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Em dois povos indígenas de Mato 

Grosso, dois temperamentos de mulher . 

Quem é ela, como cada sociedade molda 

o feminino? Como se fosse um romance, 

Sexo e desigualdade nos transporta para o Carmen Junqueira 

quotidiano dos índios. Estamos dentro, seguindo as mulheres: o traba

lho árduo entremeado comas horas de brincadeira ou preguis;a, as reclu

sóes, os cuidados com o corpo e a saúde, a nudez vestida de adornos, a 

festa dos banhos de.río, os namoros, a malandragem, as regras de com

porcamenco, o afeto derramado, gente se pegando e abras:ando, as crian

s;as, as risadas, o proibido e o sensual, o casamento e o parentesco, a 

violencia doméstica, a feitis:aria, o perigo do além e da doens;a, as apari

<;óes, a contínua ameas;a invisível. 

A mulher é igual aos homens? Pode ser pajé, vira chefe, atinge o 

domínio espiritual, decide a guerra? Está sendo submissa ou rebelde, 

quando desafia a ordem familiar, na fuga inesperada com um amado, ou 

com todas as outras mulheres, as que decidem viver sem homens, no 

mito das Amazonas? 

Só a grande experiencia de urna antropóloga como Carmen 

Junqueira, com urna vida dedicada aos índios, é capaz da proeza de um 

livro que entrelas:a com simplicidade fantasmas, rotina, labuta, mitos, 

magia, análise social, traduzindo o· impacto de um outro modo de ser. 

Como pano de fundo, fica a pergunta: é uropia, na nossa sociedade e nas 

outras, a igualdade entre os seres humanos e o equilíbrio no amor? 
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Carmen junqueiriz é urna das mais conheci

das antropólogas do Brasil e urna batalhadora da 

causa indígena. Desde 1963, recém-formada na 

Escola de Sociología e Política de Sao Paulo, ela 

desenvolve pesquisas com a populac;áo indígena e 

ministra aulas de Anrropologia na PUC-SP. Seus 

contaros mais aprofundados sao com os Kamaiurá 

do Xingu e os Cinta Larga de Rondónia. Também 

desenvolveu pesquisas com grupos Caingang, 

Terena e Nambiquara. 

Sua abordagem é peculiar, aliando a pesquisa 

etnológica a urna inquieta reflexáo teóric:a. Tendo 

como pano de fundo as proposi~óes marxistas, faz 

urna síncese criativa coro o pensamento de Georges 

Balandier, Edmund Leach e M~ry Douglas. De 

coda a sua experiencia; um dos saldos mais im

portantes é o profundo' escudo sobre mitología, 

xamanismo e cambém sobre sistemas de parentesco. 

Num incessante vai-vem entre Sao Paulo e as 

aldeias, convive com variados grupos étnicos e pro

fissionais . No Xingu, além das popula~es locais, 

trabalha com médicos, enfermeiros e professores 

dentro de um amplo leque, que é sua grande ca

racterística. Fazendo liga~óes entre diversas áreas 

do conhecimento, escreveu livros como Os indios 

tÚ Ipavu (Ática}, Antropología Indígena (Educ) e 

Antropologia e Indigenismo na América Latina 

(Corcez, organizado junto com Edgard de Assis 
' 

Carvalho) e também centenas de artigos em pu

blica~óes brasileiras e estrangeiras. 
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Takuma, grande pajé Kamaiurá, 1975 (acervo Usma/ Univ. Fed. Paulista) 

Introdu~ao 

A literatura antropológica mostra como o universo social e cul
tural define campos específicos de atua9ao e representac;ao dos sexos. 
A comec;ar pela divisao do trabalho e perpassando a vida familiar, ar
tística e cerimonial, homens e mulheres tem o comportamento e a iden
tidade moldados de forma diferente, sempre guardando diversidades 
básicas em cada conjunto de arranjos culturais. Boa parte dos estudos, 
entretanto, focaliza com maior destaque o desempenho social mascu
lino, reservando pouco espa90 a relac;ao entre os sexos e a figura fe
minina. De modo geral, a vida das mulheres aparece circunscrita aos 
limites dos afazeres domésticos, numa existencia sem muita expressao, 
empobrecida pela rotina, em oposic;ao aos borneos que dominam e 
controlam o processo social, direcionando seus esfor9os a realiza9ao 
pública. A pergunta que nos ocorre é: "Seria a enfase no desempenho 
do homem decorrente do seu efetivo predomínio nas sociedades de 
tecnología simples e uso abundante da energía muscular, ou seria ape
nas o resultado de urna maneira peculiar de interrogar a realidade?" 

Nao sao poucos os exemplos que na Antropología trabalham o 
tema de modo estereotipado, sublinhando a dicotomia que identifica 
hornero a cultura e mulher a natureza. Há exce95es, a come9ar pelos 
trabalhos pioneiros de Margaret Mead sobre socializa9ao e rela9ao 
entre cultura e papéis sexuais, ao lado de e~tudos recentes apoiados 
numa perspectiva de cunho mais feminista. Em quase todos, sao levan
tadas indaga9oes interessantes: ein que medida a do1ninancia mascu
lina registrada nas sociedades indígenas é l\m fato ou a transposi9ao 
de valores ocidentais para o universo pesquisado; que fatores definem 
a rela9ao hornero e mulher e como isso é sustentado culturalmente; em 
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... que medida diferen9as biológicas intervem na constitui9ao do que é 
"feminino" e "masculino; por que as interpreta96es culturais, ao serem 
ordenadas, sao hierarquizadas, atribuindo-se maior valor as atividades 
masculinas e menor as f emininas. 

A vida é um passar constante de etapas, determinadas tanto pela 
biología como pela cultura. Sao passagens sucessivas que se iniciam 
com o nascimento e terminam com a morte, quase se1n pre marcadas 
por cerimónias, acompanhadas de atos especiais. Seria interessante 
captar nesse processo as etapas da forma9ao do homem e da 1nulher. 
Registrar o que comumente é chamado de "processo de socializa9ao", 
mas com a aten9ao mais dirigida a aquisi9ao dos conhecimentos, das 
posturas que definem e refor9am a constitui9ao do homem e da mulher. 

Para compreender o significado dessas etapas da vida é igual
mente necessário conhecer a imagem que a comunidade idealiza como 
representa9ao do homem e da mulher; perceber os atributos do quadro 
de referencia que atua como um grande espelho onde cada um tem sua 
figura projetada. 

Como diferentes que sao, homens e mulheres tem definido seus 
espa9os de atua9ao, seja na esfera doméstica, no trabalho, na vida ce
rimonial ou na guerra. Que regras interditam espa9os, proíbem ou per
mitem seu uso, estimulam a ocupa9ao compartilhada ou garantem 
prote9ao a privacidade? 

Nem todas as questoes aquí levantadas serao respondidas neste 
texto, que está centrado em duas comunidades indígenas, Cinta Lar
ga e Kamaiurá, sobre as quais tenho coletado amplo material etnográ
fico. Realizei pesquisas sobre os Kamaiurá de 1965 a 1972, 
focalizando principalmente aspectos da organizai;ao económica (Jun
queira, 1966) e política (Junqueira de Barros Lima, 1967), e da estru
tura9ao do projeto de vida tribal (Junqueira, 1979). Iniciei meus 
estudos entre os Cinta Larga em 1979 e coletei dados sobre cultura até 
1986. Por se tratar de um povo que nessa época tinha contato recente 
com nossa sociedade, e sobre o qual nao existiam registros etnológi
cos, parte considerável do esfor90 para conhece-los centrou-se no 
aprendizado da língua e levantamentos básicos do seu estilo de vida. 
Além de vários relatórios de pesquisa e de avalia9ao do impacto que 
sofreram com a implanta9ao do Programa Polonoroeste ( 1983b, 
l 983c, 1984 a, l 984b, l 984c, 1985a l 985b, 1986), foi possível elabo-
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rar urna visao geral da sua cultura (Junqueira, 1984/85), um estudo da 
rela9ao que tinham como próprio corpo (Junqueira, 1990) e urna aná
lise das mudan9as que enfrentaram em conseqüencia da política de 
integra9ao regional, iniciada com o Polonoroeste (Junqueira, 1984, 
1985, 1987). 

Durante todos esses anos de pesquisa registrei o meu cotidiano 
e a rotina das aldeias em 24 diários de campo e cademos de aponta
mentos (11 da aldeia Kamaiurá e 13 da aldeia Cinta Larga). É tim ma
terial que praticamente nao foi utilizado, com exce9ao de pequenas 
passagens que constaram de alguns relatórios e comunica96es. Durante 
os anos de 1995 e 1996, o Conselho de Ensino e Pesquisa da Pontificia 
Universidade Católica de Sao Paulo concedeu-me urna bols<t: para sis
tematizar esses dados e organizá-los em torno da questao homem/mu
lh~r nessas duas sociedades indígenas. O relatório final do estudo, com 
pequenas modifica9oes, deu ~origem ao presente livro. Por se tratar de 
urna pesquisa sobre material previamente coletado, as limita96es foram 
inevitáveis e nem todas questoes levantadas puderam ser respondidas. 
Apesar disso, espero dar ao leitor urna visao geral da vida desses ín
dios, em especial no tocante as rela9oes que homens e mulheres tecem 
no seu cotidiano. 

Embora esses dois povos sejam classificados como pertencentes 
ao tronco lingüístico Tupi, os Kamaiurá sao da família Tupi-Guaraní 
e os Cinta Larga da família Mondé. A essa distancia lingüística se as
sociam várias outras: os Kamaiurá sao primordialmente agricultores e 
pescadores, enquanto os Cinta Larga, agricultores e ca9adores. A ro
tina de vida também é contrastante, indo de um sedentarismo acen
tuado, cultivado em grandes aldeias, a existencia agitada de ca9adores, 
que durante parte do ano se dispersam em amplas faixas territoriais e 
em seguida se reúnem em grupamentos de pequeno porte. Enfim, sao 
povos que apresentam nítidas diferen9as culturais, ao lado de trajetó
rias históricas também distintas. Mas ambos fazem parte disso que se 
denomina Povos Indígenas do Brasil, nossos contemporaneos tao pou
co valorizados, que há séculos lutam para sobreviver num mundo ·que 
insistimos em destruir. 
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Jovens alto-xinguanas, 1989 (acervo Usma/ Univ. Fed. Paulista) 
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A captura dos índios: histórico 

A partir do século XVI, co1no resultado da conquista 'européia, 
os povos indígenas seguran1ente devem ter sido alcan9ados por proble
mas e crises de grandes dimensoes. O uso do espa90, urna vez altera
do nos seus limites externos, desencadeou ondas de re-acomoda9ao 
sertao adentro e com isso o aumento dos confrontos e guerras inter
tribais. É urna história difícil de ser recuperada e que se arrastou por 
vários séculos envolvendo milhares de comunidades e despovoando a 
terra. Dos vários milhoes - quatro, cinco ou seis - de habitantes nati
vos restaram pouco menos de 300 mil nos registros correntes. Fomos 
todos surpreendidos como resultado preliminar do censo de 2000 do 
Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) que registra urna 
popula9ao indígena de 701.462 indivíduos. Devem ter concorrido para 
esse aumento o crescünento de1nográfico dos índios dentro de suas 
terras, a melhoria pontual do atendimento a saúde, o c61nputo dos ín
dios que migraram para as cidades e o reconhecimento de raízes indí
genas por parte da popula9ao dispersa pelo território brasileiro. 

Apesar do crescimento populacional apontado, é difícil prever o 
futuro dos índios no Brasil, principalmente quando deixam de parecer 
"exóticos" e perdem visibilidade tanto para a sociedade como para o 
govemo, passando a experimentar priva9oes crescentes. 

O tempo de vida de um observador é suficiente para que possa 
perceber como as políticas do Estado tem papel determinante na vida 
dos índios, principalmente quando se trata de planos de integra9ao, de 
desenvolvimento, de aproveitamento de riquezas e outros tantos gera
dos pelo dinamismo da sociedade moderna. O avan90 da fronteira ca
pitalista vai subvertendo a ordem da natureza, demolindo tradi9oes e 
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"deixando muito pouco para as popula9oes adaptadas a outro estilo de 
vida. O último grande cerco que atingiu os Kamaiurá e os Cinta Lar
ga teve inicio nas primeiras décadas do século XX, com o crescimen
to do sonho de um Brasil rico e poderoso e com a organiza9ao política 
introduzida pela Revolu9ao de 1930. Urnas poucas linhas poderao dar 
urna idéia dos desdobramentos que nos interessam mais de perto. 

\ 

A crescente centraliza9ao do poder alcan9a seu ponto alto na 
instaura9ao do Estado Novo em 1937. A necessidade de recursos e 
armamentos para consolidar o regime e acelerar o crescimento econó
mico fez com que Vargas estreitasse o diálogo com os EUA e a Ale
manha, países que procuravam atrair o Brasil para suas respectivas 
órbitas. Almejavam tornar a economía brasileira comple1nentar a sua 
através da troca de produtos agrícolas por bens industrializados, capital 
e tecnología. 

A influencia comercial da Alemanha no Brasil era grande, des
de 1936, e suas rela9oes políticas se estreitavam rapidamente. Isso as
sociado a simpatía que Vargas nutria pelo Terceiro Re ich criava 
sérios obstáculos as pretensoes norte-americanas. De sua parte o go
verno brasileiro buscava tirar vantagem da situa9ao, extrair melhores 
contratos, mais concessoes, fazendo o que já foi denominado de um 
"jogo duplo" comos EUA e a Alemanha (Gambini, 1977: 69). 

Em junho de 1940 o Embaixador norte-americano no Brasil aler
tava o secretário de Estado: 

Aranha disse que, na sua opiniao, é vital que fa9amos todo o 
possível para evitar( ... ) urna guinada nazista no Brasil e acha que o 
melhor que podemos fazer para evitá-la é permitir que o Exército e a 
Marinha obtenham armas em condi9oes vantajosas ( ... )Se os alemaes 
fornecerem os armamentos e financiarem a siderúrgica, ou se eles fi
zerem apenas urna das duas, seria inútil para nós alimentar qualquer 
esperan9a de que poderemos manter nossa presente posi9ao no Brasil; 
é igualmente inútil falar sobre planos económicos ou financeiros em 
grande ou pequena escala se nao resolvermos esses dois assuntos. 
(Gambini, 1977: 132) 

A partir de 1940, as rela9oes com a Alemanha come9aram a se 
alterar por for9a da guerra e das denúncias sistemáticas dos EUA so
bre atividades nazistas no Brasil. Aliás, segundo Turner, 85% dos imi
grantes alemaes aquí radicados eram simpatizantes do naz ismo, 
"constituindo a maior concentra9ao mundial de nacional-socialistas 
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fora da Alemanha" (citado por Gambini, 1977: 57). Coma entrada do 
Brasil na guerra em 1942, as rela9oes coro os EUA se estreitaram, tor
nando possível urna sólida coopera9ao económica e militar. Em urna 
série de negocia9oes firmou-se um acordo que destinava ao Brasil US$ 
200 milhoes em armas, ao mesmo tempo em que se abria o caminho 
para a explora9ao pelos norte-americanos dos ricos recursos minerais 
nacionais (citado por Davis, 1978: 48, nota 4). . 

O Brasil preparava-se para o desenvolvimento, o que significa
va dinamizar a economía, estender redes de saúde e educa9ao, melho
rar o sistema de comunica9ao e extrair riquezas das matas e subsolo. 
A concretiza9ao de tais metas envolveu um ajuste crescente entre os 
interesses dos EUA e os do governo brasileiro. 

Em 1943, o governo brasileiro dá início a execu9ao de um pla
no de conquista da Amazonia, criando a Expedi9ao Roncador-Xingu, 
destinada a penetrar a regifü:fe "entrar em contato comos ' brancos' de 
nossas cartas geográficas", e a Funda9ao Brasil Central, "com a f\in-
9ao definida de implantar núcleos populacionais nos pontos ideais 
marcados pela expedi<;;ao" (Villas Boas, 1994: 24). Emjunho de 1945, 
os irmaos Villas Boas, acompanhados por 16 homens, davam início a 
marcha em dire9ao ao sertao· do Brasil Central (p. 53) e já estavam nas 
águas do rio Kuluene quando recebem jornais com a notícia do "tér
mino da guerra dos EUA como Japao. Os primeiros, empregando en
genhos de misteriosa constru9ao e f ormidável poder destruidor, teriam 
feíto o último render-se incondicionalmente" (p. 84). 

Várias foram as expedi9oes que alcan9aram o Alto Xingu, esta
belecendo contatos intermitentes e temporários com os indios. A pri
meira de que ternos notícia ocorreu em 1884 com a primeira expedi9ao 
de von den Steinen, seguida de muitas outras: Von den Steinen (1887), 
Hermann Meyer (1896 e 1899), Max Schmidt (1900-901), Fawcett 
( 1926), Dyott ( 1928), Petrullo ( 1931 ), Buell Quain ( 193 8) e Vascone
los (1942). A Expedi9ao Roncador-Xingu, entretanto, viria a marcar 
urna nova era para os indios, colocando-os pouco a pouco em conta
to com urna cultura e urna sociedade diferente. 

Para os Kamaiurá o marco da grande inflexao ocorreu em abril 
de 1947: 

Quando estávamos parados avistamos, distante, do outro lado do 
rio, urna canoa que nos pareceu com dois índios ( ... ) Quando amainou 

11 



o vento, saímos e avistamos a canoa já longe rio abaixo. Eles nos ha
viam percebido, mas nao quiseram esperar. Quanto 1nais nos aproxi
mávamos da canoa, mais notávamos o vigor com que remavam para 
sair de nosso alcance. Kanato gritou, e eles, embora respondessern, nao 
pararam. Tocamos mais o batelao e os alcan9amos. Eram tres, e quan
do nos viram ao lado come9aram a gritar: "Camaiurá! Camaiurá! ". 
Acompanhamos a canoa e entramos pela baía dos Camaiurás, seguin
do os índios, que, nervosos, apontavam para o lado da aldeia. (Villas 
Boas, 1994: 211) 

Daí e1n <liante, os encontros se tomaram freqüentes e sem so
bressaltos. Em 1961 é criado o Parque Nacional do Xingu, que em 
1978 passou a se cha1nar Parque Indígena do Xingu. Com urna área de 
2.642.003 hectares, nos municípios de Sao Félix do Araguaia, Sinop, 
Luciara, Paranatinga e Canarana no Mato Grosso (Povos Indígenas do 
Brasil: 1991-1995, p. 5.99). 

Por outro lado, a entrada Brasil a dentro da Expedi9ao 
Roncador-Xingu, deixou um saldo impressionante: 

1.500 quilómetros de picadas abertas, 1.000 quilómetros de rios per
corridos, 43 vitas e cidades nascidas no roteiro da marcha, 19 campos 
de pouso, sendo que quatro se tomaram bases militares e pontos de 
apoio de rotas aéreas intemacionais, 5.000 índios contatados. (Sou
za, 1994: 17) 

A defesa do parque tomou-se cada vez mais árdua a medida que 
o tempo passava. Logo nos primeiros meses de 1971 o norte do par
que foi cortado pela rodovia BR-080, sendo alterados seus limites. De 
acordo com o noticiário da imprensa, foi desapropriada urna parte do 
território norte do parque "de modo que ele nao fosse cortado pela es
trada" (O Estado de S. Paulo, 13/7/71). Os índios nao se conformaram 
em perder parte de suas terras e passaram, desde entao, a reivindicar 
sua devolu9ao. 

Finalmente, em mar90 de 1984 - depois de 13 anos de espera e 
conflitos com fazendas vizinhas - os índios liderados por Raoni (Me
tuktire) bloqueiam a estrada BR-080, seqüestram a balsa que fazia a 

· travessia e aprisionam funcionários do parque. A Associa9ao dos Em
presários da Amazonia solicita ao ministro do Interior, Mário An
dreazza, a abertura urgente da estrada, enquanto os índios revoltados 
amea9am matar os reféns e exigem a demarca9ao de 15 quilórnetros 
de largura por 70 de comprimento na margem direita do Xingu, a re-
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cupera9ao do Kapoto, terra que o governo se negava a reconhecer 
como indígena e a demissao do presidente da Funai, Otávio Lima. 
Depois de mais de uro mes de negocia9oes tensas, finalmente o gover
no atende suas reivindica95es. Ero seguida, o novo presidente da Fu
nai, Jurandy Marcos da Fonseca, nomeia Megaron Txucarramae 
(Metuktire) diretor do Parque Indígena do Xingu. 

Talvez tenha sido esta a primeira vez que todos as etnias.do par
que se uniram em tomo de um mesmo objetivo, e mesmo os indios do 
Alto Xingu, que tradicionalmente se opunham aos Metuktire, se alia
ram na luta pela terra. Com a vitória, o parque passou a ser gerido só 
por funcionários indígenas o que também significou tuna inova9ao 
ünportante no cenário indigenista do Brasil. 

Coro o passar do tempo, as amea9as ao parque se multiplicaram, 
em especial devido as atividades económicas localizadas ao seu redor. 
Há um número crescente d.e ~ madeireiras, fazendas, inclusive de pecuá
ria, ca9a e pesca profissional que concorrem para a degrada9ao am
biental, através do desmatamento e polui9ao das águas. Nos seus 1.386 
quilómetros de fronteiras o parque conta com sete postos de vigilan
cia para impedir invasoes, mas a_amea9a externa é grave. "Avalia-se que 
o desmatamento matogrossense represente 23 ,4% - o equivalente a 
413.943 hectares/ano - do ritmo anual de desmata1nento registrado e1n 
toda a regiao amazónica" (Po vos Indígenas no Brasil: 1991-1995, p. 617). 

Comparado co1n outras áreas indígenas, o parque está e1n situa-
9ao privilegiada em vários aspectos: o atendimento comple1nentar a 
saúde é dado pela Escola Paulista de Medicina há cerca de 30 anos e 
nos últimos anos estao seudo formados agentes indígenas de saúde; há 
urna oficina-escola para fornecer cursos de mecanica e manutenc;ao 
básica para motores de barcos; está em execu9ao um projeto de edu
ca9ao como objetivo de formar professores indígenas. Foram criadas 
associa9oes indígenas, como a Atix (Associa9ao Terra Indígena Xin
gu) que reúne em especial os Kayabi, Suyá, Yudja e Ikpeng e a Asso
cia9ao Mavutsinin, fundada pelos Kamaiurá. 

De que forma os Cinta Larga foram envolvidos pelo desdobra
mento desse mesmo processo? Desde o come90 dos anos 60, dois im
portantes acontecimentos deram novo ritmo ao avan90 da fronteira 
económica em Rondónia e Mato Grosso: houve u1na escalada signifi
cativa das atividades mineradoras, por grandes empresas; no final da 
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" década, foi completada urna estrada de 300 quilómetros ligando Cuia
bá a Porto Velho. A Agencia para o Desenvolvimento Internacional, 
dos EUA (Usaid), deu ajuda financeira e técnica para a constru9ao de 
14 pontes permanentes ao longo da estrada (Da vis, 1978: 109) que 
unía as reservas minerais de cassiterita ao complexo industrial do Sul, 
consumidor de estanho. As invasoes de terra e os conflitos comos ín
dios aumentaram rapidamente e até expedi<;oes armadas foram orga
nizadas para exterminar comunidades inteiras (Junqueira e Mindlin, 
1987: 17). 

Em 1963, um grupo Cinta Larga foi dizimado. O crime, conhe
cido como o "massacre do paralelo 11 ", veio a público porque um dos 
membros da expedi9ao fez a denúncia. Revoltado por ter caminhado 
58 dias para matar os índios e nao ter recebido os "50 contos" prome
tidos pela tarefa, resolveu denunciar seus companheiros e os mandan
tes do massacre. 

Grupos armados continuaram vasculhando o território em bus
ca de minérios. Os Cinta Larga resistiram como puderam e em 1966 
atacaram um Posto Telegráfico em Vilhena; os jomais da época afir
maram tratar-se de urna represália as invas5es de suas terras. (Jornal 
do Brasil 27 /5/69) O prefeito de Aripuana pediu prote9ao a Funai, ale
gando que os Cinta Larga tinham matado um garimpeiro e ferido ou
tros tres (O Estado de S. Paulo, 24/5/68). lnvestiga9oes subseqüentes 
revelaram que os garimpeiros f oram atacados por terem invadido o 
território dos índios. 

A crescente pressao por terra levou a Funai a organizar urna ex
pedi9ao de "pacifica9ao" a fim de estabelecer contato com os índios 
e neutralizar sua resistencia. Em julho de 1969 cría-se o Parque Indí
gena do Aripuana com 1,6 milhao de hectares, abrangendo as terras a 
leste de Rondónia e noroeste de Mato Grosso, nos municípios de Juína 
e Vilhena. Em 1991 é homologada a demarca9ao administrativa de 
urna área contígua ao parque, denominada Área Indígena Aripuana e 

' que igualmente abrigava popula9ao Cinta Larga, com 750.649 hecta
res, nos municípios de Aripuana e Juína em Mato Grosso. Foi so1nente 
a partir de 1972 que os Cinta Larga que moravam nas proxitnidades de 
Serra Morena, e objeto <leste estudo, foram se aproximando do Posto 
de Atra9ao da Funai. 
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Para completar a abertura da Bacía Amazónica, foi divulgado 
em 1970 o Plano de Integra9ao Nacional. Segundo Davis, o que pre
cipitou o novo programa teria sido urna grande seca que atingiu o Nor
deste brasileiro. 

O novo presidente, general Emílio Garrastazu Médici, visitou 
o Nordeste e comentou-se que ele ficara "profundamente abalado" 
coma visao de milhares de retirantes fa1nintos ( ... ) Poucos d_ias após 
essa visita, o presidente Médici revelou que seu governo planejava 
construir a Rodovia Transa1nazonica. A nova estrada, segundo Médici, 
resolvería os problemas agrários do Nordeste, levando a popula9ao 
sem terra dessa regiao para as terras despovoadas da Amazonia. (Da
vis, 1978: 62) 

Na Funai, a administra9ao Bandeira de Mello (1970/Í974) im
plementava um novo modelo de política indigenista con'l o objetivo de 

· promover rapidamente a integra9ao dos índios a economía de merca
do e, ao mesmo tempo, impedir que os índios oferecessem resistencia 
á ocupa9ao e coloniza9ao da Amazonia. 

A regiao experimentoU urna enorme transf orma9ao económica 
desde 1982, devido ao Programa Polonoroeste, parcialmente finan
ciado pelo Banco Mundial, e que cu jos objetivos eram asfaltar a rodo
via Cuiabá-Porto Velho, promover projetos de coloniza9ao, servi9os de 
saúde e assegurar prote9ao ao meio ambiente e ás popula95es indíge
nas. O Estado de Rondónia sofreu urna devasta9ao ecológica sem pre
cedentes e um acentuado aumento das desigualdades sociais. As te~as 
indígenas, tanto de Rondónia como do noroeste de Mato Grosso, pas
saram a ser invadidas por colonos, madeireiras, empresas de minera-
9ao. A saúde indígena piorou devido ao aumento de doen9as 
infecciosas, principalmente malária e tuberculose, e pela mudan9a dos 
padroes de nutri9ao e higiene (Junqueira & Mindlin, 1987: 5). 

Em 1983 a empresa estatal Cemat, de Mato Grosso, invadiu urna 
área da comunidade Cinta Larga, ali erguendo alojamento de trabalha
dores, cantina, depósitos, oficinas e farmácia, para dar início a cons
tru9ao de urna hidrelétrica nos cabeceiras do rio Aripuana, a 20 
quilómetros da aldeia de Serra Morena (Fo/ha de S. Paulo, 23/3/84). 
Os índios inconformados com a intrusao, que resultaría no alagamento 

' . 
de parte de suas terras, fizeram várias amea9as e estavam prestes a ata-
car o acampamento quando aceitaram o convite para negociar com a 
Diretoria da Cemat, em Cuiabá. Vários membros da tomunidade es-
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" tavam presentes na reuniao e o seu líder, Lampiao (nome a ele atri
buído pelos nao-índios), falou: "O índio nao invade terra de ninguém. 
O branco está roubando nossas terras e tem que pagar por isto, pre90 
justo. Se nao atender comunidade nao sabe o que vai acontecer, nao 
me responsabilizo porque os Cinta Larga vao se munir para tirar usi
na. Nao saio daqui sem decisao" (Diário de Pernambuco, 24/1/85). 
Depois de prolongado debate, a Cemat concordou em construir urna 
estrada interna, fornecer dois barcos com motor de popa, um caminhao 
e instala9ao de energía na aldeia. 

\ 

As invasoes prosseguiram, com garimpos e madeireiras atuan
do no território indígena e cooptando índios através de trocas sempre 
desfavoráveis a eles. Nao se sabe quantas aldeias os Cinta Larga che
garam a ter em seu território tradicional e tampouco qual era sua po
pula9ao. Em 1969, falaya-se da existencia de 20 aldeias distribuidas ao 
longo dos ríos Aripuana e Roosevelt (Puttkamer, ms: 18). Em 1981, 
estimamos a popula9ao total em 347 pessoas. Na ocasiao fala-se da 
existencia de grupos Cinta Larga nao-contatados, mas mesmo assim 
esse total nao iría variar muito, considerando que as aldeias reúnem 
número limitado de pessoas. Em Serra Morena, na mesma época, nao 
havia mais do que 54 habitantes e, em 1993, eram 145. Registros mais 
recentes apontam urna popula9ao Cinta Larga total de 943 indivíduos. 
(Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000, p. 589-590) 

Notícias relativas a 1995 informavam que o parque "é aterra 
indígena de maior quilometragem de estradas abertas por madeireiras, 
nos últimos anos, na regiao" e o rio Aripuana está com suas águas 
poluídas, devido a invasao de garimpeiros no rio 21 (Povos Indígenas 
no Brasil: 1991-1995, p. 566). 
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Kamaiurá: o povo de Ipavu 

Homens alto-xinguanos danc;ando, 1992 
(foto Renato Spindel; acervo Usma/Univ. Fed. Paulista) 

Em 1965, visitei pela primeira vez os Kamaiurá. Foi um encon
tro rápido de um mes, mas suficientemente forte para me marcar. A 
visao era sem dúvida paradisíaca, nao só pelos devaneios que a etno
logía oferece, como pela distancia frente a um Brasil brutalizado pela 
era militar. Tudo era contraste: a serenidade da vida na aldeia, o com
portamento requintado dos índios, a beleza dos corpos, dos cantos, a 
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magia espreitando o mundo social. Fala-se muito do "batismo de cam
po", espécie de choque cultural que faz as vezes de ritual de inicia9ao 
e que distingue os antropólogos que trabalham com povos indígenas. 
Na cidade, todo tipo de proje<;ao acompanha o rememorar da primei
ra pesquisa de campo, atraindo a curiosidade dos estudantes e refor-
9ando a suposta originalidade da aventura no mato. No entanto, a 
experiencia nao é exclusiva do etnólogo, pois todos os que se lan<;am 
na intrigante aventura do conhecimento sao, de alguma forma, "bati
zados", seja por for<;a do espanto, da dor, da esperan9a. Os Kamaiu
rá me espantaram por sua maneira original de serem modernos. 

