus bens 
e posses, que voltam a fabricar com a maior facilidade desde que 
gastos ou quebrados, e a ausencia, entre eles, de todo desejo de 
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acumulacao. Com efeito, por que surgiría semelhante desejo? A 
atividade de producao é medida exatamente pela satisfacao das 
necessidades e nao vai além disto: a producao de excedente é 
perf~itamente possivel na economia primitiva, mas é também 
totalmente inútil. O que se faria dela? Por outro lado, a ativi
dade de acumulacao (produzir um excedente inútil) só poderia 
ser, neste tipo de sociedade, um empreendimento estrita~ente 
individual. O "empreendedor" só poderia contar com suas pró
prias forcas, sendo a expoloracao do outro sociologicamente 
impossivel. Imaginemos, porém, que, apesar da solidao de seu 
esforco, o selvagem empreendedor consiga constituir, com o suor 
de seu rosto, um estoque de recursos; Convém lembrar que nao 
saberá o que fazer dele, pois trata-se de um excedente, isto é, de 
urna quantidade de bens nao necessários. na medida em que nao 
dizem mais respeito a satis.facao das necessidades. O que acon
tecerá? Simplesmente a comunidade o ajudará a consumir estes 
recursos gratuitos. O homem que se tornou "rico" gracas apenas 
a sua labuta, verá sua riqueza desaparecer em um piscar de 
olhos nas mios, ou nos estomagos, de seus vizinhos. A realizacao 
do desejo de acumulacao reduzir-se-ia assim a um puro feno
meno ·de auto-exploracao do indivíduo e de exploracao do rico 
pela comunidade. Os Selvagens sao suficientemente sábios para 
nao se entregarem a esta loucura, a sociedade primitiva funciona 
de um modo tal que a desigualdade, a exploracao e a divisao nela 
sao impossiveis. 

Percebida em seu plano efetivo de existencia - o grupo 
local - a sociedade primitiva apresenta duas propriedades 
sociológÍcas essenciais, na medida em que atingem seu próprio 
ser, este ser social que determina a razao de ser e o principio de 
inteligibilidade da guerra. A comunidade primitiva é ao mesmo 
tempo totalidade e unidade. Totalidade na medida em que é 
conjunto acabado, autonomo, completo, atento a preservar sem 
cessar sua autonomia, sociedade no sentido pleno do termo. 
Unidade na medida em que seu ser homogeneo persevera na 
recusa da divisao social, na exclusao da desigualdade, na inter
dicao da alienacao. A sociedade primitiva é totalidade una, na 
medida em que o princípio de sua unidade nao lhe é exterior. Ela 
nao permite que nenhuma figura do U no se desligue do corpo 
social para representá-la, para encarná-la como urudade. f: por 
isso que o critério da indivisao é fundamentalmente político: se o 
chefe selvagem nao tem poder, é porque a sociedade nao aceita 
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" que o poder se separe de seu ser, que a divisao se estabele~a entre 
aquele que manda e aqueles que obedecem. É também por isso 
que, na sociedade primitiva, é o chef e que é designado para falar 
em nome da sociedade. Em seu discurso, o chefe nao exprime 
jamais a fantasia de seu desejo individual ou a fala de sua lei 
privada, mas unicamente o desejo sociológico da comunidade de 
permanecer indivisa, e o texto de urna Lei que ninguém fixou, 
pois ela nao deriva de decisao humana. o legislador é também o 
fundador da sociedade, sao os Ancestrais míticos, os heróis 
culturais, os deuses. É desta Lei que o chefe é porta-voz: a 
substancia de seu discurso é sempre a referencia a Lei ancestral 
que ninguém pode transgredir, pois ela é o próprio ser da socie-

. dade: violar a Lei seria .alterar, modificar o corpo social, intro
duzir nele a inova~ao e a mudan~a que ele repele vigorosamente. 

Comunidade que garante o domínio de seu território sobo 
signo da Lei guardia de sua indivisao: eis a sociedade primitiva. 
A dimensao territorial inclui o la~o político, na medida em que 
ela é exclusao do Outro. É justamente o Outro como espelho -
os grupos vizinhos - que devolve a comunidade a imagem 
de sua unidade e de sua totalidade. É diante das comunidades ou 
bandos vizinhos que determinada comunidade ou bando se co
loca e . se pensa como diferen~a absoluta, liberdade irredutível, 
vontade de manter seu ser como totalidade una. Eis como apa
rece concretamente a sociedade primitiva: urna multiplicidade 
de comunidades separadas, cada urna velando pela integridade 
de seu território, urna série de neomonadas que afirmam urnas 
face as outras sua diferen~a. Cada comunidade, na medida em 
que é indivisa, pode se pensar como um Nós. Este Nós, por sua 
vez, pensa-se como totalidade na rela~ao igual que mantém com 
os Nós equivalentes constituídos pelas outras. aldeias, tribos, 
bandos, etc. A comunidade primitiva pode colocar-se como tota
lidade porque institui-se como unidade: ela é um todo finito 
porque é um Nós indiviso. 

Convenhamos: neste nível de análise, a estrutura geral da 
, organiza~ao primitiva é pensável na pura estática, na inércia 

total, na ausencia de movimento. O sistema global parece poder 
funcionar em vista unicamente de sua própria repeti~ao, tor
nando impossível toda emergencia de oposi~ao ou de conflito. 
Ora, a realidade etnográfica mostra-nos o inverso. Longe de ser 
inerte, o sistema mantém-se em movimento perpétuo, nao se 
encontra na estática, mas na dinamica, e a monada primitiva, 
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longe de permanecer fechada sobre si mesma, abre-se ao con
trário para as outras, na intensidade extrema da violencia guer
reira. Como entao pensar ao mesmo tempo o sistema e a guerra? 
A guerra seria um simples incidente que traduziria o fracasso 
ocasional do sistema ou o sistema nao poderia funcionar sem a 
guerra? A guerra nao seria urna condi~ao de possibilidade do ser 
social primitivo? A guerra seria nao a amea~a de morte mas 
a condi~ao de vida da sociedade primitiva? 

Um primeiro ponto está claro: a possibilidade da guerra 
está inscrita no ser da sociedáde primitiva. Com efeito, a tensao 
da vontade de cada comunidade em afirmar sua diferen~a é tal 
que o menor incidente transforma rapidamente a diferen~a dese
jada em desacordo real. Viola~ao de território, suposta agressao 
do xama dos vizinhos: nao é preciso mais para a eclosao da 
guerra. Em conseqüencia, o equilíbrio é frágil. A possibilidade 
da violencia e do conflito' armado é aqui um dado imediato. 
Poder-se-ia imaginar que esta possibilidade jamais se tome rea
lidade e que, no lugar da guerra de todos contra todos como 
pensa Hobbes, tenha-se ao contrário a troca de cada um com 
cada um, como está implicado no ponto de vista de Lévi-Strauss? 

Examinemos a hipótese da amizade generalizada. Percebe
se muito depressa que ela, por v~rias raz0es, é impossível, devi
do, antes de mais nada, a dispersao espacial. As comunidades 
primitivas mantem entre si urna certa distancia, em sentido 
próprio e em sentido figurado. Entre cada bando ou aldeia 
estendem-se seus territórios respectivos, o que permite a cada 
grupo permanecer.na sua posi~ao. A amizade nao se dá bem com 
a distancia. Ela se desenvolve facilmente com os vizinhos pró
ximos, que se pode convidar para as festas, de quem se pode 
aceitar convites e a quem se pode fazer visitas. Com os grupos 
afastados, este tipo de rela~0es nao pode estabelecer-se. Urna 
comunidade primitiva nao gosta de afastar-se muito e durante 
muito tempo do território que conhece porque é seu; desde que 
nao estao mais "em casa'', os Selvagens experimentam, com ou 
sem razao (mais freqüentemente com razao), um agudo senti
mento de desconfian~a e temor. As rela~0es amistosas de troca 
só se desenvolvem entre grupos próximos uns dos outros. Os 
grupos afastados delas sao excluídos: eles sao na melhor das hipó
teses os Estrangeiros. 

Por outro lado, a hipótese da amizade de· todos com todos 
entra em contradi~ao com o desejo profundo, essencial a cada 
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" comunidade, de manter e desenvolver seu ser de totalidade una, 
isto é, sua diferenca irredutível em relacao a todos os outros 
grupos, inclusive os vizinhos amigos e aliados. A lógica da socie
dade primitiva, que é urna lógica da diferenca, entraría em 
contradicao com a lógica da troca generalizada, que é urna 
lógica da identidade, porque é urna lógica da identificacao. Ora, 
é isto que a sociedade primitiva recusa acima de tudo: recusa-se 
a identificar-se comos outros, e perder o que a constitui como 
tal, seu próprio ser e sua diferenca, a capacidade de pensar-se 
como um Nós autonomo. Cada comunidade perderla sua indivi
dualidade na identificacao de todos com todos, acarretada 
pela troca generalizada e pela amizade de todos com todos. 
A troca de todos com todos seria a destruicao da socieda
de primitiva. A identificacao é um movimento em direcao a 
morte, o ser social · primitivo é urna afirmacao da vida. A 
lógica da identidade daria lugar a urna espécie de discurso 
equalizador, pois a palavra-chave da amizade de todos com 
todos é: "Somos todos semelhantes!". Unificacao em um meta
Nós da multiplicidade dos Nós parciais, supressao da diferenca 
própria de cada comunidade autonoma: abolida a distincao do 
Nós e do Outro, é a própria sociedade primitiva que desapare
cería. Trata-se aí nao de psicologia primitiva, mas de lógica 
sociológica. Existe, imanente a sociedade primitiva, urna lógica 
centrífuga de fracionamento, de dispersa.o, de cisao, a tal ponto 
que cada comunidade tem necessidade, para se pensar como tal 
(como totalidade una), da figura oposta do estrangeiro ou do 
inimigo; a tal ponto que a possibilidade de violencia acha-se 
inscrita antecipadamente no ser social primitivo; a guerra é uma 
estrutura de sociedade primitiva e nao o fracasso acidental de 
urna troca que nao vingou. A este estatuto estrutural da violencia 
responde a universalidade da guerra no mundo dos Selvagens. 

Pelo funcionamento estrutural, a amizade generalizada e 
a troca de todos com todos tornam-se impossíveis. Deve-se, em 
conseqüencia, dar razio a Hobbes e, <liante da impossibilidade 
da amizade de todos com todos, será preciso concluir pela reali
dade da guerra de todos contra todos? Vejamos agora a hipótese 
da hostilidade generalizada. Cada comunidade se encontra em 
urna situacio de enfrentamento com as demais, a máquina 
guerreira funciona a todo vapor, a sociedade global compoo-se 
unicamente de inimigos que aspiram a sua destruicao recíproca. 
Ora, como sabemos, toda guerra acaba deixando, <liante uni do 
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· outro, um vencedor e um vencido. Qual seria neste caso o efeito 
principal da guerra de todos contra todos? Ela instituiria esta 
relacao política cuja emergencia a sociedade primitiva cuida 
justamente de impedir:. a guerra de todos contra todos condu
ziria ao estabelecimento da relacao de dominacao, da relacio de 
poder que o vencedor poderla exercer sobre o vencido pela forca. 
Delinear-se-ia, entio, urna nova figura social, incluindo a rela
cao mando-obediencia, a divisao política da sociedade em Se
nhores e Súditos. Em outros termos, seria a morte da sociedade 
primitiva na medida em que ela é e quer ser corpo indiviso. Por 
conseguinte, a guerra generalizada produziria exatamente o 
mesmo efeito que a amizade generalizada: a negacio do ser 
social primitivo. No caso da amizade de todos com todos, a 
comunidade perderla, pela dissolucao da sua düerenca, sua 
propriedade de totalidade autónoma. No caso da guerra de todos 
contra todos ela perderla, . devido a irrupcio da divisao social, 
seu caráter de unidade homogénea:· a sociedade primitiva é em 
seu ser totalidade una. Nio pode consentir na paz universal que 
aliena sua liberdade, nao pode entregar-se a guerra geral que 
abole sua igualdade. Nao é possível, entre os Selvagens, nem ser 
amigo de todos nem ser inimigo de todos. 

E, no entanto, a guerra pertence a essencia da sociedade 
primitiva, ela é aí, exatamente como a troca, urna estrutura. 
Quer isto dizer que o ser social primitivo seria urna espécie de 
composto de dois elementos heterogeneos - um pouco de troca, 
um pouco de guerra - e que o ideal primitivo consistiria em 
mantero equilíbrio entre estes dois componentes, na procura de 
urna espécie de meio-termo entre elementos contrários, quando 
nao contraditórios? Seria persistir na idéia lévi-straussiana de 
que a guerra e a troca desenvolvem-se no mesmo plano e que 
urna é sempre o limite e o fracasso da outra. Com efeito, nesta 
perspectiva, a troca generalizada elimina a guerra e ao mesmo 
tempo a sociedade primitiva, enquanto que a guerra geral su
prime a troca, com o mesmo resultado. O ser social primitivo 
tem pois, simultaneamente, necessidade da troca e da guerra, 
para poder ao mesmo tempo conjugar a exigencia autonomista e 
a recusa da divisao. ~ a esta dupla exigenci~ que se relacionam o 
estatuto e a funcao da troca e da guerra, que se desenvolvem em 
planos distintos. 

A impossibilidade da guerra de todos contra · todos opera, 
para urna determinada comunidade, urna imediata classificacao 
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" das pessoas que a cercam: os Outros sao classificados imedia
tamente em amigos e inimigos. Com. os primeiros se tentará 
concluir aliancas, com os outros se aceitará - ou procurar-se-á 
- o risco da guerra. Enganar-nos-íamos se retivéssemos desta 
descricao apenas a banalidade de urna situacao completamente 
geral na sociedade primitiva; é preciso agora colocar a questao 
da alianca. Por que urna comunidade primitiva tem necessi
dade de aliados? A resposta é evidente: porque ela tem inimigos. 
Seria necessário que ela estivesse bem segura de sua forca, que 
estivesse certa de urna vitória repetida sobre os adversários, para 
privar-se do apoio militar dos aliados, ou até mesmo de sua 
neutralidade. Na prática, isto nao ocorre jamais. Urna comuni
dade nao se precipita nunca na aventura guerreira sem antes 
proteger sua retaguarda por meio de empreendimentos diplo
máticos - festas, convites - no final dos quais formam-se 
aliancas que se supüe duráveis, mas que é preciso reativar cons
tantemente, pois a traicao é sempre possível e freqüentemente 
real. Surge aí um traco descrito pelos viajantes ou etnógrafos 
como a inconstancia e o gosto pela traicao dos Selvagens. Mas 
ainda urna vez nao se trata de psicología primitiva: a incons
tancia aqui significa simplesmente que a alianca nao é um 
contrato, que sua ruptura jamais é percebida pelos Sevalgens 
como um escandalo, e que, finalmente, urna determinada comu
nidade nem sempre tem os mesmos aliados nem os mesmos 
inimigos. Os termos ligados pela alianca e pela guerra podem-se 
permutar e o grupo B, aliado do grupo A contra o grupo C, pode 
perfeitamente, em decorrencia de· acontecimentos fortuitos, vol
tar-se contra A~ ao lado de C. A experiencia de "campo" oferece 
continuamente o espetáculo de tais reviravoltas e seus respon
·sáveis podem sempre dar as razoes. Aquilo que se deve reter é a 
permanencia do dispositivo de conjunto - divisao dos Outros 
em aliados e inimigos - e nao o lugar conjuntural e variável 
ocupado neste dispositivo pelas comunidades implicadas. 

Esta desconfianca recíproca, e fundada, que os grupos alia-
' dos sentem, indica que se consente a alianca muitas vezes a con

tra-gosto, que nao é desejada como um fim, mas somente como 
um meio: meio de atingir um objetivo, o empreendimento guer
reiro, correndo os menores riscos e comos menores gastos possí
veis. É o mesmo que dizer que existe urna resignacao diante da 
alianca porque seria perigoso demais engajar-se sozinho em ope
racües militares e que, caso fosse possível, se dispensarla de bom 
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grado os aliados, nunca totalmente seguros. Resulta assim urna 
propriedade essencial da vida internacional na sociedade primiti
va: ne/a a gue"a tem primazia em rela~iio a alian~a' é a guerra 
como instituicao que determina a alianca como tática. A estra
tégia é rigorosamente a mesma para todas as comunidades: 
perseverar em seu ser autonomo, conservar-se como sao, isto é, 
Nós indivisos. 

Já constatamos que, através do desejo de independencia 
política e o domínio exclusivo de seu território, manifestados por 
cada comunidade, a possibilidade da guerra estava imediata
mente inscrita no funcionamento destas sociedades: a sociedade 
primitiva é o lugar do estado de guerra permanente. Ve-se agora 
que a procura da alianca depende da guerra efetiva: existe urna 
prioridade sociológica da guerra sobre a alianca. Aqui se esta
belece a verdadeira relacao ~entre a troca e a guerra. Com efeito, 
onde se estabelecem as relacües de troca, que unidades sócio
políticas o princípio de reciprocidade reúne? Sao precisamente 
os grupos implicados nas redes de alianca. Os parceiros da troca 
sao os aliados, a esfera da troca cobre exatamente a esfera da 
alian~a. Is to nao significa, é cl~ro, que se nao houvesse alianca 
nao haveria mais troca. Esta simplesmente ver-se-ia circunscrita 
no espaco da comunidade autonoma, no seio da qual nao cessa 
jamais de operar. Ela seria estritamente intracomunitária. 

