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O PENSAMENTO SELV AGEM 

"O Pensamento Selvagem", e nlo "o 
pensamento dos selvagens". Porque este 
li vro se a fasta da etnologia tradicional 
ao tomar por tema um atributo uni
versal do espirito humano: o pensa· 
mento em estado selvagem, que floresce 
no espí!ito de todo homem - contem
porinetr ou antigo, __ próximo ou lon
gínquo - enquanto n1o for este espirito 
cultivado e· domestfoado para aum~ntar 
o seu ·rendimento. 

Sem dúvida que exemplos poderemos 
buscá-los nas sociedad~ sem esc;rita e 
sem máquinas; mesmo- lá, ·entretanto, 
es,,e pensamento tem singular scme
lhan~a com o que · · encontramos be~ 

perto de nós, operando na poesia e na 
arte ou, também, nas diversas formas 
do saber popular, seja arcai~o ou re
cente. 

·Nesse pensamento, nada há de desor. 
denado nem de confuso. · Bascado numa 
observa<¡lo do mu11do; que revela mi
núcia e precislo com freqüéncia surpre
endentes, analisa, distingue, classifica, 
combina e contrasta. . . Neste livro, com 
efeito, os mitos, os ritos, as cren~as e 
os demais fatos da cultura manifestam
se como seres "selvagens", comparáveis, 
fora dos limites da · linguagem, a todos 
os demais seres que a natureza (da· qual 
o espirito humano náo pode ser sepa
rado) também eqgeqdra, nas inumcrá
vcis formas. anim¡us, vegetais e minerais. 
N1o seria, . pois, de espantar · que em 
seu milenar ~onvfvio com essas formas 
de vida, o. pensamc:nto selvagem tenha 
podido encontrar. a matéria e a inspi
ra~lo para urna lógica cujas leis se limi
tam a urna transposi~1o das propriedades 
do real, e ·que, por isto mesmo, vcio a 
permitir aos homens . exercer dominio 
e controle sobre esse real. 

A isto, caberia acrescentar que Uv1-
STRAuss é boje um dos líderes do pen
samento estruturalista nas ciéncias so· 
dais. 

L644p 
2.ed. 

76-0409 

Lévi-Strauss, Claude, 1908-

0 pensamento selvagem; traducao de Maria Celeste da 
Costa e Souza e Almir de Oliveira Aguiar. 2. ed. Sao Paulo, 
Ed. Nacional. 1976. 

330 p. ilust. (Biblioteca Universitária. Série 2.ª Ciencias 
socia is, v. 31) 

Bibliografía. 

1. Etnologia 2. Homero primitivo 3. Sociedades primitivas 
I. Título. Il. Série. 

17. e 18. CDD-155.81 
17. e 18. · -572 

17. -390 
18. -301.2 

indice para catálogo sistemático: 

l. Etnología 572 (J 7. e 18.) 
2. Homero primitivo : Etnopsicologia 155.81 (17. e 18.) 
3. Sociedades primitivas : Sociología 390 (17.) 301.2 (18.) 



O PENSAMENTO SELVAGEM 



, 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Série 2.ª - Ciencias Sociais 

Volume JI 

CLAUDE LÉVl-STRAUSS 

O PENSAMENTO 

SELVAGEM 

traduráo de 

~{ARIA CELESTE DA CosTA E SouzA 

e 

ALMIR .DE OLIVEIRA AGUJAR 

COMPANHIA EDITORA NACIONAL 

SÁO PAULO 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



Do original francés: 

La pensée sauvage 
publicado cm 1966 (l.• reimpresdo) 

pela editora Pion, Paris 

@ 1962, LIBRAIRIE PLON 

capa de 

ELISA 8c RIEDEL 

A primeira edi9ao desta obra foi 
publicada em co-edi9ao com a 
Editora da Universidade de S. Paulo. 