Eles vivem na regiao do Alto Xingu, área que se destaca pela 
similaridade cultural e diversidade lingüística, localizada na parte sul 
do Parque Indígena do Xingu. O parque como um todo abriga 14 po
vos pertencentes aos troncos lingüísticos Aruak, Carib, Je e Tupi, além 
da língua isolada Trumai. O Médio e Baixo Xingu reúnem povos com 
tradi<;oes culturais diversas e grau de familiaridade com a sociedade 
nacional também bastante desigual. Saindo do sul do parque em dire-
9ao ao norte, encontramos primeiro os alto-xinguanos que mantero 
contato entre si há mais de um século. Em seguida, estao grupos que 
compartilham alguma coisa da cultura alto-xinguana, ao lado de suas 
tradi9oes originais acrescidas de costumes da sociedade nacional. Fi
nalmente, no extremo norte, está a maior concentra9ao dos povos de 
língua Je, culturalmente bem distintos dos demais. 

A convivencia entre os moradores do Xingu é relativamente har
mónica, embora uns e outros alimentem oposi9oes políticas e ideoló
gicas. Os guerreiros Kaiapó veem de modo bastante crítico os 
alto-xinguanos, cuja nudez é identificada a "coisa de índio de cartao 
postal", e censurados por seu conservadorismo e falta de participa<;ao 
na política mais ampla que acomoda as rela9oes com a sociedade na
cional. De fato, os Kamaiurá em especial cultivam suas tradi9oes de 
um modo que, sob o prisma da modemidade, talvez esteja fora de 
moda. Orgulham-se do estilo de vida que tem e pretendem manter, nao 
se interessando muito pela política brasileira. Resistero aos encontros 
coletivos no parque que tratam de temas de interesse geral (saúde e 
educa9ao) em parte porque se julgam um povo eleito e nao gostam de 
ocupar lugar se1n destaque. Procuram ainda, num misto de desprezo e 
temor, evitar inuita aproxima~ao com a parte "bárbara" da área, forma
da por "índios briguentos, mandoes, rudes amantes da guerra". 
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Conta-se que há muito tempo vivia Mavutsinin no mundo por ele 
próprio criado, na linda praia de Morená, parte integrante do territó
rio Kamaiurá, quando sentiu falta da companhia de semelhantes. Num 
lance de imagina9ao, foi ao mato, cortou vários troncos de árvore, le
vou para perto de sua morada e come9ou a adomá-los com cores e 
enfeites da natureza: penas de pássaros, colares de concha, tinta ver
melha do urucum, preta do jenipapo, o branco do algodao, e assim por 
<liante, cuidando da beleza de mais essa obra. O silencio e a imobili
dade das estátuas viriam a ser eliminados pela magia dos cantos que 
passou a entoar. Foram horas de esfor<;o e, quando o cansa<;o estava 
prestes a do1niná-lo, os peixes, em coro, en~ros~aram o ~anto, trazendo 
novo animo ao criador. Finalmente, o's pr1merros mov1mentos se en
saiaram, bra<;os e pernas lentamente se descolando da madeira, toman
do forma. Mas, eis que repentinamente surge um bando de mulheres, 
saídas ninguém sabe de onde, interrompendo o processo com seu olhar 
profano. Os troncos regridem a forma roli<;a, engolindo bra~os e per
nas. Desfeito o encantamento, Mavutsinin explodindo de ra1va, mata 
as intrusas descansa e é novamente atraído pela idéia de criar o ho
mem. Ren~va o canto, até que a madeira refeita da frustra9ao inicial 
abrisse seu corpo, gerando o novo ser. Morená se encheu de alegria 
com as belas figuras, mas nao demorou muito para que Mavutsinin se 
desse conta de que havia muita gente ao seu redor. Se antes fora inco
modado pela monotonía da solidao, agora era o excesso de vozes e 
alegria que acabaram por roubar sua paz. Decidiu entao povoar o Alto 
Xingu, dando um nome e um bem cultural a cada um dos homen_s, que 
se distribuíram pelos quatro cantos da regiao: Kalapalo e Ku1kuro, 
colares de caramujo e de concha; Waurá a ceramica. Esteiras, flautas, 
canoas, flechas e todas as demais riquezas da cultura local foram as
sim distribuídas entre todos. A seus netos preferidos, os Kamaiurá, o 
Criador reservou o arco preto, de resistencia, harmonía de forma e efi
cácia destacada no mundo indígena. Como última distin9ao e agrado, 
permitiu-lhes que morassem junto de si. . . , 

Daí em <liante, os alto-xinguanos passaram a v1ver por conta pro-
pria, cada qual em sua aldeia, mas sem se descuidarem das ceri~oni
as que a todos reúnem anualmente, renovan?o os la9os de ~atem1da~e 
e amizade. Mas, além desses compromissos rituais, outra co1sa os obn
ga a visitas periódicas. A inteligente distribui9.ao dos bens culturais, 
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feita por Mavutsinin, fez com que as diferentes especialidades se fir
massem na área e cada povo passasse a depender da troca com os de
mai s. A circula9ao de bens integrou-os num mesmo circuito 
económico e, embora com o passar do tempo o segredo das técnicas 
e das artes se tomasse conhecido, um artigo autentico só pode ser ob
tido junto a aldeia dona do saber primordial. 

Essa é a história da origem dos povos alto-xinguanos, netos do 
Criador e por ele plasmados a sua imagem. No entender dos Kamaiurá, 
os belicosos índios que moram no Médio e Baixo Xingu tem origem 
bem diversa. 

Em tempos remotos, contam, algumas mulheres foram a ro9a 
colher mandioca, como faziam todas as manhas. No caminho, urna 
delas encontrou um ovo, que julgou ser de passarinho: "Vou levar esse 
ovo para a aldeia e cri~r o passarinho". Colocou-o na cesta e retomou 
a caminhada. Depois de trabalhar algumas horas, como Sol já quen
te, as mulheres come9aram a ajeitar as mandiocas nas cestas. A jovem 
que achou o ovo teve o cuidado de colocá-lo bem escorado, mas no 
caminho de volta os inevitáveis solavancos acabaram por romper a 
casca. Gema e clara escorreram pelo seu corpo, misturando-se ao suor, 
para finalmente entrar em sua vagina. A medida que o tempo passa
va, sua barriga crescia e seus irmaos mais velhos come9aram a inda
gar: "Quem fez nene em voce? Quem voce está namorando?". A 
jovem, ignorando o que se passava com ela, negava qualquer namo
ro, irritando ainda mais os irmaos. Todos se voltaram contra ela epas
saram a ofende-la, xingando-a e dando-lhe tapas. Somente o irmao 
ca9ula, amigo de todos os momentos e o único em quem podía acre
ditar, tomava sua defesa. Quando a barriga já estava bem grande, ela 
deixou de ir a roya. Num desses días, foi ao mato para defecar, aga
chando-se perto de urna árvore carregada de frutas : "Que vontade de 
comer essa fruta ... ". Mal acabara de declarar o desejo, alguma coisa 
come9ou a se mexer dentro dela e, para seu grande espanto, urna co
bra foi saindo do seu corpo em dire9ao as frutas. Assustada, ela se le
vantou e a cobra voltou rapidamente para sua barriga. 

Já em casa, segredou ao irmao ca9ula o que acontecera e em 
pouco tempo concluíram que aquele ovo, encontrado no ca1ninho da 
ro9a, nao era de passarinho, mas de cobra. Nos dias seguintes, procu
raram árvores com frutos, bem altas. Diante de cada urna a mo9a de 
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agachava Y falava do seu desejo de comer as frutas, enquanto seu ir
mao aguardava escondido com um facao para cortar a cobra, tao logo 
ela saísse completamente para fora. Mas nada <lava certo, pois as ár
vores nao eram suficientemente altas e a enorme cobra atendia o de
sej o da mo9a sem que o. enonne rabo saísse. Até que finalmente 
acharam urna palmeira muito alta e repetiram a cena. Desta vez a co
bra foi saindo, saindo, até que saiu inteiramente. Num gesto rápido, o 
rapaz picou-a em muitos peda9os! Aliviada, a jovem voltou para casa. 
Os irmaos maldosos logo notaram a ausencia da barriga grande: "Cade 
o nene?". Aoque ela respondeu: "Enterrei lá mesmo no mato!" . Días 
mais tarde, o cayula avisou a irma: "Vou lá para ver se tem urubu bran
co comendo os peda9os da cobra". Seguiu para lá e foi gran~e sua sur
presa quando em lugar de urubu ele encontrou gente! Guerreiros, 
grandes, fortes, que aove-lo gritaram: "Titio, cade mamae? Queremos 
ver mamae! Diga a ela que·venha amanha nos visitar ... ". O rapaz vol
tou para casa, trazendo muitas penas, que receben de presente. No día 
seguinte, a mo9a preparou beíju e foi até o acampamento. "Maniae, 
estamos contentes de voce ter vindo", diziam, abra9ando a mulher. 
Receberam com satisfa9ao os beijus que ela preparara e retribuíram 
com penas raras, .de lindas cores: Terminada a visita, eles disseram ao 
casal de irmaos: "Nós ouvimos tudo que seus irmaos disseram a voce, 
mamae. Vimos como eles a maltrataram. Amanha iremos a sua aldeia, 
antes do amanhecer, e vamos matar todo mundo. Voce e titio fiquem 
na rede, nao saiam, nao corram, fiquem deitados. Tá bom? Podemos 
ir?": A mo9a concordou. Na madrugada eles vieram e mataram todos, 
exceto ela e o irmao ca9ula. Ela entao lhes falou: "Voces nao podem 
ficar aqui, onde mataram todos. Tem que ir embora". Antes que os 
guerreiros se dispersassem, a jovem deu-lhes o fogo e a flauta de bam
bu e cada qual f oi en tao fazer sua própria aldeia: sao eles os Metuktire, 
os Suyá, os Yudja, os Kayabi, índios bravos. Nao foram criados por 
Mavutsinin, sao filhos da cobra! 

Mito e realidade retratam urna característica importante do con
ví vio no parque, a ambivalencia; de norte a sulas aldeias acomodam 
com maior ou menor sucesso inten9oes pacíficas acompanhadas de 
perto pela desconfian9a e antagonismo. 

Já foram feítas tentativas de aproxima9ao entre os alto-xingua
nos e os demais, inclusive alian9as através de casamentos, que termi-
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.~ naram em fracasso. Na época em que o parque era dirigido pelos Villas 
Boas, sua sede funcionava no Alto-Xingu (Posto Indígena Leonardo) 
e ali eram recebidas as autoridades e ocorriam os eventos mais impor
tantes da área. Avioes do Correio Aéreo Nacional (CAN) ligavam o 
posto ao resto do País, militares lotados na Base do Jacaré, igualmente 
no Alto Xingu, iam lá com freqüencia, do mesmo modo que jomalis
tas, antropólogos, políticos etc. O Posto Leonardo era a entrada do 
parque e os índios alto-xinguanos eram visitados com freqüencia, fo
tografados, entrevistados, ganhando visibilidade internacional. De cer
ta forma, o parque fora criado para eles, para protege-los do avan90 da 
fronteira económica. Desde essa época, eles viam com desconfian9a 
seus vizinhos mais ao norte, mas como se sentiam bem abrigados, per
to do poder central, a intolerancia era contida. Entretanto, na década 
de 80, depois de muitos desacertos da política indigenista oficial e pro
blemas crescentes com nao-índios, os Metuktire mobilizaram os povos 
xinguanos num vigoroso movimento de reivindica9ao política. Ao fi
nal, a administra9ao do parque passou para as maos de Megaron Txu
carramae, sendo todos os postos geridos também por índios. Pela 
primeira vez no Brasil, os índios conseguiram o controle de um par
que, evidentemente tendo que se adequar a precariedade e limita9oes 
da Funda9ao Nacional do Índio (Funai). O Posto Indígena Diauarum, 
localizado no Médio Xingu, passou entao para o primeiro plano, de
sempenhando o papel político que outrora estivera a cabo do Posto 
Leonardo. As aldeias das áreas vizinhas, capitaneados pelos Metuktire, 
ingressam numa fecunda campanha para a melhoria das condi9oes de 
saúde e desenvolvimento educacional. Suas necessidades se amplia
ram, face aos desafios que desde entao tiveram de enfrentar, mas tam
bém se expandiu a visao política dos seus líderes. Internamente, 
entretanto, as mesmas atitudes etnocentricas persistiram, agora com os 
alto-xinguanos ocupando posi9ao desfavorável, pela distancia que os 
separava dos pontos de maior destaque e poder no parque. 

Além da grande divisao entre Médio e Baixo Xingu de um lado 
\ e alto-xinguanos do outro, outras oposiyües sao feítas e refeitas entre os 

povos criados por Mavutsinin. No final do século passado, quando von 
den Steinen visitou a regiao, os alto-xinguanos viviam o início de um 
amplo processo de pacifica9ao das rela9oes inter-tribais. As rela9oes 
ainda eram tensas e os Kamaiurá até por volta do final da década de 
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30 ainda assustavam algumas aldeias. Hoje nao se cansam de repetir: 
"Nossos avós nos ensinaram a fazer a paz, nao sabemos fazer guer
ra ... " - como se isso represen tas se supera9ao de um barbarismo anterior. 

Coma paz alto-xinguana, embates e disputas guerreiras se ritua
lizaram, incorporando-se. as principais cerimónias, de forma lúdica 
embora nem sempre livre de agressividade. No Kuarip, urna das suas 
principais comemora9oes de caráter ínter-tribal, é notável a competi-
980 exacerbada entre os homens na luta huka huka (semelhante a urna 
luta livre ). Outra competi9ao deixa ainda mais claro o gosto pelo de
safio, pelo perigo e pela vitória, e que se realiza na cerimónia do ja
wari, festa que tradicionalmente conta com a presen9a de apenas urna 
tribo convidada. Seu ponto alto é o jógo que consiste em atirar urna 
flecha com ponta rombuda por meio de um propulsor, visando atingir 
a coxa do adversário, que se defende com um feixe de varas, esquivan
do-se do projétil sem, entretanto, tirar os pés do chao. Os encontros se 
dao em clima tenso e por vezes os dois lados se defrontam irritados 
alegando transgressao das regras, e quase partindo para a violencia 
aberta. Os líderes mais velhos acalmam os animos e em alguns casos 
proíbem que se continue usando o propulsor, devendo a flecha ser ar
remessada com a mao, o que redúz muito sua velocidade. Para Galvao, 
o jawari pode ser entendido como "um mecanismo estabilizador de 
rela96es inter-tribais. Estabilizador por canalizar as atitudes de rivali
dade e tendencias agressivas para urna expressao social e culturalmen
te sancionada - urna competi9ao desportiva simbólica de atividade 
guerreira" (Galvao, 1950: 365) 

Em tempos mais recuados, os grandes amigos dos Kamaiurá 
eram os Mehinako, coincidentemente onde se achavam as mais belas 
mullieres xinguanas. Depois vieram os Waurá com suas exímias cera
mistas. Mais recentemente estreitaram rela9oes comos Kalapalo. Os 
Kuikuro, que tem a maior aldeia da regiao, sao vistos como briguen
tos e acusados de nao saberem se comportar nas cerimónias inter
tribais. Simpatías e antipatías se altemam em fun9ao das necessidades 
de um complicado jogo de prestígio que envolve a política de cada al
deia e urna ampla rede de acusa9oes e intrigas. 
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POPULA<;ÁO ALTO-XINGUANA 

POVO TRONCO LINGÜÍSTICO POPULA~Á0-1999 

Aweti Tupi 106 

Kamaiurá Tupi 316 

Kalapalo Karib 326 

Kuikuro Karib 394 

Matipu Karib 98 

Nahukuá Karib 92 

Mehinako Aruak 183 

Yawalapiti Aruak 208 

Waurá Aruak 270 

Trumai lfngua isolada 92 

lkpeng Karib 281 

PI Leonardo 37 

Canarana (cidade MT) 45 

Total 3705 

Fonte: Povos Indígenas no Brasil, 1996-2000, p. 629. 
Atualmente, o PIX abriga urna popula9ao de 4.000 índios, que está em 
contínuo crescimento demográfico ( cf. Baruzzi, 2000; Pagliaro, 2002) 

Num primeiro olhar, os alto-xinguanos sao fisicamente muito 
parecidos e só como tempo é possível distinguí-los segundo a etnia. 
A estatura, cor da pele, corte do cabelo e adornos sao tao semelhan
tes que parece tratar-se de povos de urna só origem e nao de grupos 
Tupi, Carib, Aruak e Trumai. 

Em algum momento da história, os contatos freqüentes entre os 
povos do Alto Xingu, certamente centrados na troca de bens, propicia-

' ram alguma homogeneidade cultural, acentuada pela troca de mulhe
res. Justamente em fun9ao dessa semelhan9a, os Kamaiurá se esfor9am 
por se tomar distintos dos demais, valorizando as tradi9oes e evitan
do a monótona repeti9ao dos padroes da sociedade industrial que in
vadiram boa parte do Brasil indígena. 
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A trajetória 

A sociedade pode ser vista por um angulo bastante curioso e útil 
para descri96es sintéticas: como um conjunto de compartimentos que 
as pessoas ocupam no transcorrer da vida. Cada etapa percorrida cor
responde a um compartimento, como as situa9oes determinadas pela 
biologia: nascimento, infancia, puberdade, maturidade, velhice e mor
te. Ou ainda situa96es de outro tipo: ser solteiro, casado, viúvo, ter ou 
nao filhos, tomar-se chefe etc. Cada sociedade define os compartimen
tos que julga relevantes e seguramente em todas elas há sempre mar
ca96es que registram as diferentes situa9oes experimentadas por seus 
membros. Pode ocorrer que urna sociedade nao de importancia a algu
mas etapas do ciclo biológico ou da trajetória social, mas em nenhu
ma delas a vida fluí sem que se registre qualquer tipo de passagem e 

. -marca9ao. · ~ 
Segundo Van Gennep ( 1978), dentro de cada compartimento a 

pessoa ingressa numa rotina de comportamento determinada, que é 
rompida quando se dá a passagem para o compartimento seguinte. 
Desse modo, a rotina de vida da mulher solteira é diferente da casa
da e assim por <liante. A novidade desse enfoque reside no destaque 
dado na passagem de urna situa9ao a outra, no trajeto entre a situa9ao 
anterior e a posterior em pleno corredor que liga a separa9ao a agre
ga9ao. A pessoa que, já tendo saído de um compartimento e ainda nao 
ingressado em outro, vive um momento grave: sendo o campo social 
inapeado por compartimentos, a meio caminho deles se está a margem. 

A importancia da passagem é tao grande, em certas situa9oes 
perigosas, que a sociedade estabelece para ela marca9oes rituais. Se
gundo o autor, essas marca96es seguem um padrao ou seqüencia que 
envolve um rito de separa9ao, um rito de margem e um rito de agre
ga9ao. Em sociedades concretas, entretanto, essas tres categorías ana
líticas que compoem os ritos de passagem nao sao igualmente 
desenvolvidas. 

A ótica de Van Genn.ep é inovadora pelo menos em dois pontos. 
Oferece indicadores das vibra9oes da vida social (as cerimónias que 
ligam situa9oes contrastantes, mutuamente exclusivas) e aponta a re
levancia das posi9oes liminares, isto é, vividas a margem. Formuladas 
no início do século XX, essas idéias abriram caminho para estimulan
tes análises dos sistemas simbólicos. 
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Valeria a pena passar em revista algumas marca9oes da socieda
de Kamaiurá. O primeiro compartimento social reúne aqueles que vi
vero a infancia e que, sem dúvida, é um dos espa9os sociais mais 
democráticos. A crian9a é atendida em seus desejos, respeitada como 
pessoa, é livre e espontanea. Em quase todas situa9oes cotidianas, ela 
impoe sua vontade. Basta chorar ou resmungar para que os adultos se 
apressem a atende-la. Há limites, mas bastante amplos. De sorte que 
esse período da vida, que se inicia quando a pessoa recebe seus primei
ros nomes (um dado pelo pai e outro pela mae) e se prolonga até a 
puberdade, transcorre num ambiente de muita seguran9a afetiva. Pou
co a pouco, a crian9a é estimulada a exercitar sua generosidade em 
rela9ao aos menores que ela, aprendendo que os mais fracos necessi
tam mais. 

Aos primeiros sinais da adolescencia (para as meninas a primei
ra menstrua9ao e para os meninos aspectos do desenvolvimento fisi
co considerados indicativos de virilidade ), eles sao retirados do 
convívio social e passam a viver em reclusao, num local fechado den
tro da casa, onde recebem alimenta9ao especial e sao submetidos com 
freqüencia a escarifica9oes, tomando-se assim fortes e saudáveis. Des
ligar-se da iniancia é também aprender tarefas próprias do adulto. O 
menino permanece durante um período prolongado a margem da vida 
social que, para os pretendentes a postos de maior poder, pode durar 
até quatro ou cinco anos, intercalando alguns meses de liberdade e 
outros tantos de reclusao. Aprende técnicas artesanais e é treinado na 
luta corporal huka-huka, esporte predileto dos homens. A menina du
rante os meses que passa isolada recebe da mae conhecimentos que 
vao habilitá-la a se tomar urna mulher completa e que envolvem em 
especial cuidados com o corpo e a saúde e técnicas artesanais. Ela 
aprende ainda que durante a menstrua9ao a mulher se torna impura 
poluindo tudo que toca, água, alimento, espa9os rituais. Poder tao 
maléfico debilita seriamente o homem. 

Terminada a reclusao, rapazes e mo9as recebem dois novos no
mes, um dado pelo pai e outro pela mae. Assim como os nomes rece
bidos na primeira iniancia, todos os demais recebidos no decorrer da 
vida serao geralmente tirados dos avós paterno e materno se o nome 
estiver liberado, isto é, se seus donos já tiverem falecido ou mudado 
de nome na velhice. Desse modo, os nomes se perpetuam no tempo, 
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através de gera9oes alternadas: avós e netos. Como nao se deve pro
nunciar o nome de parentes afins (sogros e cunhados), pai e mae cha
mam os filhos pelos nomes que cada um lhe deu. 

Urna nova vida se inicia depois da reclusao, quando os jovens se 
integram no mundo do trabalho de modo mais sistemático. Além dos 
deveres cotidianos, os sonhos parecem mais ao alcance das maos. Para 
o homem, o grande desafio é se tomar bom lutador e, quem sabe, cam
peao de huka-huka, um dos poucos canais disponíveis para a aquisi-
9ao de maior prestígio na juventude. A mulher se aninha na vida de 
casada, ciente de que a cada lua <leve se recolher a um canto, para nao 
nlacular o mundo. Até que envelhe9a, seu destino é passar parte da 
existencia a margem da sociedade. 

O sangue ocupa lugar de destaque em quase todas as sociedades, 
St:'.ndo responsável por muitos dos símbolos que condensam poder e 
perigo. Nao é descabido supur que sua estreita rela9ao coma vida te
nha sido percebida bem cedo pela humanidade, através de repetidas 
demonstra9oes. A ca9a abatida, por exemplo, exibe claramente a re
la9ao entre morte e perda de sangue. No sentido inverso, a perda re
gular de sangue pela mulher se interrompe a partir do momento em que 
seu ventre abriga a cria9ao de urna nova vida (Watson, 1980: 58). 

A explica9ao que os Kamaiurá costumam dar para a menstrua-
9ao remonta a Mavutsinin que, talvez por descuido, deixou minúscu
las piranhas na barriga das mulheres que criou. A todo mes elas 
mordiscam suas entranhas, provocando perda de sangue. Mas custa 
crer que o imenso perigo que a menstrua9ao oferece tenha sido deri-, 
vado de urna origem tao casual. E mais razoável supor que Mavutsi-
nin as amaldi9oou, fazendo com que periodicamente lembrem a 
sociedade que foram elas as causadoras do fracasso da primeira ten
tativa de cria9ao do homem. Imagino que Mavutsinin, ao ser sur
preendido gerando vida, dom feminino que ele usurpou, acabou 
punido pelo próprio olhar profano das mulheres e obrigado a recome-
9ar o encantamento dos troncos. Sua vingan9a foi marcá-las com um 
estigma eterno, fazendo com que o sangue por elas vertido evoque o 
mistério da morte, a nega9ao da vida, a destrui9ao. 

Para o homem, a velhice chega junto coma sabedoria, e ele se 
toma um importante consultor para questoes de acentuada relevancia 
para a sociedade: a memória das tradi9oes. Só os velh.os conhecem de 
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" fato e podem falar com propriedade do passado, mitos e procedimen
tos rituais. Quando se pede a um jovem qualquer pormenor sobre um 
mito mais do que conhecido, a resposta é sempre a mesma: "Nao sei, 
sou muito mo90 e nem filhos tenho!". 

O avan9ar da idade compensa a diminui9ao do vigor viril pelo 
aumento da sabedoria, dotando as pessoas de poderes adicionais. É o 
que relata um destacado pajé Kamaiurá, com cerca de 60 anos: "Cer
ta manha, indo para a ro9a, vi urna taquara de flecha atravessada no 
caminho. Era urna haste comum. Peguei-a, assim pelo meio, olhei-a e 
a deixei de lado, pois nada chamava a aten9ao. Já na ro9a, comecei a 
trabalhar e vez por outra sentia um sono incontrolável, tao forte que 
quase caía no chao desmaiado. Na volta para a aldeia, procurei a ta
quara e nao consegui encontrar. Desde esse dia comecei a ficar mui
to doente, sempre co~ aquele terrível sono. Veio um pajé, fumou, 
fumou, mas eu nao sarei. Cheguei a pensar que ia morrer. Até que, 
certa noite, sonhei como espírito do peixe que me disse: 'Eu deixei 
aquela taquara para voce. Com ela voce aponta para qualquer ca9a e 
ela cai morta no mesmo instante. Quer ver? Vamos lá'. Fomos pelo 
caminho da ro9a, encontramos a vareta e o espírito do peixe mostrou 
como usá-la. Naquele momento vinha passando um bando de macacos 
e bastava apontar a vareta para um, outro, e eles caíam mortos. O es
pírito entao me disse: 'Eu deixei a taquara para vocee voce nao pe
gou. Agora tem que procurá-la. Ela está por lá'. Acordei pensativo. 
Depois de muito procurar a haste, e sem conseguir encontrá-la, desistí. 
Fiquei triste, mas tive de desistir. O tempo passou e tive entao um outro 
sonho com o mesmo es,pírito do peixe. Desta vez nao me propós ne
nhum desafio e foi direto me ensinar como chamar os peixes. No día 
seguinte de manha fui comas crian9as na lagoa, mandei que se escon
dessem e comecei a chamar os peixes. Vieram muitos, pulando para 
dentro da canoa. Era inacreditável. Outro día saí com minha mulher, 
paramos na margem para que ela descesse. Fiquei sozinho na canoa e 
comecei a chamar os peixes. Eles pulavam da água para a canoa. A 

' canoa ficou cheia. Voltando a aldeia, chamamos as mulheres que trou
xeram bacías. Encheram tudo!''. 

Esse é um poder pessoal que, se bem conservado, livre de polui-
9oes profanas, pode perdurar até o fim da vida. Mas só os mais velhos 
gozam do privilégio de conviver coro a sabedoria. A mulher velha tam-
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bém carrega consigo muito saber, um saber mais ligado ao corpo. Nos 
partos, nos abortos, sua presen9a e seus conselhos sao sempre requi
sitados, pois ela é dona de urna tradi9ao zelosamente guardada por 
gera<;oes de mulheres, as quais aprenderam que toda matriz deve de
ter o controle sobre o que gera. 

A morte, finalmente, iguala homens e mulheres. Os que perten
cem a estirpes de grande capitao, descendentes dos gemeos µiíticos 
Kwat e Yai (Agostinho, 1974: 46) sao enterrados de pé. Em ineio a ela
boradas cerimónias, o corpo é pintado, adornado, coberto por esteiras, 
envolto na própria rede e atado a um suporte de madeira semelhante 
a urna escada. É colocado na sepultura, um único buraco vertical, coin 
o rosto voltado para o nascente. Homens e mulheres recebem .tratamen
to semelhante, voltando a terra com seus principais distintivos: arco e 
flecha para o homem, fuso para a mulher. 

O corpo das pessoas comuns é submetido aos mesmos prepara
tivos, coma diferen<;a de ser enterrado deitado, suspenso pela rede que 
é fixada numa sepultura em forma de túnel, ou sentado. 

Encerrada a cerimónia do sepultamento, restará ainda urna home
nagem aos mortos. No final da esta<;ao seca, agosto ou setembro, aque
les que foram enterrados de pé, os capitaes, serao chorados pela últi
ma vez na festa do Kwarip. Os parentes dos demais mortos, aprovei
tando a oportunidade da festa, poderao também homenagear os seus. 

O Kwarip é um dos acontecimentos mais importantes no Alto
Xingu e consiste principalmente da rememora9ao do ato da cria9ao 
realizado por Mavutsinin. A família de cada morto responde pela orna
menta9ao de um tronco de madeira fincado do pátio que passa a ser 
foco de um ritual de muitas significa<;Oes: é um retomo ao passado mí
tico, urna celebra9ao da vida e um último adeus ao morto, agora liberto 
da vida terrena e Jivre para iniciar a caminhada até a aldeia dos mortos. 

Há um mito lindamente elaborado que relata o destino das al
mas. Um jovem de nome Aravutará tinha um grande amigo que o 
acompanhava em todas as atividades. Gostavam de lutar, tocar flautas 
uruá, passear e conversar. Sabendo que um día a morte poderia sepárá
los, combinavam formas de se reencontrar. Com o passar do tempo, 
chegou odia em que Aravutará perdeu seu grande amigo. Tristonho, 
retirava-se para os lugares onde costumavam ir juntos e ali aguarda
va inutilmente o companheiro. Até que certo dia, durante um eclipse, 
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" ouviu ao longe o riso das almas que aos poucos se tomava mais e mais 
próximo. "Que cheiro ruim de gente viva", diziam os espíritos ao pas
sar por ele. Seu amigo morto era o último daquela enorme fila. O re
encontro foi alegre, inas a saudade era tanta que Aravutará decidiu 
acompanhar o amigo, que seguia para a aldeia dos mortos. Juntou-se 
ao grupo, feliz por estar perto do melhor amigo. Com a chegada da 
noite, preparam-se para dormir e como só tinham urna rede deitaram
se juntos. O amigo morto pediu-lhe que nao tivesse medo dele, mas 
Aravutará ao acordar durante a noite, deu com urna cobra ao seu lado. 
Com medo, virou rapidamente a rede jogando o bicho no chao. "O que 
é isso, amigo? Eu nao pedí para nao ter medo de mim?", exclamou o 
espírito, voltando a forma humana. "Os espíritos sempre se transfor
mam em cobra para dormir", explicou, "pois só assiln se sentem pro
tegidos durante a noi.te" . As almas sao muito frágeis e qualquer 
acidente pode levá-las de vez ao extermínio. Embora mantenham a 
aparencia do corpo que habitaram na terra, elas se comportam como 
se tudo temessem, protegendo sua vulnerabilidade <liante de qualquer 
coisa que lhes pare9a estranha. 