Troca-se, portanto, com os aliados e existe troca porque 
existe alianca. Nao se trata apenas da troca de gentilezas (ciclo 
de festas para as quais se convidam alternadamente), mas da troca 
de presentes (sem verdadeira significacao economica, convém 
repetir) e, sobretudo, da troca de mulheres. Como escreve Lévi
Strauss: " ... a trocados noivos é apenas o termo de um processo 
ininterrupto de dons recíprocos ... " (p. 79). Em suma, a reali
dade da alianca funda a possibilidade de urna troca completa, 
que diz respeito nao somente aos bens e servicos, mas as rela~C>es 
matrimoniais. O que é a t;roca das mullieres? No nível da socie
dade humana como tal, ela assegura a humanidade desta socie
dade, isto é, sua nao-animalidade. Ela significa que a sociedade 
humana nao pertence a ordem da natureza, mas a da cultura. A 
sociedade humana se desenvolve no universo da regra e nao no 
universo da necessidade, no mundo da instituicao e nao no 
mundo do instinto. A troca exogamica das mulh~res funda a 
sociedade como tal na proibi~io do incesto. Mas trata-se preci
samente aqui da troca enquanto instituí a sociedade humana 
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" como sociedau~ nao animal e nao da troca tal como ela se instituí 
nos limites de urna rede de aliancas ·entre comunidades dife
rentes e que se desenrola ero um outro nível. . No contexto da 
alian~a, a troca de mulheres reveste-se de um evidente alcance 
político. O estabelecimento de rel~ües matrimoniais entre gru
pos diferentes é um meio de concluir e reforcar a alianca política, 
tendo ero vista enfrentar os inevitáveis inimigos nas melhores 
condicoes possíveis. De aliados que sao também parentes, pode
se esperar mais constancia na solidariedade guerreira, ainda que 
os lacos de parentesco nao sejam absolutamente urna garantía 
definitiva de fidelidade a alianca. Segundo Lévi-Strauss, a troca 
de mulheres é o derradeiro termo do "processo ininterrupto de 
dons recíprocos". Na realidade, quando dois grupos estabelecem 
urna relacao, eles nao procuram absolutamente trocar mulheres. 
O que querem é a alía.nea político-militar, e o melhor meio de lá 
chegar é trocar mulheres. t;: por isso que, se o campo de troca 
matrimonial pode muito bem ser mais restrito que o campo da 
alianca política, ele, em todo caso, nao pode ultrapassá-lo: a 
alianca permite ao mesmo tempo a troca e a interrompe, ela é 
seu limite, a troca nao vai além da alianca. 

Lévi-Strauss confunde o fim e o meio. Confusao obrigatória 
devido a sua própria concep~ao de troca, que situa no mesmo 
plano a troca como ato fundador da sociedade humana (proi
bicao do incesto, exogamia) e a troca como conseqüencia e meio 
da alianca política (os melhores aliados, ou os menos maus, sao 
parentes). No final das contas, o ponto de vista que a teoria 
lévi-straussiana da troca sustenta é o de que a sociedade primi
tiva quer a troca, que é urna sociedade-para-a-troca, que, 
quanto mais troca houver, melhor funciona. Ora, vimos. que, 
tanto no plano da economía (ideal autárquico) quanto no plano 
da política ( desejo de independencia), a sociedade primitiva 
desenvolve constantemente urna estratégia destinada a reduzir o 
mais possível a necessidade da troca. Nao se trata absolutamente 
de urna sociedade para a troca, mas antes de urna sociedade 
contra a troca. Isto aparece com a maior nitidez precisamente no 
ponto de jun~ao entre troca de mulheres e violencia. Sabemos 
que uro dos objetivos da guerra, afirmados com mais insistencia 
por todas as sociedades primitivas, é a captura das mulheres. 
Atacamos inimigos para apoderar-se de suas mulheres. Pouco 
importa agora que a razao invocada seja urna causa real ou uro 
simples pretexto para as hostilidades. Aquí a guerra manifesta 
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com a maior evidencia a profunda repugnancia da sociedade 
primitiva ero entrar no jogo das trocas. Coro efeito, na troca das 
mulheres uro grupo as ganha mas perde outras tantas, enquanto 
que na guerra pelas mulheres o grupo vitorioso ganha mulheres 
sem perder nenhuma. O risco é considerável (ferimentos, mor
te), mas o beneficio~ da mesma ordem: é total, as mulheres sao 
gratuitas. O interesse ordenarla, portanto, preferir sell_lpre a 
guerra a troca, mas seria urna situa~ao de guerra de todos contra 
todos, cuja impossibilidade já examinamos. A guerra passa, 
portanto, pela alian~a, a alianca funda a troca. Há troca de 
mulheres porque nao se pode agir de outra maneira: já que se 
tem inimigos, é preciso buscar aliados e tentar transformá-los 
em cunhados. Inversamente, quando por urna razao óu outra 
(desequilíbrio do sex-ratio em favor dos homens, extensao da 
poliginia, etc.) o grupo . deseja obter esposas suplementares, 
tentará conseguí-las pela violencia, pela guerra e nao por urna 
troea na qual nao ganharia nada. · 

Vamos resumir. O discurso da troca sobre a sociedade 
primitiva, ªº querer limitá-la integralmente a troca, engana-se 
em dois pontos distintos mas logicamente ligados. Ignora ini
cialmente - ou recusa reconhecer - que as sociedades primi
tivas, longe de procurar sempre estender o campo da troca 
tendero, ao contrário, a reduzir constantemente seu alcance. 
Conseqüentemente desconhece a importancia real da violencia, 
pois a prioridade e a exclusividade concedidas a troca conduzem, 
na realidade, a abolir a guerra. Ora, dizíamos que enganar-se 
sobre a guerra é enganar-·se sobre a sociedade. Acreditando que 
o ser social primitivo é ser-para-a-troca, Lévi-Strauss é levado a 
dizer que a sociedade primitiva é sociedade-contra-a-guerra: a 
guerra é a troca mal-sucedida. Seu discurso é muito coerente, 
mas falso. A contradicao nao é interna a este discurso, é o 
discurso que é contrário a realidade sociológica, etnografica
mente legível, da sociec\ade primitiva. Nao é a troca que é 
primeira, é a guerra, inscrita no modo de funcionamento . da 
sociedade primitiva. A guerra implica a alian~a, a alianca sus
cita a troca (entendida nao como diferenca do homem e do 
animal, como passagem da natureza a cultura mas, é claro, 
como desdobramento da socialidade da sociedade primitiva, 
como livre jogo de seu ser político). t;: através da guerra que se 
pode compreender a troca e nao o inverso. A guerra nao é um 
fracasso acidental da troca, a troca é que é um efeito tático da 



198 PIERRE CLASTRES 

(' guerra. Nao é, como pensa Uvi-Strauss, o fato da troca ~ue 
determina o nao-ser da guerra, é o fato da guerra que determina 
0 ser da troca. O problema constante da comunidade primitiva 
nao é: com quem vamos trocar? mas: como poderemos manter 
nossa independencia? O ponto de vista dos Selvagens sobre a 
troca é simples: é um mal necessário; já que precisamos de 
aliados, é melhor que sejam cunhados. 

Hobbes acreditava; sem razao, que o mundo primitivo nao é 
um mundo social porque a guerra impede a troca, entendida nao 
somente como troca de bens e servicos, mas sobretudo como a 
troca de mulheres, como respeito da regra exogamica na proi
bicao do incesto. Com efeito, nao diz ele que os Selvagens 
americanos vivem de "maneira quase animal" e que a ausencia 
de organizacao social transparece em sua submissao a "concu
piscencia natural" (nao existe entre eles universo da regra)? Mas 
o erro de Hobbes nao faz a verdade de Uvi-Strauss. Para este 
último, a sociedade primitiva é o mundo da troca, mas ao pre~o 
de urna confusao entre a troca fundadora da sociedade humana 
em geral e a troca como modo de rela~ao entre grupos diferentes . . 
Assim ele nao pode escapar a elimina~ao da guerra, na medida 
em que ela é a nega~ao da troca: se há guerra, nao há troca e, se 
nao há mais troca, nao há mais sociedade. Claro, a troca é 
imanente ao social humano: há sociedade humana porque há 
troca eje mulheres, porque há proibi~ao do incesto. Mas esta 
troca nada tem a ver com a atividade sócio-política que é a 
guerra, e esta, evidentemente, nao coloca absoluta_mente em 
questao a troca como respeito a proibi~ao do incesto. A guerra 
coloca em questao a troca como conjunto de rela~aes sócio-polí
ticas entre comunidades diferentes, mas a coloca em questao 
precisamente para fundá-la, para instituí-la pela mediacao da 
alian~a. Confundindo estes dois planos da troca, Uvi-Strauss 
inscreve igualmente a guerra naquele mesmo plano onde ela nao 
temo que fazer e do qual deve, portanto, desaparecer. Para esse 
autor, a a~ao do princípio de reciprocidade traduz-se na proc~ra 
da alian~a, esta permite a troca das mulheres e a troca culmina 
na nega~ao da guerra. Esta descricao do fato social primitivo 
seria inteiramente satisfatória, mas sob a condi~io de que a 
guerra nao existisse. Ora, conhecemos a sua existencia, e tam
bém sua universalidade. A realidade etnográfica mantém, as
sim o discurso contrário: o estado de guerra entre os grupos ' . 
torna necessária a procura da alian~a, a qual provoca a troc~ de 

" ARQUEOLOGIA DA VIOLtNCIA 199 

mullieres. A análise bem-sucedida de sistemas de parentesco ou 
de sistemas mitológicos pode assim coexistir com um discurso 
mal-sucedido sobre a sociedade. 

O exame dos fatos etnográficos demonstra a dimensio pro
priamente política da atividade guerreira. Ela nio se relaciona 
nem coma especificidade zoológica da humanidade, nem coma 
concorrencia vital das comunidades, nem finalmente com um 
movimento constante da troca em dire~ao a supressao da vio-

. lencia. A guerra articula-se a sociedade primitiva enquanto tal (e 
é ali universal), é um modo de funcionamento destas sociedades. 
É a própria natureza desta sociedade· que determina a existencia 
e o sentido da guerra. Em rela~ao a ela viu-se que, devido ao 
extremo particularismo ostentado por cada grupo, ela est4 pre
sente de antemao, como p9ssibilidade, ao ser social primitivo. 
Para todo grupo local, todos os Outros sao Estrangeiros. A· 
figura do Estrangeiro confirma, para todo grupo determinado, a 
convic~ao de sua identidade como Nós autonomo. Vale dizer que 
o estado de guerra é permanente, pois que comos estrangeiros 
tem-se unicamente urna rela~ao_ de hostilidade, colocada ou nio 
em acao efetivamente em urna guerra real. Nao é a realidade 
pontual do conflito armado, do combate, que é essencial, mas a 
permanencia de sua possibilidade, o estado de guerra perma
nente na medida em que mantém todas as comunidades em sua 
diferen~a respectiva. O que é permanente, estrutural, é o estado 
de guerra comos Estrangeiros, que culmina as vezés em inter
valos mais ou menos regulares, com maior ou menor freqüencia 
conforme as sociedades; na batalha efetiva, no afrontamento 
direto. O Estrangeiro é entao o lnimigo, o qual engendra por sua 
vez a figura do Aliado. O estado de guerra é permanente, ma~ os 
Selvagens nem por isso passam todo seu tempo fazendo a guerra. 

A guerra como política exterior da sociedade primitiva rela
ciona-se com sua política_ interior, com aquilo que se poderla 
denominar o conservantismo intransigente desta sociedade, ex
presso na incessante referencia ao sistema tradicional das nor
mas, a Lei ancestral que se deve respeitar sempre, que nao se 
pode alterar por nenhuma mudanca. Por seu conservantismo, o 
que a sociedade primitiva procura conservar? Procura conservar 
seu próprio ser; quer perseverar em seu ser. Mas qQal é este ser? 
É um ser indiviso, o corpo social é homogeneo, a comunidade é 
um Nós. O conservantismo primitivo procura, portanto, impedir 
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" a inovacao na sociedade, ele quer que o respeito a Lei assegure a 
manutencao da indivisa.o, procura impedir o surgimento da divi
sa.o na sociedade. Tal é, tanto no plano do economico (impossi
bilidade de acumular riquezas) quanto no plano da relacao de 
poder (o chefe está lá para nao mandar), a política interior da 
sociedade primitiva: conservar-se como Nós indiviso, como tota
lidade una. 

Ve-se bem, por outro lado, que a vontade de perseverar em 
seu ser indiviso anima igualmente todos os N6s, todas as comu
nidades: a posicao do si (so1j de cada urna delas implica a 
oposicao, a hostilidade aos outros; o estado de guerra é tao 
duradouro quanto a capacidade das comunidades primitivas de 
afirmar sua autonomia urnas em relacao as outras. Basta urna 
delas mostrar-se incapaz disto e será destruída pelas outras. A 
capacidade de por em acao a relacao estrutural de hostilidade 
(dissuasao) e a capacidade de resistencia efetiva aos empreen
dimentos dos outros (repetir um ataque), enfim, a capacidade 
guerreira de cada comunidade é a condicao de sua autonomia. 
Dito de outra maneit~a: o estado de guerra permanente e a guerra 
efetiva aparecem periodicamente como o meio principal que a 
sociedade primitiva utiliza, tendo em vista impedir a mudanca 
social. A permanencia da sociedade primitiva passa pela perma
nencia do estado de guerra, a aplicacao da política interior 
(manterintactooNósindivisoeautonomo) passapelaaplicacaoda 
política exterior (concluir aliancas para fazer a guerra): a guerra 
está no próprio cerne do ser social primitivo, é ela que constitui o 
verdadeiro motor da vida social. Para poder pensar-se como um 
Nós, é preciso que a comunidade seja ao mesmo tempo indivisa 
(una) e independente (totalidade): a indivisao interna e a opo
sicao externa conjugam-se, cada urna é condicao da outra. Basta 

.· cessar a guerra e entao cessará de bater o coracao da sociedade 
primitiva. A guerra é seu fundamento, a própria vida de seu ser, 
ela é seu objetivo: a sociedade primitiva é sociedade para a 
guerra' ela é por essencia guerreira ... 10 

' A dispersao dos grupos locais, que é o traco mais imedia-
tamente perceptível da sociedade primitiva, nao é, portanto, a 

10. Evoquemos aqui, n4o o discurso dos Ocidentais sobre o homem primitivo 
como guerreiro, mas aquele, ta/vez mais inesperado, mas que releva da mesma lógica -
o dos Incas. Em relar4o ds tribos que se agitavam nas provincias do Império, os Incas 
diziam que eram selvagens constantemente em estado de guerra, o que legitimava todas as 
tentativas de integrd-/os através da conquista na pax incaica. 
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' causa \da guerra, mas seu efeito, sem fim específico. Qual é a 
fun~ao da guerra primitiva? Garantir a permanencia da disper
sao, da fragmenta~ao, da atomizacao dos grupos. A guerra 
primitiva é o trabalho· de uma lógica do centrífugo, de urna 
lógica da separacao, que se exprime de vez em quando no conflito 
armado. 11 A guerra serve para manter cada comunidade em sua 
independencia política. Enquanto há guerra, há autonomia. É 
por isso que ela nao pode, nao deve cessar, que ela é perma
nente. A guerra é o modo privilegiado de existencia da sociedade 
primitiva na medida em que ela se distribui por unidades sócio
políticas iguais, livres e independentes: se os inimigos nao exis
tissem, seria preciso inventá-los. 

A lógica da sociedade primitiva é, portanto, urna lógica do 
centrífugo, urna lógica do múltiplo. Os Selvagens querem a 
multiplicacao do múltiplo., Qual é agora o efeito maior exercido 
pelo desenvolvimento da forca centrífuga? Ela opoe urna bar
reira intransponível, o mais poderoso obstáculo sociológico a 
forca inversa, a forca centrípeta, a lógica da unificacao, a lógica 
do Um. Por ser seciedade do múltiplo, a sociedade primitiva nao 
pode ser sociedade do Um: qu~nto mais dispersao houver, me
nos unificacao haverá. Ve-se desde entao que é a mesma lógica 
rigorosa que determina a política interior e a política exterior da · 
sociedade primitiva. Por um lado, a comunidade quer perse
verar em seu ser indiviso e impede, para tanto; que urna instan
cia unificadora se separe do corpo social - a figura do chefe que 
manda - nele introduzindo a divisa.o social entre Senhores e 
Súditos. A comunidade, por outro lado, quer perseverar em seu 
ser autonomo, isto é, permanecer sobo signo de sua própria Lei. 
Recusa, portanto, toda lógica que a conduzisse a se submeter a 
urna lei exterior, opoe-se a exterioridade da Lei unificadora. 
Ora, qual é essa forca legal que engloba todas as diferencas 
tendo em vista suprimi-las, que só se mantém ao abolir a lógica 
do múltiplo tendo em vist.a substi~ui-la pela lógica contrária da 
unificacao que é o outro nome deste Uno que a sociedade primi
tiva por essencia recusa? É o Estado. 