Direitos pa;a a Ungua portuguesa, no Brasil, 
adquiri_dos pela 

COMPANHIA EDITORA NACIONAL 
Rua dos Gusmoes, 639 
01212 Sao Paulo, SP 

que se reserva a propriedade desta tradu~iio 

1976 

Impresso no Brasil 

7 

A memória de 

MAURICE MERLEAU-PONTY 



ÍNDICE GERAL 

PREFÁCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 15 

l - A ciencia do concreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2 - A lógica das classifica~óes totemicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

3 - Os sistemas de transforma~óes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

4 - Totem e casta ..................................... ...... ..... 134 

5 - Categorias, elementos, espécies, números ..................... 161 

6 - Universaliza~o e particulariza<;áo . . .......................... 189 

7 - O individuo como espécie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

8 - O tempo redescoberto ....................................... 250 

9 - História e dialética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

APtNDICE • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 307 

BIBLIOCRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 

f NDICE RE~USSIVO ..... .. ... ..... .. ...•....... ... ••.• .• • ....• • . • • • • • 823 

2 - ILUSTRA~óES.FORA DO TEXTO 

1 - Fran~ois CLOUET. Retrato de Elizabeth da Austria, detalhe 

(Fot. Museu do Louvre) ..................... . . ...... 142/143 

II - Ma~a tlingit (Alasca) para matar pcixe. Comprimento 

total do objeto: 56cm. Pertence ao autor (Fot. Huillard) 142/ 143 
• 

III - Desenhos de Ch. Le Brun. Segundo L. MÉTIVET, La physio

nomie humaine comparée 4 la physionomie des animaux, 

Paris, 1917 (Bibl. Nacional) .......................... 158/159 

IV - Desenhos de GRANDVILLE, extraídos das Métamorphoses 

du jour, Paris, 1853 (Bibl. Nacional ) ................ 158/159 



V - Alfabeto de aves. Aves diversas, n . 115, GANCEL, Metz 
(Museu Nacional das Artes e Tradi~ Populares, Cat. 
n.os 50-39-2583. Foto Huillard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238/239 

VI - Sociedade de animais. Caricaturas, GANCEL, Metz (Museu 
· Nacional das Artes e Tradi~óes Populares, Cat. n.o 53· 

86-5120. Foto Huillard) ..... . ........................ 238/239 

VII - Churinga aranda, em pedra 19 X 17cm. Pertence ao Sr. 
Edgar R.AYNAUD. Proveniencia: Alice Springs, território do 
Norte, .~ustrália, dezembro de 1956 (Foto Bandy) .... 254/25r¡ 

VIII - Aquarelaa aranda. Em cima: "Patrulha montada em 
camelos", por Reuben PAREROULTJA. Embaixo: "Orpara, 
Wester NacDonnell Range", por Albert NAMATJIRA 
(Fotos Servi~os de lnforma~o Australianos) ..... .... . 2?4/255 

3 - ILUSTRA~OES NO TEXTO 

Fig. l - Artemisia frigida (segundo C. LEDEBOUJt., leones plantarum. 
. . 

. Londres-Paris, 1834. Bibl. Museu Nacional de História 
Natural) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Fig. 2 - Solidago virga aurea (segundo o Bulletin of the Torrery 
Botanical Club, Lancaster, Pa., maio de i893, vol. xx, n.0 5. 
Bibl. MÜSeu Nacional de História Natural) . . . . . . . . . . . . 71 

Fig. 3 - Distribui~o da popula~o por cl~s em Zuñi e entre os 

hopi da primeira "mesa" . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

Fig. 4 - Mapa da Melanésia (Centro documentário s0bre a Oceania, 
da Escola Prática de Altos Estudos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Fig. 5 - Estrutura social e regras de casamento do tipo aranda 
(Laboratório de cartografía da Escola Prática de Altos 
Estudos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 06 

Fig. 6 - Altura média das precipita~6es pluviais ém Port Darwin 
(segundo \V ARNEll, Chart. XI, p. 380) . . .. . . . . . . . . . . . . . • • 116 