Ao amanhecer, continuaram a viagem. A certa altura se defron
taram com um sapezal brotando e tiveram medo de prosseguir e se 
machucar. Aravutará seguiu em frente, amassando os brotos para que 
as almas pudessem passar. Mais adiante encontraram sapos; novamen
te Aravutará avan9ou matando os sapos que tanto amedrontavam as 
almas. Apareceram depois os caranguejos, que Aravutará logo liqui
dou. Ajudou-as ainda a cruzar um córrego e apagar o fogo, até que 
chegaram a aldeia dos pássaros. 

Come9ou entao urna terrível luta entre almas e passarinhos, 
muitas delas sendo mortas pelas bicadas violentas das aguerridas aves. 
Aravutará, lutando como humano que era, conseguía liquidar mais ini
migos do que as almas, mas mesmo assim estavam em desvantagem. 
Ele lembrou entao que deveriam passar carvao para amedrontar os 
passarinhos. Mas o efeito durou pouco e logo os ataques recomec;aram. 

, Quando as almas nao estavam mais agüentando, Aravutará comec;ou 
a gritar, assustando as aves. Depois tocou flauta sem parar. Finalmente, 
atordoados, os pássaros bateram em retirada, carregando consigo as 
almas mortas e as levariam ao urubu-rei, de duas cabec;as. Aquelas que 
sobreviveram a terrível prova, que ocorre a cada eclipse, seguiram fi-
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nalmente para a aldeia dos mortos onde se danc;a a maior parte do tem
po. Lá nao há trabalho, nao se come beiju e nem peixe, pois as almas 
co1nem grilo, barata, pensando ser peixe! Ao entrar nesse paraíso, os 
Kamaiurá finalmente alcanc;am o último compartimento social, a últi
ma etapa dos mortais. 

Aravutará voltou para sua aldeia, trazendo as penas das aves que 
matara e reafirmando a importancia de se enterrar os mortos bem en
feitados e com as armas de defesa: arco e flecha para os hom~ns, e o 
fuso para que, com o fio do algodao, as mulheres possam enredar os 
passarinhos. 

A vida em Ipavu 

A primeira coisa que chama a atenc;ao na aldeia, situada ao lado 
da linda lagoa de Ipavu, é o ritmo compassado da vida e a serenidade 
das pessoas. O bom-tom nao recomenda manifestac;oes exageradas: 
choros convulsivos, alegria esfuziante, raiva explosiva, amores impe
tuosos. Embora a dor, a felicidade, a ira e a paixao sejam experimen
tadas, elas representam sentimentos íntimos que nao devem ser 
externados sob pena de constranger o próximo. Essas regras sao segui
das bem de perto pela maioria dos Kamaiurá, fazendo com que o co
tidiano na aldeia seja permeado de tranqüilidade e, num certo sentido, 
de silencio. Na penumbra das longas casas ovais, o tom das vozes é 
baixo, os gestos discretos, o que combina com a elegancia dos corpos, 
a beleza das pinturas e dos adornos. Dificilmente se ve alguém irrita
do, sem paciencia; sao quase todos reservados, embora gentis. 

As casas se distribuem em torno de um pátio circular. Cada urna 
tem um dono, o líder de um grupo de parentes que tomou a iniciativa 
da sua construc;ao, coma ajuda de familiares e amigos. Em linhas ge
rais, é ele quem organiza e coordena as atividades da casa numa roti
na diária que pouco se altera, mantendo cop.stante a cadencia dos 
afazeres. Ele nao dá ordens, mas espera que todos sigam seu exemplo: 
roc;as grandes e be1n cuidadas, disposic;ao para pescar. Ele se esforc;a 
para que sua casa seja farta, pacífica, e assim ~onsiga atrair outros pa
rentes ou agregados, pois um elevado número de moradores aumenta 
seu prestígio junto aos demais chefes domiciliares. O tamanho da casa 

. . 
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já indica o volume de parentes e amigos que se dispuseram a ajudar na 
construc;ao, constituindo um bom indicador das qualidades pessoais do 
dono. As dimensoes da casa giram em torno de 20 metros de compri
mento e dez de largura, sendo possível abrigar cerca de 25 a 30 pes
soas. Mas o desejo de constituir urna unidade de produc;ao e consumo 
grande nao se detém nos limites fisicos da casa, pois afinal é sempre 
possível investir trabalho numa nova construc;ao. 

O chefe de um domicílio desenvolve algumas habilidades espe
ciais: embora seja firme na conduc;ao da lideranc;a, procura ser simpá
tico, tolerante, sereno, generoso. Contorna as disputas domésticas 
aco1nodando as partes, evitando qualquer intervenc;ao que possa ser 
autoritária. 

Há várias décadas, a antropologia aponta para a ausencia de po
der das chefias indígenas, muito bem documentada na literatura etno
gráfica. Como se sustenta urna chefia sem autoridade? Clastres ( 1978: 
21-35), com originalidade, conclui que nao há nada de errado ou irra
cional nessa institui9ao, pois o poder vazio é aquilo que a sociedade 
de fato deseja, exibindo assim sua recusa radical da autoridade polí
tica. Segundo ele, essas sociedades "pressentira1n muito cedo que a 
transcendencia do poder encerra para o grupo um risco rnortal, que o 
ptincípio de urna autoridade exterior e criador de sua própria legalida
de é urna contestayao da própria cultura" (p. 33). Mas por que entao 
instituir a chefia e atribuir prestígio ao chefe? Clastres concluí que o 
poder fascina qualquer sociedade, mas a s'ociedade indígena, para nao 
correr o risco da violencia da autoridade política, alimenta seu sonho 
venerando o poder e1n sua ünpotencia (p. 34). 

A servidao do poder 

Seria possível urna sociedade sem nenhum tipo de poder? Exa
minando com atenyao as relac;oes na aldeia Ka1naiurá, destaca-se com 
facilidade urna assimetria, talvez a maior delas, e que preside arela
c;ao do hornem com a rnulher. O marido nao é nenhum tirano, mas a 
divisao do trabalho encerra a mulher nurn espac;o acanhado. Enquan
to o ho1nem tem possibilidade de acumular novas experiencias e apro
fundar seu conhecirnento do mundo, a vida da 1nulher transcorre num 
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circuito fechado de repetic;oes, distante do poder e sem acesso as ati
vidades que conferem maior prestígio. 

A divisao sexual do trabalho, independente de suas funyoes con
vencionais, é urna expressao clara de como se produz e reproduz ho
mens e mulheres. É Bourdieu quem afirma: 

Tendo sido colocadas pela taxonomia oficial, no lado do inte
rior, do úmido, do baixo, do curvo, do contínuo, as mulheres veem 
atribuir a etas todos os trabalhos domésticos, isto é, os trabalhos pri
vados e escondidos e até mesmo invisíveis ou vergonhosos, como a 
cria9ao das crian9as e dos animais, e urna boa parte dos trabalhos ex
teriores, principalmente aqueles referentes a água, as plantas, ªº ver
de (co1no a capina e ajardinagem) (, .. )e muito especialmente os maís 
sujos ( ... )os mais monótonos, os mais penosos e os mais humildes. 
Quanto aos homens, estando situados no lado do exterior do oficial 

' ' do público, do direito, do seco, do alto, do descontínuo, eles se arro-
gam todos os atos ao mes1no tempo breves, perigosos e espetaculares 
( ... ) sem falar do assassinato ou da guerra, (que) marcara rupturas no 
curso comum da vida. (Bourdieu,"1995: 138) 

É verdade que nos Kamaiurá nem mesmo os homens se igualam 
entre si. Há os comuns que, além de morarem na casa de alguém, for
mam um grupo de pessoas sem qualquer destaque especial, e os que 
se sobressaem como donos de casa, especialistas em ervas, oficiantes 
de cerimoniais, pajés etc. Mas a relac;ao entre ervateiros, mestres do 
protocolo, pajés e sua clientela é 1nediada pelo pagamento, variando 
a expectativa da retribui9ao do servic;o em fun9ao do parentesco ou 
amizade. Em princípio, todo servic;o, empréstimo ou favor solicitado 
é necessariamente pago, o que permite o desenvolvimento de urna re
lac;ao simétrica entre as pessoas. Entre homem e mulher, entretanto, a 
relac;ao é sempre desigual, como veremos adiante. 

A casa pode ser vista como urna unidade de produc;ao e consu
mo. Como regra, a produc;ao de alimento é individual e o consumo 
coletivo: a matéria-prima usada para elaborac;ao dos alimentos básicos 
(massa e polvilho de mandioca) é armazenada pelos produtores indi
viduais em recipientes coletivos e o consumo é regulado pelas neces
sidades de cada grupo familiar. Nao há regra que defina o quanto cada 
um deve produzir, mas apenas a expectativa, de que cada qual contri
bua de forma justa. Eventuais carencias sao suprimidas com o esfor-
90 adicional do dono da casa, urna vez que, por ter autoridade limitada, 
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ele pode apenas sugerir ou aconselhar os moradores a ampliar sua con
tribui9ao e j amais dar urna ordem. Se, porventura, ele se excedesse no 
intuito de estimular maior empenho das pessoas no trabalho, correría 
o risco de ver sua casa se esvaziar, pois sempre haveria um outro lí
der disposto a atrair novos moradores. Mas a hipótese de o dono da 
casa exorbitar de suas fun9óes e come9ar a dar ordens é pouco prová
vel, urna vez que grande parte do prestígio social é obtido através do 
exercício da generosidade. Nessas condi9oes, aquele que inadvertida
mente passasse a exigir do outro, em lugar de lhe oferecer, estaría exi
bindo a própria sovinice e dessa forma perdería prestígio. 

Esse raciocínio faz sentido, mas omite u1n aspecto importante da 
rela9ao do dono da casa com seus parentes, bem inais complexa e or
ganica. A generosidade é, sem dúvida, um fardo pesado para o chefe 
da casa. A missao d~ agradar aos outros é um exercício de constante 
renúncia e significa trabalhar mais, abrir mao das próprias posses e se 
privar da seguran9a que mesmo urna pequena acumula9ao oferece. Os 
mais fracos querem e desejam bens com urna freqüencia incomoda 
para os chefes, que assim se despojam e privam-se de um lazer mais 
ampliado. É curioso que fazem isso, senao com prazer, pelo menos 
com o sereno desprendimento que o cargo exige. A razao dessa virtude 
repousa numa necessidade de ordem prática, pois ao atender a dese
jos e necessidades dos moradores, o chefe alimenta a dependencia que 
a doa9ao regular instituí. Aquele que recebe toma-se devedor e, caso 
nao retribua de modo adequado, só lhe resta, conscientemente ou nao, 
abrir mao da sua independencia. Os beneficios contínuos que recebe 
enfraquecem sua liberdade de escolha e discernimento, pois sub
repticiamente a vontade do <loador se impoe, como se fora sua vonta
de. Desse modo, o homem comum torna-se predisposto a acatar os 
conselhos do chefe, a seguir suas sugestoes, sem que para isso seja 
necessário o uso de um poder explícito. A subordina9ao ocorre e é sus
tentada pela generosidade unilateral. Através de belas palavras e sábias 
exortac;;oes, o poder é exercido. Entretanto, esse é um tipo de poder que 
se desgasta no uso e exige contínuos investimentos para se renovar. O 
prestígio é posto a prova sem cessar, o que toma a vida do chefe um 
martírio, condenando-o ao eterno exercício da generosidade. 
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Glórias e vaidades 

Os donos de casa e demais pessoas notáveis da aldeia costumam 
reunir-se a noitinha no pátio, em frente a casa dos homens, para con
versar, fumar e trocar idéias. Propostas que alcan9am consenso sao tra
zidas para dentro das casas e a expectativa é que sejam cumpridas. 
Esse conselho de homens govema a vida da aldeia, definindo priori
dades, tais como realizar urna pescaría coletiva, participar de ·trocas 
inter-tribais, competir nas lutas com outras aldeias etc. Ali sao trata
dos os temas que dizem respeito aos Kamaiurá e1n geral. 

U1n conjunto de fatores combinados faz recair sobre um desses 
homens o status de chefe da aldeia, usualmente referido como "capi
tao" e que tema incurnbencia de representar a comunidade perante os 
demais povos. A qualidade da genealogía é básica para fundamentar 
qualquer pretensao. Idealmel!te, o status de capitao é transmitido pelo 
pai ao filho primogenito. Na prática, todavía, sao imprescindíveis ou
tras qualidades que qualquer Kamaiurá sabe informar: "Ser valente, 
sabido, rico para poder dar, bom político, duro, nao pode brigar, nao 
pode ter raiva. Capitao grande é aquele que manda mais; os outros sao 
menores. Capitao grande <leve ser. trabalhador, campeao dos lutadores 
e ter coragem para falar com outra tribo". Há várias pessoas na aldeia 
com ascendentes diretos capitaes, inclusive urna mulher que, embora 
nao podendo exercer o cargo, pode transmití-lo ao filho . A multipli
cidade de capitaes sugere que em outros tempos os Kamaiurá estives
sem distribuídos em diversas aldeias, cada qual com seu chefe maior. 
Alguns velhos afirmam com seguranc;;a que mui to antigamente exis
tiam nove aldeias. 

Com base na memória de algumas pessoas maduras, pode-se 
constatar que homens de diferentes linhagens já teriam ocupado o car
go de capitao na mesma aldeia, por períodos relativamente curtos. As 
razoes da substitui9ao sao variadas: ''Ninguém quería que ele continuasse 
capitao" , "ninguém gostava dele", "nao sabia falar com outra tribo di
reito'', "nao era muito sabido". Através dessas alega9oes, pode-se supor 
que o capitao, além dos atributos previstos, precisa necessariamente da 
sustenta9ao política da maioria dos homens de prestígio, se nao qui
ser ter sua autoridade contestada e suas fun<;oes esvaziadas .. 0 capitao 
se equilibra entre aliados e opositores devendo, mais ainda que o dono 
de casa, investir no aumento de prestígio e na amplia9ao das alian9as. 
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Atraem a aten9ao os arranjos do poder e os sofisticados meca
nismos de a9ao política que envolvem nao apenas o mundo dos ho
mens como o dos espíritos. Sem qualquer sinal que demarque a 
passagem de um para o outro, trava-se na ~ldeia urna disputa velada 
e incessante para neutralizar a a9ao de opositores e ampliar espa9os de 
controle. Os pajés sao figuras-chave nesse contexto, sendo convoca
dos para enfrentar os desafios do mundo dos feiti9os e dos poderes da 
natureza. Vingan9a, vaidades, intrigas tendem a ser praticamente ün
perceptíveis, ocultadas que sao pelas regras de urna etiqueta estrita que 
valorizava a cortesía. Mas de um momento para outro podem se tor
nar visíveis pela onda de maleficios que atinge as pessoas, converti
das em alvo da a9ao de feiticeiros bem pagos. Donos de um poder 
perigosamente ambíguo, eles amea9am a própria sociedade que se de
fende coma única a_rma que teme que é a acusa9ao. A tentativa de 
controlar o poder anti-social acaba se tornando um recurso eficaz para 
atingir opositores. Pois ondas de comentários, aparentemente anóni
mos, conduzem as suspeitas de feiti9aria em dire9ao ao inimigo polí
tico, assim que ocorrem acidentes, doen9as, azares e até mortes tidos 
como inexplicáveis. Isso se <leve a ausencia de urna área bem articu
lada que abrigue o acirramento das disputas políticas, tornando legí
timo e explícito o duelo entre opositores. Como resultado, a cada prova 
da a9ao inimiga, mais vigorosa é a defesa, cuja tática usual é também 
o ataque. A guerra de poderes nao cessa, podendo ocasionalmente per
der vigor por for9a da amea9a de um perigo maior externo. Mas tao 
logo a vida na aldeia retome seu curso normal, recome9a a batalha e 
o empenho em localizar o opositor e a fonte responsável pelo ataque. 
Em caso de morte, é fácil identificar os culpados: corta-se cabelo da 
pessoa morta por feiti90 (a morte é atribuída a feiti9aria, exceto quando 
se trata de gente muito velha) e leva-se para a boca do formigueiro de 
tocandira. A primeira informa9ao vem com rapidez: o número das for
migas que primeiro morderem o cabelo é o número de pessoas com
prometidas. Em seguida, o cabelo é preparado geralmente pelo pajé e 
pos to numa panela com água para ferver, na casa da vítima. Ao f erver, 
a água esguicha na dire9ao da casa do inimigo e caso ele seja de ou
tra aldeia, ela esguicha mais longe e sempre na dire9ao da aldeia. 

Urna rede de intrigas envolve assim a aldeia, de modo conti
nuado, produzindo suspeitas e acusa9oes que atingem os líderes das 
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outras fac9oes, com o objetivo de minar pretensoes políticas ou enfra
quecer o poder rival. Mas tudo isso ocorre por detrás das rela9oes afá
veis e cordiais que os membros da comunidade mantem e a tradi9ao 
recomenda. É preciso paciencia e sorte para ter acesso a essa dimen
sao da realidade social. 

Feiticeiros e pajés 

O universo Kamaiurá vai muito além da natureza fisica alcan9a
da pelos sentidos. Prolonga-se em dimensoes responsáveis pelo encan
tamento do mundo, acomodam entidades e poderes, faze!ldo urna 
ponte entre a mente e a matéria. Tudo come9ou quando Kwat (Sol) e 
Yai (Lua), netos de Mavutsinin, criaram os mamaé, espíritos e guar
diaes das coisas e, ao mesmo tempo, sua essencia. Mas nem toda ma
téria é habitada por mamae e só alguns deles sao de fato conhecidos: 
os que habitam objetos cerimoniais como flautas jakuí e o zunidor, al
gumas aves, o bem-te-vi em especial, animais da mata, além do espí
rito das águas, do tabaco, de alimentos etc. O homem é urna exce9ao 
notável, pois nao tem mamaé; mas apenas sombra (ou alma), objeto da 
cobi9a dos mamaé e ocasionalmente por eles furtada. Essa carencia 
torna o homem frágil e desamparado e, para urna vida melhor e mais 
feliz, ele nao pode jamais se descuidar de alguns regras de respeito a 
natureza e a tradi9ao. 

Por for9a da curiosidade e da imprudencia de Kwat e Yai, os 
homens acabaram por ter acesso a um conhecimento que lhes abriu 
urna vía de comunica9ao com o poderoso mundo dos mamaé. Intriga
dos com o comentário feminino de que nao tinham ciúme, os gemeos 
míticos buscaram um modo de se apoderar do misterioso sentimento. 
Depois de muito procurar, finalmente acharam a casa do passarinho, 
o dono do ciúme, sem suspeitar que já tinham absorvido pelo caminho 
boa dose do ciúme que emanava da própria atmosfera encantada do 
local. Pediram entao a ele que lhes cedesse um pouco de ciúme para 
levar a aldeia. Insistiram, mesmo depois de alertados que já se tinham 
impregnado pelo caminho. Voltaram para a Ca$a se estapeando, brigan
do, repletos de ciúme que sentima. Passaram a bater nas mulheres e, 
por qualquer motivo, ficavam perdidos de ciúme. Era tanto o ciúme 

. . 
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que Kwat nao resistiu e caiu doente. Mais do que depressa, Yai cor
reu aos payé (espírito de animais) em busca de socorro, implorando 
que curassem o pobre K wat. Vários passarinhos seguiram para lá e, 
levando consigo seus mamaé, mostraram ao mundo como se cura: o 
primeiro payé a se aproximar da rede foi o bem-te-vi que, se transfor
mando em sua própria essencia, pousou a mao sobre o peito de K wat 
e de lá tirou um tanto do ciúme que o afligía. E assim fez o jacu e, llin 
a um, todos os passarinhos-payé, cada qual retirando do peito enfer
mo um punhado do mal. Ninguém sabe, se por sabedoria ou castigo, 
o último deles deixou um restinho de ciúme lá dentro (Sa1nain, 1980: 
241 ). Daí em <liante, e até nossos días, todos carrega1n ciúme no pei
to e com ele temperam seus amores. 

A aventura dos dois irmaos serviu também para mostrar que é 
possível contar com a ajuda dos mamaé. Poucos homens recebem o 
aviso de que fora1n escolhidos para ganhar dons divinos. Urna visao, 
sonho ou doen9a podem ser sinal de urna revela9ao que está por ocor
rer. E le entao abre mao da vida comum e passa a se preparar para o 
esperado contato: dieta alimentar, prolongada abstinencia sexual, cui
dados rituais e muito tabaco abrem aos poucos caminho para a mani
festa9ao do mamaé que irá sagrá-lo. Ele virá num sonho para instruir 
o eleito nos procedimentos da pajelan9a. A cada apari9ao, novos co
nhecimentos esotéricos sao transferidos até que se complete a forma-
9ao. Daí em <liante, as doen9as causadas por mamaé devido a 
transgressoes ou polui9ao ritual, males enviados por inimigos, ou ainda 
infortúnios preparados pela vontade maléfica de algum mamaé, podem 
ser eliminados pelo pajé. Ele sabe como pedir ajuda ao seu mamaé 
para localizar a origem do mal e obter orienta9ao no processo da cura. 
Quanto mais o pajé se aperfei9oar no cumprimento das regras de pu
reza alimentar e sexual, maiores serao sua autoridade e o poder do seu 
espírito auxiliar. 

A inevitável competi9ao entre pajés estimula a procura de novos 
conhecimentos, ervas, alimentos, fórmulas que possam enriquecer as 
experiencias xamanicas e trazer maior prestígio. Sao particularmente 
valorizados os remédios em forma de colírio, que parecem estimular 
visoes mais potentes. As experiencias sao feítas longe de todos e cada 
descoberta é guardada em profundo segredo. 

Dois eventos bastante comentados na aldeia atestam a excelen
cia dos pajés Kamaiurá. Conta-se que um Kalapalo foi pescar, deixan-
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do seus dois filhos pequenos entretidos na captura de caranguejos. Ao 
voltar, constatou que eles haviam desaparecido, pondo-se a vasculhar 
a mata próxima. De volta a aldeia, todos os homens se empenharam na 
busca, sem resultado. Foram entao contratados alguns pajés: o Kuikuro 
e o Matipu revelaram, cada qual, que as crian9as estavam no fundo da 
água e que urna on9a as tinha devorado. Os pajés Kamaiurá nao só 
confirmaram que elas estavam no mato como, depois de várias sessoes 
de apela9ao aos mamaé, as trouxeram de volta. Como pagamento re
ceberam colares. 

Em outra ocasiao, urna mulher Matipu veio até a aldeia Kamaiu
rá em busca dos servi9os de um grande pajé. Seu innao se embrenhara 
no mato e sumira e os pajés anteriormente consultados nao obtiveram 
exito. Conta-se que na aldeia Kamaiurá inicialmente se fez um primei
ro trabalho na rede da vítima, que foi enrolada e em seguida envolvi
da ·pelas baforadas do cigarro do pajé. A fuma9a entrou na rede, saiu 
em forma de bola que aos poucos se transformou na figura de um ho
mem que apontava para o local onde o desaparecido se achava, voltan
do em seguida a forma de bola, depois como fio de fuma9a, para 
finalmente retornar a rede. Se, em lugar disso, nao houvesse a forma-
9ao da bola e a fuma9a se dispersasse pelo ambiente, seria sinal de que 
o homem estava morto. Em seguida, e durante muitos días, vários pajés 
locais se reuniam em duas longas sessoes diárias, cantando, fumando 
e fazendo urna corrente de for9a para auxiliar o principal deles no es
for90 de trazer o homem de volta. Dizia-se que ele nao estava perdi
do, mas enfeiti<,:ado e correndo risco de virar bicho. Felizmente, os 
mamaé invocados acabaram por atender o pedido dos pajés e o homem 
voltou vivo, embora sujo e faminto. A ocasiao forneceu um bom pre
texto para confirmar a ineficiencia dos pajés de outras aldeias. 

Quando a rivalidade política, competi9ao e vaidade se conjugam 
e se expandem em demasía, o pajé ou pessoa com sensibilidade simi
lar sai em busca de outros poderes que podem ser adquiridos, nao com 
a ajuda de espíritos tutelares, mas através de urna disciplina do corpo 
e da vontade que conduza a domestica9ao dador. Desse modo, os fei
ticeiros entretem um diálogo soturno com animais pe9onhentos, formi
goes, vespas, em rituais de prova9ao e supllcio. Quando a. dor beira 
senao ao prazer, mas ao menos a satisfa9ao, operou-se o milagre: um 
poder, puramente humano, mas tanto ou mais potente que as for9as da 
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... natureza, ilumina o oficiante. Nasce o senhor da morte, capaz de eli
minar adversários com a mesma facilidade com que o mamaé captu
ra almas ou lan9a castigos. Mas ele supera os mamaé em poder, pois 
toda a ira e maldade que consegue transferir a simples objetos que 
manipula, dota-os de urna imbatível capacidade de extermínio. E nao 
há nada conhecido que possa anular a a9ao de um feiti<;o forjado para 
matar, dizem grandes pajés. 

Diante de tal amea9a, a comunidade se mantém atenta aos acon
tecimentos que possam ser relacionados a feitic;os, como doen9as re
pentinas, mortes inexplicáveis, desgrac;as continuadas. O pajé é a 
pessoa habilitada a examinar cada caso e extrair conclusoes. Por ve
zes o processo se acha tao camuflado que só depois do concurso de 
muitos especialistas é que se chega a identificar a ac;ao do feiticeiro. 

Ao lado do meqo, os Kamaiurá nutrem respeito e ódio pelos fei
ticeiros, sempre incógnitos e prontos a dissimular sua verdadeira iden
tidade. Mas a medida que as suspeitas se acumulam, aumenta a 
possibilidade de identificá-lo. Comenta-se que ele próprio, ao pressen
tir que foi descoberto, enfeita-se como se para urna grande festa e, vi
brante de orgulho, aguarda a chegada da morte. Na década de 50, a 
comunidade foi abalada pela morte de um grande líder, atribuída a fei
ti9aria. Foram tomadas providencias na aldeia para identificar o autor, 
mas coube a um especialista da tribo vizinha Aweti confirmar as sus
peitas. Os Mehinako se ofereceram para matar o feiticeiro e foram a 
seu encalc;o. Encontraram-no coberto de atavíos, dan9ando no meio do 
mato, sem esboc;ar qualquer preocupac;ao com a chegada do grupo cla
ramente investido da tarefa do exterminá-lo. Como pagamento, os 
Mehinako receberam um espelho grande, urna panela Waurá nova e 
vários colares de concha. 

As técnicas da elaborac;ao de alguns feiti9os sao do domínio de 
muitos, mas raramente alguém exibe abertamente esse tipo de conhe
cimento. Sabe-se, por exemplo, que pequenos objetos (bonequinhos, 
flechas, bastoes) ganham poder maléfico depois de cozidos em caldo 
de pimenta. Uns poucos feitü;os sao descritos e comentados em con
versas rotineiras, talvez pelo sugestivo fim a que se destinam: impreg
nam a vítima de amor pelo autor. Basta enrolar um fio de cabelo da pes
soa amada em torno de urna bonequinha feita para esse fim. Pouco a 
pouco o amor passa a ser correspondido. Outra técnica é pincelar a 
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ponta de u1n graveto com um pouco de urucum previamente subme
tido a manipula96es especiais, acende-lo e colocá-lo na rede da vítima. 
A fuma9a aspirada despertará desejo e amor. "É por isso que há tan
to Kuikuro velho, magro e feio, casado com mo9a bonita", cochicham. 

Nunca houve mulher pajé entre os Kamaiurá, pelo menos até 
onde a memória alcanc;a. Mas, eles completam que "talvez antigamen
te tenha existido". 

Muito antigamente 

Se a mitología incorpora alguma coisa da história vivida, por 
pouco que seja, entao as mulheres Kamaiurá tiveram em algum pon
to do passado momentos de glória. 
· As flautas Jakui eram-antigamente das mulheres. Bonitas, enfei-

tadas, elas se reuniam no pátio da aldeia para tocar e lá ficavam horas 
a fio rendendo homenagem ao mamaé da Jakui e também se deliciando 
com os lindos sons que tiravám. Tocavam e danc;avam alegrando. todo 
mundo, menos aos homens, que morriam de ciúme e inveja. A cada 
sessao de flautas, mais inconf otmados ficavam de nao ter acesso as 
Jakui. Decidiram entao tirá-las das mulheres. Um dia, de surpresa, 
comec;aram a gritar muito alto para assustá-las. Mas nao funcionou e 
elas sem qualquer sombra de medo prosseguiam na execu9ao esmerada 
das músicas. Quase desanimados com a coragem feminina, eles plane
jaram um ataque que nao poderia falhar. Coma ajuda de Kwat (o Sol) 
fizeram um grande zunidor e comec;aram a se aproximar do pátio. O 
amedrontador zunido foi num crescendo, as mulheres resistiram como 
puderam, mas, a certa altura, apavoradas, correram para casa deixan
do as flautas para trás. F elizes, os homens passaram a ser donos das 
invejáveis flautas sagradas e desde entao só eles podem tocá-las. Ven
cidas, as mulheres tiveram de se conformar, relembrando com nostal
gia que um día tinham sido as donas. Foram ainda proibidas de ver e 
tocar as flautas, sob pena de castigo severo. Dizem que há muito tem
po, na aldeia Waurá, urna mulher viu a flauta. Todos os homens tive
ram relac;oes sexuais com ela, que finalm~nte foi abandonada pelo 
marido! Outras versoes do castigo sao mais extremadas: a mulher 
morreu porque "dificilmente resistiría a tantas rela95es num mesmo 
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(1 día!". Por precauc;ao, elas agora fecham as duas portas da casa assim 
que ouvem os primeiros sons e, passivas, permanecem confinadas por 
muitas horas até que os homens decidam que já é tempo de parar. 

É curioso como a mulher nao enfrenta o homem. Sua reac;ao é 
se render mesmo antes do enfrentamento, ao contrário do homem que 
nao se conforma com a posic;ao de perdedor. Parece que homem e 
mulher trac;am sua existencia ao longo de dois leitos paralelos, como 
dois destinos, duas func;oes, duas percepc;oes do mundo, encontrando
se mais estreitamente apenas no amor. Na relac;ao conjugal, ela sabe 
de antemao que, assim que passar o entusiasmo dos primeiros tempos, 
passará a dividir o marido com outra esposa. O que ela sabe que nao 
se altera é a obrigac;ao de suprir a casa com alimentos da roc;a, fiar al
godao, tecer redes, avivar a fogueira da família· durante as noites frias 
e muitas outras tarefas ~omésticas fastidiosas que se repetem até o fim 
da vida. 

A relac;ao mais forte entre homem e mulher, aliás, nem sempre 
muito visível, é a da mae como filho. Ele representa para ela sua al
teridade, mais que isso, a expressao masculina de si própria e também 
aquele que será sempre só seu. A exuberancia dessa rela9ao se expres
sa plenamente quando o filho alcanc;a exito em meio aos demais ho
mens e que Darcy Ribeiro, certamente inspirado nos Kamaiura, relata 
em Maíra (1996). Tao logo o jovem é consagrado campeao de huka-, 
huka, sua mae, com orgulho incontido, grita do meio da aldeia. "E meu 
filho! Saiu daqui!", diz, apontando a própria vagina. Através do filho, 
ela tece sua liga9ao com a sociedade dos homens e retira energía para 
prosseguIT. 