Prossigamos. O que é o Estado? É o sinal definitivo da 
divisa.o na sociedade, na medida em que órgao separado do 

11. Esta lógica diz respeito ni/o somente ds relar<Jes intercomunitdrias, mas tam
bém ao funcionamento da comunidade em si mesma. Na América do Su/, quando o perfil 

· demogrdfico de um grupo ultrapassa o nivel estimado ótimo pela sociedade, uma parte das 
pessoas vai fundar uma aldeia mais long e. 
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,.. poder político. A sociedade doravante está dividida entre ~ueles 
que exercem o poder e aqueles que a ele estao sujeitos. A 
sociedade nao é mais um Nós indiviso, urna totalidade una, mas 
um corpo fragmentado, um ser social heterogeneo. A divisao 
social, a emergencia do Estado, sao a morte da sociedade primi
tiva. Para que a comunidade possa afirmar sua diferenca é 
preciso que ela seja indivisa. Sua vontade de ser urna totalidade 
exclusiva de todas as outras assenta-se ~a recusa da divisao 
social. Para se pensar como Nós exclusivo dos Outros, é preciso 
que o Nós seja corpo social homogeneo. A fragmentacao externa, 
a indivisao interna sao as duas faces de urna realidade una, os 
dois aspectos de um mesmo funcionamento sociológico, da mes
ma lógica social. Para que a comunidade possa enfrentar efi
cazmente o mundo dos inimigos, é preciso que seja unida, homo
genea, sem divisao. Reciprocamente, ela tem necessidade, para 
existir na indivisao, da figura do Inimigo, no qual ele pode lera 
imagem unitária de seu ser social. A autonomia sócio-política e a 
indivisao sociológica sao condicao urna da outra e a lógica centrí
fuga de fragmentacao é urna recusa da lógica unificadora do 
Um. Isto significa concretamente que as comunidades primitivas 

, nao podem jamais atingir as grandes dimens0es sócio-demográ
ficas, pois a tendencia fundamental da sociedade primitiva é 
para a dispersao e nao para a concentracao, para a atomizacao e 
nao para a reuniao. Se se observar, em urna sociedade primitiva, 
a acao da forca centrípeta, da tendencia ao agrupamento visível 
na constituicao de macrounidades sociais, é porque esta socie
dade está perdendo a lógica primitiva do centrífugo, é que esta 
sociedade perde as propriedades de totaliqade e de unidade, é 
que ela está deixando de ser primitiva.12 

Recusa da unificacao, recusa do Um separado, sociedade 
contra o Estado. Cada comunidade primitiva quer permanecer 
sobo signo de sua própria Lei (auto-nomia, independencia polí
tica) que exclui a mudanca social (a sociedade permanecerá o 
que é: ser indiviso). A recusa do Estado é a recusa da exo-nomia, 

' da Lei exterior, é simplesmente a recusa da submissao, inscrita 
como tal na própria estrutura da sociedade primitiva. Somente 
os tolos podem acreditar que, para recusar a alienacao, é preciso 

12. É o caso, absolutamente exemplar, dos Tupi -Guarani da América do Su/, 
cuja sociedade, no momento da descoberta do Novo Mundo , era traba/hada por /orfaS 
centrípetas, por uma lógica da unificaf4o. 

ARQUEOLOGIA DA VJOUNCIA 203 

te-la experimentado: a recusa da alienacio (economica e polí
tica) pertence ao próprio ser desta sociedade, ela exprime seu 
conservantismo, sua vontade deliberada de permanecer Nós 
indiviso. Deliberada com efeito, e nao unicamente efeito do 
funcionamento de urna máquina social: os Selvagens sabiam 
muito bem que qualquer alteracao de sua vida social ( qualquer 
inovacao social) só poderia traduzir-se para eles na perda da 
liberdade. · 

O que é a sociedade primitiva? ~ urna multiplicidade de 
comunidades indivisas que obedecem a urna mesma lógica do 
centrífugo. Que instituicao exprime e garante ao mesmo tempo a 
permanencia desta lógica? É a guerra, como verdade das rela
coes entre as comunidades, como principal meio sociológico de 
promover a forca centrífuga de dispersao contra a forca centrí
peta de unificacao. A máqu!na de guerra é o motor da máquina 
social, o ser social primitivo repousa inteiramente na guerra, a 
sociedade primitiva nao pode subsistir sem a guerra. Quanto 
mais guerra houver, menos unificacao haverá, e o melhor inimigo 
do Estado é a guerra. A sociedade primitiva é sociedade contra o 
Estado na medida em que é soci~dade-para-a-guerra. 

Eis-nos novamente de volta ao pensamento de Hobbes. 
Com urna lucidez que após ele desapareceu, o pensador ingles 
soube discernir o laco profundo, a relacao de vizinhanca pró
xima que a guerra e o Estado mantero entre si. Soube ver que a 
guerra e o Estado sao termos contraditórios, que nao podem 
existir juntos, que cada um dos dois implica a negacao do outro: 
a guerra impede o Estado, o Estado impede a guerra. Seu erro, 
imenso mas quase fatal em um homem daquele tempo, foi ter 
acreditado que a sociedade que persiste na guerra de todos 
contra todos nao é urna sociedade; que o mundo dos Selvagens 
nao é um mundo social; que, em conseqüencia, a instituicao da 
sociedade passa pelo fim da guerra, pelo surgimento do Estado, 
máquina antiguerreira por_ excelencia. Incapaz de pensar o mun
do primitivo como um mundo nao natural, Hobbes, por outro 
lado, foi o primeiro a ver que nao se pode pensar a guerra sem o 
Estado, que se deve pensá-los_ em urna relacao de exclusa.o. Para 
ele, o laco social se instituí entre os homen& gracas a este "poder 
comum que os mantenha a todos em respeito": o Estado é contra 
a guerra. Que nos diz em contraponto a socieda~e primitiva 
como espaco sociológico da guerra permanente? Ela repete, 
invertendo-o, o discurso de Hobbes, ela proclama que a máquina 
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de dispersao funciona contra a máquina de unificacao, ela nos 
dizque a guerra é contra o Estado.13 

13. No final desta tentativa de arqueología da viollncia colocam-se diversos pro
blemas etnológicos e este em particular: qua/ serd o destino das sociedades primitivas que 
se ahandonam d mdquina gue"eira? Ao permitir a autonomía do grupo de gue"eiros, 
em relaf4o d comunidade, a din4mica da gue"a n4o ence"aria em si o risco da divis4o 
social? Como reagem as sociedades primitivas quando isto acontece? 540 inte"ogaf<1es 
essenciais, pois por detrds delas esbofa-se a quest4o transcendental: em que condif<1es a 
divis4o social pode surgir na sociedade indivisa? 

Tentaremos responder a estas perguntas e a outras mais, através de uma série de 
estudos que o presente texto inaugura. 

12. INFORTÜNIO DO GUERREIRO SELV AGEM* 

Escrevia recen temen te 1 que nao se pode pensar a sociedade 
priÍnitiva sem pensar ao mesmo tempo a guerra. Imanente ao ser 
social orimitivo, dado imediato e universal de seu modo de fun
cionamento, a violencia guerreira surge no universo dos Selva
gens como o.principal meio de conservar na indivisao ·o ser desta 
sociedade, de manter cada comunidade em sua autonomia de 
totalidade una, livre e independente das outras. Obstáculo maior 
levantado pelas sociedades sem Estado contra a máquina de 
unificacao constituída pelo Estado, a guerra pertence a essencia 
da sociedade primitiva. Isso significa que toda sociedade primi
tiva é guerreira: daí a universalidade, etnograficamente consta
tada, da guerra na infinita variedade das sociedades primitivas 
conhecidas. Se a guerra é um atributo da sociedade, a atividade 
guerreira se dá como funcao, como tarefa inscrita de imediato 
no horizonte que determina o ser-no-mundo masculino: na 
sociedade primitiva o homem é, por definicao, um guerreiro. 
É urna equacao que, como veremos, lanca urna luz nova so
bre a questao, abundantemente (e muitas vezes tolamente) de
batida, das relac0es sociais entre homens e mulheres na sociedade 
primitiva. 

• Publicado na revista Libre, 2, Paris, Payot, 1977, p . '69-109. _O titulo deste 
ensaio lembrard, é claro, o do livro de G. Dumézil, Heur et Malheur du guerrier . Esta 
superposif4o parcial marca a di/erenfa dos campos implicados. G. Dumézil analisa a 
fanf4o gue"eira na ordem da representa~llo (mitos, epopéias, teologías) que uma sociedade 
dividida - e que assim quer permanecer - dela elabora. Quanto a mim, re/lito sobre a 
fanf4o do gue"eiro na ordem da realidade efetiva (relaf<1es sociais concretas entre a 
comunidade e seus gue"eiros) no seio de uma sociedade indivisa , ·e que assim quer 
permanecer. 

1. C/. "Archéologie de la violence ", Libre, 77-1 (capitulo 11 do presente livro ). 
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O homem primitivo é pois, como tal, um guerreiro. Cada 
adulto masculino estabelece com a func;ao guerreira urna relac;ao 
de igualdade. Esta, se admite e até mesmo requer a diferen~a 
reconhecida dos talentos individuais, das qualidades particu
lares, da bravura e da habilidade pessoais - em suma, a hierar
quia do prestígio - exclui por outro lado qualquer disposic;ao 
nao igualitária dos guerreiros no eixo do poder político. Nao 
mais do que a atividade economica ou a vida social em tempo de 
paz, a atividade guerreira nao tolera que a · comunidade dos -. guerreiros se divida - a exemplo de toda organizac;ao militar -
em soldados que executam e chefes que mandam. A disciplina .. 

r nao é a forc;a principal dos "exércitos" primitivos, a obeaiencia 
nao é o primeiro dever do combatente de base, o chefe nao exerce 
nenhum poder de mando. Contrariamente a u rna opiniao tao 
"falsa quanto difundida (o chefe nao disporia de nenhum _poder, 
salvo em tempo de guerra), o líder guerreiro, em nenhum mo
mento da expedic;ao (preparac;ao, batalha, retirada), acha-se 
capacitado, caso fosse esta sua intenc;ao, a impor sua vontade, a 
dar urna ordem, sabendo antecipadamente que ninguém obede
cerá. Em outros termos, a guerra nao permite mais que a paz ao 
chefe fazer-se de chefe. Descrever a verdadeira figura do chefe 
selvagem em sua dimensao de guerreiro (para que serve um chefe 
de guerra?) exigirla um desenvolvimento especial. Guardemos 
por enquanto que a guerra nao abre um campo novo para as 
relac;ües políticas entre os homens: chefe de guerra e guerreiros 
permanecem l~ais, a guerra nao funda jamais, mesmo a título 
efemero, urna divisa.o na sociedade primitiva entre aqueles que 
mandam e aqueles que obedecem, a vontade de liberdade nao se 
anula na vontade de vencer, ainda que fosse ao prec;o da eficácia 
operacional. A máquina de guerra por si só é incapaz de gerar a 
desigualdade na sociedade primitiva. As antigas cronicas dos 
viajantes e dos missionários, os trabalhos recentes dos etnólogos 
encontrara-se nesta mesma constatac;ao: quando um chefe pro
cura impor seu próprio desejo de guerra a comunidade, esta o 

' abandona, pois ela quer exercer sua livre vontade coletiva e nao 

I
r J submeter-se a lei de um desejo de poder. Ao chefe que quer 

"fazer-se de chefe", na melhor das hipóteses dá-se-lhe as costas; 
na pior, ele é morto. 

Tal é, pois, a relac;ao estrutural que a sociedade primitiva 
em geral mantém com a guerra. Ora, existe (existia) mundo 
afora um certo tipo muito particular de sociedades primitivas, no 
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q~al a relac;ao com a guerra ultrapassa amplamente o que foi 
dito acima. Trata-se de sociedades nas quais a atividade guer
reira é de alguma maneira desdobrada ou superdeterminada: 
por um lado assume,. como em toda sociedade primitiva, a 
func;ao propriamente sócio-política de manter as comunidades 
na multiplicidade, aprofundando e reaprofundando sem cessar a 
distancia entre elas; por outro lado, ela se desenrola em um 
plano inteiramente diverso, nao mais como meio político de 
urna estratégia sociológica - deixar a forc;a centrífuga exercer-se 
plenamente para conjurar antecipadamente qualquer forc;a de 
unificac;ao -, mas como objetivo privado, como fim pessoal do 
guerreiro. Neste nível, a guerra nao é mais um efeito estrutural 
do modo de funcionamento da sociedade primitiva, ela é um 
empreendimento individual absolutamente livre, na medida em 
que procede unicamente qa decisao do guerreiro: este obedece 
apenas a lei de seu desejo ou de sua von tade. 

A guerra seria entao.apenas assunto do guerreiro? Apesar 
do aspecto extremamente "personalizado" da atividade guer
reira neste tipo de sociedades, é evidente que ela nao permanece 
sem incidencias no plano sociológico. Que nova figura impüe ao 
corpo social a dupla dimensao que a guerra nele assume? e que 
na superficie deste corpo, desenha-se um espac;o · estranho, u~ · 
espac;o estrangeiro; é que ali se junta um órgao imprevisível: o 
grupo social particular constituído pelo conjunto dos guerreiros. 

E nao pelo conjunto dos hon1ens. Pois todos os homens . . ' 
nestas sociedades, nao sao necessariamente guerreiros, nao ou-
vem todos com igual intensidade o apelo das armas, e apenas 
alguns realizam sua vocac;ao guerreira. Em outros termos, o 
grupo de guerreiros reúne, neste tipo de sociedade, apenas urna 
minoria de homens: aqueles que escolheram deliberadamente 
de_dicar-se, em período integral por assim dizer, a atividade guer
re1ra, aqueles para quema guerra é o próprio fundamento de seu 
ser, o ponto de honra máximo, o sentido exclusivo de sua vida. A 
diferenc;a entre o caso geral das sociedades primitivas e o caso 
particular das sociedades de que tratamos aqui surge imedia
tamente. Sendo a sociedade primitiva guerreira por essencia, 
nela todos os homens sao guerreiros: potenciais, já que o estado de 
guerra é permanente; efetivos, quando explode vez por outra o 
conflito armado. e justamente porque a totalidade dos homens 
está sempre pronta para a guerra que nao se pode diferenciar, no 
seio da comunidade masculina, um grupo especial mais guer-
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(' reiro que os outros: a relacao coma guerra é igual para todos. Já 
no caso das sociedades "de guerreiros", a guerra reveste ainda o 
caráter de urna vocacao pessoal que todo indivíduo masculino 
pode sentir, pois que cada um é livre para fazer o que quiser, 
mas que na realidade somente alguns realizam. Isto significa 
que, em geral, a totalidade dos homens faz a guerra de vez em 
quando e que, nos casos particulares, uma minoría de homens 
faz constantemente a gue"ª· Ou entao, para falar ainda mais 
claramente: nas sociedades "de guerreiros", todos os homens 
fazem a guerra de vez em quando, quando a comunidade em 
seu conjunto está implicada (estamos assim de volta ao caso 
geral); mas além disso, um certo número dentre eles está cons
tantemente engajado em expedic0es guerreiras, mesmo se a tribo 
se encontra provisoriamente em paz relativa com os grupos 
vizinhos. Eles fazem a guerra por contra própria e nao para 
responder· a um imperativo coletivo. 

Isto, é claro, nao significa absolutamente que a sociedade 
permaneca indiferente, inerte diante do ativismo de seus guer
reiros. Ela, ao contrário, exalta a guerra, festeja o guerreiro 
vencedor em grandes festas, todos cantam suas proezas. Há pois, 
urna relacao positiva entre a sociedade e o guerreiro. e por isso 
que estas sociedades merecem o qualificativo de guerreiras. 
Mesmo assim será preciso elucidar, em sua profundidade talvez 
inesperada, a relacao real que liga a comunidade como tal ao 
grupo um tanto enigmático de seus guerreiros. Mas onde se 
encontram tais sociedades? · 

Convém antes de tudo observar que as sociedades guerreiras 
nao representam urna essencia específica, irredutível, imutável 
da sociedade primitiva. Sao apenas um caso particular e a parti
cularidade de seu caso se deve ao lugar especial que nelas ocu
pam a atividade guerreira e os guerreiros. Em outros termos, 
toda sociedade primitiva poderla transformar-se em sociedade 
guerreira, segundo· circunstancias locais externas (por exemplo, 
agressividade intensificada dos grupos vizinhos, ou, ao contrá-

' rio, seu enfraquecimento, incitando a redobrar os ataques contra 
eles) ou internas (exaltacao, no sistema das normas que regem a 
existencia coletiva, do éthos guerreiro). Isto quer dizer igual
mente que o caminho pode ser percorrido em sentido inverso, 
que urna sociedade guerreira poderla muito bem deixar de se-lo, 
por pouco que urna mudanca na ,ética tribal ou no meio sócio
político modere o gosto pela guerra ou limite seu campo de 
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aplicacao. O devir-guerreiro de urna sociedade primitiva ou seu 
eventual retorno a situacao "clássica" anterior está ligado a urna 
história e a urna etnografía particulares, locais, que, .aliás, al
gumas vezes é possível reconstituir. Mas trata-se aí de um outro 
problema. 

A possibilidade de se tornar guerreira está assim aberta 
para toda sociedade primitiva. Existiram, com toda certeza, 
sociedades de guerreiros, aqui e ali, surgindo e depois desapa
recendo, em todo o espaco de nosso mundo, ao longo dos mile
nios que este modo primordial de organizacao social da huma
nidade durou. Mas estaríamos naturalmente dizendo muito 
pouco, se estivéssemos nos referindo apenas a possibilidade 
sociológica de toda sociedade primitiva tornar-se guerreira e a 
probabilidade de urna tal evolucao. O etnólogo dispoe, felizmente , 
de documentos mais ou menos antigos nos quais se encontram 
descrit.as, de maneira bastante detalhada, sociedades guerreiras. 
Ele pode até mesmo (acontecimento raro e, portanto, mais pre
cioso) ter a oportunidade de realizar no seio de urna destas 
sociedades aquilo que se chama um trabalho de campo. O 
continente americano, tanto no Norte quanto no Sul, oferece 
urna amostragem bastante grande de sociedades que, para além 
de suas diferencas, possuem em comum urna propriedade notá
vel: em diferentes graus levaram bastante longe sua voca~ao 
guerreira, institucionalizaram as confrarias de guerreiros, dei
xaram a guerra ocupar um lugar central na vida política e ritual 
do corpo social, em urna palavra, concederam o reconhecimento 
social a esta forma original, quase a-social, da guerra e aos · 
homens que a travam. Os relatos dos exploradores, as cronicas 
dos aventureiros, as relacües dos missionários ensinam-nos que 
era este o caso dos Hur0es, dos Algonquinos ou dos Iroqueses. A 
estas fontes antigas juntam-se, para confirmá-las, os relatos 
mais recentes dos cativos dos indios, os documentos oficiais 
americanos ( civis e militares) e as autobiografias de guerreiros 
vencidos, que nos falam dos Cheyennes e dos Sioux, dos Pés
Negros ou dos Apaches. 