Fig. 7 - Tipos de organiza~o totemica na península do cabo York 
(segundo R. Lauriston SHARP. Notes on Northeast Austra
Iian Totemism in: Studies in the Anthropology of Oceania 
and Asia, presented in Memory of Roland Burrage Dixon, 
Papers of the Peabody Museum, vol. xx, Cambri4ge, Mass. 
1943) ............................................. ·1 · • •• 127 

Fig. 8 - O operador totcmico (Laboratório de cartografía da Escola 
Prática ele Altos Estudos) ............................. 180 

Fig. 9 - Corte de cabelo das crian~as osage e omaha, conforme o 
clá (segundo LA FLESCllE 4) .... ............ . .. .. ........ 202 

Fig. 10 - Brassica rapa (segundo Ed. LAMBERT. Traité pratiqtte de 
Bota11 ique. París. 1883) . ... .. ............ . ..... ..... .. . 235 

Fig. 11 - Decorac;ao de um churinga (segundo Sl'E:'\CER e GILLF.N ) 274 



n 

' 

-

13 

"Nada se compara, no mundo, aos Selvagens, 
aos camponeses e aos prov~ncianos, para estu
darem, a fundo, em todos os sentidos, o que 
lhes diz respeito; eis porque, quando passam 
do Pen~mento ao Fato, cncontrais tudo com
pleto." 

H. DE BALZAC 

Le cabinet des antiques - Bibl. de la Pléiade, 
vol. IV, pp. 400·401. 
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Prefácio 

Este livro forma um todo, mas os problemas nele discutidos 
tem liga~ao estreita comos ci.ue examinamos mais rapidamente 
em um trabalho recente, intitulado Le totémisme aujourd'hui 
(PUF, Paris, 1962). Sem pretender exigir que o leitor a ele 
recorra, convém adverti-lo de que um la~o existe entre as duas 
obras: a primeira constitui urna espécie de introdu~ao histó
rica e crítica a segunda. Nao julgamos, pois, necessário voltar 
aqui a no~óes, defini~óes e fatos, a que já demos suficiente 
aten~ao. 

Abordando a presente obra, o leitor deve, entretanto, saber 
o que dele esperamos: que nos de seu testemunho da conclusáo 
negativa a que chegamos a respeito do totemismo; pois, após 
havermos explicado por que eremos que os antigos etnólogos 
se deixaram enganar por urna ilusao, agora é o avesso do to
temismo que nos propomos explorar. 

Do fato de que o nome de Maurice Merleau-Ponty figure 
na primeira . página de um livro, do qual as últimas s~o re
servadas a aprecia~ao de uma obra de Sartre, ninguém deverá 
concluir que eu queira opO-los um ao outro. Os que privaram 
conosco, Merleau-Ponty e eu, durante os últimos anos~ conhe
cem algumas das razóes pelas quais, naturalmente, este livro, 
que desenvolve livremente certos temas da minha matéria de en
sino no Colégio de Fran~a, lhe foi dedicado. T@-lo-ia sido, de 
qualquer forma, se ele ainda estivesse vivo, como a continua~ao 
de um diálogo, cujo come~o data de 1930, quando, eµi com
panhia de Simone de Beauvoir, encontramo-nos, por ocasiao 
de um estágio pedagógico, na véspera do concurso para o título 
de agrégé. E, já que a morte no-lo roubou brutalmente, que 
este livro fique, ao menos, dedicado a sua memória, como tes
temunho de fidelidade, de reconhecimen to e de afei~ao. 

Se me pareceu indispensável exprimir meu desacordo com 
Sartre sobre pontos que dizem respeito aos fundamentos filo-



sóficos da antropología, a isto só me decidi depois de várias 
leituras de urna obra, a cujo exame, meus alunos da Escola 
de Altos Estudos e eu próprio dedicamos numerosas sessóes 
du:r:ante o ano 1960-1961. Para além das divergencias inevi
táveis, desejo que Sartre lembre, sobretudo, que este debate 
- fruto de tanto zelo - constitui, de nossa parte, urna home
nagem indire ta de admira~ao e respeito. 