Outra história mostra como, na iminencia de um confronto, a 
mulher prefere se refugiar nas regioes desordenadas da mente e nos 
limites da vida social. 

Há muito tempo, os homens foram pescar para os filhos que, em 
reclusao, seriam em breve submetidos ao ritual de furar a orelha. Saí
ram todos, deixando a aldeia só com as mulheres e os jovens. Os días 

, foram passando sem que os pescadores voltassem, até que as mulhe
res mandaram um rapaz verificar o que tinha acontecido. Qual nao foi 
sua surpresa quando, no local da pescaría, em lugar dos homens ele viu 
um bando de gente virando porco do mato. Nao eram mais homens de 
verdade, mas seres enfeitic;ados pelo porco. Voltou assustado e relatou 
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a gravidade do fato as mullieres. Depois de avaliarem a situa9ao, elas 
concluíram que o tnelhor seria deixar a aldeia, já que nao tinham mais 
os maridos. Pintaram-se, enfeitaram-se com os ornamentos dos ho
mens e portando arco e .flecha foram para o pátio. Danc;aram días a fio 
e só paravam para ingerir drogas que aliviavam o sofrimento, confun
dindo e embaralhando a mente com urna zoada sem fim. Leinbraram
se entao de pingar nos olhos remédio para esquecer os maridos, para 
apagar o antigo amor, fazendo-se finalmente livres. Danc;ando, rodo
piando como loucas, nao se cansavam de repetir o canto das Iamari
cumá. Só quando pressentiram a chegada dos homens, dispostos a 
matá-las a dentadas, bateram em retirada, levando os filhos que, pelo 
caminho, foram sendo transformados em peixes, tatus e outrqs bichos. 
Quando passavam por urna aldeia, os homens pediam a suas mulheres 
que nao olhassem o cortejo. A maioria olhou, deixando-se seduzir pe
las Iamaricumá. E assim f oram rodopiando pelas matas e arrebanhando 
mais e mais mulheres, numa jornada sem fim. Dizem que, depois de 
muito tempo, elas decidiram parar e construir urna aldeia lá nas águas 
grandes, muito longe. 

V e-se que aqui também a alternativa pensada foi a fuga e, mes
mo assim, só depois de atordoar a mente e livrá-las das recorda9oes. 
Viver distante dos homens, numa sociedade de mulheres guerreiras, foi 
o único espac;o de liberdade que restou. 

Urna das raras ocasioes em que a mulher desafia o homem apa
rece no relato de um fato que, segundo dizem, ocorreu há muito tem
po entre os Aweti. As mulheres da aldeia se sentiam ameac;adas pela 
presenc;a de um homem que queria acompanhá-las onde quer que fos
sem. Quando alguma passava <liante da sua casa ele rapidamente in
dagava: "Aonde voce vai? Posso ir junto?". Nao importa se fossem 
buscar lenha no mato, ou água, ele sempre se oferecia para 
acompanhá-las. O receio chegou a tat ponto que elas decidiram nao 
andar mais sozinhas, para se protegerem dos assédios daquele homem. 
Mas um dia, cansadas de suportar tanta insistencia, decidiram pregar
lhe urna pec;a. Foram em bando convidá-lo para catar lenha e ele, re
pleto de felicidade, nao titubeou um instante. De um salto, se uniu ao 
grupo. Logo que chegara1n a mata, as mulheres fizeram com que ele 
se sentasse junto a um tronco e puseram em prática seu plano. Veio a 
primeira e sentou-se sobre ele e depois de muito se esfregar constatou 
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,, que "aquilo nao levantava!". Veio a segunda, a terceira, a quarta e to
das outras e a rea9ao do homem era de indiferen9a. Intrigadas pergun
taram: "Afinal, voce nao quería a toda hora nos acompanhar? Como 
é que continua mole?". Aoque ele respondeu: "Voces nao entenderam; 
eu quería me juntar a voces porque gostaria de ser mulher!" De volta 
a aldeia, ele passou a usar uluri (tanga feminina), a se pintar e ador
nar como mulher, e os homens o "trabalhavam" como se fora urna 
mulher. Consta que todos encararam com naturalidade o fato e ele se 
adaptou perfeitamente ao novo papel. 

\ 

Entre os Nahukuá aconteceu o mesmo com um rapaz que tam
bém nao enfrentou resistencias sociais, vindo a desempenhar muito 
bem as tarefas femininas. Mas ao final de algum tempo, e depois de 
muito "trabalhado" pelos homens, ele ficou grávido. Foi entao morto, 
pois o Nahukuá, temendo que as outras tribos rissem deles, jogaram
lhe um feiti90 . 

Como a história é contada apenas por homens, é possível que 
vise destacar urna varia9ao do comportamento masculino que nao en
contra dificuldade para ser acomodada. Na versao em que ocorre a 
gravidez, a rea9ao é radical porque, independente da liberalidade, a 
identidade masculina precisa ser preservada, sob pena de abrir espa-
90 a desordem. A mensagem da história parece clara: pode-se aceitar 
um homem desempenhando papel de mulher, masé inadmissível que 
daí decorra o aparecimento de um terceiro genero: homens que engra
vidam. O curioso é que, para engendrar a história, as mulheres desa
fiam o ho1nem e o enfrentam com audácia. É bem verdade que f oí a 
despropor9ao numérica que estimulou o arrojo feminino, mas inesmo 
assim elas se mostram astutas e inteligentes. 

É preciso nao esquecer que, segundo os Kamaiurá, os aconteci
mentos aí relatados de fato ocorreram. Nao num tempo distante, mí
tico, mas há várias décadas, talvez quando nossos país ainda fossem 
crian9as. Essa indica9ao é útil , pois ajuda a explicar o aparente para
doxo do caráter feminino que, de acovardado, se toma audaz. 

No mundo indígena os relatos míticos desempenham um papel 
conservador ao ajudar a perpetuar modelos de comportamento úteis ao 
grupo de maior poder. Sabe-se que na maioria das comunidades a as
simetria social mais acentuada ocorre entre homens e mulheres. Os 
Kamaiurá nao fogem a regra. Por meio de vários expedientes, conse-
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guem impor sua supremacia, limitando a mulher a urna participa9ao 
secundária e1n várias esferas culturais e excluindo-a daquelas direta
mente relacionadas como mundo espiritual. Nesse contexto o mito é 
um auxiliar valioso, por.que incontestável. Muitos deles se aproximam 
daquilo que na sociedade industrial é denominado mensagem ideoló
gica, isto é, a mensagem que elimina a qualidade histórica das coisas; 
"as coisas perdem a lembran9a da sua produ9ao" (Barthes, 1982: 163). 
Por isso, os mitos Kamaiurá que falam das rela9oes entre homem e 
mulher tenderao sempre a diminuir a figura feminina e a real9ar . as 
qualidades do homem. Apenas por casualidade é que se atribuem qua
lidades visíveis a mulher, como no caso do homem que queria ser mu
lher. Aí o objetivo era tratar das peculiaridades do homem, e as 
mulheres entram em cena apenas para criar ocasiao para que ele con
fesse seu desejo. Se elas permanecessem temerosas e retraídas, nao 
háveria como evidenciar a passividade sexual dele. Desse modo, e por 
se tratar de mero expediente narrativ.o, as mulheres foram dotadas de 
coragem, iniciativa e agressividade. 

Além dos mitos, mesmo as histórias que abordam as rela9oes 
entre homem e mulher em fatos "históricos", isto é, "verdadeiros", re
petem enfase similar: ridicularizam sentimentos e comportamentos da 
mulher. É o caso dos relatos que divertem os homens em seus encon
tros no pátio, ao anoitecer. 

1) Certa vez urna mulher passando pelo mato descobriu um toco 
de árvore com urna protuberancia com o formato de penis. Parou para 
ver mais de perto o estranho contorno e acabou se encantando com ele. 
Passou a ir todos os días ve-lo, até que nao resistiu e come9ou a 
namorá-lo. Ficava ali horas fazendo amor, alheia a tudo. O marido es
tranhando tantas idas ao mato, resolveu seguí-la e com raiva viu o na
moro dos dois. Esperou que ela voltasse para casa e de machado em 
punho foi até o toco, cortando-lhe o penis. No dia seguinte, a mulher 
sem nada desconfiar foi ao encontro usual e vendo o que sucedera der
ramou um pranto sofrido. -Chorou muitos días, saudosa do namorado. 

2) Existía urna mulher que nunca engravidava e por isso mesmo 
vivía triste, observando suas companheiras com crian9as tao bonitas. 
Um día, passando pelo mato viu um enorme sapo cururu, parado na 

• 
beira do caminho e olhando para ela atentamente. Ela se encantou com 
o bicho e nao demorou em adotá-lo como filho. Ali mesmo no meio 
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('\ do mato ela construiu urna casinha para ele, pintou seu corpo de uru
cum e jenipapo e, ainda por cima, encheu-o de adornos. Todas as tar
des ela ia lá, punha-o no colo, ninando-o como um nene. Brincava, 
dan9ava com ele, até que cansassem. O marido um dia descobre a aven
tura e enciumado matou o sapo. Quando a mulher viu seu "filho" mor
to, chorou horas. Voltou para casa triste, comos olhos avermelhados. O 
marido lhe perguntou: "Por que voce está chorando?". Ela respondeu: 

\ 

"Nao é nada, nao. É que eu vi espíríto no mato e fiqueí com medo!". 
3) Era urna vez urna mulher que estava muito doente. Sentia dor 

por todos os lados. Veio um pajé, fumou, fumou e nada. Foi pago e 
dispensado. Arranjaram outro pajé, maís um e outro mais. Ninguém 
conseguía descobrir o que atormentava a pobre mulher. Trouxeram fi
nalmente um pajé bem sabido, tao experiente que, assim que chegou, 
percebeu que a mulher estava carente, precisando de homem. Mandou 
entao que dessem um ho1n banho na paciente, passassem em seguida 
urucum e lhe vestissem um novo uluri (tanga femínina) . Ele, por sua 
vez, enrolou váríos cigarros e quando a mulher estava pronta mandou 
que todos saíssem da casa, inclusive seus ajudantes, ficando a sós com 
ela. Foi entao para um canto da casa, fumou, fumou bastante e veio em 
dire9ao a rede exclamando: "Sui, sui, suí, sui ... " . Chegou a rede abriu 
as pernas da mulher e fez o primeiro "tratamento'', exclamando cheio 
de prazer: "Há, há, há ... ". Deixou a rede em dire9ao ao canto da casa, 
resmungando: "Tá, tá, tá ... ". Fumou novamente e repetiu adose. Fez 
isso várias vezes até que a mulher ficasse suada. O que ele nao sabia 
é que o genro da mulher espiava tudo por um buraquinho na parede! 
Encerrada a sessao os parentes foram pagar o pajé, quando o genro 
interveio, afirmando que o "pagamento" já fora feíto . 

4) Urna mo9a muito fraquinha vivía na rede, sempre doente. 
Certa manha, todos foram a ro9a, ficando ela só. Chegou um homem 
procurando pelo pessoal e, vendo-a só e desamparada, indagou se pre
cisava de alguma coisa. "Voce poderia me levar no mato para fazer 
coco, disse, pois nao agüen to andar". O rapaz tomou-a nos bra9os e 
sem dificuldade colocou-a ao lado de urna árvore, afastando-se um 
pouco. Depois de algum tempo, aproximou-se e perguntou: "Está 
pronta?''. "Nao'', respondeu a jovem. "O que falta?". Ela apontava em 
sua dire9ao, dizendo: "Falta isso". "O que, minha pulseira? Meu cin
to .... " Até que ele percebeu que ela se referia ao seu penis. "Ah! Voce 
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quer namorar!". E assün foi. Namoraram bastante e a mo9a voltou para 
casa contente e, para surpresa de todos, andando! 

5) Um casal vivia numa casa bem arrumada, comiam bem, es
tavam sempre contentes. Sem que se saiba por que, de repente o rapaz 
come9ou a enfraquecer. Cada dia ficava mais pálido, macilento. Todos 
come9aram a se preocupar com sua saúde. Até que alguém acordou. 
durante a noite e viu a velha sogra peidando na cara do genr<?. Toda 
noite, ela repetiu a agressao, sufocando o rapaz e tirando-lhe a saúde. 
Tudo foi relatado a vítima que, em segredo, engendrou um plano para 
se vingar. Certa noite, quando estava prestes a ser atacado, ele sacou 
de um espeto pontiagudo e enfiou no traseiro da sogra. 

6) Certo día, um homem procurou seu rolo de cera para termi
nar os detalhes de urna flecha. Procurou por todos os cantos da casa 
se.m encontrá-lo. Um dia alguém viu sua sogra namorando o rolo na 
rede. Pegava o simulacro de· penis, gemendo sem parar "há, há, há". 
O homem ficou furioso ao saber do destino da sua cera e pegando-a 
de volta, sem que a velha visse, socou muita pimenta ardida com ele, 
espalhando ainda por toda a superficie pimenta moída. O bastao ficou 
que era só pimenta! Em seguida, foi de casa em casa esvaziando to
das as panelas de água que encontrava. Quando caiu a noite, a sogra 
sem nada desconfiar deu início a sessao de sempre. Ato contínuo, um 
terrível fogo incendiou suas coxas e tudo mais! Gemendo de dor, foi 
se lavar, mas nao encontrou na casa um pingo de água. Correu para a 
casa vizinha, para a outra, percorrendo inutilmente a aldeia em busca 
de alívio. Desesperada e aos gritos, ela correu para o rio e lá ficou até 
o amanhecer. 

As histórias dispensam comentários, pois, em tom jocoso, mos
tram de modo evidente o desrespeito com que os homens veem a mu
lher. Ainda que os relatos possam ser tomados como simples 
brincadeiras, histórias para divertir, todos se empenham em real9ar, 
com crueldade, o ridículo de alguns sentimentos, carencias e frustra-
9oes, experimentados por mullieres. Mas, apesar de tamanha oposi9ao, 
homens e mulheres continuam a se gostar e a se entender. 

Seriam esses mitos e relatos urna forma encontrada pelos ho
mens de exercer controle psicológico sobre a mulher? 
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Vida em comum 

A estabilidade na vida conjuga! nao ocorre de imediato, após o 
casamento. Unioes sao feítas, refeitas, rompidas até que marido e mu
lher ganhem seguran9a para ter e criar filhos. É comum que um casa
men to estável tenha sido precedido de duas ou tres tentativas 
fracassadas. As acusa96es mais freqüentes sao que "ela namora mui
tos homens", "é pregui9osa"; da parte da inulher, que "gosto de outro". 
Mas sao as alian9as políticas entre famílias que, de fato, orientam 
unioes ou estimulam separa96es. Um importante instrumento da sus
tenta9ao de lideran9as é o apoio de casas de prestígio (supostamente 
de Kamaiurá puros) compostas por significativo número de pessoas. 
Com elas tentam-se arranjos matrimoniais que, se bem sucedidos, po
dem ser renovados ao longo de muitas gera9oes. 

Enquanto solteiras, as mulheres gozam de considerável liberda
de sexual e podem envolver-se em várias unioes passageiras, mesmo 
porque sao cortejadas e pretendidas por muitos, num misto de entu
siasmo, interesse político e amor. A rela9ao sexual entre hornero e mu
lher só se concretiza com a anuencia de ambos. Dificilmente passaria 
na cabe9a de um homem for9ar a mulher a um ato nao desejado, pois 
seria acometido de profundo sentimento de vergonha. Há casos de 
homens casados há tres, quatro meses e que, evitados pela jovem es
posa, aguardam ansiosamente um consentimento que nem tem certe
za de que um dia virá. Esses sao geralmente casamentos arranjados 
pelos pais, em detrimento da vontade da mo9a que, nessas circunstan
cias, faz uso da poderosa arma que a tradi9ao lhe deu. 

De modo geral, a vida sexual na aldeia é bastante livre, ativa e 
praticamente todas as pessoas tem parceiros extraconjugais. Espera-se 
que essas rela9oes sejam discretas para nao despertar o ciúme, senti
mento auxiliar do amor, mas que em excesso pode transformar-se em 
energía negativa. Pequenas crises de ciúme sao contornadas por um 
tipo de comportamento agressivo, já quase ritualizado. O marido ao 
surpreender a mulher com outro, aplica-lhe urna surra, mais aparente 
que real. A mulher se conforma, pois sabe de antemao que é esse o 
pre90 do descuido. 

Galvao (1953: 32) conta que em 1950 o marido punia a esposa 
adúltera com urna surra, "usando o próprio arco ou um facao para lhe 
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bater nas coxas e pernas. Após a surra, vai para o pátio da aldeia, onde 
faz um discurso, nao raro amea9ando abandonar a esposa faltosa. Es
sas demonstra9oes constituem, segundo ele, grande divertimento para 
os demais membros da aldeia". A situa9ao é outra quando a mulher 
toma conhecimento da trai9ao do marido, sendo a vingan9a mais con
vincente: ela ataca a outra mulher a dentadas e puxoes de cabelo, ex
travasando sua ira naquela com a qual pode medir for9as. Ainda brava, 
apenas discute com o marido e fica de cara feia. Mas tudo indica que 
e1n nenhum dos casos a puni9ao aplaca o desejo de aventura. 

Conta-se que nos tempos míticos, Kanarati andando com um 
amigo pelo mato pegou urna flor e com um sorriso maroto comentou: 
"Parece a vagina da mulher do meu irrriao". Rira1n bastante e prosse
guiram sem se dar conta de que o marido traído, abrigado pela folha
ge1~, estava por perto e ouvira a confidencia. Já na aldeia, Kanarawari 
trama sua vingan9a. Fez urna cobra venenosa que colocou num oco de 
árvore. Quando Kanarati chegou, sem demonstrar qualquer sinal de 
raiva, o irmao pediu-lhe: "Vá no buraco da árvore pegar meus filho
tes de arara". Mavutsinin, que tudo ouvira, alerta o neto: "Cuidado que 
seu innao pos urna cobra lá dentro. Leve um pau de buriti para pegá
la". Kanarati foi e em lugar da mao enfiou o pau para a cobra morder. 
Pegou a cobra e, chegando em casa atirou-a para o irmao ! 

Kanarawari fez entao um yayap (escarificador) comos dentes da 
cobra venenosa e convidou o irmao para testá-lo. Novamente Mavutsi
nin avisa Kanarati: "Nao deixe ele arranhar voce, proteja a pele com 
casca de árvore". Kanarati se vestiu comas cascas e mais urna vez se 
safou da armadilha do raivoso irmao. 

Passados alguns dias, novas provas. Kanarawari pediu ao irmao 
que carregasse um pau muito pesado, mas aconselhado pelo avo ele 
levou o cupim, que cuidou de comer o miolo do tronco. E assim su
pera, urna a urna, todas as provas: trouxe as taquaras para flecha, guar
dadas por perigosos mamaé; conseguiu os jenipapos, burlando a 
vigilancia do dono da árvore que mora nas águas e come gente; trou
xe o fumo do bem-te-vi, os chocalhos da cascavel, o machado de Túpa, 
os colares de caramujo da tribo caníbal, penas do gaviao que morava 
no alto de um jatobá, sempre levando mágicos auxiliares, sob a orien
ta9ao de vovó Mavutsinin. A certa altura, Kanarati cansou-se de tan
ta persegui9ao. Fez um veado com chifres .bem. pontiagudos, 
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" escondeu-o no mato e convidou Kanarawari para ir com ele ca9ar. Fur
tivamente, espantou o bicho em dire9ao a Kanarawari que foi morto a 
chifradas. Kanarawari foi punido por desejar tanto mal a Kanarati e, 
de vítima, tomou-se assim culpado. Livre das a1nea9as, Kanarati ca
sou-se com a jovem viúva, aquela cuja vagina era igual a urna flor. 

Na visao do mundo Kamaiurá, índio bom é aquele que "traba
lha bem na ro9a, é bom pescador, é carinhoso, trata bem a gente, fica 
amigo, respeita os outros, nao fala besteira, é alegre, fala mole, nao 
tem ciúme, nao bate no filho, dá comida, leva peixe para os outros, dá 
muito presente, ajuda a gente, dá tudo". Para as mulheres, as maiores 
qualidades sao: "Trabalha muito, trabalha betn, levanta cedo, nao tem 
ciúme, é carinhosa com os filhos, nao bate nos filhos, manda levar 
comida para os outros, dá presente para amigos e irmaos" (Junqueira, 
1979: 90/91 ). 

Ao lado dessas qualidades que idealmente deveriam iluminar 
todas as condutas, há também urna expectativa generalizada de que 
todas as pessoas devem casar-se. Evidentemente, "o homem pregui90-
so nao precisa se casar, pois nao tendo ro9a nao necessita da mulher 
para ajudá-lo, para fazer-lhe comida, para arrancar mandioca. O casa
mento é para índio trabalhador, que sabe pescar, ro9ar e ca9ar" (ibí
dem). Espera-se ainda que o casal gere filhos : homens, para conduzir 
a vida política, económica e espiritual; mullieres, para serem dadas em 
casamento. Num nível mais genérico, considera-se bom um número 
elevado de filhos, de cinco a dez. O que é coerente com a aspira9ao 
masculina de ter em volta de si urna família numerosa que ajude a sus
tentar seu prestígio. Nesse sentido, quanto maiores forem as aspira9oes 
políticas do homem, maior será o número de filhos idealmente dese
jados. Mas, em se tratando de urna defini9ao de inten9oes pessoais, 
esse número oscila entre dois e quatro. A op9ao por urna família pe
quena repousa na justificativa de que "os filhos dao muito trabalho" 
(Junqueira e Camargo, 1971: 11). 

Na época desta pesquisa, os Kamaiurá exibiam um tamanho de 
' família próprio do Primeiro Mundo: o número médio de filhos vivos 

por mulher nao solteira na aldeia, em grande maioria ainda em perío
do reprodutivo, era de 2,4. Muitos fatores indicavam que o projeto do 
tamanho da família era construído a partir de urna decisao livre era
cional. 

so 

, 
E possível distinguir na cultura Kamaiurá normas e valores que 

limitam as rela9oes sexuais em certas ocasioes e, por for9a disso, afe
tam o número de filhos, independentemente de inten96es pessoais. Há, 
também, fatores que afetam a concep9ao e a fertilidade. 

A pessoa viúva nao pode casar-se no período de luto, cuja du
ra9ao varia de acordo com o calendário cerimonial e que pode alcan-
9ar mais de um ano. A regra nao consegue impedir rela9oes sexuais 
fortuitas, mas condena a gravidez de viúvas. · 

O homem que se inicia na pajelan9a <leve observar um longo 
período de abstinencia sexual, sob pena de ter seus poderes afetados 
ou mesmo contraír doen9a fatal. Essa restri9ao é mais severa que a ali
mentar, também bastante rígida, e de certa forma limita o aparecimento 
de novos pajés. Em meio a competi9ao no terreno espiritual, o poder 
de alguns pode ser colocado sob suspeita, alegando-se terem infringido 
a regra durante a inicia9ao ou-estarem poluídos por rela9oes com mu
lher. Ao desejo de maior prestígio <leve corresponder maior for9a de 
vontade, condi9ao básica para o hornero contar coma ajuda dos ma
maé e se destacar no mundo dos mortais. Os lutadores de huka-huka 
sofrem restri9oes semelhantes durante o período das competi96es, urna 
vez que as rela96es sexuais debilitam o homem e mesmo esgotam 
sua energía. O potencial poluidor que toda mulher carrega tem como 
alvo, consciente ou nao, a for9a do companheiro. Os grandes lutado
res, em geral no vigor dos seus 20-25 anos, aprendem muito cedo a re
nunciar ao prazer momentaneo em troca do reconhecimento social., 

Após o parto, a mulher <leve submeter-se a um período de abs
tinencia sexual, de cerca de um ano. Esse período é inuitas vezes cer
cado de atritos familiares, iniciados de fato nos últimos meses da 
gravidez. A freqüencia das rela9oes sexuais geralmente tende a dimi
nuir a medida que a gravidez progride, de forma que, quando o mari
do se ve liberado das restri95es alimentares mais severas, um ou dois 
meses após o parto, ele dificilmente se priva da companhia de outra 
mulher. Diante disso, a esposa enciumada pode abreviar seu recolhi
mento e, antes que o filho comece a dar os primeiros passos, deixa..:.se 
seduzir por algum encontro amoroso. 

Urna última característica cultural que r~stringe a freqüencia das 
rela96es sexuais refere-se a liberdade da mulher casada de recusar re
la96es como marido. O status de casada nao a obriga a urna rela9ao 
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.. momentaneamente nao desejada, mesmo porque o sexo deve ser pra
ticado como coisa prazerosa e compartilhada. 

A rela9ao entre mae e filhos é cercada de carinho. A amamen
ta9ao se prolonga por u1n ano, pelo menos. Em nenhum momento a 
crian9a é for9ada a parar de mamar. Quando ela come9a a ensaiar os 
primeiros passos, a mae pergunta se ela quer por a língua para fora a 
fim de receber o remédio que elimina a vontade de mamar. Nessa ida
de, geralmente ela se recusa, e sua decisao é respeitada. A medida que 
cresce e ganha mais liberdade de locomo9ao, tende a mamar cada vez 
menos e antes dos tres anos de idade aceita de bom grado que esfre
guem o inseto na ponta da língua, libertando-se de urna vez do peito 
da inae. O respeito dos adultos pelo desejo infantil tem urna conseqüen
cia ünprevista, mas que se harmoniza como projeto de ter poucos fi
lhos: ajuda a restringir a concep9ao, urna vez que durante o 
aleitamento a fertilida.de das mulheres tende a diminuir. 

As situa9oes apontadas até agora podem afetar o tamanho da 
família, mas de modo alheio as inten9oes dos parceiros, pois atuam de 
modo direto apenas na redu9ao temporária das rela9oes sexuais ou no 
alargamento do período em que a mulher tem chances menores de en
gravidar. Nenhuma delas pode ser vinculada a um projeto de consti
tui9ao de família pequena. É de se supor que dificilmente esses fatores 
que atuam indiretamente sejam capazes de, por si sós, afetar o núme
ro de filhos. Basta percorrer os registros etnográficos para facilmen
te encontrar sociedades indígenas que valorizam urna família 
numerosa, contam com muitos filhos e, ao mesmo tempo, adotam res
tri9oes a atividade sexual, semelhantes as Kamaiurá. Resta entao ve
rificar a existencia de normas e valores que afetem de modo 
intencional a fertilidade feminina. 

A relativa obscuridade da mulher Kamaiurá nas esferas de maior 
proje9ao social impede que se tenha acesso imediato aos níveis onde 
ela desempenha com desenvoltura certos papéis. É dentro da limitada 
esfera doméstica, em meio a atividades rotineiras e mesmo banais, que 
ela recebe, e posteriormente passa adiante, um conjunto de conheci
mentos tradicionais que lhe permitem ser dona do próprio corpo. Mui
to cedo aprende que o uso do seu corpo é só por ela controlado, nao 
havendo motivo que a obrigue a acederas propostas masculinas. Numa 
sociedade que valoriza acima de tudo o desempenbo masculino, con-
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cedendo-lhe prestígio e poder, nao deveria ser fácil para a mulher en
contrar espa90 para se abrigar dos seus mandos e, mais ainda, negar
lhe um pedido. Entretanto, a cultura Kamaiurá parece validar caminhos 
distintos para o ho1nem e a mulher, ambos responsáveis pela perpetu
a9ao da sociedade: a gestao dos negócios da comunidade a cargo do 
homem; o controle da reprodu9ao biológica sendo garantido pela mu
lher. Em certo sentido, deposita na mao dele o presente e, na dela, o 
futuro. Esse reconhecimento nao elimina de todo a subordina9ao e 
tampouco garante liberdade igualmente partilhada, mas permite a exis
tencia de áreas de comando próprias. A cada gera9ao é possível que 
se altere a qualidade do diálogo entre as partes, suas perdas e ganhos. 

Por esse motivo jamais ocorreria ao hornero for9ar a mulher a ter 
rela9oes sexuais com ele. Como dona do próprio corpo, nada a obri
ga a um ato nao desejado. Os constrangimentos que ela enfrenta em 
outi"os domínios sociais sao aqui inexistentes. Sabiamente, o homem 
sente vergonha de insistir, mas ele pode, é claro, procurar seduzi-la por 
meio de feiti9os e vira ter sucesso. Do lado das mulheres, nao tenho 
registro de nenhuma que tenha recorrido a esse inétodo de conquista. 

As mulheres afirmam fazer uso de ervas para evitar a concep9ao 
e garantir maior espa9amento entré urna gravidez e outra. Seriam ver
dadeiros anticoncepcionais usados com regularidade. Mas como a vida · 
sexual é sujeita a imprevistos e improvisa9oes, em quase todas socie
dades, pode ocorrer urna gesta9ao indesejada. Mulheres momenta
neamente sem marido ou cujo marido esteve ausente por um período 
longo ·de tempo recorrem a práticas abortivas, que geralmente conju
gam ingestao de drogas a base de ervas e massagens abdominais. Nao 
há qualquer condi9ao de se dar a luz urna crian9a sem pai, sem um 
homem que esteja legítimamente investido dessa tarefa. Em vista dis
so, tanto a mulher solteira como a casada orientam seu comportamento 
dentro do padrao de liberdade sexual culturalmente aceito, mas nao 
transgridem as regras que regem a forma9ao da família e a inser9ao da 
prole na estrutura social. 

Quando os anticoncepcionais e as técnicas de abortamento fra
cassam, resta aguardar o parto e, sem mesmo seccionar o cordao um
bilical, enterrar o recém-nascido juntamente com a placenta. O 
infanticídio é eticamente aceito como forma de impedir a sobreviven
cia daqueles sem lugar na sociedade. O mesmo procedimento é ado-
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" tado com recém-nascidos defeituosos e coro gemeos. Por razoes mí
ticas, teme-se que os gemeos sejam urna imagem terrena de Kwat e 
Yai, respectivamente Sol e Lua, netos de Mavutsinin, que apesar de 
terem temperamento e personalidade diferentes sempre souberam equi
librar suas rela9oes, cientes da sua enorme responsabilidade de man
ter o universo. A réplica nascida em forma de gemeos humanos, 
carente de poderes sobrenaturais, poderia se desentender, amea9ando 
ou mesmo destruindo o equilíbrio que sustenta o mundo. 

Durante sua vida fértil, a mulher faz uso dessas práticas também 
como maneira deliberada de planejar o tamanho da família e evitar um 
nascimento indesejado (Junqueira e Camargo, 1971: 10). Assün, as 
conseqüencias reprodutivas do ato sexual sao avahadas a partir de urna 
visao globalizante dos interesses sociais e culturais. Livres de urna 
concep9ao fatalista, homens e mulheres ficam investidos da tarefa de 
garantir a existencia e a reprodu9ao do mundo Kamaiurá. 