Igualmente belicosa, mas menos conhecida, a América do 
Sul propüe, no entanto, a pesquisa e a refl~xao antropológicas o 
incomparável campo de trabalho constituído pelo Grande Cha
co. Situada no coracao do continente sul-americano, esta austera 
e vasta regiao tropical cobre urna boa parte do Paraguai, da 
Argentina e da Bolívia. O clima (estacoes muito contrastadas), a 
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" hidrografía (poucos cursos d'água), a flora (abundancia de urna 
vegeta~ao espinhosa adaptada a escassez de água) concorrem 
para tornar o Chaco bastante homogeneo do ponto de vista da 
natureza. Mas ele o é ainda mais do ponto de vista da cultura. 
Destaca-se, no horizonte etnográfico sul-americano, com a niti
dez de urna área cultural determinada. Numerosas tribos que 
ocupavam este território - aliás, a ma~or parte delas - ilustr~m 
perfeitamente, sem dúvida melhor do que qualquer outra socte
dade, aquilo que se entende habitualmente por cultura guer
reira: a guerra surge nela como a atividade mais altamente 
valorizada pela sociedade, é a ocupacao quase exclusiva de urna 
parte dos homens. Os primeiros Conquistadores espanhóis 
aprenderam logo este fato, e a duras penas, pois, mal chegaram 
aos limites do Chaco, tiveram que enfrentar os assaltos repetidos 
dos índios chaqueños. 

Acontece que, gracas aos acasos da história e a tenacidade 
dos jesuítas, dispomos de urna considerável documentacao rela
tiva as tribos principais desta regiao. Durante o século XVIII e 
até sua expulsao em 1768, os jesuítas, encorajados por seus 
sucessos junto aos índios Guaraní, tentaram integrar o Chaco a 
sua empresa missionária. O fracasso, já antes da expulsao, era 
quase total e, como frisamos próprios jesuítas, quase inevitável. 
Contra a tarefa de evangelizacao ergue-se, insuperável, o obstá
culo da diabólica paixao guerreira dos índios. Sem poder alcan
car o saldo positivo de urna conquista espiritual bem-sucedida, 
os missionários, resignados, procuraram refletir sobre seu fra
casso e descobrir sua explicacao na natureza particular das 
sociedades que a má sorte lhes havia designado. Daí, para sorte 
nossa, as soberbas descricües que eles nos deixaram, enrique
cidas por anos de contacto cotidiano com os índios, pelo conhe
cimento de suas línguas, por urna real simpatía dos jesuítas em 
relacao a estes altivos guerreiros. Foi assim que daí por <liante 
associou-se a tribo dos Abipones o nome de Martín Dobri
zhoffer, aos Mocovi o de Florian Paucke, aos famosos Guai-

' curu-Mbaya o de José Sanchez Labrador, sem esquecer a obra 
que Pedro Lozano, historiador da Companhia de Jesus, dedicou 
especialmente as sociedades do Chaco. 2 

A maior parte destas tribos desapareceu. O testemunho dos 
livros exemplares que conservam sua memória é, assim, dupla-

2. Cf bibliografia. 
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mente precioso. Nao poderla, entretanto, por mais precioso e 
detalhado que fosse, substituir-se a observacao direta de urna 
sociedade viva. Esta possibilidade me foi oferecida em 1966, na 
parte paraguaia do Chaco, perto dorio Pilcomayo, que separa a 
Argentina do Paraguai. O curso médio <leste rio limita-se, ao sul, 
com o território dos índios Chulupi, mais conhecidos na litera
tura etnográfica sob o nome (inexato) de Ashluslay, ma~ cuja 
autodenominacao é Nivaklé, termo, que, como era de esperar, 
significa simplesmente "os Homens". Estimados em 20000 no 
início do século, os Chulupi parecem agora ter contido a queda 
demográfica que os ameacava. Hoje sao mais ou menos 10 000. 
Permanecí durante seis meses entre eles (maio-outubro de 
1966), acompanhado em meus deslocamentos por dois índios 
intérpretes que, além de sua própria língua, falavam corren
temente o espanhol e o guar~ani. 3 

A té o início dos anos trinta, o Chaco paraguaio era um 
território quase exclusivamente índio, te"a incognita onde os 
paraguaios quase nao tinham tentado penetrar. Ali as tribos 
levavam sua vida tradicional, livre, autonoma, na . qual a guerra 
ocupava um lugar preponderante, sobretudo entre os Chulupi
Nivaklé. Após tentativas de anexacao desta regiao pelo Estado 
boliviano, explodiu em 1932 urna guerra mortífera, a guerra do 
Chaco, que opos bolivianos e paraguaios até 19.35 e que assistiu a 
derrota do exército boliviano. Os índios, em princípio alheios a 
este conflito internacional que nao lhes dizia respeito, foram no 
entanto suas primeiras vítimas. Esta guerra encarnicada (50000 . 
mortos de cada lado) desenvolveu-se em seu território, princi
palmente o dos Nivaklé, obrigando os índios a fugir da zona de 
combate e perturbando irremediavelmente a vida social tradi
cional. Preocupados em consolidar sua vit6ria, os paraguaios 
edificaram ao longo das fronteiras urna cadeia de fortins, cujas 
guarnicües protegiam os colonos e as miss0es religiosas que se 
instalavam neste território virgem contra eventuais ataques indí
genas. Acabou-se desde entao a antiga liberdade das tribos. Os 

3. Todas estas sociedades (Abipones, Mocovi, Toba, Guaicuru, Chu/upi, etc.) 
eram tribos ''eqüestres'' que haviam adquirido o cava/o muito antes do~ Indios da 
América do Norte. Sua presenfa é assinalada entre os Abipones desde o inicio do século 
XVII; os Chulupi tornaram-se cavaleiros por volta do comefo do século XIX. A aquisif4o 
do cava/o , é claro, exerceu efeitos profundos sobre a vida destas sociedades, mas sem 
alterar sua relaf4o com ague"ª· Esta simplesmente se intensificou, grafaS d mobilidade 
que o cava/o garantia aos combatentes, e suas técnicas adaptaram-se a esta nova mdquina 
de gue"a que é a montarla (n4o se combate da mesma maneira a pé e a cava/o). 
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" contactos mais ou menos seguidos comos brancos e seus efeitos 
habituais (epidemias, exploracao, alcoolismo, etc.) nao tarda
ram a difundir a destruicao e a morte. 

As comunidades mais guerreiras reagiram, entretanto, me
lhor que as outras: é o caso dos Chulupi, 4 que, apoiados em um 
poderoso ethos guerreiro e em urna eficaz solidariedade tribal, 
conseguiram man ter até ao presente urna relativa autonomía. Por 
ocasiao de minha estada entre esses índios, a guerra havia aca
bado há muito, mas vários homens, com a idade de cinqüenta ou 
sessenta anos, eram antigos guerreiros (antigos combatentes) 
que, vinte ou ~ · ~¡1ta anos antes (início da década de quarenta), 
armavam imr .~dosas emboscadas a seus inimigos hereditários, 
os índios Toba, que ocupavam na Argentina a outra margem do 
Pilcomayo. Tive com vários deles freqüentes diálogos. Urna me
mória fresca de combates bastante recentes, o desejo de todo 
guerreiro de exaltar seus grandes feitos, a atencao apaixonada 
dos jovens que ouviam os relatos de seus pais: tudo se conjuga va 
para facilitar minha vontade de saber mais a respeito de urna 
sociedade "de guerreiros", sobre os ritos e as técnicas da guerra 
indígena, sobre a relacao entre a sociedade e seus guerreiros. 
Tanto quanto as cronicas de Sanchez Labrador ou de Dobri
zhoffer, devo a estes homens - de urna lucidez surpreendente 
quanto ao estatuto do guerreiro em sua pr6pria comunidade - o 
ter entrevisto os traeos que compoem a figura cheia de orgulho 
do Guerreiro; ter podido descobrir as linhas do movimento 
necessário que a vida guerreira descreve; finalmente, ter com
preendido (pois eles me disseram; eles o sabiam) qual é o destino 
do guerreiro selvagem. . 

Por exemplo, levemos em consideracao (porque ilustra per
feitamente o mundo singular das sociedades de guerreiros e 
porque a documenta~ao que lhes diz respeito é muito rica) o caso 
de tres tribos do Chaco: os Abipones, os Guaicuru e os Chulupi. 
Institucionalmente aceito e reconhecido pela sociedade como 
lugar determinado do campo sociológico ou como órgio particular 

' do corpo social, o grupo dos guerreiros é chamado respectivamente 
entre eles: H&hero, Niadagaguadi, Kaanoklé. Estes termos de
notam nao somente a atividade principal (a guerra) dos homens 

4. Do abundante material etnogrdfico recolhido entre os Chulupi-Nivakli, somente 
uma ínfima parte /oi publicada ali agora. Cf ''De quoi rient les Jndiens' ', in La Société 
contre l 'État, Éd. du Minuit, 1974. Esta tribo gue"eira serd objeto de uma publica~4o 
posterior. 
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que eles designam, mas também o fato de pertencerem a urna or
dem cuja superioridade é socialmente admitida (urna "nobreza", 
dizem os cronistas), a urna espécie de cavalaria cujo prestígio recai 
sobre toda a sociedade: a tribo sente orgulho de seus guerreiros. 
Ganhar o nome de guerreiro é consquistar um título de nobreza. 

Esta superioridade do grupo dos guerreiros repousa exclu
sivamente sobre o prestígio que seus feitos de armas lhes p~opor
cionam. A sociedade funciona aqui como um espelho que de
volve ao guerreiro vencedor urna imagem de si mesmo bastante 
lisonjeira, nao somente para que ele julgue legítimos os esforcos 
desprendidos e os riscos corridos, mas também para que se sinta 
encorajado a buscar a realizacao de sua vocacao belicosa, a perse
verar em seu ser de guerreiro. No ritmo das festas, ceriÍnonias, 
dancas, cantos e bebedeiras que festejam ou comemoram coletiva
mente suas proezas, o Hochero abipone ou o Kaanoklé chulupi 
experimenta no mais fundo de seu ser a verdade deste reconheci
mento que a sociedade lhe prodigaliza. e o ajustamento exato 
entre o mundo ético dos valores tribais e o ponto de honra indi
vidual do guerreiro. · · 

Isto significa que esta disposicao hierárquica - mais do que 
aceita, desejada.pela sociedade - que reconhece ao guerreiro a 
superioridade de seu estatuto social nao poderla exceder a esfera 
do prestígio. Ela nao é urna hierarquía do poder, tal que o grupo 
dos guerreiros o deteria e o exerceria sobre a sociedade. Ne
nhuma rela~ao de dependencia coloca a sociedade na posi~ao de 
ter que obedecer a sua minoría guerreira. Como qualquer outra 
sociedade primitiva, a sociedade guerreira nao permitiría a 
· divisao social romper a homogeneidade do corpo social. Ela nao 
deixa os guerreiros instituírem-se como órgao de poder político 
separado da sociedade, ela nao deixa o Guerreiro encamar-se na 
nova figura do Senhor. Ainda assim é preciso analisar em pro
fundidade os procedimentos que a sociedade aciona para manter 
os guerreiros distantes do poder. É exatamente esta disjuncao 
essencial que Sanchez Labrador constata, urna vez notada. a 
incorrigível propensao dos nobres-guerreiros guaicuru a van
glória e ao exagero: 

... na verdade existe pouca diferen~a entre eles todos (1, p. 151). 

Quem sao os guerreiros? Como se pode facilmente ima
ginar, posto que a agressividade e a belicosjdade diminuem em 
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" geral com a idade, é em um determii:iado grup~ de idade q~e se 
recrutaram principalmente os guerrerros: o do~ Jovens de ma1s de 
18 anos. Os Guaicuru que, mais que seus vizinhos, tinham 
desenvolvido em tomo da guerra um conjunto complexo de 
atividades cerimoniais, sancionavam por meio de um verdadeiro 
rito de passagem a chegada dos rapazes a idade de portar armas 
(ap6s 16 anos). Ao longo deste ritual, os adolescentes sofriam 
penosas provas físicas e deviam distrib~1ir todos os seus bens 
(armas, vestes, ornamentos) entre os membros da tribo. Tr.ata-se 
aí de um ritual específicamente militar e nio de um rito de 
iniciacio. Esta era comemorada mais cedo, para os rapazes de 
12 a 16 anos. Mas os jovens que haviam passado com sucesso 
pelo ritual guerreiro nem por isso pertenciam ao grupo dos 
Niadagagqadi, a confraria dos guerreiros, a qual dava acesso 
unicamente um tipo específico de proeza. Para além das dife
rencas rituais que estas sociedades apresentam, em todas as 
tribos do Chaco a carreira das armas estava aberta a todos os 
jovens, sem distincio. Quanto ao enobrecimento resultante da 
entrada no grupo dos guerreiros, ele dependía exclusivamente do 
valor pessoal dos inician tes. Grupo totalmente aberto, por conse
guinte (o que exclui que aí se procure urna casta fechada em 
gestacio), mas grupo minoritário ao mesmo tempo, pois todos os 
jovens nio conseguiam executar a proeza requisitada. E, entre 
aqueles que triunfavam, nem todos desejavam (como veremos) 
ser socialmente reconhecidos e chamados de guerreiros. O fato 
de um combatente chulupi ou abipone recusar o cobicado título 
de Kaanoklé ou H0chero basta para mostrar, pela importancia 
da renúncia, a grandeza daquilo que, em troca, ele espera obter 
e conservar. A qui se le com precisio o que quer dizer ser guer-

\ 

. 
retro. 

O guerreiro é antes de tudo sua paix:io pela guerra. Paixio 
esta singularmente intensa nas tribos do Chaco, como o explicam 
seus cronistas. Sanchez Labrador escreve dos Guaicuru: 

Consideram as coisas com total indiferen~a, excetuado o grande 
zelo com que se ocupam de seus cavalos, de seu bodoque e de suas armas 
(1 , p. 288). 

Dobrizhoffer confirma esta constatacio desabusada a pro
pósito dos mesmos Guaicuru: 
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Sua principal e única preocup~lo e ciencia slo os cavalos e as 
armas (1, p. 190). 

Mas isto também se aplica aos Abipones que, sob este ponto 
de vista, nao valem mais que os Guaicuru. Dobrizhoffer, assus
tado diante dos ferimentos infligidos as criancas, nota que isto é 

prelúdio a guerra, em vista da qual slo treinados desde jovens 
(11, p. 48). 

Conseqüencia - grave para um padre missionário -- desta 
pedagogia da violencia: os Abipones, pouco preparados para 
praticar as virtudes cristas, aplicavam-se ao contrário a' evitar a 
ética do amai-vos uns aos outros. A cristianizacio, escreve o 
jesuíta, está fadada ao fracasso: 

... os jovens Abipones op0em obstáculos ao progresso da religilo. 
Em seu ardente desejo de glória militar e de despojos de guerra, mos
tram-se ávidos em cortar as cab~as dos espanh6is e em destruir suas 
carr~as e seus campos ... (11, p. ~48). 

O gosto dos jovens pela guerra nao é menos pronunciado er11 
sociedades bem diferentes sob outros aspectos. f: assim que no 
outro extremo do continente americano, no Canadá, Champlain 
fracassa com freqüencia em seus esforcos para manter em paz as 
tribos cuja alianca quería garantir: sempre os mesmos aticadores 
de guerra, os jovens. Sua estratégia a longo prazo, baseada no 
estabelecimento de relacoes pacíficas entre Algonquinos e Iro-
queses, talvez daría certo, nao fosse o fato de / 

. . . nove ou dez jovens desmiolados decidirem ir a guerra, o que 
fizeram sem que se pudesse impedi-los, devido a pouca obediencia que 
prestam a seus chefes ... (p. 285). 

Quanto aos jesuítas. franceses , experimentavam nessas re
gi0es os mesmos aborrecimentos que seus colegas alemies ou 
espanh6is do Chaco, um século mais tarde. Preocupados em p8r 
termo a guerra que seus aliados Hurües faziam aos Iroqueses, e, 
em pelo menos, poupar aos prisioneiros de gue~a as terríveis 
torturas que os vencedores lhes infligiam, tentavam sistema
ticamente comprar dos Huroes os cativos iroqueses. Eis o que 
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um chefe hurao respondeu, indignado, a semelhante proposta de 
compra: 

Sou um homem de guerra e nao um comerciante. Vim combater, 
nao buscar mercadoria. Minha glória nao consiste em levar de volta 
presentes e sim levar prisioneiros e, portanto, nao posso por' mio nem 
em teus machados, nem em teus tachos; se tens tanta vontade de ficar 
com nossos prisioneiros, toma-os, tenho ainda suficiente coragem para ir 
buscar outros; se o inimigo tirar-me a vida, dirio nesta regiio que tendo 
Onontio 5 retido nossos prisioneiros, nós nos lan~amos na morte para 
fazer outros (111, ano de 1644, p. 48). 