Agrade~o calorosamente a meu colega sr. Jacques Bertin, 
cliretor de estudos da Escola Prática de Altos Estudos, que 
houve por bem executar, em seu laboratório, certos diagramas; 
aos srs. l. Chiva e J. Pouillon, cujas notas de aula me [izeram 
recordar improvisa~óes rapidamente esquecidas; á sr.ª Edna 
H. Lemay, que garantiu a datilografia; á sr.tª Nicole Belmont, 
que me assistiu na juntada da documenta~ao e na organiza~ao 
da bibliografia e do índice; e a 1ninha esposa, que lTIC ajudou 
a reler o texto e a corrigir as provas. 

' 
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CAPÍTULO 1 

A ciencia do concreto 

Aprouve-nos, durante muito tempo, mencionar línguas a 
que faltam termos para exprimir conceitos, tais como os de 
árvore ou animal, se bem que elas possuam todas as palavras 
necessárias a um inventário minucioso de espécies e de varie
dades. Mas, invocando esses casos em favor de urna suposta 
inaptidao dos "primitivos" ao pensamento abstrato, omitíamos, 
entao, outros exemplos, que· atestam que a riqueza em palavras 
abstratas nao é só apanágio das línguas civilizadas. Assim o 
chinuque, Hngua do noroeste da América do Norte, faz uso 
de palavras abstratas para designar muitas propriedades ou 
qualidades dos seres e das coisas. "Est~ procedimento", diz Boas, 
.. é nela mais freqüente do que em qualquer outra língua que 
eu conhe~a". A senten~a: o homem mau matou ,a pobre crian
ca, traduz-se assim em chinuque: a maldade do homem matou 
a pobreza da crian~a; e para dizer que urna mulher usa um 
cesto demasiadamente pequeno: ela coloca raízes de potentilha 
na pequenez de um cesto para conchas. (Boas 2, pp. 657-658.) 

Em todas as linguas, aliás, o discurso e a sintaxe fornecem 
os recursos indispensáveis para suprir as lacunas do vocabulá
rio. E o caráter tendencioso do argumento, evocado no pará
grafo anterior, é bem posto em evidencia quando se nota que 
a situa~ao inversa, isto é, aquela em que os termos muito 
gerais prevalecem sobre as denomina<;óes específicas, foi t_am
bém explorada para afirmar a indigencia intelectual dos 
selvagens: 

"Dentre as plantas e os animais, o indio só dá nome 
as espécies úteis ou nocivas; as outras sao classificadas, 
indistintamente, como ave, erva daninha, etc." (Krause, 
p. 104.) 
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Um observador inais recente paret:e iguahnente acreditar 
que o indio denomina e conceitua somcnte e1n fun~ao de suas 
necessidades. 

"Lembro-me ainda da hilaric.lade provocada, entre 
meus amigos das ilhas Marquesas ( ... ) pelo intercsse (a 
seus olhos, pura tolice) demonstrado pelo botanico de 
nossa expedi~ao de 1921. em rela~ao as "ervas daninhas" 
sem nome ("sem utilida<le"), que ele colhia e quería saber 
como se chamavam." (Handy e· Pukui, p. 119, n .0 21.) 

Entretanto, Handy co1npara essa in<liferenc;a a que, em 
nossa civiliza~ao, manifesta o especialista cm relac;ao aos fe
nómenos que nao dizem respeito, imediatamente, a seu campo 
de ac;ao. ·E quando sua colaboradora indígena acentua que no 
Havaí "cada forma botanica, zoológica ou inorgánica que se 
sabia ter sido denominada (e personalizada) era. . . urna coisa 
utilizada", ela tem o cuidado de acrescentar: "de urna forma 
ou de outra" e precisa que se "urna yariedade ilimitada d~ 
seres viventes do mar e da floresta, de fenómenos meteorol<>
gicos ou marinhos nao tivcssen1 non1e" a razao seria nao scre1n 
julgados "úteis, ou ... dignos de intercsse", termos nao equi
valentes, visto como um se situa no plano prático e o outro 
no plano teórico. A continua~ao do texto o confirma, refor
~ando o segundo aspecto em detrimento do primeiro: "A vida 
era a experiencia investida de exata e precisa significac;ao" 
(id., p. 119). 