\ 

Ajustando o foco 

A compreensao sobre a sociedade indígena é sempre limitada, 
mesmo em pesquisas conduzidas durante muitos anos. Nao é possí
vel estudá-la em seus próprios termos, captando o sentido que seus 
membros dao aos diversos fenómenos e dimensoes da realidade. Um 
povo que co1npacta sua história na memória, nos mitos e nas cerimó
nias para assegurar a sua perpetua9ao, seguramente vive a realida
de de modo diferente de quem, por for9a da escrita, livra-se dessa 
tarefa ou mesmo, em alguns casos, ignora a própria história. Assim, 
nós e eles, somos portadores de maneiras diversas de ver o mundo e 
de reagir <liante dos fatos. A acentuada diversidade das experiencias 
culturais coloca entre nós urna verdadeira muralha que afeta e mesmo 
dificulta o diálogo. É como se existissem diversos caminhos para en
cadear o pensamento, cada qual regido por urna lógica própria. 

Esse assunto já foi objeto de muito debate envolvendo lingüis
tas e antropólogos. A controvérsia central, numa breve síntese, gira
va em tomo da indaga9ao: "Se o pensamento é estruturado pela língua, 
línguas diferentes geram formas de pensamento igualmente diferen
tes?" A maioria dos lingüistas, creio, considera que as línguas se equi-
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valem, poi'S cada qual embora use recursos diversos consegue desem
~enho semelhante. Outros, contudo, apontam para outra dire9ao: as 
línguas além de serem instrumentos para descri9ao de eventos sao, ain
da, mode~adoras de eventos (Whorf, 1956, apud Feyerabend, 1977: 
362). Assun, segundo Whorf, a língua nao seria simplesmente um sis
tema para veicular idéias, mas um aperfei9oador de idéias ( op. cit.: 
412). Em conseqüencia, falantes de línguas acentuadamente diversas 
seriam impelidos por suas respectivas gramáticas para diferentes tipos 
de observa9ao e para aprecia9oes diferentes de fenótnenos externa
~ente similares, pois a distancia entre as respectivas línguas os leva
na a co~cep9.oes do inundo bastante diversas (op. cit.: 221). · 

Ha mu~tas déca?as, as idéias de Sapir (1966) e Whorf (1956) 
sobre a rela9ao entre hngua, cultura e pensamento, sao lembradas tal
vez apenas como curiosidades passadas que pouco tem a ver com as 
modernas abordagens antropológicas e lingüísticas. Mesmo assim é 
útil percorrer teorías fora de uso, em busca de idéias sugestivas. N~s
te caso, o debate sobre língua e pensamento permite conjeturar acer
ca da existencia de muitas manifesta9oes da racionalidade humana 
cada qual produto de circun~tancias históricas e sociais específicas: 
C~ptar essa racionalidade, ou melhor, esse idioma do pensamento, 
exige abordagens sucessivas; cada qual fomecendo visoes co1nplemen
tares que, superpostas, permitiriam urna capta9ao mais fiel ou menos 
~r?.sseira, do, modo de ser do povo e~ questao. Um campo Úmitado de 
ide1as, que so pode gerar perguntas igualmente limitadas <leve deixar
se substituir por urna visao mais inquieta e, é be1n verd~de com me-

, ' 
nor n~mero de certezas. Foi com essas preocupa9oes que se buscou 
organizar o presente texto que retrata algu1nas das peculiaridades da 
cultura e d<.> modo de pensar Kamaiurá. 

Concluindo 

' . A guisa de conclusao, poderia ser relembrado que urna parte 
t~po~a~te da vida na aldeia gira em tomo de pelo menos tres eixos 
pnnc1pa1s: 

. 1) As disputas políticas pelos postos de maior prestígio e que 
ahmentam um fluxo constante de intrigas. A expressao "falar boba-
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r1 gem" indica urna falha de caráter própria dos opositores e significa 
levantar suspeitas infundadas, ameac;ar veladamente alguém, criar cli
ma de animosidade repetindo em lugares impróprios confidencias de 
outros etc. A acusac;ao de maior gravidade diz respeito a feiti<;aria, que 
é tanto um eficaz instrumento de ac;ao política como urna tentativa de 
controlar a proliferac;ao de poderes anti-sociais, originados numa es
fera cultural pouco estruturada. 

2) As cerimónias inter-tribais ocupam igualmente lugar de des
taque. Sao ocasioes ímpares para estreitar lac;os de solidariedade, atra
vés da troca de bens e da renovac;ao dos contatos, ou extravasar 
ritualmente mútuas hostilidades nas competic;oes esportivas. Algumas 
delas, como o K warip, organizam um conjunto de ritos que atuam 
como forc;as conservadoras da tradic;ao, tais como os que acompanham 
a seqüencia que vai da morte ao término do luto, ou ainda os que aju
dam a formalizar as alianc;as matrimoniais. 

3) Finalmente, o mundo dos espíritos, dos mamaé, e de outras 
entidades, garante o controle das forc;as que ameac;am o corpo e a alma 
e que se manifestam como poluic;ao e desordem. As relac;oes entre 
homem e mulher sao explicadas e justificadas a partir dos conhecimen
tos nascidos nesse universo, que é o lugar das manifestac;oes mais pro
fundas do espírito humano e onde sao esculpidos os sonhos da 
sociedade. 

Para finalizar, seria oportuno um último comentário sobre a si
tuac;ao da mulher. Poucos povos modernos conseguem garantir tao 
amplo domínio sobre o próprio corpo como o exibido pela mulher 
Kamaiurá. Ve-se que ela tem liberdade porque dispoe de informac;ao 
e conhecimento para tomar decisoes conscientes e porque também 
conta com o apoio da sociedade. A situac;ao é invejável principalmente 
se comparada com a que vigora no mundo capitalista, onde a mulher 
enfrenta severas limitac;oes. Mas urna reflexao mais detida pode nos 
levar a conclusao de que o domínio sobre o próprio corpo é um pro
cedimento tao óbvio quanto natural e que só assume dimensoes sur-

' preendentes por forc;a do contraste com o obscurantismo da nossa 
tradic;ao. Nesse sentido, a mulher que toma em suas maos o uso e o 
controle do próprio corpo exercita um direito que é inerente a consti
tuic;ao da pessoa. As sociedades que violam essa regra certamente se 
deixaram deformar no decorrer da história pela convivencia com 
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ideologías destinadas a validar modalidades de explorac;ao social. As
sim, nao servem de referencia, quando se busca compreender regras 
que vigoram em sociedades menos assimétricas e, portanto, mais igua
litárias. 

No conjunto da vida social, a mulher Kamaiurá tem participac;ao 
secundária e cercada de impedimentos. Nao tem acesso aos póstos de 
maior prestígio e poder e nao participa de modo destacado da vida ce
rimonial. Sua existencia transcorre em meio a repetitivas atividades 
domésticas, onde tem poucas oportunidades de ampliar seu horizon
te social e intelectual. Por estar excluída da parte mais rica da vida 
cultural, que é a esfera das pajelanc;as, dos exercícios espirituais e do . 
contato com o mundo invisível, ela deixa de ter acesso a urna fonte 
inesgotável de conhecimento e de um poder inacessível aqueles atados 
aos limites da sociedade e dos estados conscientes. 

Nao creio que nos inúmeros e variados arranjos que as socieda
des inventaram para definir o que entendem por natureza humana baja 
algum em que hornero e mulher partilhem a existencia em igualdade 
de condic;oes. Basta, entretanto, um olhar mais detido sobre o mundo 
feminino Kamaiurá, para que se perceba o poder considerável da mu
lher, derivado do controle que exerce sobre a reproduc;ao biológica do , 
grupo. E um poder de vida e morte e que, embora envolva a socieda-
de como um todo, manifesta-se de modo concreto no espac;o privado, 
no seio das relac;oes familiares. O poder masculino é mais visível, pos
sivelmente por estar associado a vida política e espiritual, esferas que 
chamam a atenc;ao do pesquisador. Mas no amago da sociedade, a re
lac;ao entre hornero e mulher <leve ser bem mais equilibrada do que o 
olhar do observador externo consegue captar. 

Clastres em suas agudas observac;oes sobre o mundo indígena, 
captou muito bem esse poder feminino quase invisível: 

A propriedade essencial das mulheres, que define integralmente 
seu ser, é garantir a reprodu~ao biológica e, mais ainda, social, da co
munidade. ( ... )Depende exclusivamente das mulheres que baja ou nao 
crian~as. É isto que garante o domínio das mulheres sobre a socieda
de. Em outros termos, desvenda-se aqui urna proximidade imediata 
entre vida e feminilidade, de tal forma que a mulher é, em seu ser, ser-
para-a-vida. (1982: 236-237) ' 
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Mae e filho Cinta Larga 
(foto Carmen Junqueira, acervo Museu da Cultura/ PUC-SP) 

Os Cinta Larga de Serra Morena 

Os Cinta Larga vivem nas terras· a leste do Estado de Rondónia 
e a noroeste do Estado de Mato Grosso, no Parque do Aripuana, cria
do em 1969. Os dados analisados neste texto foram coletados em Serra 
Morena de 1979 a 1986, em~onze viagens a área. 

Serra Morena fica na margem direita do río Aripuana, no mes
mo local onde, em 1969, se achava um acampamento de garimpeiros, 
posteriormente expulsos pelos índios. A Funai, aproveitando o barra
cao existente, estabeleceu ali um Posto Indígena de Atra9ao para pro
teger a área e fazer contato com os índios. Em dezembro de 1972 ocor
reram os primeiros contatos: dois funcionários encontraram um grupo 
de sete índios a caminho de um tapiri, com brindes. Segundo o rela
to, o encontro foi tenso, mas amigável, e os índios seguiram até o posto 
onde receberam alimento e presentes. Em retribui9ao, deixaram .fle
chas, cocares, colares (Puttkamer, 1968-1976, vol. III, p. 776). Um ano 
mais tarde, 68 índios moravam nas proximidades do posto. 1 Residiam 
em duas casas de planta oval, cobertas de palha de a9aí, com 40 me
tros de comprimento por 20 de largura. Dimensao talvez superesti
mada, mas que reproduzia o estilo das amplas moradias dispersas 
na floresta. 

Em 1976, mais urna casa é construída a imagem das demais. Os 
Cinta Larga estavam de fato senda atraídos, abandonando as aldeias no 
mato, ou melhor, transferindo-as para perto dos visitantes que exibiam 
generosidade e índole pacífica. Serra Morena passa entao a abrigar o 

l. Proc. FNl/524/74, fls 9 a 13, relatório n2 0 1/73 de 28/11/73 enviada ao admi
nistrador do parque pelo auxiliar da Frente de Atra9ao de Serra Morena. 
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posto indígena e tres aldeias. A idéia era morar perto do zereá ( cam
" po ), acompanhando o movimento da rotina indigenista, saciando a 

curiosidade e ao mesmo tempo o desejo de maior proximidade com a 
profusao de novos artigos, cujo fascínio já os atingira. 

Dois anos depois, o cenário era outro. Na primeira visita que fiz 
a área, pequenas casas de madeira substituíam as moradas tradicionais 
e apenas urna reproduzia o estilo abandonado, mas em versao reduzi
da e simplificada. Nos anos que se seguiram foi possível acompanhar 
a ocupa9ao do espa90 em Serra Morena, o arranjo e rearranjo das ca
sas ao longo da pista de pouso e a configura9ao que, ano após ano, pa
recía expressar inten9oes involuntárias dos moradores e suas rela9oes. 

Em maio de 1979, parte dos índios residia numa linha de casas 
na vizinhan9a da fannácia e da cozinha, em oposi9ao as casas dos fun
cionários. Cerca de 500 metros rio abaixo havia um outro conjunto, 
formando urna aldeia, que no ano seguinte foi abandonado. Seus mo
radores se fixaram a pouca distancia das casas dos funcionários. 

A cada ano urna renova9ao: casas sao demolidas, outras ergui
das, deixando-se paulatinamente de obedecer a antiga divisao. De lado 
a lado da pista de pouso surgem as moradas, ora atrás, ora ao lado das 
casas dos funcionários. Misturam-se os espa9os, os estilos; surgem 
interiores com divisao de cómodos, urna ou outra janela e porta com 
fechadura. O material de constru9ao nao se modifica: paus roli<~os ou 
tábuas de paxiúba para as paredes, cobertura de cavaco. Distinguem
se das casas da Funai mais pelo tamanho do que pelo aspecto. 

Em 1982, inaugura-se urna nova fase . Recursos or9amentários 
adicionais do Polonoroeste permitiram outras instala96es para o pos
to: constru96es de tábua de madeira serrada, lisa, plana, uniforme; te
lhado de alumínio, paredes pintadas. O conjunto formado pela escola, 
enfermaría e casa de funcionários sobressai na paisagem e contrasta 
com as casas indígenas que passaram a ter aspecto de pobreza e peque
nez. De um lado, as novas instala9oes simples, mas que parecem ma
jestosas frente as casinholas dispostas do outro lado, quase coladas 
urnas as outras. Ao final da pesquisa, quem chegava a Serra Morena 
vía que, a partir do rio, o lado direito da clareira fora reservado para , 
funcionários. Indios, só do lado esquerdo. Falava-se que a Funai de-
terminara a ordena9ao. 

De modo geral, as casas dos índios tem apenas um cómodo de 
10 a 12 m2, centro de várias atividades e usos. Serve de dormitório, 
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, 
cozinha, local de repouso, de reclusao das mulheres menstruadas. E ali 
que tem lugar as conversas mais sigilosas, os planos, os mexericos. No 
seu interior, as redes sao armadas lado a lado, sobre pequenas foguei
ras. Pelos cantos e pare9es misturam-se arcos, flechas, facoes, cestos 
com flocos de algodao, cocos de tucum, penas etc. Em meio a tudo 
isso, há lugar para as crías domésticas: cachorrinhos, patinhos, pintos 
e até pequenas corujas, quatis e filhotes recém-nascidos de caititu.· 
Confundem-se todos com restos de instrumentos quebrados, cascas de 
frutas, espinhas de peixe, ossos, trapos, que apenas ocasionalmente sao 
removidos do chao. Tais resíduos nao sao, entretanto, lixo; urn pouco 
de aten9ao permite conhecer os vários usos de cada unidade. Cranios 
de caititu, por exemplo, servem de pequenas mesas onde as contas de 
tucum sao recortadas; espinhas de peixe sao agulhas para a extra9ao 
de farpas, estrepes e espinhos. A medida que perdem a utilidade ou se 
acumulam em demasia, os r~stos sao entao varridos para fora da casa, 
dando lugar a nova acumula9ao. 

O número e a variedade de objetos produzidos ou adquiridos 
pelos Cinta Larga sao poucos, apesar das necessidades crescentes que 
passaram a ter depois do contato. Bens primordiais sao a rede, arco e 
flecha, facao, fuso, machado, o caldeirao para o preparo de mingau, e 
urna ou outra pe9a de roupa. Adornos plumários, flautas, colares, sao 
usados, trocados e substituidos constantemente. Parece haver indife
ren9a pela posse de objetos, sempre ao alcance das crian9as. E mes
mo os artigos de metal sao deixados fora da casa e até nas ro9as, onde 
enferrujam e perdem precocemente a utilidade. 

A perda de algum pertence nao acarreta grande transtorno. O 
que nao se tem, toma-se emprestado. Mesmo o furto é encarado com 
indiferen9a: comenta-se o fato com discri9ao, dado que nao figura 
como transgressao de maior importancia. Para o observador fica a im
pressao de urn desprendimento tranqüilo em rela~o aos bens materiais. 

Numa mesma casa reside pelo menos urna família nuclear - ma
rido, mulher e filhos - mas pode abrigar mais de urna esposa, além de 
outras pessoas. Há ocasioes em que um pequeno cómodo chega a aco
modar dez pessoas. 

As altera9oes no número de moradores acompanham a flutua9ao 
da popula9ao local. Parentes ou visitantes de outras aldeias sao distri
buídos pelas casas como se elas fossem dependencias de urna mesma 
e grande maloca. 
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" 
A popula9ao de Serra Morena altera-se com freqüencia, embo-

ra haja um conjunto de pessoas mais estáveis. Num mesmo ano, a po-
pula9ao pode dobrar em determinadas épocas e meses depois se 
reduzir a poucas famílias. Alguns saem para visitar aldeias de paren
tes, cidades, fazendas ou em expedi96es prolongadas pela mata. Visi
tantes chegam para firmar alian9as , reafirmar lealdade ou 
simples1nente a procura dos servi9os de saúde do posto ou de seus 
brindes, revelando a inarcada preferencia do Cinta Larga pelas andan-
9as e perambula96es. Tal mobilidade ajuda de certa forma a entender 
a sobriedade da posse material, mareante nesses índios, que significa 
nao acu1nular para evitar sobrecarga. 

Em 1981, fiz urna estimativa da popula9ao Cinta Larga, juntando 
aos dados que recolhi a informa96es de outros pesquisadores, e que 
deve estar bem próxima do efetivo total conhecido na época. 

POPULA<;ÁO CINTA LARGA EM 1981 

LOCALIZACAO HOME NS MULHERES TOTAL 

Área dos ríos Branco e Guariba 43 40 83 

Posto Indígena Roosevelt 20 20 40 

Maloca do Capitao Barroca 38 28 66 

Maloca do Canário 15 18 33 

Rio 14 de Abril 7 7 14 

Dispersos (vindos do P.I. Roosevelt) 20 27 47 

Posto Indígena Serra Morena 26 28 54 

Dispersos (vindos do P.I. Serra Morena) 5 5 10 

Total 174 173 347 

A popula9ao Cinta Larga nao deveria ultrapassar de modo sig
nificativo o total registrado acima, mesmo considerando que duas ma
locas localizadas pela equipe da Pastoral Indigenista da Prelazia de 
Rondonia nao haviam sido recenseadas e ainda que se admitisse a exis
tencia de outras malocas dispersas pela área, nao contatadas. Registros 
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populacionais recentes indicam um total de 943 indivíduos Cinta Larga 
distribuídos pelos diversos postos (Povos Indígenas no Brasil, 1996-
2000, p. 589-590). 

A mudan9a de funcionários do posto obedece a oscila96es seme
lhantes ao dos índios, embora por outras razoes. De 1979 a 1984, por 
exemplo, o posto teve nove chefes e o quadro de funcionários subal
ternos alterou-se de modo ainda mais acentuado. As substitui96es vao 
se sucedendo ao sabor de imprevistos: doen9as, mortes, atritos pessoais, 
quebra da disciplina funcional ou simplesmente inadapta9ao a área. 

Por ser o posto mais distante da sede do parque, Serra Morena 
é tido ta1nbém co1no o mais isolado. A co1nunica9ao regular restringe
se aos contatos diários com Riozinho através do siste1na de rádio. Da 
sede chegam as circulares, avisos, notícias administrativas e do posto 
partero os pedidos de abastecimento, solicíta96es para a retirada de 
doentes e um ou outro informe sobre o andamento dos trabalhos. Mas 
as panes no equipamento silenciam os· contatos com alguma freqüen
cia. O isolamento e a inseguran9a aumentam com a irregularidade dos 
voos de abastecimento. A sensa9ao de abandono é geral. 

A sociabilidade dos funcionários é pobre, restrita as rela9oes de 
trabalho, conversas rápidas na cozinha e troca de sinais de enfado e 
cansa90. O derradeiro recurso para avivar os vínculos com o mundo 
de fora é falar sobre ele. Parentes distantes sao lembrados; preocupa-
9oes com a mae viúva, o pai doente, a família sem notícia. Recorda-
9oes de festas religiosas, de empregos anteriores, agradáveis ou 
amargas, sao relatadas com nostalgia. 

Nas primeiras horas do día ou ao anoítecer, há outra forma de 
afugentar a solidao: os notíciários, as músicas, os recados pessoais 
enviados pelas emissoras de rádio que cruzam a Amazonia de ponta a 
ponta. Serve de consolo saber que muita gente também está isolada no 
mato. Ouvir notícias das grandes cidades estimula a imagina9ao, em
bora acentue a consciencia da distancia que separa os ouvintes dos 
sonhos que alimentam. 

As aspira9oes dos funcionários dividem-se entre ter maior como
dídade em Serra Morena e juntar dinheiro para as férias. As frustra9oes 
sao ínevitáveís. Urna malária mais resistente, Utn parto que inspira cui
dados, enfim, a necessidade de um intemamento em hospital em Ca
coal (RO) bastam para que os sonhos se desfa9am. Vao-se embora as 
poucas economías e chegam as <lívidas. · · 
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Assim, a vida no posto é sofrida de muitas formas, num tempo 
que se arrasta e que poucos resistem. Serra Morena nao tem qualquer 
densidade para o funcionário: é apenas mato, sempre se opondo a ci
dade. Isolamento e monotonía, para quem capta da regiao apenas o 
presente enquanto estreiteza e parcialidade. 

O Cinta Larga, ao contrário, enxerga na geografia da área sua 
história. Do río Juruena ao Machado vivem tribos que conhece apenas 
pelo nome, mas també1n os perigosos inimigos do passado de muitas 
lutas . As aldeias abandonadas com seus mortos, a grande pedra - mo
rada das gera9oes ancestrais - floresta e rios repletos de vida e regis
tros da resistencia contra o invasor, fixam a significa9ao profunda da 
realidade social; tudo isso sao marcos da história. Na ausencia das 
datas, é a geografia que registra e conduz ao passado. 

Mas o universo Cinta Larga nao se esgota em Serra Morena. 
Aberta como nunca aos contatos com o exterior, está próxima de fa
zendas, cidades e estradas, faces do mundo novo já incorporadas no 
roteiro das andan9as. Um intrincado conjunto de caminhos e trilhas, 
quase invisíveis, faz a liga9ao com toda a vizinhan9a, das aldeias as 
cidades. Numa viagem que fiz a regiao, em 1992, perguntei a um ín
dio Zoró que encontrei em Ji-Paraná como estava a liga9ao de Serra 
Morena com Juína. A resposta me deixou de boca aberta: "A estrada <leve 
estar boa, pois o Santana [automóvel] do Pio passa tranqüilamente!". 

A venda de madeira enriqueceu rapidamente alguns e desiludiu 
a outros. O pessoal que vivia em Serra Morena se renovou com nas
cimentos e casamentos, mas perdeu grandes figuras, co1no Lampiao, 
grande líder guerreiro, Atrop, jovem destemido que se encantou com 
o mundo branco, e muitos outros. Doen9as, assassinatos e outras tra
gédias acabaram muito cedo com a vida de vários índios. 

Este relato refere-se, portanto, ao passado e registra um peque
no aspecto da riqueza cultural Cinta Larga. Nao foi possível nenhuma 
atualiza9ao, mesmo porque depois do estreito contato que mantivemos 
por mais de mais de oito anos, nao tive coragem de voltar e rever os 

' amigos que sobraram. 
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Gestos e posturas 

Dificuldade comum a quem chega numa comunidade indígena 
é distinguir as pessoas pelo aspecto fisico. Á primeira vista, todos se 
assemelham, a ponto de ser~m confundidos. 

Em Serra Morena a impressao inicial é exatamente inversa. Nao 
se consegue perceber com facilidade os tra9os verdadeiramente co
muns. Há mulheres de pequena estatura, abaixo de l ,50m, outras· mais 
altas, acima de l ,60m. Quase todas de figura arredondada, quase gor
das, seios factos; urnas tantas esguias, de pernas longas e rosto fino. Os 
homens, musculosos, de estatura média brasileira, ganham um pouco_ 
de barriga ao envelhecer. Nao há franzinos, mas um ou outro é mais 
alto que a média, magro, de estrutura menos atlética. A cor da pele 
varia de clara, amarelada, aos tons mais escuros acobreados. Cabelos 
lisos e negros sao correntes, mas há também os ligeiramente ondula
dos e alguns com fortes reflexos vermelhos. 

Os homens usam um corte de cabelo arredondado, estilo pajem, 
com franja. Varia o comprimento, que nunca alcan9a os ombros. As 
mulheres ora deixam os cabelos longos, descendo pelas costas, repar
tidos ao meio, ora cortam extensa franja até as orelhas, ou mesmo re
petem o corte dos homens. Dentro desses estilos ocorrem altera9oes 
decorrentes do corte imposto pelo luto, que varia em fun9ao da proxi
midade relativa do parentesco. Veem-se entao as cabe9as raspadas, 
cabelos muito curtos ou cabe9as com chuma9os de cabelo cortados 
rente ao couro, deixando a mostra a nuca ou urna orelha. 

Nao se dispensa inuito cuidado aos cabelos que geralmente sao 
desalinhados, embara9ados e mal aparados. No día a dia, dá-se pou
ca aten9ao ao aspecto fisico. As roupas de que já aprenderam a gos
tar sao usadas indiferentemente sujas, limpas, rasgadas, novas ou 
encardidas. As poucas pe9as que tem vestem seguidamente, secas ou 
molhadas, até que se desfa9am em farrapos. 

Durante os banhos d~ río os corpos se igualam, menos pelos 
detalhes fisicos do que pela postura, pelos movimentos. Brincadeiras, 
maneiras de nadar, saltar, sucedem-se com gestos e ritmos semelhan
tes. A partir de entao, percebe-se o que de comum os aproxima a des
peito das diferen9as de aspecto. 

O caminhar é leve e ligeiro, pés um pouco voltados para dentro, 
o que parece dar estabilidade inclusive na dificil marcha sobre troncos 
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~ tombados. É raro perderem o equilíbrio. As mulheres, mesmo carre
gando pesada carga que sustentam nas costas com o auxílio de urna tira 
de embira que passam pela testa, movimentam-se com firmeza. Esse 
caminhar de cabe9a baixa e costas curvadas é comum no retorno da 
ro9a ou da coleta de castanha. Carregam. as crian9as de forma similar, 
mas sendo o peso menor ficam mais eretas e graciosas. 

\ 

O caminhar do homem é mais desenvolto, principalmente quan
do carrega apenas sua arma; ainda assim fica a impressao de que tam
bém inclina o corpo um pouco para frente. Essa postura é mais nítida 
nas dan9as quando flexionam os joelhos, marcando o ritmo com pas
sadas. Mesmo o uso do cinturao de entrecasca nao impede que o tron
co se projete, ligeiramente inclinado. 

Nesses e em outros detalhes, os moradores de Serra Morena se 
aproximam de tal forma que as vezes se torna dificil identificá-los a 
distancia, nao fosse a cor da roupa ou algum adorno costumeiro. 

Divisao do tempo 

A vida comunitária é variada, cheia de acontecimentos imprevis
tos que se desenrolam com dura9ao desigual. Ca9adas, expedi95es de 
coleta, andan9as, sao intercaladas por períodos de permanencia pa
chorrenta na aldeia, até que nova onda de necessidade ou curiosidade 
desperte o indivíduo ou a família. O movimento poderia ser qualificado 
como pendular, nao fosse a irregularidade do intervalo entre os mo
mentos de satisfa9ao e os de desejo. A relativa ausencia de ritmo pro
tege a comunidade da rotina continuada, tao comum em muitas aldeias. 

Essa peculiar divisao do tempo faz com que a comunidade se 
aproxime da monotonía, mas sem a ela se entregar, pois inesperada
mente a repeti9ao é cortada por acontecimentos imprevistos que se 
esgota1n ao serem vividos, lembrados e relembrados num novo ciclo 
de monotonía. Nas falas e conversas é constante a reiterac;ao. Repete
se o relato de um fato várias vezes, em frases ligeiramente diferentes. 
Novos conteúdos sao introduzidos de modo espa9ado, vagaroso, como 
se a inten9ao fosse sempre assegurar clara compreensao e memoriza-
9ao de tudo que é <lito. Urna explicac;ao para isso seria que, na ausen
cia da escrita, a fala respondesse simultaneamente pela comunica9ao 
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e pela fixa9ao do que se relata. Nesse caso, o caráter repetitivo da pro
sa, longe de ser estilo pessoal ou defeito de comunica9ao, desempe
nharia fun9ao de impregnar a memória daquilo que nao deve ser es
quecido. Independente dessa ou de outra explica9ao, o certo é que o 
tempo da fala, do mesmo modo que o tempo do viver social, incorpora 
divisoes de caráter mais qualitativo do que propriamente quantitativo. 
É um tempo que se dilata ou contrai a merce da conveniencia social. 

O lazer, o prazer e a ira sao vividos e consumidos até onde for 
possível. Nao se deixa de gozar profundamente urna situa9ao em tro
ca de pequenos gozos futuros. Inversamente, tudo que é enfadonho 
tem seu tempo abreviado. Os jogos e brincadeiras que se prolongam 
em demasía, o prazer de tudo consumir~ sem ser glutao, o rai:icor que 
se alimenta anos a fio para enfim explodir em agressao violenta e in
suspeitada, sao todos eles momentos desse tempo. O intervalo que os 
contém pode parecer longo ou intenso demais para o observador ex
terno e daí a impressao de inútil e cansativa repetic;ao, seguida de rup
turas imprevistas. o cotidiano corre o risco de ser apreendido como 
submerso numa rotina aborrecida, sacudida por fatos inesperados. Essa 
seria urna visao pobre porque parcial, pois a dura9ao excessiva é ape
nas o tempo dilatado, nada máis que o prolongar das coisas importan
tes para a comunidade. 

Expressao desse estranho exercício de brincar com o tempo é, 
por exemplo, o trabalho na ro9a, recortado de momentos de lazer e 
conversa, como se a inten9ao fosse aproximá-lo da coleta, das expe
dic;oes de ca9a, ocasioes repletas do imprevisto <litado pela natureza. 
De modo similar, fatos importantes sao retirados do tempo e revividos 
de acordo com a vontade e a imagina9ao da comunidade. 

Boa parte das tarefas de produ9ao se liga ao regime da nature
za, subordinando-se em linhas gerais as esta9oes e fenómenos conco
mitantes. Evidentemente, tanto a ca9a como a coleta, a pesca e a 
agricultura, se harmonizam com as condi9oes naturais, que indicam os 
períodos mais propícios a cada atividade. Mas o caráter cíclico desse 
movimento nao determina o ritmo da vida social, exceto em linhas 
muito gerais. 

O início da esta9ao seca, por exemplo, é o período propício para 
as derrubadas de mata e a retomada da extra9ao da borracha. Surge a 
oportunidade de coletar castanhas verdes, larvas _de coco, lagartas da 
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' " castanheira. A medida que as águas dos rios e igarapés baixam, a pesca 
de anzolé mais fecunda e o timbó pode ser usado em alguns bra9os 
de rio. No ponto alto da esta9ao, a ca9a de aves que se alimentam de 
frutos silvestres cede lugar a ca9a notuma de animais que freqüentam 
os "barreiros", áreas lamacentas vizinhas das águas. Iniciam-se as quei
madas e, na floresta, castanhas maduras caem ao solo. As primeiras 
chuvas sao o sinal do início do plantío e as águas de dezembro abrem 
a esta9ao do milho, do caju e cacau silvestres, do mel. 