Quanto aos índios Chulupi, contaram-me que, entre 1928 e 
1935, preparavam um ataque particularmente decisivo e peri
goso contra os militares bolivianos ou argentinos, entao resol
vidos a exterminá-los. Tiveram de deixar de lado as candidaturas 
de dezenas de rapazes bem jovens, cuja impetuosidade e indis
ciplina arriscavam comprometer o sucesso da expedi~ao e até 
mesmo transformá-lo em desastre. "Nao ternos necessidade de 
voces", diziam os Kaanoklé, somos bastante numerosos. Algu
mas vezes nao passavam de urna dúzia. 

Os guerreiros sao, pois, jovens. Mas por que os jovens sao a 
este ponto apaixonados pela guerra? De onde se origina sua 
paixao? Em urna palavra, o que é que faz o guerreiro agir? 
Como vimos, é o desejo de prestígio, que unicamente a sociedade 
pode reconhecer ou recusar. Talé o la~o que une o guerreiro a 
sua. sociedade, o terceiro termo que coloca em rela~ao o corpo 
social e o grupo dos guerreiros, determinando imediatamente 
urna rela~ao de dependencia: a realiza~ao do ego do guerreiro 
passa pelo reconhecimento social, o guerreiro só pode se pensar 
como tal se a sociedade assim o reconhecer. A realiz~ao do feito 
individual é apenas a condi~ao necessária para a aquisi~ao de 
um prestígio que somente o assentimento social confere. Em 
outros termos, a sociedade pode muito bem conforme as cir-

A J 

' cunstancias, recusar-se a reconhecer o valor de urna a~ao guer-
reira julgada inoportuna, provocadora ou prematura. Entre a 
sociedade e o guerreiro dá-se um jogo cujas regras apenas a tribo 
do~tlina. Os cronistas medem a for~a do desejo de prestígio pela 
pa1xao guerreira, e aquilo que Dobrizhoffer descreve dos Abi
pones é valido para todas as sociedades guerreiras: 

5. Nome indlgena do governador francls. 
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Consideram que a nobreza mais digna de honra nio é aquela que 
se herda pelo sangue e que é como um patrimonio, mas aquela que 
se obtém através de seus pr6prios méritos [ ... ] Para eles, a nobreza reside 
nao no valor e na honra da linhagem, mas na valentia e na retidio 
(11, p. 454). 

Nada cai do céu para o guerreiro, ele nao tem como viver as 
custas de sua situa~ao, a glória é intransmissível e nao funda 
nenhum privilégio. 

O amor pela guerra é urna paixao segunda, derivada de urna 
paixao primeira: o desejo mais fundamental de prestígio. A 
guerra é aqui o meio de realizar um · fim individual: o desejo de 
glória do guerreiro, que é para ele mesmo seu próprio fim. 
Vontade nao de poder, mas de glória: talé o guerreiro, homem 
pata quem a guerra constitui o meio mais rápido e eficaz de 
realizar sua vontade. Mas mediante que sinais o guerreiro se faz 
reconhecer pela sociedade, como pode obrigá-la a conferir-lhe o 
prestígio que dela espera? Em outros termos, que provas ele 

1 

apresenta para provar sua vitória? Antes de mais nada existe o 
despojo de guerra. Nas tribos .do Chaco, sua importancia, ao 
mesmo tempo real e simbólica, é tanto mais notável quanto na 
sociedade primitiva em geral a guerra nao comporta nenhuma 
finalidade economica. Após ter notado que os Guaicuru nao 
fazem a guerra tendo em vista aumentar seu territ6rio, San
chez Labrador qefine suas causas principais: 

A razao principal que os faz levar a guerra a um territ6rio estran
geiro é unicamente o interesse pelo despojo e a vingan~a em rela~ao 
aquilo que consideram ofensas (1, p. 310). 

A Dobrizhoffer, os Abipones explicavam que . 
a guerra contra os Cristios lhes proporcionava mais beneficios que 

a paz(ll, p. 133). 

Qual é a composi~io dos despojos de guerra? Trata-se 
essencialmente de instrumentos metálicos, cavalos e prisio
neiros, homens, mullieres ou crian~as. As destina~ao do metal é 
evidente: aumentar o rendimento técnico das armas (pontas de 
flechas, ferros de lan~as, facas, etc.). A dos cavalos é muito 
menos utilitária. Com efeito, aos Abipones, Mocovi, Toba, 
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,.. Guaicuru nao faltavam absolutamente cavalos. Ao contrário, 
possuíam milhares. Certos índios chegavam a possuir até 400 
animais, utilizando efetivamente apenas alguns (cavalos de 
guerra, de viagem, de carga). A maior parte das familias abi
pones dispunham pelo menos de uns cinqüenta animais. Nao 
tinham, pois, nenhuma necessidade dos cavalos dos outros, ao 
mesmo tempo que achavam nao possuir nunca o bastante. Para 
eles, portanto, era urna espécie de esporte ir capturar as tropas 
dos inimigos (espanhóis ou índios). Esporte nah~ralmente muito 
arriscado, pois cada tribo vigiava com ciúme seu bem mais 
precioso, os enormes rebanhos de cavalos. Bem muito precioso, 
certamente, mas de puro prestígio, exclusivamente espetacular, 
na medida em que comportava apenas um pequeno valor de uso 
e de troca. Era um bem igualmente incomodo para cada comu
nidade, esta posse de milhares de cavalos, pelas obriga~oes que 
acarretava: vigilancia constante para protege-los dos vizinhos, 
procura permanente de pastagens e de pontos de água abun
dantes. Nem por isto os índios do Chaco deixavam de arriscar 
sua vida para roubar os cavalos alheios, sabendo muito bem que, 
ao aumentar seu plantel as custas dos inimigos, cobriam-se 
duplamente de glória. Dobrizhoffer indica a amplitude destes 
roubos: 

Algumas vezes, em um único assalto, os jovens abipones, que sio 
mais ferozes que os adultos, roubaram 4000 ca.valos (111, p. 16) 

A parte, enfim, mais prestigiosa dos despojos de guerra: os 
prisioneiros, como explica Sanchez Labrador: 

Manifestam um indizível e incontido desejo de ter prisioneiros e 
crian~as de nio importa que outra n~io, mesmo espanh6is (1, p. 310). 

Menos acentuado que entre os Guaicuru, o desejo de cap
turar os inimigos é, no entanto, forte entre os Abipones ou os 
Chulupi. Por ocasiao de minha estada entre eles,. mostraram-me 
em urna de suas aldeias dois velhos, um homem. e urna mulher, 
que haviam passado longos anos de cativeiro entre os Toba. 
Poucos anos antes, os Toba os haviam devolvido a tribo em troca 
de alguns dos seus, prisioneiros dos Chulupi. Comparando o que 
Sanchez Labrador e Dobrizhoffer escrevem em rela~ao ao esta
tuto concedido aos cativos pelos Guaicuru e os Abipones, ve-se 
urna diferen~a considerável no tratamento que eles lhes conce-
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diam. Segundo o primeiro, os prisioneiros dos Guaicuru eram 
"servos" ou "escravos". Evocando a extrema liberdade de que 
gozamos adolescentes, escreve: 

Fazem o que querem e nem sequer ajudam seus pais. ~ uma ocu
pa~!o de domésticos (1, p. 315) 

Dobrizhoffer nota o contrário em rela~ao aos Abipones: 

Jamais consideravam seus prisioneiros de guerra, fossem eles espa
nhóis, índios ou negros, como servos ou escravos (11, p. 139). 

Percebe-se logo que, na realidade, as tarefas servís exigidas 
dos prisioneiros por seus mestres guaicuru quase nao vao além 
de pequenos servi~os cotidié!nos e sem dúvida fastidiosos: buscar 
lenha, água, cozinhar. Quanto ao resto, os "escravos" viviam 
como os senhores, participando coin eles dos empreendimentos 
militares. O simples bom senso indica suficientemente por que 
os vencedores nao podiam transformar os vencidos em escravos, 
dos quais explorariam a for~a de trabalho. Em que tarefas 
poderiam ocupá-los? Sem dúvida existe condi~ao pior que a de 
escravo dos Guaicuru, segundo explica o próprio Sanchez La
brador: 

Enquanto seus senhores dormem, eles se embebedam ou faz~m 
outras coisas (1, p. 251). · 

Os Guaicuru quase nao se embara~avam com sutilezas nas 
distin~oes sociais: 

Sua autoglorifica~io os faz considerar escravas as restantes n~6es 
de que tem conhecimento, sem excetuar os espanhóis (11 , p. 52). 

Sem poder resolve-lo. aquí, é preciso pelo menos levantar um 
problema, o da demografia particular destas sociedades guer
reiras. Em meados do século XVIII, os Guaicuru eram em. 
número de 7 000 e os Abipones de 5 000.. Muito pouco tempo 
após a chegada dos espanhóis a essas regi0es, ocorreu, em 1542, 
a primeira guerra entre os Conquistadores, chefiados por A. N. 
Cabeza de Vaca, e os Guaicuru, que eram en tao cerca de 25 000. 
Em pouco mais de dois séculas, sua popula~ao havia decrescido 
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'' de mais de dois tercos. Os Abipones certamente experimentaram 
a mesma queda demográfica. Quais sao as causas? É preciso 
evidentemente levar em conta as epidemias introduzidas pelos 
europeus. Mas, como notam os jesuítas, as tribos do Chaco, 
diferentemente das outras (os Guarani, por exemplo), devido ao 
próprio fato de sua hostilidade ao contacto, sempre belicoso, 
com os espanhóis, encontravam-se relativamente ao abrigo do 
mortal impacto microbiano. Se, pelo menos parcialmente, as 
epidemias estao fora de questao, a que se deve· a diminui~ao 
destas tribos? As indicacoes dos missionários sao muito precisas 
em rela<;ao a este ponto. Espantando-se com o baixo número de 
criancas entre os Guaicuru, Sanchez Labrador comenta que 
conheceu entre eles apenas quatro casais com duas criancas. Os 
demais tinham apenas urna ou nenhuma (11, p. 31). A mesma 
constata~ao em Dobrizhoffer: os Abipones tem poucas criancas. 
Além disso, entre eles o número de mulheres é de longe superior 
ao dos homens. O jesuíta indica a proporcao, certamente exa
gerada, de 100 homens para 600 mulheres; daí a grande fre
qüencia da poliginia (11, p. 102-103). 

Nao há dúvida de que a mortalidade dos rapazes era milito 
alta e de que as tribos do Chaco pagavam muito caro sua paixao 
pela guerra. Nao é isto, entretanto, que explica a baixa demo
gráfica. Os casamentos poligínicos deveriam compensar as per
das de homens. Parece evidente que a queda da populacao era 
provocada nao pelo excesso de mortalidade dos homens, mas 
por falta de natalidade: nao havia criancas o bastante. E para 
precisar mais: havia poucos nascimentos porque as mulheres nao 
queriam ter filhos. Por isso um dos objetivos da guerra era 
capturar os filhos dos outros. De resto, essa operacao era muitas 
vezes bem-sucedida. As criancas e adolescentes, espanhóis em 
particular, cativos das tribos, em geral recusavam-se a deixá-las 
quando tinham a oportunidade. Mesmo assim essas sociedades 
(sobretudo os Abipones, Mocovi e Guaicuru), devido a própria 
dinamica guerreira, viam-se confrontadas com a questao da 

' própria sobrevivencia. Pois nao será preciso articular estes dois 
desejos, distintos e convergentes: desejo social da sociedade de 
levar para outro lugar a guerra e a morte, desejo individual das 
mulheres de nao ter filhos? De um lado a vontade de dar a 
morte, de outro, a recusa de dar a vida. Ao entregar-se a sua 
paixao guerreira, esta altiva cavalaria do Chaco acenava tragi
camente para a possibilidade de sua própria morte. Comparti-
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lhando esta paixao, as mulheres jovens aceitavam ser esposas dos 
guerreiros, mas nao maes de seus filhos. 

Resta sublinhar os efeitos sócio-economicos a médio prazo 
da guerra nessas sociedades. Algumas delas (Abipones, Mocovi, 
Guaicuru) haviam abandonado há muito tempo a agricultura, a 
guerra permanente e as necessidades pastoris (procura de novas 
pastagens para os cavalos), nao se acostumando a vida seden
tária. Percorriam pois como nomades seu território, em grupos 
de 100 a 400 pessoas, vivendo de caca, de pesca e de coleta 
(plantas selvagens, mel). Se os ataques repetidos contra os ini
migos visavam inicialmente a conquistar bens de prestígio (cava,
los, prisioneiros), tinham também ·tendencia a adquirir urna 
dimensao propriamente economica, apropriando-se nao somente 
de bens de equipamento (armas), mas também de bens de con
sumo .(plantas comestíveis cultivadas, algodao, tabaco, carne 
bovina, etc.). Em outros · termos e sem exagerar a amplitude 
deste deslizamento funcional da guerra, os ataque~ tornavam-se 
também empreendimentos de pilhagem: os índios achavam mais 
fácil conseguir os bens de que tinham necessidade de armas na 
mao. Urna semelhante prática podia, por fim, determinar urna 
dupla relacao de dependencia· de caráter economico: depen
dencia externa da sociedade global em relacao aos lugares de 
producao dos bens desejados (essencialmente as colonias espa
nholas); dependencia interna da tribo em rela~ao ao grupo que, 
pelo menos parcialmente, garantia sua subsistencia, isto é, 
o grupo dos guerreiros. Assim é que nao nos surpreende 
muito conhecer o que significava exatamente, entre os Guai
curu, o termo que designava os guerreiros como tais e nao 
unicamente os ca~adores: Niadagaguadi, aqueles gra~as a quem 
comemos. 

Esta "perversao" economica da guerra nas sociedades que 
a elas se entregam totalmente nao seria, mais do que um aci
dente local, o efeito de urna lógica imanente a própria guerra? o 
guerreiro nao se transformaría fatalmente em saqueador? O caso 
das sociedades primitivas que seguiram um caminho análogo 
leva-nos a pensar assim. Os Apaches, por exemplo (cf. biblio
grafia), tendo abandonado a agricultura, deixaram .a guerra 
assumir pouco a pouco urna funcao economica. Pilhavam siste
maticamente os estabelecimentos mexicanos e americanos, sob o 
comando, entre outros, do famoso Jeronimo, cuja tribo só tole
rava os empreendimentos militares se eles lhe proporcionassem 
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ro suficientes despojos. É a lógica da guerra, talvez, mas podero
samente ajudada pela posse do cavalo. 

A análise detalhada dos elementos que compoem o despojo 
de guerra poderia sugerir que apenas ele estabelece o sinal de 
reconhecimento do guerreiro como tal, e que ele é a fonte essen
cial do prestígio procurado. Ora, as coisas nao sao assim e o fato 
de pertencer ao grupo dos Hachero ou dos Kaanoklé nao era 
absolutamente determinado pelo número de cavalos ou de pri
sioneiros capturados: era preciso trazer o escalpo de um inimigo 
morto em combate. Ignora-se geralmente que esta tradic;ao é tao 
antiga na América do Sul quanto na América do Norte. Quase 
todas as tribos do Chaco a respeitavam. Escalpar o inimigo 
abatido significava explicitamente o desejo do jovem vencedor de 
ser admitido no clube dos guerreiros. Imponentes cerimonias 
comemoravam a entrada do novo membro, reconhecendo seu 
direito definitivo ao título de guerreiro, pois era um enobre
cimento. É preciso, pois, colocar esta dupla equac;ao: os guer
reiros ocupam o topo da hierarquia social do prestígio; um 
guerreiro é um homem que escalpa seus inimigos e nao se 
contenta em matá-los. Conseqüencia imediata: um homem que 
mata o ·inimigo sem escalpá-lo nao é. um guerreiro. É urna 
esquisitice anódina na aparencia, mas que se revelará de ex
trema importancia. 

Existe urna hierarquia dos escalpos. As cabeleiras espa
nholas, sem serem desprezadas, estavam longe de ser tao esti
madas quanto as dos índios. É assim que, para os ~hulupi, nada 
igualava um escalpo Toba, seus inimigos de sempre. Antes e 
durante a guerra do Chaco, os guerreiros chulupi opuseram urna 
resistencia tenaz ao exército boliviano, que · queria fincar pé em 
seu território e exterminar seus ocupantes. Admiráveis conhe
cedores do terreno, espiavam e atacavam os invasores nas pro
ximidades dos raros cursos d'água. Os índios me narraram estes · 
combates. As flechas silenciosas dizimavam as patrulhas enlou
quecidas pela sede e pelo terror de um inimigo invisível. Os 
soldados bolivianos pereciam as centenas; em um número tal, 
em todo caso, contaram-me antigos guerreiros, que os índios 
desistiram de escalpar meros soldados para apoderar-se apenas 
da cabeleira de seus oficiais. Os proprietários conservam estes 
escalpos até hoje, cuidadosamente guardados em estojos de cou
ro ou palha. Quando morrerem, seus parentes os queimarao 
sobre o túmulo a fim de que a fumaca abra a alma do defunto 
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um acesso fácil ao paraíso dos Kaanoklé. Nao existe fumaca 
mais nobre que aquela exalada pelo escalpo de um guerreiro 
toba.6 Outrora os escalpos inimigos pendiam do teto das casas 
ou eram atados as lancas de guerra. Eram objeto de intensa 
atividade ritual (festas de celebrac;ao ou de comemorac;ao). Ela 
denota a profundidade do laco pessoal que unia o guerreiro a seu 
troféu. 