Na verdade, a triagem conceptual varia conforme a língua, 
e, como observava muito bem, no século xv111, o redator da 
palav~a "nome" na Enciclopédia, o uso de termos mais ou 
menos abstratos nao é func;ao de capacid<ldes intelectuais, mas 
de interesses desigualmente marcados e détalhados de cada 
sociedade particular, dentro da sociedade nacional: "Subi ao 
observatório; cada estrela nao é mais, ali, apenas urna estrela; 
é a estrela {J do Capricórnio, é a estrela 'Y do Centauro, é 
a estrela t da Grande Ursa, etc.; entrai num picadeiro, ali 
cada cavalo tem seu nome próprio, o "Brilhante", o "Duende", 
o "Fogoso", etc." Aliás, mesmo se a observac;ao sobre as 
lfnguas ditas primitivas, evocada no principio <leste capítulo, 
devesse ser tomada ªº pé da letra, nao se lhes poderia imputar 
auséncia de idéias gerais: as palavras carvalho, faia, bétula, 
etc., nao sao menos abstratas que a palavra árvore e, de duas 
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Hnguas, das quais urna possuísse somente este último termo, 
enquanto que a outra, ignorando-o, dispusessse de várias de
zenas ou centenas destinadas as espécies e as variedades, seria 
a segunda e nao a primeira, sob este ponto de vista, a n1ais 
rica em conceitos. 

Como na linguagem profissional, a prolife rac;ao conceptual 
corresponde a urna ~ten~ao ~ais firme, em relac;ao as proprie
dades do real, a um interessf! mais despcrto para as distinc;oes 
que aí podem ser introduzidas. Este apetite de conhecimento 
objetivo constituí um dos aspectos mais negligenciados do pen
samento daqueles que nós chamamos "primitivos". Se é ra
ramente dirigido para realidades do mesmo ñível que .aquelas 
ás quais se liga a ciencia moderna, implica diligencias inte
lectuais e métodos de observac;ao semelhantes. Nos dois 
casos, o universo é objeto de pensa1n~nto, ao menos tanto 
quanto meio de satisfazer necessidades. 

Cada civiliza~ao tende a superestimar a oricntac;ao obje
tiva de seu pensamento; é, por isso, entao, que cla nunca está 
ausente. Quando cometemos o erro e.le crer que o selvagem 
é exclusivamente go\'ernado por suas neccssidades organicas 
ou economicas, nao reparamos que ele nos dirige a mesn1a 
censura, e que, a seus olhos, seu próprio <lesejo de saber pa
rece . melhor equilibrado que o nosso. 

"A utiliza<;ao dos recursos naturais <le q ue dispu
nham os' indígenas havaianos, era pouco mais ou 1nenos 
completa; bem mais que a praticada na era comercial de 
hoje, em que se explora~ sem piedade, os raros produtos 
que, no momento, traze1n vantagem financcira, desde
nhando-sc e destruindo-se in uitas vezcs lodo o resto." 
(flandy e P ukui, p. 213.) 