A tecnología relativamente simples impoe ao Cinta Larga a ne
cessidade de urna observa9ao atenta e continuada dos processos natu
rais para que o trabalho seja fecundo. Conhecer a natureza significa 
também ter condi9oes de poupar trabalho. Nesse sentido, procura-se 
sempre que possível investir esfor90, seja na ca9a, na coleta, com al
guma garantía de um retomo gratificante. O mundo das ervas, dos fru
tos, da ca9a, do mel, nao se oferece livremente e, para conquistá-lo, 
primeiro é preciso conhece-lo. Mas nada sugere que daí decorra subor
dinac;ao da vida social a cadencia das esta9oes, das fases lunares ou da 
biología animal. A tecnología simples nao determina urna sujei9ao 
básica e inevitável ao ritmo da natureza. 

A marca característica das atividades produtivas em Serra Mo
rena é também a descontinuidade. O encadeamento do fazer social é 
tao imprevisível quanto a dura9ao de seus momentos. Excursoes de 
ca9a e coleta tanto sao intercaladas por longos períodos de lazer como 
podem suceder-se quase ininterruptamente; no auge da época do plan
tío nada impede que o trabalho seja interrompido para dar lugar a urna 
expedic;ao de coleta que pode durar horas ou dias. Mesmo na aldeia, 
o descanso, as tarefas artesanais, as manifestac;oes artísticas se suce
dem sem que seja possível prever sua ocorrencia. O plano de vida nao 
se distingue pela ordenac;ao regular dos afazeres, mas pela diversida
de das iniciativas possíveis. Dificilmente se pode falar no ritmo da vida 
tribal, pois em quase tudo há ausencia de regularidade. Eventos nao se 
repetem em cadencia e tampouco em intervalos regulares. Mas as di-

' ferentes atividades nao resultam num cotidiano fragmentado e sem 
nexo, mas compoem um projeto de existencia que define o bem estar 
do indivíduo como alvo privilegiado. Desse modo, as tarefas produti
vas se realizam no tempo do fazer social, na intensidade que se har
monize com o plano mais geral da comunidade. 
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Parte significativa do tempo em Serra Morena é usado para la
zeres como conversas, banhos no rio e brincadeiras. A cada atividade 
mais intensa, como a ca9a e a pesca, corresponde um período prolon
gado de descanso. Dorme-se a qualquer hora, do mesmo modo que se 
passeia bastante. Quanto 111aior o exito numa ca9ada, por exemplo, 
maior o consumo e a redistribui9ao. Consome-se com a despreocupa-
9ao de quem tem assegurada a obten9ao de alimento. Aos momentos 
de abundancia de carne e peixe, seguem-se outros de escassez, quan
do a comida se limita aos produtos da roc;a. A insistencia das mulhe
res, e em alguns casos urna insistencia enérgica, faz com que o ca9ador 
abrevie seu descanso e saia a procura de carne. 

É enorme o prazer com que se alinientam: sem voracida4e, apre
ciando cada mordida e com a disposi9ao de tudo consumir. Frutas, cas
tanhas ou um simples peda90 de cará sao degustados pausadamente. 
Improvisam colheres com pequenos pedac;os de palha dobrada para 
lambiscar o mel que assim é consumido quase que gota a gota. Quanto 
mais apreciado o alimento, mais demorada é a apreensao do sabor. E 
como se opera9oes lentas tomassem possível reter ou prolongar o pra
zer experimentado. 

Evidentemente, o objetivo do trabalho é satisfazer algumas ne
cessidades do grupo, o que significa prover a comunidade de alimen- · 
to, de matéria-prima, seus respectivos artigos de uso e remédios. 
Cumprida essa finalidade, o trabalho se interrompe. A quantidade do 
que é produzido é afetada de perto pela disposic;ao do produtor. Nao 
há definic;ao prévia do tempo a ser gasto no trabalho. E o resultado 
farto de urna ca9ada ou pescaría pode ser motivado por condi<;oes na
turais favoráveis ou pelo maior esfon;o despendido pelo trabalhador. 
De forma similar, caso o produtor nao se disponha a urna tare fa mais 
intensa, a quantidade do que produz pode ser inferior as expectativas 
imediatas do grupo familiar. Disso resulta que nao se come bem todos 
os días, mas tampouco há carencia continuada de alimento e a descon
tinuidade na produ9ao faz variar o nível de satisfac;ao alcan9ado. Boa 
parte dessa flutua9ao se deve a um fator de caráter muitas vezes indi
vidual, que é a disposi9ao do produtor. 

Na comunidade ninguém trabalha alérn do que deseja. É bem 
verdade que se valoriza a fartura, o bem-estar da família, mas na mes
ma proporc;ao que o direito individual de definir o limite do esforc;o 
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"' fisico a ser empregado. Aí reside um problema delicado da rela9ao 
entre o ideal de auto-suficiencia do grupo familiar e as características 
do processo de socializa9ao que estimulam o indivíduo a se defender 
de qualquer agressao a sua pessoa. 

A auto-suficiencia do produtor nao pode ser compreendida sem 
que se considere a base social que lhe dá forma. Nao se trata de inda
gar se o resultado do trabalho assegura a sobrevivencia da família ou 
do grupo, pois está claro que o faz, mas de apreender o que está em 
jogo no processo de reprodu9ao: o que se quer reproduzir quando se 
atribuí ao indivíduo espa90 tao amplo de liberdade no trabalho. 

Trata-se, sem dúvida, de garantir a descentraliza9ao da produ9ao 
e, no limite, desestimular la9os de dependencia económica exteriores 
ao núcleo familiar. Com isso, a distribui9ao, colabora9ao e reciproci
dade emergem como práticas carregadas de solidariedade fundada no 
parentesco e, também, no exercício de sociabilidade entre produtores 
independentes. 

A distribui9ao e a divisao sexual do trabalho abrem campo a re
ciprocidade dentro da fa.mília e entre diferentes famílias. A auto-sufi
ciencia de cada unidade, longe de ser o limite que encerra a família, 
é o disparador da dinamica social que se instaura através da seqüen
cia produ9ao-distribui9ao-reciprocidade. 

Organizac;ao do trabalho 
, 
E possível distinguir duas modalidades de organiza9ao do traba-

lho: expedi9oes que reúnem urna ou mais famílias; atividades que se 
realizam individualmente ou com um ou dois parceiros. 

As expediqoes podem durar horas, dias, semanas ou meses e, 
embora organizadas com um objetivo específico, algumas se desdo
bram em longas andan9as. No mais das vezes, as famílias partem de 
canoa ou embrenham-se na mata, acampam em abrigos provisórios que 

' pontilham as áreas próximas dos melhores locais para a ca9a ou a pes
ca. As expedi9oes sao organizadas para coletar mel, castanha, matéria
prima para o artesanato e um ou outro alimento da esta9ao como frutas 
ou larvas. Há também os passeios que visam ao consumo farto, em 
plena mata, do produto das ca9adas ou pescarias. As expedi9oes de um 
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modo geral parecem constituir o núcleo central do estilo de vida Cin
ta Larga e que, de certa forma, contrastam coma rotina de vida na al
deia. Significam a quebra da monotonía do convívio comunitário. 

As atividades indiv_iduais ou que reúnem poucos parceiros sao 
a pesca, as saídas para a ca9a nas redondezas, o trabalho na ro9a e, nos 
últimos anos, a extra9ao da borracha. Sao tarefas que se realizam em 
poucas horas, sem periodicidade previsível. Alternam-se entre si ou 
sofrem longas interrup9oes para dar lugar as expedi96es, ou ao· lazer 
e produ9ao de artesanato. Essas atividades ensejam maior sociabilida
de comunal, mas expoem o grupo a desaven9as ínter-familiares. No 
mais das vezes, atritos gerados na aldeia sao esvaziados, ao menos. 
ternporariamente, com a saída das expedi9oes. 

Vida familiar. e vida comunitária 

Nao há urna separa9ao nítida entre a vida familiar e a comuni
tária. A intimidade experimentada no interior da casa se articula dire
tamente com o sentimento de identidade grupal, nao havendo muito 
espa90 para o que entendemos- por privacidade. A casa é um lugar de 
descanso, do mesmo modo que a sombra de urna árvore, as praias do 
rio. Talvez seja um lugar cómodo para certas modalidades de trabalho 
por abrigar os pertences da pessoa. Mas, nem por isso, ela se fecha 
para o exterior e a intimidade que propicia é semelhante a encontra
da dentro da floresta. 

Nao muito distante da aldeia, vários locais da mata servem de 
refúgio. É fácil identificá-los: sao espa9os mais abertos, limpos de ve
geta9ao rasteira, com vestígios de fogo, restos de alimento, enfim, si
nais da presen9a do homem. Alguns deixam suas casas e lá se 
acomodam, entalhando madeira, adornando flechas. Passam horas con
versando, embelezando objetos, no ambiente acolhedor da floresta, 
longe do calor da clareira. Praticamente, nenhuma saída da aldeia pas
sa despercebida. A pergunta "Men a?" (que literalmente significa ."o 
que é?", mas corresponde a "o que se está fazendo?") substituí o cum
primento entre as pessoas que se cruzam no pátio. A resposta, mesmo 
vaga ("gara kui ... " , ou se ja "ali no mato ... "), permite conhecer o ob
jetivo do outro e nada impede que se o acompanhe. 

71 



" A arte de criar 

Algumas atividades artesanais se realizam tanto fora como den
tro da casa e no intervalo entre expedi9oes, sem regularidade previsí
vel. Os objetivos a alcan9ar parecem ser a funcionalidade e a beleza 
e as tarefas sao executadas lentamente, em meio a conversas e com
para9oes. As mulheres durante o período menstrual e as meninas em 
reclusao pubertária empregam boa parte do tempo na confec9ao de 
colares e pulseiras. A aproxima9ao das festas pode estimular a inten
sifica9ao desse trabalho. 

A divisao do trabalho no tocante ao artesanato é marcada e ape
nas a flauta transversal é produzida e usada tanto pelo homem como 
pela mulher. Esse é um dado interessante, porque os Cinta Larga sao, 
de fato, urna comunidade de músicos. Praticamente todos tocam flauta 
transversal , inclusive meninos e meninas e, apesar das limita9oes re
lativas do instrumento, as melodías básicas desdobram-se em interpre
ta9oes individuais. A marca pessoal se estende, aliás, a todo artesanato. 
Sao capazes de identificar com facilidade o produtor de cada pe9a em 
particular. As técnicas pouco variam, mas de alguma forma a marca do 
artesao fica impressa no que produz. A originalidade que individualiza 
os objetos está presente na produ9ao, desde a sele9ao da matéria-pri
ma até as solu9oes técnicas e estéticas encontradas. 

A comunidade acompanha cada etapa do processo, os exitos e 
os fracassos que cercam as opera9oes. Quando finalmente o artesao dá 
por encerrada a tarefa, o objeto revela e condensa, em pequenas mar
cas, toda a trajetória de sua produ9ao. Nesse sentido, cada objeto é 
único e representa o trabalho concreto e a habilidade específica de 
determinado produtor, qualidades que o distinguem dos demais que 
igualmente produzem e registram a individualidade nos objetos cria
dos. Nao há objetos anónimos e todos carregam a experiencia, por 
pequena que seja, do trabalho pessoal levado a efeito na comunidade. 
Num sentido amplo, trocar significa transferir a outro um pouco de si 
próprio, impresso no trabalho e na habilidade inerentes a produ9ao. 

Marido e mulher sao parceiros que constantemente pennutam. A 
divisao sexual do trabalho os coloca na situa9ao de sempre trocar ma
teriais e objetos, para assegurar a continuidade do núcleo familiar. 
Nessa e em outras circunstancias o equilíbrio da troca reside na exis-

tencia de dois movimentos - o de dar e o de receber - e nao no con
fronto quantitativo da energía humana investida em cada produto. 

A lista daquilo que produzem é pequena (colares, pulseiras, ar
cos, flechas, cestos, adornos plumários e de palha, instrumentos de tra
balho, panelas de ceramica, redes etc.). Apesar da introdu9ao de 
artigos industrializados, esses bens sao produzidos com regularidade, 
em fun9ao da necessidade de uso, e raramente circulam no interior da 
comunidade local. 

Arranjos matrimoniais 

Um primeiro encontro comas famílias revela alguma variedade 
com rela9ao ao número de seus membros mais estáveis. Marido, mu
lher e filhos é o arranjo mais .comum, eventualmente ampliado coma 
presen9a de um ou outro dos genitores, ou de um irmao solteiro do 
marido, ou ainda de urna segunda esposa recém-chegada e em fase de 
adapta9ao. Assim, podem-se encontrar numa mesma aldeia conjuntos 
de maior ou menor densidade formando o que comumente se denomi
na família. Mas há determinada composi9ao que acaba por chamar a 
aten9ao, nao tanto pela freqüencia com que ocorre, mas pela interes
sante composi9ao que apresenta. 

Além do homem, tres mulheres marcam presen9a no lar: urna 
quase idosa, outra jovem e finalmente a última tal vez alcan9ando a pu
berdade. Sogra ou mae, esposa e fi.lha? Essa é a primeira suposi9ao do 
observador habituado a arranjos orientados por idade e gera9ao. Mas, 
de fato, estao ali tres esposas de um mesmo hornero, compondo um 
tipo de família que poderia ser denominado "padrao tradicional pleno", 
o qual reúne em tomo de um só hornero arranjos matrimoniais aceitos 
pela cultua, mas que dificilmente podem ser observados em sincronía. 

A uniao com a mulher mais velha se dá da seguinte forma: o pai 
eventualmente transfere ao filho solteiro (biológico ou classificatório) 
urna de suas mulheres, talvez a mais antiga ou a mais velha com que 
esteja vi vendo no momento. O rapaz, embora jovem, inicia urna vida 
regular de homem casado com ela, podendo v_ir a ter filhos (gráfico l ). 
Mas seu casamento principal será realizado mais tarde com urna filha 
de sua irma (sua "sobrinha"), a qual poderá vira morar com ele mes-
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mo antes da puberdade, por volta dos oito ou nove anos (gráfico 2). 
Finalmente, ele poderá ainda receber de um irmao ( classificatório, nos 
casos registrados) a filha do seu filho, isto é, sua "neta" (gráfico 3). As 
tres diferentes unioes podem ser representadas da seguinte forma: 

3 
1 2 

EGO 

EGO 

A dura9ao desses casamentos pode variar bastante, como será 
visto mais adiante, havendo, entretanto, tendencia mais acentuada de 
o primeiro ser o mais estável. Essa esposa, talvez por ser a primeira ou 
a mais velha ocupa lugar de destaque na vida familiar, preenchendo 
fun9oes, inclusive psicológicas, que podem ser de dificil compreensao 
ao observador externo. É ela a figura que, de alguma forma, acompa
nhou a infancia e o crescimento do homem, com olhos tanto de "mae" 
como de mulher. Sem ruptura aparente, os mesmos cuidados sao trans
portados para o novo lar. É conselheira do marido, treina as esposas 
mais jovens no trabalho doméstico e permanece atenta as suas libera
lidades sexuais com outros homens, impondo puni9ao frente ao que lhe 
pare9a excessivo. Transfere a elas, sempre que pode, os trabalhos mais 
árduos, como "mae" rigorosa ou amante enciumada. Lamentavelmen
te, nao há forma de captar com seguran9a como os Cinta Larga sen
tem e vivem essa situa9ao. De maneira indireta, pode-se perceber que 

,os filhos do casamento anterior dessa esposa madura (filhos biológi
cos dela com o pai de ego) nao aceitam de bom grado a transferencia 
de sua mae para o meio-irmao. Num dos casos conhecidos, os filhos 
do primeiro casamento acabaram por matar durante urna ca9ada ("aci
dentalmente", dizem) o meio-irmao, marido de sua mae: 
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Igualmente dificil é saber dos sentimentos que acompanham a 
mulher, quando da mudan9a de marido. O que significa para urna mu
lher de 30 ou 35 anos ser afastada do marido, entao envolvido com 
urna jovem esposa adolescente? Ou ainda, o que é para urna mulher 
dessa idade iniciar sexualmente um rapaz de 15, 16 ou 17 anos? É 
possível que a mulher se debata entre sentimentos contraditórios, pois 
sabe-se de urna que viveu bem como jovem esposo, sendo ainda acu
sada veladamente de ter envenenado o primeiro marido. Seria neces
sário acesso as fantasías amorosas e sexuais desses índios para que se 
pudesse pisar em terreno firme. Ainda mais, é provável que o signifi
cado profundo desse tipo de casamento nao se deixe revelar através de 
exercícios de associa9ao externa e somente os que se integram no uni
verso mítico que vitaliza a existencia indígena possam partilhar dos 
segredos da alma Cinta Larga. 

Em visita as casas Cinta Larga, muitas vezes nota-se a presen-
9a de urna senhora - a velha esposa - já avan9ada em idade, que rea
liza pequenas tarefas, seildo vez por outra consultada sobre as 
propriedades de alguma erva ou a melhor maneira de resolver proble
mas cotidianos. Quieta e retraída, observa o visitante a distancia com 
um misto de curiosidade e desconfian9a. A primeira vista, parece urna 
pessoa que, embora útil para certas tarefas, permanece abandonada no 
seu canto da casa. Com o tempo, entretanto, nota-se qµe ela nao só é 
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,solicitada para dar seu parecer sobre quase todos -assuntos do grupo, 
como recebe boa parcela de carne no momento da distribui9ao da ca9a. 
É ela a primeira esposa do homem, aquela que guiou seus passos em 
dire9ao a compreensao da alteridade radical, em dire9ao a descoberta 
da mulher. Agora, nao sendo mais objeto de cobi9a e estando fora do 
circuito das trocas matrimoniais, ocupa posi9ao discreta no agitado 
mundo das rela9oes externas. Pennanece como observadora e como 
figura de referencia que condensa, de algum n1odo, a profundidade de 
wn passado de que foi testemunha ou herdeira, num ciclo marcado por 
rápidas mudan9as culturais, novos desejos, novos projetos. Da déca
da de 60 em <liante, a presen9a dessa mulher provavelmente f ortaleceu 
os mecanismos conservadores da vida tradicional, reduzindo a propa-, 
ga9ao de fatores desestruturantes. E claro que se poderia dizer a mes-
ma coisa com rela9ao ao homem idoso, mas por for9a tal vez do estilo 
de vida ca9ador, a presen9a deste é bem menos freqüente na aldeia. 
Nao que morra jovem, mas se expoe mais aos perigos da mata e da 
guerra e tende a ter relativa1nente menor te1npo de vida. 

Passemos agora ao casamento com a filha da irma que é o mais 
comum e pode ser definido como preferencial. Para compreender sua 
importancia é necessário voltar a constitui9ao dos grupos Cinta Lar
ga. Embora os diversos subgrupos (Kaba, Mam, Kaki etc) guardem 
algum sentimento de unidade entre si, definem sua autonomía em opo
si9ao uns aos outros. Atuam como sociedades independentes cujas re
la9oes podem ser amistosas ou claramente hostis, dependendo dos 
arranjos políticos alcan9ados. Os Kaba, por exemplo, organizados em 
linhagens patrilineares e patrilocais, cada urna constituindo urna aldeia, 
nutrem um f orte sen ti mento de comunidade que os une a despeito da 
grande distancia que separa muitas de suas aldeias. Num nível mais 
abstrato, onde questoes pessoais sao ignoradas, os homens conside
ram-se irmaos, descendentes de um mesmo ancestral, investidos do 
dever de defender o território comum e de garantir apoio as incursoes 
guerreiras de qualquer um deles. 

\ Para efeito do casamento preferencial, portanto, a filha da irma 
pode estar localizada tanto no círculo mais restrito dos parentes linea
res como em classifica9oes mais afastadas do ponto de vista estrita
mente biológico: 
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De fato, a designa9ao "filha da irma" nao aponta para a rela9ao 
fundamental que se estabelece com o casamento. Trata-se, muito mais, 
da uniao de um homem com ·a filha do seu parente afim (ZH ou WF, 
"cunhado" ou "sogro", de fato, urna mesma pessoa): 

EGO 

, 
E essa a regra que organiza o circuito das trocas matrimoniais 

que, na expressao de Lévi-Strauss, movimenta a circula9ao das mulhe
res. Em aten9ao ao princípio da reciprocidade, a cada mulher cedida, 
a aldeia <loadora obtém um ·crédito junto a aldeia beneficiada. Ou, sob 
outro angulo, Ego toma-se devedor desse parente afim para, no trans
curso do tempo, tomar-se credor de um outro afim (WB, DH ou ZS, ou 
seja, irmao da mulher ou seu cunhado, ou marido da filha ou seu gen
ro, ou ainda filho da sua irma): 



Através desse mecanis1no, os Kaba, Kaki e Mam estabelecem 
alian9as mútuas, que pretendem sejam duradouras. 

Deveres do casamento 

A cerimonia do casamento consiste na declara9ao dos compro
missos assumidos e que o noivo reitera formalmente junto a cada um 
dos país e irmaos da noiva. Quanto maior o número de país e irmaos 
presentes, mais prolongada é a sessao. Ao final, o noivo faz a entre
ga de um conjunto de flechas ricamente adornadas ao pai da mo9a, 
num ritual denominado "onzai pi", ou retribui9ao pela esposa. Com 
isso, consuma-se a uniao. Daí em <liante espera-se que o noivo ofere-
9a ao sogro servi9os, solidariedade e presentes, reservando suas futu
ras filhas para saldar a dí vida, ou ainda obter crédito junto a esse grupo. 

Um homem pode selar quantas alian9as quiser, mas apenas os de 
\maior proje9ao social tem condi95es concretas para propor sucessivas 
trocas de mulher, pois seu prestígio político funciona como garantía da 
reciprocidade. O fato de a etnografia apresentar sempre os homens 
como <loadores de mulheres e nao o contrário significa apenas que eles 
detem o poder: de por em circula9ao bens valiosos que ajudam a se-
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lar al ian9as estratégicas para a guerra. Isso ocorre nao por for9a das 
dádivas da natureza, mas simplesmente porque durante o processo de 
socializa9ao sao estimulados "a amar os jogos do poder e as mulheres 
a a1nar os homens que os jogam; o carisma masculino é, em parte, o 
charme do poder, a sedu9ao que a posse do poder exerce, por si, so
bre corpos cuja própria sexualidade é políticamente realizada;' (Bour
dieu, 1995: 166). 

Para o Cinta Larga, possuir várias esposas significa ter possibi
lidade de prole numerosa, de aumentar o número de guerreiros e ca-
9adores do próprio grupo e de contar con1 maior número de mulheres 
para saldar <lívidas e realizar novas alian9as. Mas as tarefas envolví-· 
das também sao muitas: aumento do trabalho na ca9a, na abertura de 
ro9as, na produ9ao de artesanato e, principalmente, muita habilidade 
para manter a paz doméstica. Ele <leve simultaneamente cercar de aten-
9ao e agrado a esposa recém-'Chegada para convence-la de que é um 
bom companheiro, sem se descuidar de.agradar as demais esposas que, 
já adaptadas a rotina familiar, deverao integrar a novata no processo 
doméstico sem muita severidade e esfor9ar-se por assegurar sua per
manencia. Essa talvez seja a situa9ao mais complicada de conduzir. 
Quando as co-esposas sao im'las riao há praticamente dificuldade de 
adapta9ao, mas quando vem de diferentes grupos muitas vezes é difi
cil assegurar um mínimo de harmonía. Tanto a jovem pode tomar-se 
exigente demais, pregui9osa e provocativa, como a mais velha, into
lerante, mesquinha e severa. Sao comuns casos em que a jovem per
manece na rede ou em banhos no rio praticamente o dia todo, 
ignorando o trabalho dos demais membros da família, enquanto a mais 
velha procura, sempre que possível, dar-lhe o mínimo de comida. Es
tando o marido presente, evidentemente, as coisas aparentam norma
lidade, mas em sua ausencia deflagra-se urna guerra silenciosa e nem 
por isso menos violenta. Com o passar do tempo, entretanto, a convi
vencia pode tomar-se até amigável. 

Esposa-menina 
' 

Há pelo menos dois bons motivos para que um homem nao tar-
de muito em saldar suas <lívidas com o parente afim, com o qual está 

79 



~envolvido no circuito das trocas matrimoniais: prefere ceder a filha 
ainda crian9a, para aumentar as possibilidades de sua boa adaptac;ao 
no novo lar. Por volta de oito ou dez anos, a menina passa a morar com 
o "tio", que se encarrega de dar continuidade ao processo de sua so
cializac;ao. Caso ele tenha outra esposa, sua expectativa é que ela treine 
a jovem nas tarefas femininas e lhe de algum tipo de apoio psicológico. 
A rigor, ele espera que a esposa mais madura tenha urna postura ma
ternal e colabore para a melhor adaptac;ao da menina, o que nem sem
pre ocorre. 

O homem prefere também saldar logo sua <lívida para tornar-se 
credor o quanto antes e assim poder vir a obter mulher para si ou ou
tro homem do seu grupo ou linhagem. A posic;ao de <loador sempre 
confere maior poder, em especial no ato das negociac;oes matrimoniais, 
quando tem condic;oes de ampliar suas exigencias. 

Solteiros e casados 

Numa aldeia praticamente todas as pessoas sao casadas, com 
excec;ao das que se tornaram viúvas em idade avanc;ada ou das crian
c;as pequenas. Nao ter companheiro ou companheira é urna situac;ao 
transitória e, no mais das vezes, de curta durac;ao. A tradic;ao estabe
lece que a mulher deve ser dada em casamento pelo pai e, na sua au
sencia, pelo irmao ou pelo marido. Como contrapartida o <loador 
recebe o "onzai pi" que para os índios equivale ao pagamento devido 
e que legitima a troca e reafirma a autoridade masculina. Embora a 
transac;ao seja feíta por indivíduos, de fato ela envolve as respectivas 
linhagens e grupos. Como decorrencia, se a reciprocidade for rompi
da o grupo como um todo é responsabilizado. 

É bastante aceita a clássica formulac;ao de Lévi-Strauss sobre a 
instituic;ao da família: 

Da mesma forma que o princípio da divisao sexual do traba
lho estabelece urna dependencia mútua entre os dois sexos, obrigan
do-os a perpetuarem-se e a fundar urna família, a proibi9ao do incesto 
estabelece urna mútua dependencia entre famílias, obrigando-as, com 
o fim de se perpetuarem a si mesmas, á cria9ao de novas famítias. 
(1980: 33) 
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De acordo com essa formulac;ao, o mecanismo de formac;ao de 
novas famílias baseia-se na troca e o homem, para ter acesso a urna 
mulher, <leve ceder a outro urna mulher do seu grupo. Assim, o gru
po A dá urna mulher ao grupo B, dele recebendo outra mulher. Para 
funcionar e perdurar no tempo, a troca deve estar baseada na recipro
cidade: "O fato de que posso obter urna mulher é, em última análise, 
conseqüencia do fato de um irmao ou um pai terem renunciado a ela" 
(1976: 102) 

Tomando como exemplo a organizac;ao dos índios Nambiquara, 
Lévi-Strauss avanc;a mais a reflexao ao afirmar que 

as trocas sao guerras pacíficamente resolvidas, as guerras sao o des .. 
fecho de transa9oes infelizes ( ... ) Existe urna transü;ao contínua da 
guerra as trocase das trocas aos intercasamentos. E a trocadas noivas 
é apenas o termo de um processo ininterrupto de dons recíprocos, que 
realiza a passagem da hostilidade á aliarn;a, da angústia á confian9a, 
do medo a amizade. (1970: 107) 

A organizac;ao que deriva desse princípio fundado na troca e na 
reciprocidade substituí o caos que se instalaría caso as mulheres pu
dessem ser livremente disputadas por todos os homens. Pois é preci
so frisar que a troca nao cría por si condic;oes para o estabelecimento 
de relac;oes pacíficas entre grupos ou sociedades. De fundamental im
portancia é o respeito a reciprocidade, para que nenhum dos lados se 
julgue lesado. 

Pode-se tirar dessas afirmac;oes de Lévi-Strauss urna série de , 
questoes interessantes. E claro que a reciprocidade precisa ser garan-
tida, dado que nao é conseqüéncia automática da troca. E se, apesar da 
vigilancia da sociedade, ocorrer sua violac;ao, nada mais resta aos ho
mens que fazer a guerra, matando e destruindo bens do grupo que rom
peu o compromisso, como é comum acontecer no mundo indígena. 

Ao desdobrar esse raciocínio pode-se suspeitar que, sendo o 
hornero mais forte física e socialmente que a mulher, cabe a ele con
duzir as trocase, se necessário, fazer a guerra. A comprovac;ao disso 
é dada pela própria realidade etnográfica. Coro excec;ao do sonho das 
amazonas, a atividade guerreira sempre foi atribuic;ao masculina e 
Clastres chega a afirmar que existe, pela mediac;ao da guerra, urna re
lac;ao íntima, urna vizinhanc;a essencial entre masculinidade e morte 
(1982: 236-237). 
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Independencia feminina 

A menina está longe de ter atitude passiva no casamento. Des
de cedo a mae aconselha o pretendente, seu irmao, a agradar a jovem 
noiva levando-lhe comida, especialmente carne, mel ou mesmo as prí
meiras frutas da esta9ao. Poís todos sabem que se ela nao quiser ca
sar-se, nada poderá ser feíto. Na casa do marido ela chora, fica na rede 
o día todo, nao permite sua aproxima9ao, insiste em voltar para a casa 
dos pais ou, simplesmente, foge. De nada adianta a braveza do pai e 
de outros parentes próximos ou, ao contrário, as bajula9oes de última 
hora na tentativa de convence-la a ficar. Na maioria dos casos obser
vados, depois de muita discussao e amea9as, prevaleceu a vontade 
dela. Por isso, os adultos cuidam de prepará-la para o casamento, bem 
antes que ela tenha con.sciencia de que está prometida e seu koko (tio, 
irmao de sua mae), que procura conquistá-la <leste entao com presen
tes e agrados. É urna forma sutil de fazer a mulher acostumar a rece
b er do homem, ou a depender dele, primeiro por hábito e 
posteriormente por necessidade, ao chegarem os filhos . 

É interessante observar como a jovem esposa consegue harmo
nizar seu espírito ainda infantil com o novo status de mulher casada. 
Ao lado do marido é, as vezes, exageradamente solene e calada, para 
em outras ocasioes, com meninas da mesma idade, se diverte subindo 
e descendo das árvores, como qualquer moleque. Os banhos de rio sao 
onde melhor se pode observar como progride sua rela9ao com o ho
mem. Em meio a brincadeiras de jogar água no outro, agarrar as per
nas da companheira durante um mergulho, toques, cochichos e 
gostosas gargalhadas, o homem se aproxima delicadamente do corpo 
vibrante de curiosidade da menina. Comenta-se com naturalidade que 
as rela9oes sexuais podem iniciar-se mesmo antes da puberdade. 