Tais sao, no essencial, o contexto etnográfico em que se 
desenvolve a vida das sociedades de guerreiros, e o horizonte 
sobre o qual se recorta a trama mais secreta das relac;oes entre o 
guerreiro e a tribo. Notemos imediatamente que, se essas rela
coes fossem de caráter estático, se a relac;ao entre o grupo 
particular de guerreiros e a sociedade fosse estável, inerte ou 
estéril, estas reflexoes d~v~riam encerrar-se por aqui. Nessa 
hipótese teríamos urna minoria de jovens - os guerreiros -
empreendendo por sua própria conta - procura de prestígio -
urna guerra permanente, a qual a sociedade só poderla aplaudir 
em vista dos beneficios primários e secundários que os guerreiros 
lhe proporcionam: seguranca C<?letiva garantida pelo enfraque
cimento constante dos inimigos, presas de guerra e despojos 
resultantes da pilhagem de seus estabelecimentos. Semelhante 
situac;ao poderla reproduzir-se e repetir-se indefinidamente e 
nenhuma inovac;ao alteraria o ser do corpo social e o funcio
namento tradicional da sociedade. Seria, entao, preciso con~
tatar, juntamente com Marcel Duchamp, que nao existe solucao 
porque nao existe problema. Toda a questao está precisamente 
aí: Existe um problema?.Qual pode ser seu enunciado? 

Trata-se de saber se a sociedade primitiva nao corre o risco 
de deixar crescer em seu seio um grupo social particular, o dos 
guerreiros. Existe algum fundamento em interrogar-se a propó
sito deles. A existencia, e_m urna sociedade primitiva, de um 
grupo de cantores ou de urna confraria de dancarinos, por 
exemplo, em nada afeta a ordem social estabelecida. Mas aqui 
se trata de guerreiros, isto é, de homens que detem um quase
monopólio da capacidade militar da sociedade, de alguma forma 
o monopólio da violencia organizada. Esta.violencia, eles a exer
cem sobre os inimigos. Mas poderá acontecer que eles cheguem a 

6. T entei vdrias vezes, mas sempre em v4o, trocar ou comprar um escalpo. Teria 
sido para os indios o mesmo que vender sua alma ao diabo. 
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exerce-la também sobre sua própria sociedade? Nao a violencia 
em sua realidade física ("guerra civil" dos guerreiros contra a 
sociedade), mas na medida em que ela poderla dar lugar a urna 
tomada de poder pelo grupo dos guerreiros, que desde entao o 
exerceriam sobre - e, se necessário, contra - a sociedade? O 
grupo dos guerreiros, como órgao especializado do corpo social, 
poderla tornar-se um órgiio separado de poder político? Em 
outros termos, a guerra encerra em si a possibilidade daquilo 
que toda sociedade primitiva se dedica a conjurar, is to é, a 
divisao do corpo social em Senhores (a minoria guerreira) e 
Súditos (o resto da sociedade)? 

Acabamos de ver como, nas tribos do Chaco ou entre os 
Apaches, a dinamica da guerra podia transformar a procura dos 
despojos prestigiosos em pilhagem de resursos. Se no leque de 
suas fontes de aprovisionamento em bens materiais a sociedade 
deixasse crescer o setor relativo aos despojos de guerra, ela 
permitiria, através disto, que a longo prazo se instaurasse urna 
relacao de dependencia crescente em relacao a seus fornece
dores, isto é, os guerreiros, os quais se encontrariam em posicao 
de oriel)tar a seu bel-prazer a vida sócio-política da tribo. Sendo 
de pouca monta e provisório nos casos precisos evocados, os 
efeitos economicos da guerra nem por isso deixam de mostrar 
que a sociedade nao está absolutamente a salvo de urna tal 
evolucao. Convém interrogar a lógica imanente a existencia de 
um corpo de guerreiros e a ética própria des te corpo, em vez de 
faze-lo em relacao a situacoes locais e conjuntur'ais. Na verdade 
isto significa formular urna única pergunta: o que é um guer
reiro? 

É um homem que coloca sua paixao guerreira a servico de 
seu desejo de prestígio. Este desejo é realizado quando o jovem 
combatente reclama sua integracao na confraria dos guerreiros 
(no sentido estrito) e sua "titulacao" como guerreiro (Kaanoklé, 
Hochero, etc.), isto é, quando ele trazo escalpo de um inimigo. 
Poder-se-ia entao supor que a proeza realizada garanta ao novo 
guerreiro um estatuto irrevogável e um prestígio definitivo, res
tando-lhe apenas saboreá-lo em paz . . Ora, nao é nada disto. 
Longe de terminar, sua carreira acaba de se iniciar. O primeiro 
esc'alpo nao é o coroamento, mas, ao contrário, o ponto de 
partida. Nestas sociedades, assim como o filho nao herda a 
glória adquirida pelo pai, do mesmo modo o jovem guerreiro nao 
se desobriga com sua proeza inaugural. É preciso que ele reco-. 
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mece a cada instante, pois cada feito realizado é ao mesmo 
tempo fonte de prestigio e questionamento deste prestígio. O 
guerreiro é por essencia condenado a fuga para diante. A glória 
conquistada nao se basta jamais a si mesma, exige ser posta a 
prova sem cessar e todo feito realizado logo suscita um outro. 

O guerreiro é, assim, ·o homem da insatisfacao permanente. 
A personalidade desta figura inquieta resulta de urna conver
gencia entre o desejo individual de prestígio e o reconhecimento 
social, que é o único a conferi-lo. Para cada feito de armas 
realizado, o guerreiro e a sociedade enunciam o mesmo juízo. 
Diz o guerreiro: Está bem, mas posso fazer mais, posso adquirir 
ainda mais glória. Diz a sociedade: .Está bem, mas voce deve 
fazer mais, obter de nós o reconhecimento de um prestígio 
superior. Di to de outra maneira, tanto por sua própria persona
lidade (a glória antes de tudo) quanto por sua dependencia total 
em relacao a tribo ( quem· mais poderia conferir a glória ?) , o 
guerreiro, volens nolens, encontra-se prisioneiro de urna lógica 
que o leva implacavelmente a querer fazer sempre um pouco 
mais. Sem isso, a sociedade perderla rapidamente a memória de 
suas proezas passadas e da glória que elas lhe proporcionaram. O 
guerreiro só existe na guerra, e como tal ele é votado ao ati
vismo. O relato de suas proezas, declamadas por ocasiao das 
festas, é apenas um apelo a outras proezas. Quanto mais o 
guerreiro fizer a guerra., mais a sociedade lhe dará prestígio. 

Segue-se que, se unicamente a sociedade concede ou recusa 
a glória, o guerreiro é dominado, alienado pela sociedade. Mas 
esta relacao de subordinacao nao pode alterar-se em beneficio do 
guerreiro, em detrimento da tribo? Com efeito, esta possibi
lidade acha-se inscrita na mesma lógica da guerra que aliena o 
guerreiro na aspiral ascendente da proeza sempre mais gloriosa. 
Esta dinamica da guerra, originariamente um puro empreen
dimento individual do guerreiro, poderla muito bem transformá
la pouco a pouco em um empreendimento coletivo da sociedade: 
está ao alcance do guerreiro alienar a tribo na guerra. O órgao 
(conjunto dos guerreiros) pode desenvolver a funcao (a atividade 
guerreira). De que maneira? É preciso inicialmente considerar 
que os guerreiros, se bem que votados po~ natureza ao . cumpri
mento individual qe sua vocacao, constituem em conjunto um 
grupo determinado pela identidade de seus interesses: devem 
organizar sem cessar novas expedicües a fim de aumentar seu 
prestígio. Por outro lado, eles fazem a guerra nao contra seus 

' 
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jnimigos pessoais, mas contra os inimigos da tribo. Em outros 
termos, é seu interesse jamais deixar esses inimigos em paz, 
provocá-los sempre, nao lhes dar qualquer descanso. Resulta 
daí que a existencia, em urna determinada sociedade, de um 
grupo organizado de guerreiros "profissionais" tende a trans
formar o estado de guerra permanente (situacao geral da socie
dade primitiva) em gue"a efetiva permanente (situacao parti
cular das sociedades de guerreiros). 

Ora, urna tal transformacao, levada até seu limite, acarre
taria conseqüencias sociológicas consideráveis, na medida em 
que, tocando na própria estrutura da sociedade, alteraria seu 
ser indiviso. o poder de decisao quanto a guerra e quanto a paz 
(poder absolutamente essencial) nao pertenceria mais com 
efeito, a sociedade como tal, mas a confraria dos guer~eiros, 
que colocaria seu interesse privado antes do interesse coletivo 
da sociedade, que faria de seu ponto de vista particular o ponto 
de vista geral da tribo. O guerreiro levaria a sociedade a um 
ciclo de guerras que ela nao desejaria. A política exterior da 
tr~bo seria determinada nao mais por ela mesma, mas por urna 
m1noria que a levaria a esta situacao impossível: a guerra per
manente contra todas as nac0es vizinhas. De início grupo de 
aquisicao de prestígio, a comunidade guerreira se transformaria 
em seguida em um grupo de pressiio, tendo em vista levar a 
sociedade a aceitar a intensificacao da guerra, e finalmente em 
um grupo de poder que decidiria sozinho, por todos, em rela
cao a paz e a guerra. Percorrida esta trajetória, de antemao 
inscrita na lógica da guerra, o grupo de guerreiros deteria o 
poder e o exerceria sobre a sociedade para obrigá-la a aderir a 
seu objetivo. Ele seria assim instituído como órgao separado do 
poder político, a sociedade global apresentaria urna figura radi
calmente nova, a da divisao em dominantes e dominados. 

A guerra, portanto, traz nela o perigo da divisao do corpo 
social homogeneo da sociedade primitiva. Paradoxo surpreen
dente: de um lado a guerra permite a c~munidade primitiva 
perseverar em seu ser indiviso; de outro lado revela-se como o 
fundamento possível da divisao em Senhores e Súditos. Asocie
dade primitiva como tal obedece a lógica da indivisao, e a guer
ra ~ende a su.bs~i~uí-la por urna lógica da divisao. Ve-se aí que a 
soc1edade pr1m1hva nao permanece absolutamente ao abrigo do 
conflito dinamico, da inovacao social ou finalmente da contra
dicao interna: conflito entre ·º desejo social do grupo (mantero 
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corpo social como totalidade una) e o desejo individual do guer
reiro (todos os meios sao válidos para aumentar a glória), 
contradicao entre duas lógicas opostas, de tal modo que urna 
deve triunfar, por exclusao radical da outra. Ou a lógica socio
lógica prevalece para abolir o guerreiro, ou a lógica guerreira se 
impoe, para destruir a sociedade como corpo indiviso. Nao 
existe cam.inho intermediário. Como se coloca entao a questao 
da relacao entre a sociedade e os guerreiros? Trata-se dé saber 
se a sociedade tem capacidade para estabelecer os mecanismos 
de defesa capazes de protege-la da mortal divisao a que o guer
reiro fatalmente a conduz. É, para a sociedade, um problema 
de sobrevivencia: ou a tribo ou o guerreiro. Qual dos dois será o 
mais forte? Que solucao o problema encontra, na realidade 
social concreta destas sociedades? Para sabe-lo, é preciso inter
rogar novamente a etnogré!fia destas tribos. 

De início vamos assinalar os limites impostos ao grupo dos 
guerreiros como organizacao autonoma. Este grupo é instituído 
e socialmente reconhecido como tal apenas no plano do pres
tígio adquirido. Os guerreiros ~ao os homens que conquistaram 
o direito a certos privilégios (título, nome, penteado e pinturas 
especiais, etc.), sem contar as incidencias eróticas de seu prestí
gio junto as mulheres. A própria natureza de seu objetivo vital 
- o prestígio - impede-os de se constituírem como um con
junto capaz de elaborar urna política e urna estratégia unitá
rias, como parte do corpo social apto a promover e alcancar 
objetivos coletivos que lhe sejam próprios. É, com efeito, o 
individualismo incontornável de cada guerreiro que proíbe ao 
conjunto dos guerreiros aparecer como coletividade homogenea. 
O guerreiro desejoso de adquirir prestígio só pode e só quer 
contar com suas próprias forc;as. Nao tem o que fazer de urna 
eventual solidariedade de seus companheiros de armas, com os 
q~~is deveria neste caso compartilhar os beneJícios da expe
d1c;ao~ Um bando de guerreiros nao pratica forc;osamente um 
jogo de equipe: cada um para si - tal é; no limite, a única di-risa 
possível para o guerreiro selvagem. Saborear o prestígio é as
sunto puramente pessoal; adquirí-lo também. 

Ve-se igualmente que, em virtude da mesma lógica, o pres
tígio adquirido (a proeza realizada) assegurou ao guerreiro ape
nas urna satisfac;ao provisória, um gozo efemero. Cada feito cele
brado e comemorado pela tribo coloca-o, na verdade, na obri-
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(' gacao de visar mais alto, olhar adiante, enfim, de voltar a 
estaca zero, renovando a fonte de seu prestígio, estendendo 
sempre a série de suas proezas. A tarefa do guerreiro é, em 
outros termos, urna tare/a infinita, sempre inacabada, jamais 
atinge o objetivo, sempre fora de seu alcance. Nao existe · re
pouso para o guerreiro, senao no infinito de sua busca. 

Seu empreendimento é, pois, individual e, além do mais, 
nao gera renda: a vida guerreira é um combate perpétuo. Mas 
isto ainda nao é tudo. Para responder a esta exigencia, ao 
mesmo tempo pessoal e social, de reconquistar o prestígio reite
rando a proeza, nao basta ao guerreiro renovar o mesmo feito, 
instalar-Se pacificamente na repeticao, levando para o acam
parnento o escalpo de um inimigo. Nem. ele nem a tribo se 
satisfariam com esta solucao, por assim dizer, de facilidade. É 
preciso que a cada vez o empreendimento seja mais dificil, o 
périgo enfrentado mais terrível, o risco corrido mais conside
rável. E por que é preciso além do mais que seja assim? Porque 
é o único meio, para o guerreiro, de manter sua diferenca 
individual em rel~ao a seus companheiros, porque há entre os 
guerreiros competicao pelo prestígio. Cada proeza de um deles 
- porque é justamente reconhecida como tal - constitui um 
desafio para os demais: que fa~am melhor. O inician te procura 
igualar o veterano, obrigando assim este último a manter sua 
vantagem demonstrando mais bravura. O ponto de honra indi
vidual, a pressao social da tribo e a competicao no interior do 
grupo somam pois seus efeitos para lancar o guerreiro na esca
lada da temeridade. 

Como se traduz concretamente, na prática, esta escalada? 
Trata-se para os guerreiros de buscar o máximo de dificuldade, 
o que conferirá a sua vitória um valor ainda maior. É assim, 
por exemplo, que empreenderao expedic0es cada vez mais de
moradas, penetrando cada vez mais em terreno inimigo e re
nunciando a seguranca oferecida pela proximidade de seu pró
prio territ6rio. Ou entao irao enfrentar determinado grupo ad-

, versário, particularmente reputado por sua coragem ou fero
cidade, e cujos escalpos sao por isso considerados mais valiosos 
que os demais. Arriscara.o também atacar durante a noite, ape
sar do perigo proveniente das almas, dos espíritos e dos fan
tasmas ser redobrado, algo que os índios nao fazem jamais. 
Igualmente quando um ataque massivo é organizado, os guer
reiros se desligam das tropas e vao muito a frente a fim. de, em 
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pequeno número, realizar o primeiro assalto. É que se obtém 
muita glória quando se abate um inimigo em seu acampamento 
ou em sua aldeia, galopando em meio as flechas ou aos tiros. 
Os testemunhos dos exploradores, as cronicas dos missionários 
e os relatórios dos militares contem grande número de relat0s 
que ilustram a coragem dos guerreiros s~lvagens, al~mas vezes 
julgada admirável e o mais das vezes, insensata. E ciar.o que 
sua coragem é inegável, mas ela diz respeito menos a persona
lidade individual do guerreiro que a lógica própria da guerra, 
como guerra para o prestígio. Do ponto de vista dos europeus 
(tanto na América do Norte quanto na América do Sul), cegos 
para esta lógica da glória, a temeridade indígena só p~dia ser 
insensata, anormal; mas do ponto de vista indígena, ela corres
pondia simplesmente a norma comum aos guerreiros. 

· Guerra pelo prestígio,. lógica da glória: a que derradeiro 
grau de bravura elas podem condu~ir o guerreiro? De que natu
reza é a facanha que proporciona a maior glória, posto que é 
imbatível? É a proeza individual, é o ato do guerreiro que, 
sozinho , vai atacar o campo dos adversários, que se iguala a 
toda a forca de seus companheiros, neste desafio maior em que 
se inscreve a mais absoluta desigualdade, que reivindica e afir
ma sua superioridade sobre o conjunto dos inimigos. Sozinho 
contra todos: este é o ponto culminante da escalada das proe
zas. Aqui pouco vale a pericia do guerreiro experiente; sua astú
cia lhe é de pouca valia a partir do momento em que se encon
tra em plena acao, neste face a face no qual s6 tem a seu favor 
a esinagadora surpresa de sua presenca solitária. 

Champlain narra como, tentando convencer um valente 
guerreiro algonquino a nao partir quase sozinho para atacar os 
iroqueses, ouviu-o responder: 

.. . que lhe era impossível viver, se nio fizesse morrer seus inimigos 
e nio se vingasse deles, e que seu cora~io lhe dizia que era preciso partir 
o mais breve possível, o que ele fez, muito convicto de estar agindo bem 
(p. 165). 