Se no casamento com a esposa do pai cabía ao rapaz aprender 
com a mulher, aqui a experiencia se inverte: um homem, por volta de 
25 anos, conduz a menina para urna vida sexual regular, despertando 

' nela desde logo o desejo de ser mulher. Talvez seja esse o motivo que 
faz com que, crian9a ainda, a esposa-menina assuma as fun9oes de 
mulher, sem abafar a alegria infantil. Lamentavelmente, é dificil saber 
como o imaginário indígena trabalha essa rela9ao e que tipo de fantasía 
povoa a mente dos jovens. 
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Para praticar o casamento preferencial é preciso recorrer com 
freqüencia a parentes classificatórios, o que faz com que a diferen9a 
de idade entre "tio" e "sobrinha" varíe bastante, havendo casos em que 
as idades praticamente se igualam. Interessante notar que os membros 
do grupo sao capazes de nomear sem dificuldade quem será esposa ou 
marido de quem, urna vez que os arranjos sao feítos com muita ante
cedencia. A cada separa9ao de casal, ou morte de um dos cónjuges, a 
rede de liga9oes prováveis é refeita, iniciando-se negocia9oes a· partir 
do próprio grupo até os grupos aliados. 

Se a mulher resolve deixar o marido, é integrada imediatamen
te no processo da circula9ao, através de seu pai ou irmaos que cuida:
rao de selar nova alian9a. O marido procura evitar desfechos desse tipo 
pois, para ele, é mais vantajoso ceder a esposa diretamente para outro 
homem, obtendo assim um crédito. Negocia9oes diretas como essa sao 
possíveis apenas quando a muJher nao tem pais e irmaos próximos ou 
quando o casamento teve dura9ao prolongada e gerou filhos. 

Acumulando mulheres 

Os homens que ocupam posi9ao de "dono de casa" (zabway) e, 
em épocas mais recuadas deveriam ser chefes de linhagem, se esfor-
9am para ter sempre mais de urna mulher, tomando-se assim um inter
mediário importante para os homens de seu grupo de influencia que 
desejem obter esposa. O "dono da casa" tanto pode ceder urna de suas 
esposas como propor troca com outros grupos, o que lhe garante mais 
prestígio e alian9as. Ele está sempre aberto para receber em sua casa 
mulheres que, por um motivo ou outro, precisem de guarida. Hospe
dar-se em sua casa, comer de sua comida já pode ser prenúncio de 
uniao. Por vezes ocorre de urna mulher mais madura com urna filha 
jovem viverem essa situa9ao, tomando-se as duas esposas do chefe. 

A última forma de casamento, coma "neta", tem um caráter di
ferente se comparado com os do is tipos já comentados ( com a esposa 
do pai e coma filha da irma). A menina parece ser dada ao "avo" mais 
como um presente para suas futuras trocas. Talvez a diferen9a de idade 
dificulte urna rela9ao duradoura entre ambos, de sorte que ela pode ser 
lan9ada no circuito de trocas tao logo um parceiro de prestígio enta
bule negocia9oes com seu "avo" e marido. 
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" Na vida diária, parte do seu tempo é dedicado a ajudar as o~tras 
esposas nas tarefas de roc;a, reservando longos períodos para bnn_car 
com os filhos do marido, nao como babá, mas como companhe1ra. 
Mantém ainda relac;ao estreita com seus irmaos, o que contrasta co1n 
o distanciamento que guarda em rela9ao ao marido, co1n quem pouco 
fala em público. Nos casos observados a diferenc;a de idade entre os 
cónjuges girava em torno de 40 anos! 

Nessa sociedade, a troca de mulheres se realiza entre os diver
sos grupos Cinta Larga e, muito raramente com os povos indígenas 
vizinhos (Gaviao, Suruí e Zoró ), igualmente falantes da língua Tupi 
Mondé. As trocas sao realizadas combase na reciprocidade que admite 
dois tempos diferentes: mediata; reciprocidade generalizada, denomi
na9ao cunhada por Sahlins, em que a confian9a mútua garante a retri
bui9ao futura (1965: 139/236). É o caso do casamento oblíquo, com 
a filha da irma e, possivelmente, coma "neta" (a filha do filho). A re
ciprocidade tende a ser estabelecida imediatamente ou a curto prazo 
quando se trata de outras unioes que, embora nao se enquadrem no 
padrao preferencial, sao realizadas com grande freqüencia. 

Esse tipo de mobilidade matrimonial faz com que as mulheres 
nao procriem na sua comunidade, mas naquela com que foi selada a 
alian9a e que detém a posse dos filhos nascidos da uniao. Nessa situa-
9ao, a reproduc;ao depende das negociac;oes políticas que os grupos 
tecem a cada momento. 

Ve-se que a mulher é retirada de sua comunidade e colocada em 
situac;ao de dependencia numa aldeia diferente da sua. Ali ela chega 
solitária e vulnerável por ser estranha ao grupo e nao poder contar com 
o apoio dos pais e irmaos. Distante de sua família e aldeia, a mulher 
supera o isolamento indo ao encontro das outras mulheres que, como 
ela, nasceram e passaram parte da vida em outra terra. Em pouco tem
po, coma ajuda das demais, o novo cenário é conhecido em detalhe 
e a rotina toma-se familiar. Entretanto, se ela nao se interessar pelo 
hornero com quem vive e alimentar planos de separac;ao ou fuga, per
manecerá numa solidao calada, restringindo suas rela9oes como ex-

' terior. Apesar do aparente alheamento, ela espreita cada oportunidade 
que lhe parec;a útil para o sonhado retomo a família de origem ou o 
encontro com outro homem. 

O marido trabalha geralmente em direc;ao contrária e procura 
agradá-la com muita carne de cac;a e outras formas de carinho e aten-
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9ao. Ele percebe a dificuldade inicial da adapta9ao e compensa o des
conforto da esposa permanecendo mais tempo com ela a sós e levan
do-a consigo em suas incursoes pela mata. É urna tentativa de se dei
xar conhecer mais e ser aceito e também um modo de afastá-la do am
biente social que evoca, pel~ semelhan9a, nostalgia do lar paterno. Se 
a resistencia da mulher for continuada e, para ele, insuportável, negan
do-se a visitar sua rede, ocorre a ruptura da uniao. Há casos em que a 
perda de paciencia é tao explosiva que a rede e outros pertenées da 
esposa sao atirados para fora da casa. Nessas circunstancias, sempre 
aparece alguém para cuidar do retomo da jovem a aldeia de origem. 

Modelando a pessoa 

O parto é um evento que.envolve o grupo feminino. Aos primei
ros sinais de que o nene "vai cair" inicia-se um movimento incomum 
de mulheres que se aproximam da rede da parturiente em meio a co
mentários e troca de olhares. Ao nascer, a crianc;a é banhada em água, 
muito bem limpa e em seguida tem seu cordao umbilical amarrado e 
depois cortado com urna lasca de taquara. Em seguida, a crianc;a vai 
para a rede onde é aquecida por urna das mulheres que esquenta as 
maos nas chamas da fogueira e em seguida coloca-as sobre seu corpi
nho. O corpo inteiro recebe o calor e o carinho das maos, que ao passar 
pelas pernas e brac;os estica-os, como que a alongá-los. A suavidade 
da massagem e o conforto da rede fazem com que a crian9a durma em 
pouco tempo, enquanto a mae mantém-se pacientemente agachada 
aguardando a saída da placenta. 

O pai, que arranjou um jeito de sair para o mato tao logo apa
receram os primeiros sinais do trabalho de parto, volta indiferente ao 
nascimento. AJgumas vezes ele esbraveja, tomando público seu desejo 
de matar o nene, sob a alegac;ao de que nao é filho seu. U m ou outro 
parente procura acalmá-lo, enquanto a maioria das pessoas nao toma 
conhecimento de suas ameac;as, sabedoras de que esse é o ritual qúe 
pennite ao homem explicitar sua inseguranc;a sobre a patemidade. 

A demonstrac;ao de sua fantasia encontra eco no modo como os 
índios entendem o processo de fecundac;ao: a mulher é passiva, um 
recipiente que, a medida que mantém relac;oes sexuais, acumula o se-
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" 1nen que dará forma ao novo ser. Quanto maior a quantidade de semen, 
maior a seguranc;a de que a crianc;a será bem constituída. O homem 
serve-se de infusoes de ervas e da aplicac;ao de folhas amornadas so
bre o penis a fim de manter vigor e poder assim "fazer" um filho for
te e sadio. A mulher mesmo antes da gravidez banha-se co1n chás com 
variados poderes de fortalece-la e assegurar um bom parto. 

Namoras produtivos 

Como os Cinta Larga sao muito namoradores, ao primeiro cochi
lo do marido, a mulher permite a outro homem contribuir para a for
mac;ao da crianc;a que está em seu ventre. Há urna idéia difusa de que 
a saúde da futura crianc;a é muito importante, associada a justificati
va da necessária ajuda ao marido da gestante e, finalmente, o desejo 
de sair da rotina doméstica e viver urna pequena aventura. Em nome 
da reprodu9ao, os amantes se entregam a satisfac;ao sexual. A prática 
é disseminada por todo o grupo e, publicamente, todos fingem ignorá
la. Mas após o nascimento da crian9a alguns homens sentem necessi
dade imperiosa de declarar aquilo que nao é surpresa para ninguém, 
embora exagerando fantasiosamente as dimensoes das supostas con
tribuiyoes alheias. É quando o marido ofendido inicia um pequeno 
tumulto na aldeia, afirmando que o fillio nao é seu e, as investidas, amea
ya matá-lo. Um parente próximo, sem afobayao, o acalma prontamente. 

A mulher permanece passiva, guardando em segredo o número 
de namorados, se é que os tem, e a intensidade desses amores, para só 
muito mais tarde indicar a crianya o homem que realmente trabalhou 
para que ela se tornasse gente. A partir de entao, o conjunto de pes
soas aparentadas pode se alargar, sendo a crianc;a veículo dessa amplia
c;ao. O segredo torna-se público quando a crianya refere-se a outro 
homem com um termo semelhante ao empregado para chamar seu pai. 
As suspeitas se confirmam, ou o inesperado pode ocorrer, surgindo 
nomes de atores que conseguiram até entao permanecer no anonima-

' to. Por volta dessa ocasiao, o marido já nao sente necessidade de re
afirmar sua autoridade sobre a esposa, sendo até possível que ele 
próprio haja sido indicado pai da crianc;a de outra mulher. 

A placenta é jogada no mato, nos fundos da casa, sem qualquer 
atenyao especial, ao contrário do que ocorre em outras sociedades, 
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onde é enterrada cuidadosamente e o cordao umbilical guardado, para 
q~e a personalidade do seu dono nao sofra diminuic;ao ou para que 
ninguem venha a se apoderar dela (Gennep, 1977: 60). Em compen
sac;ao, qualquer gota de sangue caída na casa ou fora dela é cuidado
samente limpa. Se alguma madeira da casa foi manchada, raspam-se 
todos vestígios e já ocorreu que urna soleira de porta tenha sido cor
tada por ter absorvido manchas de sangue. 

Menina Cinta Larga 
(foto Carmen Junqueira, acervo Museu da Cultura/ PUC-SP) 
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" Daí para frente, marido e mulher estarao sujeitos a urna dieta 
alimentar bastante rigorosa para assegurar a saúde do nene. Nos cin
co prime iros días, a mulher pode tomar chicha (caldo de cará, mandio
ca ou milho) e comer cará; depois comec;a a comer traíra. 
Progressivamente as refeic;oes sao enriquecidas com outras espécies de 
peixe e carne de ca9a numa seqüencia que acompanha o desenvolvi
mento das diferentes habilidades da crianc;a: endurecer o pesco90, sen
tar, andar, falar. O homem também sofre restri96es aiimentares, 
embora nao tao severas, ao lado da proibi9ao de realizar determinadas 
atividades, como participar de ataques guerreiros. Chás, infusoes, ba
nhos de ervas completam os cuidados diários com o próprio corpo e 
com o corpo da crian9a. 

Se o nene nasce morto ou morre logo após o parto, os pais tam
bém sofrem algumas restri96es alimentares e tratam-se con1 ervas a fim 
de restabelecer a energia e proteger o corpo. De um modo geral, quan
do urna crianc;a morre todas as demais que moram na casa submetem
se a um pequeno ritual para nao serem também levadas pela morte : 
duas pedras sao batidas urna contra a outra, sobre a cabec;a de cada 
urna delas. · 

Após o nascimento, a crianc;a permanece a maior parte do tem
po coma mae, como se ainda fizesse parte do seu corpo. Descansam 
e dormem numa mesma rede, rente ao chao, ao lado da fogueira que 
arde dia e noite. Pouco a pouco, ela é levada a conhecer os arredores 
da casa, mais tarde a roc;a e ainda nene participa dos passeios de co
leta de mel e mesmo de expedi9oes de ca9a e pesca, junto com a mae 
e o pai. 

Educa~ao dos filhos 

Desde cedo, o marido também tem urna rela9ao estreita com a 
crian9a, distraindo-a na rede ou levando-a para o pátio onde os homens 
se encontra1n para as conversas do fim de tarde. Coleta remédios, se

' jam raízes, folhas ou galhos, para aliviá-la das cólicas, da agita9ao 
notuma ou outro desconforto e, junto com a esposa, está sempre atento 
a sua saúde e desenvolvimento. 

Da infancia a juventude, a vida é marcada por etapas de fácil 
identifica9ao. O desmame se dá pela altura do segundo ano de vida, 
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sem muitas delongas. A irritac;ao da crian9a privada do seio materno 
é contornada com frutas adocicadas e mel e inaugura urna longa série 
de desafios que ela terá que suportar. O relacionamento entre os Cin
ta Larga é de certa forma um pouco mais agressivo do que o usual no 
universo dos povos indígenas. Sendo fácil perceber que, apesar do 
carinho e atenc;ao com que sao tratadas as crian9as, o nível de toleran
cia é menor do que o usual e, quando menos se espera, urna crian9a 
manhosa ou chorona recebe um tapa ou um par de palmadas: Mais 
surpreendente é o fato de a crianc;a agredida avan9ar para a mae e re
vidar com raiva e indignac;ao. É urna fonna de reciprocidade estranha 
que, inclusive, pennite ao adulto morder a crianc;a em resposta a algu
ma dentada que dela recebeu. Quando· se trata de urna situa9ao que 
envolve aprendizado, entretanto, a atitude dos adultos é de muita pa
ci~ncia. É o caso, muitas vezes observado, de garotos pequenos que 
brincam com o único facao· disponível, tentando cortar pequenos ar
bustos, sob o olhar complacente do pai que nao pode dar início ao tra
balho na roc;a; a menina que interrompe a mae, tomando-lhe o lugar na 
tarefa de cavar o chao para arrancar cará ou mandioca, embora sem 
sucesso. Ou ainda a curiosidade que o fogo agu9a e que geralmente 
resulta em algum tipo de queimadura. Os ferimentos sao tratados co1n 
carinho e nao Se ve crian9a repreendida por experimentar O fogo OU O· 

manejo de urna lamina afiada. 
A crianc;a pequena anda sempre enfeitada com colares de con

tas de tucum, de penas, plumas, pintura de urucum pelo corpo. Sua 
beleia exige algum sacrificio e, vez por outra, submete-se a depila9ao. , 
E quando permanece horas com a feic;ao carregada, imposta menos 
pela impaciencia do que pela camada de cera que lhe cobre as sobran
celhas num tra90 grosso e contínuo. A cada dia, pode incorporar no
vos adornos que se acumulam, chegando a cobrir boa parte do corpo. 
O desconforto, principalmente nos días muito quentes, parece ser de 
longe ultrapassado pela recompensa dos comentários elogiosos. Boni
ta, mimada, aprende desde cedo a temer o Pavu, ente amea9ador que 
vagueia pela mata, ao mesmo tempo em que aprende a se defender 
desse e outros perigos. Faz valer seus caprichos e vontades. Nao aceita 
trocar o facao por faca menor e luta para que. nao a incomodem. 

Ao entrarem na meninice desaparece a figura gorducha da crian-
9a e garotos e garotas tornam-se esguios e despojado~ de adornos. É 
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" urna fase de muita agita9ao, de grupinhos incansáveis que brincam e 
passeiam pelos arredores da aldeia. Meninas de um lado, meninos do 
outro, se misturando algumas vezes para urna incursao mais ousada na 
mata. É grande a emancipa9ao da tutela dos pais, podendo sair de casa 
ao amanhecer, retomando com o cair do dia, contentes e alimentados. 

As formas de afirma9ao da personalidade em crescimento nao 
sao recebidas com ansiedade pelos pais. A alimenta9ao, por exemplo, 
que na nossa sociedade é área de conflito entre mae e filhos, nao é foco 
de preocupac;ao, pois os adultos entendem que ela pode ser obtida na 
casa, no no ou na mata. 

A cada etapa do desenvolvimento fica inais nítido para as pes
soas que o desafio que se coloca é saber se defender para manter-se 
por si só e defender sua integridade, ser capaz de se bastar a si própria 
1nes1no em condi9oes adversas. Assim, as crianc;as aprendem a ca9ar 
pequenos animais, pescar, orientar-se na mata, fazer fogo, enfrentar a 
correnteza dos rios e muitas outras habilidades que aos poucos passam 
a fazer parte do seu ser, como componente básico da natureza huma
na Cinta Larga. 

Quase sem que se perceba, as figuras se modificam. As meninas 
repentinamente ficam roli9as, graciosas e ao sinal da primeira mens
truac;ao recolhem-se a um canto da casa por cerca de tres meses. Na 
reclusao aprendem de modo sistemático a fazer colares, fiar algodao, 
tecer redes e outras tarefas femininas. Os meninos entram na puberda
de entroncados e musculosos, assumindo u1na postura desenvolta, que 
se inanifesta através de urna certa petulancia ou 1nes1no agressividade. 
Sua atitude as vezes grosseira e ríspida contrasta coma serenidade fe
minina. Estando casada ou nao, a menina torna-se tnais cuidadosa no 
trabalho e delicada nas rela9oes. A diferen9a parece indicar que, para 
ela, ser mulher nao requer modifica9oes radicais do comportamento 
que até entao adotou. Para o menino, afirmar-se como ho1nem exige 
a ruptura com o universo doméstico, pois tomar-se adulto implica re
jei9ao da rela9ao infantil com o mundo feminino. 

A figura da mae acompanha boa parte do processo de desenvol
vimento da crianc;a e talvez imprima em seu espírito emoc;oes fortes, 
tanto positivas como negativas. Ao lado do amor, da ternura e calor 
vividos na rede, so1na-se o leite momo do seio sempre disponível, a 
saciar-lhe a fome e mante-la viva. A plenitude desses prazeres possi-
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velmente nao consegue abafar a ansiedade despertada a cada negac;ao 
vinda da mae, aos limites que ela, aos poucos, se ve obrigada a por, 
ante solicitac;oes desmesuradas do jovem ser. Na inseguran9a que ex
perimenta, a crianc;a percebe, talvez de modo confuso, que além do 
poder da vida, a mae também pode exercer o poder da morte. 

A menina espelha-se na mae e tem convivencia mais serena com 
a onipotencia que projetou sobre a nutriz. Para os meninos, entretan
to, o medo do poder feminino se amplia em círculos que se multipli
cam, abarcando todas as mulheres. Está criada a base para a oposi9ao, 
o desejo de fugir desse universo e de ingressar no mundo dos homens, 
dominando assim o medo com o apoio do grupo de iguais. _ 

Desde muito cedo a crianc;a vai dominando técnicas de trabalho, 
preparando-se para a vida adulta e a arte da existencia. A menina une
se as mulheres nos trabalhos da ro9a, tran9a pequenos cestos, assa ali
mentos na medida do seu interesse, sem que dela se exija regularidade. 
Mesmo depois de dada em casament".), por volta dos dez anos, sua re
lac;ao comas demais crianc;as pouco se altera. É quando seu corpo co
mec;a a se arredondar, ou quando chega a primeira menstruac;ao, ou 
ainda um pouco mais tarde, na primeira gravidez, que passa a se em
penhar nos trabalhos f emininos, ·assumindo quase que repentinamen
te urna postura de mulher adulta. . 

No menino, o amadurecimento também é gradual. Muito cedo 
comec;a a trazer pequenos peixes para casa, no intervalo das brincadei
ras. Já mais crescido, acompanha os homens em cac;adas e pescarías, 
sempre que aceito. Mas mesmo depois de casado, com filho, perma
nece irrequieto e brincalhao como um menino, mudando muito lenta
mente. 

Em toda parte aonde se vai, as crianc;as se misturam aos adultos. 
Na roc;a, na mata e no río, em muitas brincadeiras e nas cerimonias as 
. ' 
tdades se confundem. Sem constrangimento, o adulto participa dos 
jogos infantis e se identifica com a crianc;a no prazer de flechar um 
pássaro ou capturar um pequeno animal. Em danc;as, cantos e rituais, 
a algazarra e o barulho de grupos de meninos nao provocam qualquer 
reac;ao e parecem nao perturbar a seriedade das sessoes. 

Quando os adultos se entretem em con.versas e relatos, a presen-
9a de crian9as, suas observac;oes e depoimentos merecem aten9ao. E 
é mesmo desconcertante a liberdade com que tratam certos assuntos na 

91 



presen9a dos menores. Nao raras vezes, participei de grupos de mulhe
fes que se distraíam com conversas bastante livres sobre práticas se
xuais. As crian9as se aproximavam com interesse ou simplesmente 
inventavam brincadeiras paralelas. A ingenuidade de suas perguntas 
era recebida com gargalhadas e as falas e gestos, mesmo obscenos, 
prosseguiam com a mesma naturalidade. 

Auto-suficiencia 

A intimidarle desses 1nomentos e a identidade que aproxima 
adultos e crian9as nao conflitam coma postura altiva do Cinta Larga 
de resistir e enfrentar sozinho amea9as a sua integridade. A etiqueta 
que orienta o comportamento cotidiano revela de alguma forma a va
loriza9ao da auto-suficiencia, estimulada durante o processo de socia
liza9ao. Como idealmente as pessoas devem se bastar a si próprias, as 
rela96es sao despojadas de atitudes prestativas, obsequiosas. A ajuda, 
por exemplo, tende a ser solicitada, raramente é oferecida. A grande 
exce9ao ocorre quando a presta9ao de servi90 é tradicionalmente pre
vista, como na rela9ao entre genro e sogro: aí manda a etiqueta que o 
genro ofere9a seu trabalho, sem esperar qualquer sinal ou chamada do 
sogro. Mas, nesse caso, trata-se menos de ajuda propriamente dita do 
que pagamento pelo uso da filha. 

Pouco se interfere na esfera estrita do individuo, possivelmen
te como forma de expressar crédito a capacidade de cada um de resol
ver sozinho as próprias dificuldades. Disso resulta um relacionamento 
respeitoso, mas de aparencia pouco gentil ou cooperativo. É que as 
pessoas se apresentam como dotadas de igual competencia para 
enfrentar tanto a vida na mata como na aldeia. Um código discreto 
orienta as a9oes de modo a nao expor ninguém a situa96es constran
gedoras. Se , por exemplo, urna mulher de mais idade sente que nao 
dará conta de carregar detenninada quantidade de produto da ro9a, ela 
piscretamente faz passar por entre seus acon1panhantes o recipiente 
que pretende encher. Se alguém interrompe a circula9ao, retendo o re
cipiente, é sinal que concorda en1 carregar a carga. Caso nao haja vo
luntários, ao recebe-lo de volta ela diminuirá suas pretensoes, colhendo 
menos sem demonstrar contrariedade. Esta é urna forma sutil de afir-
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mar que cada um deve arcar com o peso do que colhe, a nao ser que 
outro se disponha a prestar ajuda, para a qual nao se preve necessaria
mente recompensa. Apenas na situa9ao específica de genro e sogro é 
que a recusa sistemática. de ajuda corre o risco de gerar atritos. Nesse 
caso, trata-se da quebra de um compromisso tacitamente assumido 
como casamento e cuja viola9ao desequilibra as rela96es inter-grupais. 
Fora desse contexto e em situa96es cotidianas, tende a prevalecer o 
esfor90 individual como exercício e demonstra9ao de auto-sufic·iencia. 

O esfor90 que capacita as pessoas a se bastarem a si próprias, 
aliado a disposi9ao para a guerra e a co1nunhao com as for9as da na
tureza que o viver na mata propicia (em ca9adas, coletas ou andan9as) 
imprime nas pessoas urna postura altiva, beirando a arrogancia. Mes
mo as maneiras de expressar delicadeza sao por vezes pesadas, como 
ocorre com o ca9ador que, querendo agradar a mulher, joga a ca9a em 
suá dire9ao: o presente é atirado em lugar de oferecido, embora fique 
claro que nos dois casos as inten96es .sao as mesmas. 

Aconchego e carinho 

Mas há também urna face suave das rela96es. Os casais passam 
bom tempo se examinando mutuamente, observando a pele, as 
unhas, o corpo do outro. Verificam se entre as picadas de inseto nao 
se instalou um parasita, se urna inflama9ao nao está sendo provocada 

' por um espinho ou farpa. A medida que conversam, prosseguem se 
olhando atentamente. As maes fazem o mesmo com os filhos e as 
crian9as entre si. A oportunidade de conversar e descansar é também 
a de se deixar examinar pelo outro, de se entregar a revista dos cabe
los, a cata do piolho. 

A serenidade desses momentos é semelhante a criada pelo som 
da flauta transversal, companheira inseparável do repouso na rede ou 
na floresta. Extraem melodías suaves da flauta, assim como falam qua
se cantando nos momentos de relaxamento. Nos passeios é comum as 
meninas irem cantando baixinho, como se falassem consigo mesmas. 
Por vezes é dificil distinguir a fala da cantiga. 

• 
A música é a manif esta9ao artística que mais elaboraram. Dese-

nham pouco. Em alguns locais da casa podem-se ver esbo9os de figura 
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humana, de bichos e entes da floresta. Mas nao há muito interesse pela 
f" 

atividade. 
O homem em especial adorna o corpo com cuidado. Nas festas, 

enfeita a cabe9a como cocar ou urna coroa de palha que desee até 
quase o chao, como urna longa cabeleira dourada. Cruza palha pelo 
peito, ao redor do pesco90 e ata chocalhos nos tornozelos. Sem moti
vo aparente, as mulheres se descartam das vestes encardidas e orna
mentam bra9os, pernas e rosto com o caldo escuro do jenipapo. 
Enfeitam seus lindos colares com pluma branca e penas coloridas. 
Esses momentos de embelezamento e frui9ao estética sao serenos e 
profundos. Contrastam com a agita9ao das brincadeiras no río, quan
do o carinho se mescla a habitual impetuosidade. Agarram-se dentro 
d'água, simulando o afogamento, beliscam-se, perseguem os mais 
amedrontados e afugentam as crian9as, amea9ando tocar-lhes as par
tes sexuais. 

Momentos de agita9ao e serenidade se distribuem de modo de
sigual num mesmo día. Períodos de calma sao abruptamente cortados 
pela excita9ao. Mas há sempre o retorno a suavidade da música, do 
contato dos corpos, do gozo do belo. 

Jogo de espel hos 

A tradi9ao valoriza famílias com muitos filhos e filhas e, por 
isso, as mulheres sao cobi9adas por sua capacidade reprodutiva. Seu 
corpo possui a qualidade quase mágica que faz com que gozos se
xuais se desdobrem em germina9ao. Só a mulher temo do1n de trans
formar semen em criaturas e elevar o homem a pai. O fato é tao 
universal quanto óbvio e por isso mesmo insuportável para as socie
dades centradas na exalta9ao da imagem masculina, onde geralmente 
encontram-se suportes ideológicos que oferecem versoes mais aceitá
veis desse fato da realidade, junto com práticas de inferioriza9ao da 
mulher. No nível consciente, projeta-se a mulher como um ser fraco, 
carente de protec;ao, em oposi9ao ao homem, forte e cheio de coragem. 
É bem provável que os homens nao precisem de protec;ao, nao porque 
sejam mais aptos, inas por nao serem cobic;ados devido a sua relativa 
inutilidade como reprodutores (Meillassoux, 1977). 
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A literatura etnológica mostra como cabem as mulheres as tare
fas mais rotineiras e sem prestígio: agricultura e afazeres domésticos. 
Mesmo em sociedades cac;adoras, mas que dependem de produtos da 
agricultura para o sustento diário, ~ trabalho nao é valorizado social
mente. A explica9ao mais corrente é que a cac;a, fruto do trabalho mas
culino, ao ser repartida cria la9os sociais que vao além da família, en
quanto o alimento da ro9a circula no ambito restrito da unidade domés
tica, sem expandir as rela9oes sociais. Daí sua relativa desqualifica9ao. 

É Meillassoux quem mais urna vez capta com agudeza o desti
no da mulher em sociedades indígenas de modo geral : "Inferiorizadas 
pela sua vulnerabilidade social, as mulheres sao postas a trabalhar sob 
a protec;ao 1nasculina, entregues as tarefas mais ingratas, m~is fasti
diosas, sobretudo menos recompensadoras, da agricultura e da cozi
nha". Além disso, sao excluídas "das atividades da ca9a ou de guerra 
nas quais se baseiam os valores da sociedade" (Meillassoux, 1976: 56). 

A mulher Cinta Larga é excluí.da das atividades da ca9a e da 
guerra, sob a alega9ao de ser medrosa e inábil no manejo das armas, 
ficando assim encerrada num universo limitado e sem possibilidade de 
acesso a posic;oes de prestígio. 

Com o poder em suas maos, -os homens comandam a vida social 
e controlam o comportamento das mulheres, inclusive por meio de re
cursos ideológicos. Pois o incesto, dirá ainda Meillassoux, "é urna 
no9ao moral produzida por urna ideología ligada a elaborac;ao do po
der nas sociedades domésticas como um dos meios de domínio dos 
mecanismos de reprodu9ao ( ... ): o que é apresentado como pecado 
contra a natureza nao é na verdade senao pecado contra a autoridade" 
(Meillassoux, 1976: 28). 

Temperando energias 

Esses comentários se ajustariam bem a sociedade Cinta Larga, 
nao fosse um conjunto de mecanismos que, de certa forma, blo
queiam o radicalismo masculino. O encontro com o outro é problemá
tico e envolve emo9oes e reac;oes contraditórias, pontuando equilíbrios 
e rupturas. 

A relac;ao entre homem e mulher, adulto e crianc;a é despojada 
de suavidade em muitas ocasioes. O marido dá ordens a mulher, os 
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,, país aos filhos, embora sem esperar obediencia automática. Mas é qua
se inevitável o conflito de interesses entre pessoas estimuladas desde 
cedo a auto-suficiencia e a preserva9ao da própria independencia. 

\ 

Apesar da aspereza relativa das relac;oes, nao há registro de 
crian9a castigada com severidade, mesmo quando suas diabruras pro
voquem pesadas perdas como o incendio de urna casa ou a destrui9ao 
de instrumentos de trabalho. A agressao mais violenta é a verbal; fa
las intermináveis, duras, geralmente públicas, causam constrangimento 
e vergonha, definindo limites para as a9oes individuais. Terminado o 
castigo, a socializa9ao retoma sua orienta9ao básica que é nao inibir 
a agressividade dos mais jovens. Várias das repreensoes parecem nles
mo destinadas a esti1nular e provocar respostas iradas nas crian9as. A 
sociedade de guerreiros e cac;adores precisa estimular o destemor nos 
homens e ero suas companheiras e fazer do desejo de auto-suficiencia 
a manifestac;ao de urna convicc;ao interior. 

A mata e a aldeia 

Durante parte do ano, o casal e sua prole fazem demoradas ex
cursoes pela mata, cac;ando, pescando e coletando. Desde cedo, cada 
qual é treinado para enfrentar esse estilo de vida que, certamente, exige 
múltiplas habilidades físicas e psíquicas. A vida na aldeia significa a 
reuniao de todos para a celebra9ao dos eventos mais importantes da 
existencia indígena: as cerimónias que antecedemos ataques guerrei
ros, ou a rememorac;ao dos sucessos na guerra e, secundariamente, na 
cac;a. Em ambos, a referencia central é a inorte, desfecho que cobre seu 
autor de glória e prestígio. 

Glórias do guerreiro 

Reza a tradic;ao que os cantos (berewá), elementos centrais das 
festas, sao apanágio masculino, por versarem sobre a morte e só aquele 
que já matou tem o que cantar, sabe compor os versos que aguc;am a 
admirac;ao dos seus e o temor dos inirnigos. A etiqueta guerreira veta 
que se enuncie o nome do inimigo, que no berewá é sempre referido 
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como um animal. "Os macacos es tao agitados, desesperados ... " sao as 
palavras de um canto que relata um ataque aos tradicionais inimigos 
Erikbatsa. No decorrer do tempo, os éxitos na cac;a foram incorpora
dos ao temário dos canta~ores nao para saudar o alimento obtido, mas 
para louvar o matador. 

Aliás, a distancia que separa o hornero do animal é tenue: con
ta a tradi9ao que Gorá é um Deus de muitas faces. Vive como adulto 
e, brincalhao, toma-se crianc;a, para atrair a mulher que deseja e em 
seguida namorá-la, já como adulto; benevolente e generoso, pode tor
na-se irreconhecível, tomado pela ira e espírito de vinganc;a. Sábio, 
sem deixar, por vezes, de ser tolo, astuto e ingenuo, alegre e triste, 
enfim, Gorá parece reunir em si algumas características mareantes do 
hornero e da mulher Cinta Larga, do adulto e da crianc;a. Do mesmo 
jeito que os humanos, sem ritmo previsível, ele faz explodir da alegria 
e da suavidade urna torrente de ódio, perdendo o domínio de si, para 
novamente se acalmar. Num de seus ~omentos serenos, Gorá decidiu 
criar os animais. Foi apontando as pessoas, urna a urna e nomeando o 
bicho no qual se transformaría. Olhou entao para um jovem bonito e 
vaidoso, dizendo: "Vocé será a onc;a!". O rapaz distraído nao ouviu e 
quando se deu conta indagou: "O ·qué?". Gora, já tomado pela raiva, 
respondeu: "Vocé vai virar anta (o maior animal da mata e por isso 
mesmo presa fácil para o cac;ador )". 

Dessa maneira, os animais sao seres humanos encantados e, vez 
por outra, costumam se comunicar com pessoas muito doentes ou, 
mais freqüentemente, comos pajés (wa wa). Com esses últimos, che
gam a tirar a pele de bicho e a conversar normalmente, para ao final 
cobrirem-se de novo coma roupagem animal. Vé-se, assim, que a in
corporac;ao dos animais nos rituais que falam da glória guerreira opera 
num mesmo eixo de significac;ao. Embora o feíto do cac;ador nao se 
equipare ao do guerreiro em valor simbólico, ambos engrandecem a 
figura masculina. A hierarquía aqui presente é semelhante a que 
orienta a escolha do animal que designa o inimigo. Isto é, do mesmo 
inodo que matar um inimigo é um ato de maior densidade social do que 
matar um animal, matar um tatu nao equivale a matar urna onc;a. Coro 
a diminuic;ao dos ataques guerreiros, motivada pela acelerac;ao do con-, 
tato com a sociedade mercantil, é possível que a morte do inimigo pas-
sasse a ser progressivamente substituída pela morte do animal, o que 
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,.. do ponto de vista simbólico nao tem importancia maior pois, em am-
bas as situa9oes, fala-se do homem e da inorte que ele sabe provocar. 

As mulheres, intimidadas pelo agigantado perfil masculino, se 
habituaram a aplaudir silenciosamente os feitos do pai, do marido, do 
irmao, até que um dia, nao se sabe quando, estenderam ainda mais o 
alcance do ritual guerreiro, sendo possível em tempos recentes sur
preender algumas delas entoando o berewá antes de matar urna gali
nha. Evidentemente, elas nao ousariam cantar seu feito numa 
cerimónia pública, mas nos fundos da casa, sem platéia, é possível que 
ela embale os mesmos sonhos do matador. 

A supremacia masculina acompanha a mulher por toda vida, fa
zendo com que passe do domínio de um homem para o de outro. 
Quando participa das festas, ocupa posi9ao secundária. Forma peque
nos grupos com outras mulheres, que se espalham ao redor do pátio. 
Ainda que dancem, vez por outra, sempre se colocando atrás do ma
rido, sua participayao se restringe a assistir os cantos, rir das brinca
deiras que os homens trocam entre si e a apreciar o som das flautas. 
Recebem por9oes da bebida que prepararam, mas nao antes de os ho
mens e os meninos serem servidos. 

Para além do casamento 

A violencia espreita, une e separa as idades e os sexos, masé na 
vida em comum <litada pela relayao conjuga! que ela mais se manifes
ta. Parece nao ser rara a violencia fisica contra as mulheres em atritos 
conjugais. Sabe-se de algumas que foram severamente machucadas, 
vítimas do marido enfurecido. É geralmente a presen9a de visitantes 
que faz surgir em Serra Morena um clima de suspeita, geralmente de 
envolvimento amoroso das mulheres com os homens visitantes. O 
marido reage a suspei9ao ou a possível ofensa, impondo sua autoridade 

, . 
pela f orya. E surpreendente que numa soc1edade em que homens e 
mulheres gozam de grande liberdade sexual haja reayoes desse tipo. 
Evidentemente nao há como medir a intensidade das rela9oes sexuais 
fora do casamento, 1nesmo porque sao conduzidas de modo discreto, 
mas rumores e confidencias revelam que a prática é generalizada e 
aceita, desde que conduzida de modo reservado para, assim, poder ser 
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ignorada pelo parceiro. Esse acordo tácito, entretanto, nao se estende 
para além dos limites do grupo local, da aldeia. 

Parceiros e amantes - Nao se pode ignorar a diferen9a entre ca
samento e envolvimento amoroso ou sexual. A família se constitui 
como decorrencia das negocia9oes políticas entre homens com o fim 
de fazer ou consolidar alian9as. A mulher é um veículo privilegiado 
para o estreitamento dessas rela9oes externas devido a sua fecundida
de. Para que o casamento perdure, é importante que se compatibilizem 
os interesses, os desejos e um sem-número de fantasias. Os filhos aju
dam a estabiliza9ao das unioes, embora nao garantam necessariamente 
a continuidade dos la9os, que pode1n ser rompidos para fazer a mulher 
circular. No casamento a autoridade masculina é inquestionável. 

O envolvimento sexual caminha noutra dire9ao. Nao é ·fácil sa
ber como a sexualidade é subjetivamente vivida, mas é possível que o 
caininho que leva ao outro seja fruto do desejo e do desafio da clan
destinidade. Homem e mulher se defrontam como pessoas livres, mo
vidas pelo desejo do encontro. Nao há planos para além dos momentos 
fugidios que os unem e que durarao enquanto durar o desejo. 

Sedu9iío e atra9iío - As qualidades do ca9ador seduzem a mu
lher. O hornero forte, que acmnula· sucessos na captura de presas e en
frenta a mata como ganhador parece saciar muitos sonhos femininos. 
Evidentemente as representa9oes variam e em cada caso um misto de 
curiosidade, admira9ao e carencia afetiva se transforma em estímulo 
suficiente. O próprio marido quando quer seduzir a esposa se empe
nha em ca9adas para, no retomo, poder atirar com orgulho a carne aos 
seus pés. O estratagema é muito eficaz e difundido. Pode-se até sur
preender mulheres já bem maduras, fascinadas por jovens, para quem 
confeccionam elegantes colares negros de tucum. 

A imagem da masculinidade reúne pelo menos dois componen
tes - a ca9a e a guerra - , paixoes vividas pelos homens e invejadas pe
las mulheres. O ruído abafado do rolar das flechas no peito, a 
sonoridade grave das flautas (toko tokoap) que antecedem os cantos 
cerimoniais (berewá) preparam o ataque guerreiro, fazendo com que 
os homens se sintam mais homens e as mullieres fa9am deles objeto 
de mistério e admira9ao. 

\ 

Em ocasioes cerimoniais, os homens enfeitam-se ricamente com 
cocares de penas de gaviao, colares, bra9adeiras, pemeiras, cinturoes 
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0 
de entrecasca, além da pintura de um preto azulado, extraído do jeni
papo, que reveste a pele com um rendilhado de pequenos pontos, tra-
9os, arabescos. Muitas horas sao gastas até que se completem todos os 
arranjos que compoem a indumentária de festa. Tomam-se entao gar
bosos, solenes e até majestosos, exibindo-se de um lado para outro, 
como num ritual de apresenta9ao. 

\ 

É grande o contraste coma figura do ca9ador, que retoma depois 
de horas ou dias embrenhado na mata, cansado, cabelo desgrenhado, 
sujo, o suor se misturando ao sangue da presa abatida, quase tao gran-, 
de quanto ele. E a imagem da violencia, da luta e do contato com for-
9as da natureza, simbología que atrai a mulher como se fora um 
desafio a sua condi9ao doméstica e passiva. E ela anteve nas marcas 
do corpo os sinais da virilidade. O homem paramentado para as fes
tas também chama sua aten9ao, mas ele desfila mais para si mesmo e 
seus pares, nesse encontro de guerreiros que também é um discreto 
duelo de rivalidades. 

Seguramente os Cinta Larga nao participam do culto da beleza 
e juventude eternas. Em poucas sociedades a mistura de idades é tao 
evidente como lá, o mesmo ocorrendo com os padroes estéticos sobre 
beleza fisica, dificeis de serem apreendidos, dada a variedade de apre
cia9oes divergentes. Mas urna mulher jovem e cheia de corpo, quase 
gorducha, é considerada bonita. Com ou sem ornamentos, o corpo que 
exibe gordura é por si só valorizado, talvez por sugerir a imagem de 
boa saúde e bons tratos ou ainda por evocar possíveis sinais de fecun
didade. Quando esses fatores recaem sobre um rosto novo na aldeia, 
como urna esposa recém-chegada ou urna visitante ocasional, a cobi-
9a masculina se agu9a. Sao tentadas muitas aproxima9oes, em busca 
de envolvimento sexual. As esposas locais conhecem de antemao o 
procedimento dos maridos e, aparentemente sem se preocupar com o 
desfecho, ganham boa oportunidade para seus próprios encontros 
fortuitos. 

Por sua posic;ao secundária, a mulher nao tem qualquer atividade 
que estimule a fantasía masculina. Suas importantes habilidades e afa-
zeres sao vistos como menores ou mesmo como meras obriga9oes fe-
mininas e nao tem possibilidade de produzir no imaginário social o 
impacto causado pelas guerras e ca9adas. O trabalho nao lhe confere 
mérito, embora a preguic;a seja criticada. Suas qualidades mais desta-
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cadas nao brotaram do esfor90 pessoal, do aprimoramento -das ativida
des, mas da sua aparencia fisica. Seu corpo, dote natural, parece ser o 
único ponto que, pelo menos nos discursos, ativa o desejo nos homens. 

O envolvimento sexual e amoroso fora do casamento tem algo 
de lúdico, ao entrelac;ar fa~tasias masculinas e fe1nininas num jogo que 
a sociedade sabiamente mantém proibido. O desejo do prazer aproxi
ma homem e mulher, ao mesmo tempo que a conotac;ao ilícita da con
quista aumenta o interesse pelo outro, fazendo da transgressao urna 
aventura alegre e quase inocente desde que, é claro, ocorra no ambi
to dos moradores da aldeia. Mas, a transgressao maior, o encontro com 
o estranho a aldeia, nao agu9aria ainda mais desejo e curiosidade? 

Re be Id ia necessá ria 
. ' 

Nao se pode afirmar com seguran9a que a sociedade Cinta Larga 
tenha em algum momento de sua história participado de guerras se, por 
isso, entendemos urna atividade no feitio já consagrado pela etnología 
através do trabalho de Florestan Fernandes (1970). Possivelmente em 
tempos recuados e, em especial após a conquista, os indígenas de um 
modo geral se viram envolvidos em embates, agravados ainda mais por 
contradic;oes disseminadas pela colonizac;ao. Mas, de urna forma ou de 
outra, os antepassados dos Cinta Larga conheceram urna vida tumul
tuada pelo sentimento continuado de perigo e vinganc;a, cujos refle~os 
ainda hoje modelam seu comportamento. Os símbolos ligados a ativi
dade guerreira ainda sao potentes e fornecem um suporte vigoroso para 
a identidade masculina. Costuma-se dizer que as relac;oes sociais sao 
sempre mediadas por algum germe de poder, pelo desejo de controlar 
o comportamento do outro, seja através da do1nina9ao propriamente 
dita seja mediante formas sutis de prote9ao. Sempre que possível, pro
cura-se ocultar qualquer vestígio de coer\:aO de modo que fique cria
da a ilusao de que a conformidade ao padrao imposto nasce, nao da 
obediencia, mas da admirac;ao ao dominador. 'o desejo de poder con
funde-se assim coma vaidade, como desejo de ser admirado. 

Na sociedade Cinta Larga, o espac;o aberto ao exercício do po-, 
der é relativamente pequeno, em parte como decorrencia da própria 
socializa9ao que acentua a auto-suficiencia e, conseqüentemente, di-
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·minui a cria9ao de la9os de dependencia, mas também como resulta
do da dinamica social que se apóia na fissao dos grupos tendentes a 
crescer e no reagrupamento de unidades muito desfalcadas. O objeti
vo parece ser a manuten9ao de grupamentos pequenos, autárquicos e 
dispersos que oscilam num movimento pendular de fazer e refazer 
alian9as, selar amizades e identificar novos inimigos, tudo isso dentro 
dos limites do próprio universo social Cinta Larga. Assim, quando a 
vontade de comandar o comportamento do outro se insinua nas rela-
96es entre homens, o grupo pode dividir-se, prevalecendo a convic9ao 
interior de autonomía e amor-próprio. Mulheres e crian9as fazem parte 
do contingente que permanece ou acompanha as partes cindidas. Sua 
estatura social nao permite que liderem movimentos de separa9ao, tor
nando-se cabe9a de novos grupos. Para as mulheres essa condi9ao é 
vitalícia e sempre terao acima de si um homem, seja o pai, o irmao ou 
o marido, cujo comportamento buscarao controlar, sem muito sucesso. 

\ 

Para chamar a aten9ao sobre si, ser admirado ou mesmo temido, 
o hornero trabalha outras imagens do poder. Urna delas tem grande 
impacto psicológico: o destemor em· enfrentar a morte, o poder de fa
zer a vida cessar. As incursoes guerreiras fomeciam até recentemen
te condi9oes excelentes para vitalizar esse símbolo e, na sua ausencia, 
ataques eventuais contra invasores de terras e usurpadores em geral 
passaram a cumprir fun9ao semelhante. Mesmo a ca9a pode, a seu 
modo, ajudar a manter aceso o orgulho da masculinidade, como mos
tram os cantos entoados no berewá. Mas há urna fonte interna a pró
pria sociedade que estimula o imaginário social, garantindo a 
preserva9ao dos símbolos guerreiros. Essa fonte se organiza em torno 
daquilo que Bachelard chamou de o Outro ~ssencial, isto é, a figura 
sensível da alteridade, a mulher (1988: 33). E ela quem subverte a or
ganiza9ao das trocas matrimoniais, ao fazer valer sua vontade na es
colha do novo parceiro. 

Guerras e festas 

A palavra "guerra" nao serve para designar de modo adequado 
o confronto entre grupos indígenas. Em que pese a violencia dos cho-
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ques que dizimaram e mesmo aniquilaram inúmeras comunidades, o 
sentido dos ataques era distinto daquele que usualmente damos ao ter
mo. Apesar disso, continuamos a usá-lo, talvez por comodidade, sem
pre cercado de reservas. e explica9oes. 

Os Cinta Larga de Serra Morena contam de forma clara eventos 
ocorridos ainda no século XX e que podem ser classificados da seguin
te forma: 

l. Ataques as aldeias Erikbatsa movidos por vingan9a e·revide. 
O intenninável ciclo de ataques e contra-ataques parece ter-se inicia
do quando um casal Cinta Larga foi assassinado durante urna excur
sao pela mata. Daí entao os dois grupos se tornaram inimigos 
ferrenhos e de quando em quando se enfrentavam. O objetivo central 
dos ataques era aniquilar o maior número de pessoas, nao havendo in
ten9ao de raptar mullieres ou crian9as. Estes casos se aproximam mais 
do que chamamos de guerr~: ~conflitos permanentes nos quais os índios 
se aproveitam do descuido do outro grupo para surpreende-lo. 

Os registros de rituais antropofágicos referem-se a vítimas 
Erikbatsa e o mais detalhado deles foi narrado por um velho guerrei
ro que, abrindo sua memória para recorda9oes de outros tempos, trans
portou os ouvintes para o campo .de batalha: 

"Um jovem casal Cinta Larga caminhava pela mata quando foi 
atacado e assassinado pelos índios Canuíre [os Erikbatsa]. Na aldeia 
todos choraram muito e os homens se prepararam para vingar o crime. 
Antes da partida fizeram ressoar o eco dos seus cantos berewá, bebe
ram iwá [bebida levemente fermentada] e dan9aram, cada qual rolan
do o molho de flechas no próprio peito. A festa era muito bonita. 

Ainda era noite quando partiram e já madrugada quando avista
ram a casa dos Canuíre. Sem fazer ruído e atentos a qualquer movi
mento, os guerreiros invadiram a casa e mataram os inimigos que 
dormiam em suas redes. Nem homens, nem mulheres despertaram, 
morreram dormindo. Foram muitos. Cerca de dez. Degolaram entao 
tres deles, jovens e fortes, e tiraram-lhes as tripas. Carregaram os cor
pos limpos assim até a aldeia, como se carrega urna anta morta, amar
rados como urna carga nas costas( ... ). 

A alegria se apoderou da aldeia quando, com o sol já alto, che
garam os vencedores. As mulheres correram. para encontrá-los e ime
diatamente prepararam o moquém e o fogo. Em seguida, os corpos já 
estavam sobre o fogo. Os guerreiros fincaram suas flechas no solo batí-
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,,do do pátio e, um a um, as ofereceram ao dzapwai [chef e]. Horas de
pois, teve início o banquete cerimonial. Só o Cinta Larga é capaz de 
tal fa9anha, pois somos como ip pep [madeira preta, muito resistente, 
usada na confec9ao da parte superior das flechas]". 

2. Encontros inesperados e fortuitos com grupos indígenas vizi
nhos, como os Zoró, ou os "índios anoes" etc., que resultavam num 
enorme susto e eventualmente alguns feridos. Tais encontros era1n te
midos por tratar-se de um grupo desconhecido. 

3. Encontros, ta1nbém ocasionais, com seringueiros e outros in
vasores nao-índios. O objetivo era matar ou pelo menos desbaratar o 
grupo intruso. 

4. Atritos dentro do grupo Cinta Larga mais amplo, como resul
tado de "roubo" de mulher - fugas ou raptos que constituíam afronta 
e desrespeito aos arranjos tradicionais de casamento, baseados na re
ciprocidade das trocas. ·Ainda nesse grupo, houve brigas de caráter 
individual para vingar supostos casos de envenenamento envolvendo 
parentes afins. 

Com rela9ao ao primeiro grupo, os ataques eram comandados 
contra um povo no seu conjunto, sem distin9ao de sexo ou idade. In
cursoes precedidas de rituais institucionalizados que envolviam dan-
9as e cantos guerreiros, entremeados de impreca9oes contra os 
Erikbatsa. O sentimento de raiva era assim exacerbado para que cada 
homem lan9asse toda sua violencia sobre o inimigo. 

Os atritos fortuitos do segundo grupo parecem envolver basica
mente o temor do desconhecido que povoava o imaginário Cinta Larga 
com muitos desdobramentos fantasiosos. Descri9oes diversas apontam 
esses inimigos como figuras estranhas e ferocíssimas. 

Embates com seringueiros, embora ocasionais, eram impulsio
nados pelo ódio, certamente por for9a das baixas sofridas no próprio 
grupo. Diferentemente dos Erikbatsa, o inimigo era de certa forma 
anónimo e formado por urna horda de invasores violentos. Alguns gru
pos garimpeiros chegaram a ser incluídos aí, embora mais recentemen
te os Cinta Larga se tenham confraternizado com alguns dos que 
operavam na área. 

Nessas formas de atrito, geralmente solicita-se a ajuda de "ir
maos" de outras aldeias e de parentes afins, cunhados, genros e sogros. 
Reside aquí um comportamento político de alta importancia que mostra 
como as alian9as selacias através do casamento sao centrais na cultura. 
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Finalmente, os atritos dentro do próprio grupo Cinta Larga sao 
parte do processo ordem/desordem, da dinamica que comanda os cir
cuito das trocas matrimoniais. Cría-se a regra, mas nao se domestica 
facilmente o comportarnento. O poder masculino é garantido pela obe
diencia a reciprocidade na troca e ao mesmo tempo negado pelos ho
mens que em várias ocasioes preferem a guerra a se deixarem 
aprisionar pela insipidez do cotidiano. Nesses eventos espera-se a par
ticipa9ao de irmaos e afins residentes na própria aldeia. 

Sao esses, em resumo, os acontecimentos que alimentam a figura 
do guerreiro: sao trabalhados pela inemória e se ajustam as necessida
des presentes, que tornaram "fazer a guerra" praticamente impossível. 
Cidades, fazendas e outros obstáculos ·se interpoem entre Serra More
na e seus inimigos e, mais ainda, os Cinta Larga passaram a valorizar 
o diálogo e a negocia9ao como recurso pacífico para atender seus in
teresses. Mas, ser guerreiro ~e dono de um passado de bravuras conti
nua a ser um ponto de referencia central em sua auto-imagem. 

Urna síntese da figura do guerreiro e do ca9ador é feíta na ceri
mónia do bebé aká, cujo objetivo final é o sacrificio de um porco do 
mato. Parentes de outras aldeias sao convidados e a festa se prolonga 
noite a dentro sob o som das flautas, cantos e dan9as. A chicha é ser
vida o tempo todo pelo dono da festa e a etiqueta manda que o homem 
beba todo o conteúdo do que lhe oferecido e, em seguida, vomite. 
Embora a bebida seja muito pouco fermenta4a, a continua9ao desse 
beber e vomitar acaba provocando alguma altera9ao de consciencia, 
evidenciada pelo olhar absorto e alheado da pessoa. 

Ao amanhecer, chega-se ao apogeu da cerimónia. O dono da fes
ta conduz pela mao o convidado de honra até o animal, depois traz os 
demais homens e tem início urna seqüencia de fala cerimonial. Final
mente, tem lugar o sacrificio, cada homem flechando o animal, mes
mo depois de morto. As flechas, especialmente feítas para a ocasiao, 
sao recolhidas pelo dono da festa e levadas para casa como troféu. Nas 
etapas seguintes, o animal é limpo, esquartejado e sua carne distribuí
da aos presentes. 

A festa se desenrola num clima de muita excita9ao e alarido, em 
tudo semelhante as dramatiza9oes que me foram feítas de ataques aos 

' 
Canuíre e do repasto cerimonial. 

105 



Guerra de homens 

Como vimos, a mulher é dada em casamento pelo pai, irmao 
ou marido ao grupo com o qual se reafirma ou sela urna alian9a. A su
premacía masculina acompanha a mulher por toda vida, fazendo com 
que ela passe do domínio de um homem para o de outro. Em algumas 
circunstancias, ela pode interferir no acordo masculino, ou mesmo 
recusar o pretendente, criando condi96es insuportáveis a continuida
de da uniao. Quando isso acontece, ela é integrada novamente no pro
cesso de circula9ao, através de seu pai ou irmaos, que cuidarao de selar 
nova alian9a. 

Há urna regra de o uro entre os homens: a mulher nao pode, em 
hipótese alguma, eleger por livre iniciativa um co1npanheiro que per
ten9a a urna comunidade "inimiga", sub-grupos Cinta Larga com os 
quais as rela9oes sao tensas e de desconfian9a. Quando em algumas 
ocasioes a mulher se encanta e seduz um homem que nao pertence aos 
grupos Cinta Larga aliados, desencadeia-se urna grave crise. 

A ocasiao para a infra9ao ocorre quando, por um motivo ou ou
tro, um grupo adversário chega a Serra Morena. Os homens locais re
dobram a vigilancia sobre suas mulheres, enquanto elas furtivamente 
examinamos visitantes. A curiosidade pode desdobrar-se em encon
tros amorosos, sempre cercados de muito segredo, pois qualquer des
cuido pode ser desastroso. Se o marido desconfia ou surpreende a 
mulher com o forasteiro sua rea9ao é imediata e violenta; agride a 
tnulher de modo exemplar, esperando pór fim a qualquer pretensao ir
responsável dos amantes. 

Em algumas ocasioes, entretanto, a mulher insiste na conquista, 
enfraquecendo a resistencia do amante. Ela se insinua de forma sedu
tora em seu caminho ou nas proximidades do seu acampamento, arran
jando sempre um bom motivo para dirigir-lhe a palavra. Se o romance 
progredir e se sustentar para além da curiosidade sexual, os dois po
dem tomar a séria decisao de fugir em dire9ao a aldeia do homem. 

, Consuma-se assim urna uniao que desequilibra as rela96es externas das 
comunidades pela ausencia de acordos recíprocos, fundamentais na 
aquisi9ao de mulheres. O homem casar-se nessas circunstancias sig
nifica ir contra a própria regra que afirma a supremacía masculina. O 
que o levaría a enveredar por caminho tao perigoso? Vingan9a de al-
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guma ofensa passada? Ou, ao contrário, desejo de ofender a comuni
dade hostil? Ou ainda fraqueza em deixar-se envolver pela subjetivi
dade f eminina? 

Do ponto de vista da mulher, a proeza indica rejei9ao da tutela 
masculina que coincide com u1na feliz oportunidade de envolvimen
to numa rela9ao que conjuga o desejo ao interdito. Nao deixa de ser 
também urna demonstra9ao de independencia, de reafirma9ao da pró
pria vontade e, talvez, urna forma peculiar de vingan9a. 

Confirmada a transgressao, o homem ofendido mobiliza aliados 
e sai ao encal90 dos fujoes, firme na inten9ao de reaver a mulher e 
matar o raptor que, desse momento em <liante, é qualificado como "la
drao de mulher". A acusa9ao se amplia e, em pouco tempo, tem como 
alvo todo o grupo, re-alimentando a tensao entre as duas comunidades. 

Ao fugir com o amante e convulsionar o cotidiano da aldeia, a 
niulher faz brotar nos homens a agita9ao guerreira, vitalizando impor
tantes símbolos do poder masculin~. Sem o perceber, ela alimenta a 
identidade do homem e recria para si mesma a imagem do guerreiro 
que ela tanto admira. Esse é umjogo no qual projeta-se a mulher como 
um ser fraco, carente de prote9ao, em oposi9ao ao homem, forte e 
cheio de coragem. 

Grande agita9ao social toma conta de Serra Morena, os homens 
se articulam para um possível ataque frontal aos "inimigos". Em algu
mas ocasioes chega-se a mandar emissários qualificados a aldeias alia
das em busca de refon;o de homens e muni9ao. O espírito guerreiro 
toma contada comunidade, permitindo aos homens o necessário estí
mulo a auto-imagem. A "guerra" efetiva geralmente se deixa substituir 
pela ritualiza9ao da vingan9a, exercitada nas sessoes de berewá que faz 
com que cada homem se sinta parte de um corpo coletivo. As mulhe
res participam da excita9ao guerreira, talvez admirando a coragem dos 
seus homens e sentindo-se seguras e protegidas. A aldeia ofensora 
deve seguir esses mesmos passos, organizando a defesa e reavivando 
o ímpeto guerreiro. 

A rebeldia feminina que detonou o processo nao chega a ser cla
ramente visível para a comunidade, acostumada que está a pensar a 
dinamica social a partir da a9ao do hornero. A própria mulher talvez 
sequer perceba que, ao circular de urna aldeia para outra, empurrada 
pelas trocas matrimoniais, ela amplia sua visao do mundo, vivendo 
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~xperiencias bem mais estimulantes do que se estivesse por toda a vida 
imobilizada num mesmo casamento. Para a mulher, circular é ao mes
mo tempo cumprir urna trajetória definida pela estratégia política mas
culina, mas também conhecer outros cotidianos, ambientes, homens e 
mulheres. Por modesta que seja a aquisi9ao de saberes, a mulher ga
nha desenvoltura e energía para exercitar a rebeldia. Rebeldía que ser
ve, também, de alimento ideológico ao guerreiro que ela tanto admira. 

Para finalizar 

Quando se estabeleceram os primeiros contatos com os Cinta 
Larga e1n Serra Morena, um líder se destacava pela coragem e ousa
dia. Os sertanistas da época o conheceram pelo nome de Velho Macho. 
Pelas fotos tiradas por Jesco von Puttkamer, na década de 70, pode-se 
ver um homem forte, de semblante fechado, talvez com menos de 40 
anos de idade. F oi ele quem comandou a expulsao de garimpeiros in
vasores das terras próximas as aldeias distribuídas pelo Paralelo 11 e 
enfrentou com valentía intrusos perigosos. Ainda hoje, fala-se dele 
com respeito e admira9ao. 

Fala-se muito também de urna outra pessoa que vivía mais ao 
norte, na regiao vizinha a cidade de Aripuana e que percorria cerca de 
150 quilómetros pela mata até Serra Morena, sozinha, portando ape
nas um facao e seguida por um cachorro. Tratava-se de urna mulher 
conhecida por Velha Macha e cuja presen9a assustava alguns jovens, 
alvo constante dos assédios dela. Comenta-se que, aos primeiros rumo
res de sua chegada, alguns se embrenhavam no mato, temendo ser con
vocados para urna sessao de amor. 

Talvez haja fantasía nos relatos, mas, de qualquer forma, sao 
poucas as sociedades que, nutrindo-se de valores masculinos, tenham 
espa90 para registrar em sua história simultaneamente a presen9a do 
guerreiro e do seu duplo feminino. 

A tensao é um aspecto constante da rela9ao marido/mulher nessa 
'Sociedade de guerreiros-ca9adores, onde a mulher embora cobi9ada 
ocupa posi9ao subalterna. Mas, longe de se mostrar retraída a mulher 
é, pelo contrário, alegre, brincalhona, bem humorada, desenvolta e 
extrovertida. Exibe independencia e nao abdica de sua auto-suficien
cia. Nesse aspecto, homens e mulheres sao parecidos. 
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