É o que fazem também os Iroqueses, para espanto dos 
jesuítas franceses instalados entre os Hur0es: 

.. . e mesmo algumas vezes determinado inimigo terá a coragem, 
estando nu e tendo apenas uma machadinha na mio, de entrar A noite 
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· sózinho nas cabanas de un1a aldeia e, depois de matar algumas criaturas 
que aí encontra adormecidas, de tentar a fuga, sua única defesa contra 
cem ou duzentas pessoas que o perseguirlo um ou dois dias inteiros 
(III, ano de 1642, p. SS) 

Sabe-se que Jeronimo, fracassando em levar os Apaches a 
participar da guerra constante que ele desejava, nao hesitava 
em atacar as aldeias mexicanas, acompanhado apenas por dois 
ou tres guerreiros. No belíssimo livro de suas memórias (v. 
bibliografía), o Sioux Alce Negro recorda como um guerreiro Crow 
foi morto quando sozinho, a noite, tentava roubar os cavalos dos 
Sioux. Alce Negro recorda também que, em um famoso com
bate contra o exército americano, um cavaleiro cheyenne arre
meteu-se sozinho, antes de seus irmaos, no meio do tiroteio. 
Foi morto. Entre os· Y anomami amazonicos, mais de um guer
reiro morre, com<? o famoso Fusiwe (cf. bibliografia), em um 
combate em que enfrenta sozinho um grupo inimigo. Os Chu
lupi ainda comemoram o fim de um dos seus, Kaanoklé, de 
grande renome. Tendo chegado ao ápice da glória, nao lhe 
restava outra escolha. Montando seu melhor cavalo de guerra, 
sozinho, penetrou no território dos Toba, marchando vários 
dias, atacou um de seus acampamentos e morreu em combate. 
Nas lembrancas dos Chulupi permanece marcada a figura de 
Kalali'in, célebre chefe de guerra toba. Contaram-me como, no 
início do século, ele vinha a noite sozinho aos acampamentos 
dos chulupi adormecidos, degolando e escalpando um ou dois 
homens a cada visita. Jamais conseguiam pegá-lo. Alguns guer
reiros chulupi resolveram capturá-lo e conseguiram, fazendo-o 
cair em urna armadilha. As facanhas de Kalali'in sao evocadas 
com ódio, mas fala-se de sua morte com admiracao, pois mor
reu sob tortura, sem que ninguém ouvisse o som de sua voz. 

De que serve multiplicar os exemplos? Basta ler os textos, 
abundantes em anedotas, que concorrem para mostrar que, no 
guerreiro, o desprezo do perigo acompanha sempre o desejo de 
glória. Esta conjuncao explica por outro lado um comporta
mento dos guerreiros que deixava os europeus perplexos, a sa
ber, que um combatente capturado por seus initnigos nunca 
procura fugir. Ora, em numerosos casos, o futuro do prisio
neiro de guerra estava inteiramente tracado. Na melhor das 
hipóteses sobrevivía as terríveis torturas que seus senhores lhe 
infligiam e, na pior (era o destino ~ais freqüente), era morto. 
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Mas ou~amos Champlain narrar o que se seguiu a um combate 
no qual, aliado aos Algonquinos, ele vence em 1609 os Iro
queses, capturando urna dúzia deles: 

Enquanto isto, os nossos fizeram urna fogueira e, quando ela estava 
cheia de brasas, cada um pegou um ti~lo, fazendo queimar aquele 
miserável pouco a pouco a fim de faze-lo padecer maiores tormentos. 
Algumas vezes deix.avam-no, jogando-lhe água nas costas; depois arran
caram-lhe as unhas e puseram fogo na extremidade dos dedos e de seu 
membro. Em seguida esfolaram-se o topo da cab~a e pingaram ai 
urna certa goma quente. Furaram-lhe os brat;os perto do punho e com 
peda~os de pau esticavam os nervos e tentavam arrancá-los a fo~a; mas, 
vendo que nao conseguiam, cortaram-nos (p. 14S). 

Passados trinta anos hada mudou, como constatam os je
suítas em 1642: 

um dos prisioneiros nao dava a menor demonstra~ao de dor em 
meio a seus tormentos e suplidos. Os Iroqueses. enraivecidos ao ver 
tamanha constancia, que tomam como mau augúrio, pois acreditam 
que as almas dos guerreiros que desprezam sua raiva os fario pagar pela 
morte de seus corpos; vendo, como disse, tamanha constancia, pergun
taram-lhe por que nao gritava. Fa~o - respondeu - o que voces nio 
fariam, se os tratassem coma mesma fúri.a com que me tratam. O ferro 
e o fogo que aplicam em meu corpo os fariam gritar bem alto e chorar 
como crian~as e eu nem sequer me mexo. Ao ouvir tais palavras, aqueles 
tigres se atiram sobre a vítima já queimada pela metade; arrancam-lhe 
a pele da cab~a e jogam, em cima de seu crinio ensangüentado, areia 
vermelha em brasa; jogam-no aos pés do cadafalso e arrastam-no em 
volta das cabanas (111, ano de 1642, p. 49) 

Sabe-se que entre os Tupi-Guaraní um prisioneiro de guer
ra podia permanecer durante anos sao ·e salvo e até mesmo 
livre , na aldeia dos vencedores; mais cedo ou mais tarde, po
rém, era inevitavelmente executado e comido. Sabia disto e no 
entanto nao tentava fugir. 1\.liás, onde en€ontraria refúgto? Cer
tamente nao junto aos seus. Com efeito, para eles o guerrei~o 
capturado nao pertence mais a tribo, está definitivamente ex
cluído da comunidade, que espera apenas receber a notícia de 
sua morte para logo em seguida . vingá-lo. Se ele tentasse esca-
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par, os membros de sua aldeia recusar-se-iam a recebe-lo. Ele é 
prisioneiro e seu destino, portanto, deve ser cumprido. Isto é a 
tal ponto verdadeiro que, como escrevem os jesuítas a propósito 
dos índios canadenses, a fuga de um prisioneiro de guerra "é, 
entre eles, um crime que nao perdoam" (111, ano de 1644, 
p. 42). 

Eis que de todos os lados torna-se precisa esta afinidade 
irredutível, esta vizinhanca trágica entre o guerreiro e a morte. 
Vencedor, é preciso que parta de novo imediatamente para a 
guerra, a fim de afirmar sua glória por meio de urna proeza 
ainda maior. Mas, por levar cada vez mais adiante o limite do 
risco enfrentado, acaba quase sempre por encontrar o término 
mecanico de sua corrida para o prestígio: a morte solitária 
diante dos inimigos. Vencido, isto é, capturado, deixa por isso 
mesmo de existir socialmente aos olhos dos seus: nomade ambí
guo, perambula de agora em diante entre a vida e a morte, 
mesmo se esta nao lhe é infligida (o caso das tribos do Chaco, 
onde os prisioneiros raramente eram executados). Nao existe 
alternativa para o guerreiro: para ele urna saída apenas, a 
morte. Eu dizia que sua tarefa é infinita; mas o que se revela . , . - ; . . . 
aqu1 e, em suma, que o gue"ezro nao e 1amazs um gue"ezro, a 
nao ser no infinito de sua tarefa, quando, realizando a proeza 
suprema, ganha a morte, juntamente com a glória absoluta. O . , 
guerre1ro e, em seu ser, ser-para-a-morte. 

Eis porque - pelo menos neste ponto - Dobrizhoffer se 
engana parcialmente quando escreve: 

Os Abipones procuram a glória, mas jamais a morte (11, p. 360). 

Os guerreiros - Abipones ou outros - nao procuram 
talvez a morte por si mesma, mas ela advém inevitavelmente no 
fim do caminho que eles decidiram percorrer: procurando a 
glória, encontram a morte. Nao podemos, portanto, surpreen
der-nos coma taxa muito elevada de mortalidade entre os guer
reiros. As antigas cronicas retiveram sobretudo a figura e o 
nome dos melhores entre os guerreiros, isto é, os chefes de 
guerra. Quase todos morrem em combate, mais cedo ou mais 
tarde. ~preciso também recordar que estas perdas dizimavam 
urna classe de idade determinada: os homens entre vinte e qua
ren ta e cinco anos, isto é, de alguma maneira a flor desta 
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cavalaria selvage~. Tamanha perseveranca neste ser-para-a
morte sugere talvez que a paixao pela glória agia a servico de 
urna paixao mais profunda, aquela que denominamos instinto 
de morte, instinto que nao somente atravessava o grupo dos 
guerreiros, mas que contaminava mais gravemente o conjunto 
da sociedade. As mulheres, com efeito, nao recusavam ter fi
lhos, votando assim as tribos a um rápido desaparecimento? 
Querer-morrer coletivo de urna sociedade que aspira a nao se 
reproduzir mais ... 

Um último ponto se esclarece aqui. lndicava acima que, 
nas tribos do Chaco, somente urna parte dos homens aspirava a 
ser guerreiros, isto é, a serem denominados como tais após 
terem retornado com um escalpo inimigo. Em outros ·termos, o 
resto dos homens dedicava-se a guerra, mas matava os . ini
migos sem escalpá-los, isto é, nao aspirava ao título de guer
reiros. Renunciava deliberadamente a glória. Tudo o que co
locamos até aqui já permitirla antecipar a razao desta escolha 
um tanto inesperada. Deixemos, porém, que os próprios índios o 
expliquem. Poderemos assim constatar em seu discurso a abso
luta liberdade de seu pensamento e de sua acao, bem como a 
fria lucidez de sua análise política. Cada homem destas socie
dades faz o que quer, e sabe perfeitamente por que. 

Durante minha permanencia no Chaco, tive muitas vezes a 
oportunidade de conversar com antigos combatentes chulupi. 
Alguns dentre eles eram guerreiros "institucionais", Kaanoklé: 
possuiam as cabeleiras dos inimigos que haviam matado. Quan
to aos outros, nao eram verdadeiros guerreiros, pois nao tinham 
jamais escalpado os inimigos. No grupo dos antigos comba
tentes, os Kaanoklé eram raros. A maior parte de seus compa
nheiros tinha há muito tempo perecido nas batalhas, o que faz 
parte da ordem do mundo guerreiro. Foram, portanto, os nao
guerreiros que me explicaram a verdade do guerreiro. Se nao 
eram Kaanoklé, isto se devia ao fato de que nao tinham que
rido se-lo. Por que coinbatentes valorosos nao desejavam ser 
Kaanoklé? Este, entre outros, o caso de Aklamatsé, xama fa
moso, ou de Tanu'uh, dono de imenso saber mitológico. Todos 
os dois tinham por volta de setenta e, cinco anos. Ambos, o 
segundo sobretudo, haviam combatido muitas vezes contra os 
bolivianos, os argentinos e os Toba, mas nem um nem outro era 
Kaanoklé. O corpo de Tanu'uh, constelado de ·cicatrizes (feri
mentos por arma branca, flechas e balas), indicava suficien-
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" temente que, mais de urna vez, havia esbarrado na morte. 
Tanu'uh sem dúvida matou urna ou duas dúzias de homens. 
"Por que voce nao é Kaanoklé? Por que voce nunca escal
pou seus inimigos? Em sua ambigüidade, a resposta foi quase 
comica: "Porque era perigoso demais. Eu nao queria mor
rer". Em suma, este homem que quase morrera em dez oca
sioes diferentes nao quis tornar-se guerreiro porque tinha medo 
da morte. 

Para ele, por conseguinte, tratava-se de urna evidencia: o 
Kaanoklé, como tal, está condenado a ser morto. Reivindicar a 
glória que se liga ao título de guerreiro significa aceitar, em 
maior ou menor prazo, o seu premio: a morte. Tanu'uh e seus 
amigos descreviam muito beiTI o movimento seguido pelo guer
reiro. Para ser Kaanoklé, diziam, é preciso trazer um escalpo. 
Mas urna vez dado o primeiro passo, o homem <leve retornar a 
guerra e trazer outros escalpos, caso contrário nao é mais le
vado a sério, é esquecido. E por isso que os Kaanoklé morrem 
cedo. 

Nao pode haver análise mais clara do vínculo que liga a 
sociedade a seus guerreiros. A tribo aceita que em seu seio se 
constitua um grupo au ton orno de homens de guerra, cuja voca
cao encoraja através de um generoso reconhecimento de pres
tígio. Mas, será que este grupo de prestígio nao collt"e o risco de 
tornar~se grupo de pressao e em seguida grupo de poder? Ora, 
é tarde demais para o guerreiro. Se nao renunciar a se-lo -
desmoralizando-se vergonhosamente -, será irremediavelmente 
vítima de sua própria vocacao, prisioneiro de seu desejo de 
glória que o conduz diretamente a morte. Existe. troca entre a 
sociedade e o guerreiro: o prestígio contra a proeza. Mas nesta 
confrontacao é a sociedade que, senhora das regras do jogo, 
tem a última palavra, pois a última troca é a da glória eterna 
contra a eternidade da morte. O guerreiro já está antecipa
damente condenado a morte pela sociedade: nao há fortuna 
para o guerreiro selvagem, somente a certeza do infortúnio. 

\ Mas por que as coisas se passam assim? Porque o guerreiro 
poderia fazer a infelicidade da sociedadé,' introduzindo nela o 
germe da divisao, tomando-se o órgao separado do poder. Tal é 
o mecanismo de defesa que a sociedade primitiva aciona para 
conjurar o risco de que o guerreiro como tal é portador: a vida 
do corpo social indiviso contra a morte do guerreiro. Precisa-se 
aquí o texto da lei tribal: a sociedade primitiva é, em seu ser, 
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soc ·edade-para-a-guerra; ela é ao mesmo tempo, e pelas mes
mas,razoes, sociedade contra o guerreiro. 7 

Concluindo, vamos deixar o caso particular das sociedades 
de gu~rreiros para voltar a situacao geral das sociedades primi
tivas. Com efeito, as reflexües precedentes fornecem alguns ele
mentos de resposta ao problema das relacoes entre homens e 
mulheres neste tipo de sociedade, ou melhor, permitem estabe
lecer em que medida trata-se de um falso problema. Os promo
tores da antropología marxista - os esforcados fabricantes <les
te catecismo indigente que nada tem a ver com o pensamento 
de Marx ou com a realidade social primitiva - , por nao pode
rem encontrar a luta de classes na sociedade primitiva, desco
brem que afinal de contas o conflito social é a luta dos sexos, 
na qual as mulheres sao as perdedoras: nesta sociedade, a mu
lher é alienada, explorada: oprimida pelo homem. A este pie
doso credo curiosamente faz eco um certo discurso feminista. 
Aqueles que proclamam esse .discurso querem mordicus que a 
sociedade primitiva seja sexista, ·que nela a mulher seja vítima 
da domina~ao masculina. Naos.e tratarla absolutamente de urna 
sociedade de igualdade, portanto. 

As relacoes reais e simbólicas, conscientes e inconscientes, 
entre os homens e mulheres nas sociedades primitivas cons
tituem para o etnólogo um campo de reflexi.o apaixonante. Por 
que? Porque a vida social interna da comunidade apóia-se es
sencialmente nao tanto nas rela~ües entre os homens e. as mu
lheres - truísmo sem interesse - quanto no modo particular 
segundo o qual estas culturas apreendem e pensam a diferenca 
dos sexos em seus mitos e, melhor ainda, em seus ritos. Enun
ciando mais claramente: nas sociedades primitivas, muitas ve
zes marcadas, sob certos aspectos, pela masculinidade e até 
mesmo pelo culto da virilidade, os homens encontram-se, no 
entanto, em posi~ao defensiva diante das mulheres porque reco
nhecem - mitos, ritos e a vida cotidiana atestam-no suficien
temente - a superioridadé das mulheres. Determinar a natu
reza desta superioridade, medir seu alcance, descobrir os meios 
utilizados pelos homens para proteger-se das mulheres, exa-

7. Existia entre certas tribos da Amtrica do Norte (Crow, Hidatsa, Mandan , 
Pawnee, Cheyennes, Sioux, etc. ) um clube especial de gue"eiros: a Crazy-Dog society, 
confraria de gue"eiros suicidas que n4o recuavam jamais diante do combate (cf bib/io
grafia ). 
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minar a eficácia de tais meios, tudo isso requereria um es 
longo e sério. 

Limitar-me-ei no momento a indicar .como a relacao ~stru
tural que une a guerra e a sociedade primitiva determ~n~, pel~ 
menos em parte, a relacao entre os sexos. Esta soc1edade e 
guerreira em seu ser. Isto quer dizer que nela todo homem é, 
em seu ser, um guerreiro e que a divisao sexual das tarefas faz 
da atividade guerreira urna funcao masculina. O homem deve 
entao estar constantemente disponível para a guerra; de tempos 
em tempos ele a faz efetivamente. Sabemos muito bem que em 
geral a guerra primitiva é pouco mortífera, salvo, é ·claro, no 
caso muito especial das sociedades de guerreiros. Nao é menos 
verdade que, posto que a possibilidade da guerra se faz cons
tantemente presente, a possibilidade do risco, do ferimento ou 
da morte está inscrita imediatamente no destino masculino. O 
homem da soci~dade primitiva acha-se pois, por definicao, 
marcado por sua condicao: com maior ou menor intensidade, 
ele é ser-para-a-morte. Esta, por ocasiao do combate, tocará 
apenas um número reduzido de individuos, mas, antes da ba
talha, é igualmente ameacadora para todos. Existe, 'portanto, 
pela mediacao da guerra, urna relacao íntima, urna vizinhanca 
essencial entre masculinidade e morte. 

Em contraponto, o que acontece com as mulheres? Evo
quemos apenas para lembrar a idéia, tao sumária quanto co
mum, da mulher como '°'bem" muito precioso, que os homens 
passariam a vida trocando, pondo em circulacao. Evoquemos 
igualmente a idéia, a qual nos induziria a urna lógica simplória, 
da mulher como repouso do guerreiro, a qual, aliás, harmo
niza-se com a concepcao precedente: a mulher como bem de 
troca e como bem de consumo". Posteriormente será o momento 
de discutir as falhas e os efeitos do discurso estruturalista sobre 
as mulheres. A propriedade essencial das mulheres, que define 
integralmente seu ser, é garantir a reproducao biológica e, mais 
ainda, social, da comunidade. As mulheres colocam as criancas 
no mundo. Longe de existirem no modo do objeto consumido 
ou no do sujeito explorado, elas, ao contrário, sao produtoras 
daqueles de que a sociedade nao pode se privar, a menos que 
decida desaparecer: as criancas como futuro imediato da tribo, 
como seu porvir longÍnquo. Evidencias, sem dúvida, mas que é 
preciso lembrar. As esposas dos guerreiros sabiam um pouco 
mais em relacao a isto tanto que, como vimos no caso do Cha-
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co, decidiram a morte das tribos recusando-se a ter filhos. A 
·feminilidade é a maternidade, em primeiro lugar como funcao 
biológica, mas sobretudo co.mo domínio sociológico exercido so
bre a producao das criancas. Depende exclusivamente das mu
lheres que baja ou nao criancas. É isto que garante o domínio 
das mulheres sobre a sociedade. 

Em outros termos, desvenda-se aqui urna proximidade 
imediata entre vida efeminilidade, de tal forma que a niulher é, 
em seu ser, ser-para-a-vida. Desd.e entao eclode, na sociedade 
primitiva, a diferenca entre homem e mulher: como guerreiro, 
o homem é nela ser-para-a-morte; como mae, a mulher é nela 
ser-para-a-vida. É sua relacao respectiva com a vida e com a 
morte sociais e biológicas que determina as relacoes entre ho
mens e mulheres. No insconsciente coletivo da tribo (a cultura), 
o inconsciente masculino apreende e reconhece a diferenca dos 
sexos como superioridade irreversível das mulheres sobre os 
homens. Escravos da morte, os homens invejam e temem as 
mulheres, senhoras da vida. Tal é a primitiva e primordial 
verdade que urna análise séria de certos mitos e ritos revelarla. 
Os mitos tentam pensar, invertendo a ordem real, o destino da 
sociedade como destino masculino; os · rituais, encenacao na 
qual os homens representam sua vitória, e,mpenham-se em con
jurar, em compensar a verdade por demais evidente de que este 
destino é feminino. Fraqueza, desamparo; inferioridade dos ho
mens perante as mulheres? É o que reconhecem, pelo mundo 
afora, os mitos que fantasmam a idade de ouro perdida ou o 
paraíso a ser conquistado como um mundo assexuado, como 
um mundo sem mulheres. · 

ANEXO 

REPRESENTA<;OES MITOLÓGICAS DO GUERREIRO 

No texto precedente, encarei a guerra e o guerreiro como 
realidade e como política e nao como representa~ao. Isto nao 
significa absolutamente que nao exista entre os Selvagens repre
senta~ao da guerra e do guerreiro. Ela se exprime essencial
mente nos mitos. Eis aqui dois deles, extraídos do corpus mito-
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(' lógico chulupi, recolhidos por mim em 1966. O primeiro diz 
respeito a origem da guerra e o segundo desenvolve urna certa 
representa<;ao da guerra. Um e outro sao inéditos. 

l. A ORIGEM DA GUERRA 

Outrora os Chulupi e os Toba constituíam urna só tribo, 
mas os jovens nao querem nunca ser iguais entre si, un1 quer 
ser sempre mais forte que o outro. Tudo comecou quando nas
ceu a hostilidade entre dois rapazes. Viviam juntos, comiam 
juntos seu peixe e juntos iam fazer suas colheitas. Urna vez 
foram banhar-se no Pilcomayo e divertiram-se lutando.8 Um 
deles bateu no outro com um pouco de forc;a. Este ressentiu-se 
do golpe e vingou-se: bateu na cabeca do adversário com um 
pedac;o de madeira, ferindo-o na testa. O outro fez a mesma 
coisa. Era na época em que os Chulupi e os Toba constituíam 
urna só tribo: falavam a mesma língua e entre eles havia ape
nas pequenas diferenc;as. 

Os irmaos e os companheiros de cada um dos dois jovens 
juntaram-se em torno deles e cada um foi buscar seu pai. O 
Toba declarou que o outro fora o primeiro a comec;ar e, no 
entanto, era ele que havia comecado! Anteriormente jamais 
houvera o menor desentendimento entre os índios. Naquele 
tempo os Mataco eramos únicos inimigos dos Chulupi. Quanto 
aos Toba, seus únicos inimigos eram a "Gente do papagaio", 
os Choroti. 9 

·Após estes acontecimentos preparou-se urna grande festa 
e muita bebida de mel fermentado. Durante a festa o pai do 
Toba levantou-se e declarou: "Penso novamente agora em meu 
filho que foi ferido!" 10 Mal disse estas palavras, comecou a 
flechar os parentes e amigos do adversário de seu filho. Um 
guerreiro chulupi levantou-se também e crivou de flechas vários 
Toba que estavam cantando, de pé, acompanhando-se por meio de 

8. A /uta é um dos esportes favoritos dos Chulupi. É um jogo mais de agilidade do 
que de fo rr;a e consiste em jogar o adversdrio por te"a . 

9. Os Mataco ocupam a margem direita do curso superior do Pilcomayo,· os 
Choroti ocupam sua margem esquerda. Constituem com os Chulupi um único grupo 
Jingütstico. 

10. Com e/eito, as bebedeiras s4o muitas vezes ocasi4o de /utas . Embriagados, os 
homens deixam explodir ressentimentos ruminados algumas vezes durante meses . É por 
isso que durante as festas as mulheres colocam todas as armas jora do alca,,ce dos homens . 
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seus chocalhos. Comec;ou entao o combate entre todos os ho
mens que estavam bebados. A razao de tudo isso eram os dois 
jovens. A luta estendeu-se as mulheres, que se puseram a com
bater ao lado de seus maridos. Os combatentes tiveram muita 
dificuldade em se separar, pois dos dois lados a luta era encar
nic;ada. Pararam, parlamentaram e decidiram encontrar-se no
vamente no dia seguinte para recomecar a luta. 

No dia seguinte, quando o sol nasceu, tudo estava pronto. 
Os cavaleiros se provocavam. Vestidos unicamente com urna 
pe quena tanga de fibras de caraguatá, estavam armados com 
seus arcos e flechas de guerra, com ponta sem dentes. Os dois 
grupos eran1 muito numerosos. Os Chulupi comecavam a domi
nar. Havia muitos mortos, mas menos do lado dos Chulupi, 
que eram mais ágeis em se tratando de esquivar-se das flechas. 
Os Toba fugiram abandonando muitos dos seus, crianc;as e 
recém-nascidos. As mulheres chulupi os amamentaram, pois as 
maes de muitos bebes tinham sido mortas durante a luta. Entre 
os prisioneiros havia tan1bém mulheres. Os homens dedicaram 
todo odia a escalpar os guerreiros toba mortos. 

Estes acontecimentos se deram pouco após o aparecimento 
da noite. No tempo do dia permanente, Chulupi e Toba viviam 
juntos. u 

Este mito merece alguns breves comentários. Ele pensa ao 
mesmo tempo a origem da guerra e o nascimento da sociedade. 
Antes da guerra, a ordem das coisas, cósmicas e humanas, nao 
se encontra ainda estabelecida: é o tempo pré-humano do dia 
eterno, que nao é ritmado pela sucessao do dia e da noite. A 
ordem social, como multiplicidade das diferen<;as, como plura
lidade das tribos, ainda está por nascer. Os Chulupi e os Toba 
nao diferem uns dos outros. Em outros termos, o pensamento 
se/vagem, em sua expressao mitológica, pensa juntos o surgi
mento da sociedade e o surgimento da g1:1-erra, pensa a guerra 
como consubstancial a sociedade, a guerra pertence a ordem 
social primitiva. O discurso indígena revalida aqui a reflexao 
antropológica. . 

' Constata-se por outro lado que o mito atribuí aos jovens a 
responsabi/idade pela irrup<;ao da guerra. Os jovens nao gos
tam da igualdade, querem urna hierarquia entre eles, querem a 

11. Esta guerra entre os Toba e os Chulupi terminou entre 1945 e 1950. 
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·"' glória e é por isso que siio violentos, utilizam afor~a, entregam
se a sua paixiio pelo prestígio. o mito diz claramente que os 
jovens siio feitos para serem guerreiros, que a guerra é feita 
para os jovens. Seria impossível sublinhar melhor a afinidade 
entre atividade guerreira e classe de idade. 

11. OS GUERREIROS CEGOS 

U ma vez, numerosos Kaanoklé partiram em urna expe
dicao. Ao cabo de vários dias de marcha, pararam para dormir. 
O chefe disse: "Esta noite, meus filhos, vamos dormir aqui e 
amanha prosseguiremos nosso caminho''. 

Durante a noite , o pássaro Vuot-vuot 12 pos-se a cantar. 
Todos os guerreiros puseram-se a gargalhar porque ele cantava 
·muito mal. O pássaro zangou-se ao ver que c~oavam dele. 
Voltou a cantar e os homens recomecaram_ a rir. "Mas como 
este homem canta mal!". Apenas um hornero ria menos do que 
os demais. No dia seguinte, quando se levantaram, perceberam to
dos que tinham se tornado cegos. Era a vinganca do pássaro. "Es
tou cego! - Eu também! - Eu tambéml", gritavam. Quanto 
aquele que havia rido menos do que os outros via um poucoe procla
ma va: "Nao estou completamente cego! Sou o único a enxergar al
guma coisa. - En tao é preciso que voce seja nosso guia!" E foi o que 
aconteceu. 

Todos se deram as maos e formaram um fila muito com
prida. Chegaram a um bosque. Aquele que via um pouco, cha
mou um enxame de abelhas: "Onde estao voces, abelhas?" 
Urna abelha que se encontrava pertinho dele respondeu: 

- Estou aqui! Mas tenho muito pouco mel! Dá apenas 
para meus filhos! 

- Entao para nós nao adiantal Vamos mais longe. 
"Siin! Si~! Vamos mais longe! Vamos mais longel" , grita

vam os outros em coro. 
Continuaram a andar e chegaram a um outro lugar. Lá o 

' guia chamou novamente: 
- Abelha! Onde está voce? 
-. Aqui! E tenho muito mel! 
- Muito bem! É o seu mel que vamos comer. 

12. Vuot-vuot : pdssaro n4o identificado. Foh-foh (em guarani, cavure'i): glau
cidium , brasilianum. Iunutah (espanhol local, chutia): cariama crista ta. 
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"Sim! Sim! Isso mesmo! Vamos come-lo! Vamos come
lo" , gritava o coro dos cegos. 

O homem que via um pouco, comecou a alargar o orifício 
da colméia na árvore ·e a extrair o mel; todos se puseram a 
comer. Sobra va, no en tanto, urna enorme quantidade de mel. 
Entao esfregaram o corpo todo com ele, comecaram a empur
rar-se e a se golpear: 

- Por que foi que voce me cobriu de mel? 
- E voce, entao? 
Continuavam a lutar. Aquele que via um pouco acon

selhou-os a nao brigar e a comer bastante. Havia ainda muito 
mel, mas os homens tinharn muita ·sede. Comecararn en tao a ,. 
procurar agua. 

Seu guia chamou urna lagoa. 
· - Lagoa, onde é que yoce está? 

- Estou aqui! Mas tenho m_uito pouca água ... e rnuito 
• poucas engu1as. 

- Neste caso iremos rnais longe. 
"Sirn! Sim! Vamos mais longe!", repetiarn os cegos. Puse

rarn-se novarnente em marcha e após alguns momentos o guia 
chamou novamente. 

- Lagoa, onde é que voce está? 
- Estou aqui! - respondeu urna lagoa muito grande. 

Tenho muita água e rnuitas enguias! 
- Entao é de sua água que beberemos! 
"Sirn! Sim! Isto mesmo! Isto mesmo! Vamos beber!", gri

tavarn os outros. Entraram dentro da água e mataram a sede. 
Em seguida puseram-se a pescar as enguias com a rnao. 

Tinharn deixado suas sacolas na rnargem. E quando um ho
rnero pegava urna enguia, dava ordens a sacola para ela se 
abrir. Ela se abría e ele jogava a enguia dentro. Quando a 
sacola ficava cheia, seu dono ordenava-lhe esvaziar-se. Ela se 
esvaziava e o hornern tomava a enche-la. Quando esvaziaram as 
sacolas duas vezes saíram da água e aquele que via um pouco 
fez urna grande fogueira. Cornecaram a assar as enguias. Nesse 
rneio tempo, chegou o pássaro Foh-foh. Divertia-se muito ven
do todos aqueles cegos comer enguias. Desceu, agarrou urna e 
sacudiu-a por cima dos homens, que receberam em seu corpo 
pequenas gotas de gordura fervendo. Zangararn-se: 

Por que foi que voce me queimou? 
- E voce, por que foi que me queimou? 
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Recomecaram a dar-se empurroes e a golpear-se. Foh-foh 
voltou para cima da sua árvore. Quase caiu na gargalhada, mas 
controlou-se, pois nao queria que soubessem que era ele. 

Bateu asas e encontrou o pássaro Iunutah, a quem contou 
tu do. 

- Há homens lá em baixo!. Queimei-os e eles comecaram 
a brigar! É de morrer de rir! Tinha vontade de cair na risada, 
mas me contive. 

- Entao eu também vou ver! 
- Nao! Nao! Nao vá! Nao se <leve rir e voce ri por qual-

quer co1sa. 
Mas Iunutah insistia: 
- Nao! Nao! Quero ir lá! Se eu cair na gargalhada, irei 

embora in1ediatamente e rirei de longe. 
Foh-foh acabou concordando e conduziu-o até o lugar on

de os guerreiros se encontravam. Lá recomecou suas mano~ras, 
queimando novamente os homens que recomecaram a br1g~r. 
Iunutah nao conseguiu resistir e fugiu para ben1 longe a f1m 
de poder rir tranqüilamente. · Logo os cegos perceberam que 
alguém estava rindo. "De onde v~m est~ risada?"'. pe~gun
tavam. Um deles pegou seu itoicha 3 e atlrou-o na d1recao de 
onde vinha a risada. O capim do mato onde Iunutah se encon
trava pegou fogo. Ele tinha-se escondido em um buraco, comas 
pernas para fora e elas ficaram queimadas. 

Desde entao as patas do pássaro lunutah sao vermelhas. 

A análise clássica deste mito teria sem dúvida sua aten9iio 
chamada para a conclusiio: é o mito de origem da particula
ridade física de um pássaro. Parece-me, entretanto, que o es
sencial niio está nisso e que este mito vale sobretudo por seu 
humor, por sua evidente intencao de zombaria. Quem é .que o 
mito ridiculariza? Os guerreiros, enfermos grotescos, m_ais vul
neráveis e desamparados do que um recém-nascido. E exataº · 
mente o retrato inverso do gue"eiro real, home_m seguro de si, 
temerário, poderoso e respeitado pela tribo. E o mesmo . qu~ 
dizer que o mito inverte a realidade, que o pensaniento indz
gena opera mitologicamente aquilo que ninguém pensaria em 
fazer realmente: zombar dos guerreiros, ridicularizá-los. O h~
mor deste mito zombeteiro exprime a distancia que uma socze-

13, Itoicha: instrumento para se fazer fogo. 
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dade guerreira mantém em rela9iio a seus guerreiros. O que 
vem eliminar a distancia é justamente o riso, este mesmo riso 
que, no mito, acarreta a infelicidade dos guerreiros. Mas a 
sociedade niio ri realmente do gue"eiro (na realidade ela o faz 
morrer), ri dele apenas no mito. Quem sabe se o riso real 

· niio se voltaria contra ela? · 
Outro aspecto do mito: ele constitui uma espécie de pre

ven9iio discreta contra a desigualdade. Com efeito, niio diz- ele 
que em terra de cego quem tem um olho é rei? De tal maneira . 
que sua moral poderia enunciar-se assim: só existe boa socie
dade sob o signo da igualdade e da indivisiio. Trata-se de abrir 
os olhos! É uma moral política. A análise clássica ou estrutura
lista dos mitos esconde a dimensiio política do pensamento dos 
Selvagens. Os mitos, sem dúvida, se pensam entre si, como o 
escreve Lévi-Strauss, mas pensam antes de tudo a sociedade: 
siio o discurso da sociedade primitiva sobre si mesma.* 
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Yerra Sem Mal: o Profetismo Tupi-guarani 
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Héléne Clastres 

A Tarro sem Mol é antes de tudo um lugar 
de obundóncio: o milho cresce sozinho e 
os flechas vóo tombém sozinhos ó co90. 
Urna terro livre. sem prescri90es. sem 
proscri90es_ É o contra-ordem. a plenitude 
do liberdode. o trobolho e os leis sao. 
portento. o Mol criado pelo sociedode. 
Este fascinante estudo tem um alcance 
muito olém do singular visóo religioso tupi
guoroni do Paraíso. 

A Questao da 
Educac;ao Indígena 

Comissóo Pró-Índio 

SubJocente ao problema do educo90o 
indígena. encontro-se o questoo moior dos 

direitos dos povos indígenas: o direito ó 
condu9óo de seu próprio destino. Asslm. 

evidencio-se o necessidode de urna 
educo90o que considere o especificidode 

desses povos. 

• 
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