. Sem dúvida, a agricultura pan:. inercac.lo n ;:ío se confunde 
co1n o saber do botanico. !\fas, ignorando o segundo e con
siderando exclusivamente a primeira, a velha aristocrata ha
vaiana repete, por conta de urna cultura indígena, inverten
do-o embora a seu favor, o erro simétrico co1netido por 
Malinowski, quando pretendía que o interesse em relac;ao as 
plantas e aos animais totemicos só era inspirado aos primitivos 
pelas queixas de seus estómagos. 
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A. observa~ao. de Tessmann, a respeito dos fang, do Gabáo, 
notando (p. 71) "a precisao com a qual eles reconhecem a 
menor diferen~a entre as espécies d~ um mesmo género", cor
responde, quanto a Oceania, a dos dois autores já citados: 

"As {acuidades agu~adas dos indígenas lhes permitiam 
notar exatamente os caracteres genéricos de todas as es
pécies vivas, terrestres e marinhas, assim como mudan~as 
as mais sutis de fenómenos naturais, tais como os ventos, 
a luz e as cores do tempo, as ondula~óes ligeiras das va
gas, as varia~óes da ressaca, as correntes aquáticas e aé
reas." (Ha~dy e Pukui, p. 119.) 

Um uso tao primário como a mastiga~ao de bétel pres
supoe, nos hanunoo, das Filipinas, o conhecimento de quatro 
variedades de nozes de areca e de oito produtos que as subs
tituem, de cinco variedades de bétel e de cinco produtos de 
substitui~ao (Conklin J): 

"Todas, ou quase todas, as atividades dos hanunoo 
exigem urna íntima familiaridade com a flora local e 
um conhecimento preciso das classifica~oes bot!nicas. 
Contrariamente a opiniáo segundo a qual as sociedades 
que vivem em economia de subsistencia só utilizariam 
urna pequena fra~a'o 4a flora local, esta última é utili
zada numa pt:opor~ao de 933." (Conklin 1, p. 249.) 

Isto nao é menos verdadeiro no que concerne a fauna. 

"Os hanunoo classificam as formas locais da fauna 
de aves em 75 categorias ( ... ) distinguem cer~a de 12 
espécies de cobras ( ... ) 60 tipos de peixes ( ... ) mais 
de urna dúzia de crustáceos do mar e da água doce e 
o.utros tantos tipos .de .. aranhas e miriápodes ( ... ) Os 
milhares de formas de insetos estáo agrupados em 108 
categorías designadas por nomes, das quais 13 para as 
formigas e as térmites. Identificam mais de 60 classes 
de moluscos marinhos e mais de 25 moluscos terrestres 
e de água doce ( ... ) 4 tipos de sanguessugas sugadoras 
de sangue ( ... ) ": total, 461 ti pos zoológicos recenseados 
(id., pp. 67-70). 

A respeito de urna popula~ao de pigmeus das Filipinas, um 
biólogo assim se exprime: 
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"Um tra~o característico dos negritos, que os dis
tingue de seus vizinhos cristaos das planicies, consiste em 
seu conhecimento inesgotável dos reinos vegetal e ani
mal. Este saber nao requer somente a identifica~ao espe
cífica de um número fenomenal de plantas, de aves, de 
mamíferos e de insetos, mas, também, o conhecimento 
dos hábitos e dos costumes de cada ~spécie ( ... ). 

"O n_égrito está completamente integrado em seu 
meio e, coisa ainda mais importante, estuda sem cessar 
tudo que o cerca. Muitas vezes, vi um deles, incerto 
sobre a identidade de urna planta, provar o fruto, cheirar 
as folhas, quebrar e examinar urna baste, observar o 
habitat. E é somente depois de verificar todos esses da
dos, que declarará conhecer ou nao a planta em questao." 

bepois de haver demonstrado que os indígenas se interes
sam também pelas plantas que nao lhes sao diretamente úteis, 
por causa das rela~oes de significa~ao que os ligam aos ani
mais e aos insetos, o mesmo autor prossegue: 

"O sentido agudo de observa~ao dos pigmeus, sua 
consciéncia plena das rela~oes entre a vida vegetal 
e a vida animal ( ... ) sao ilustrados de forma surpreen
dente por suas discussoes sobre os costumes dos morc~
gos. O tididin vive sobre as folhagens secas das palme1-
ras, o dikidik1 sob as folhas da bananeira selvagem, o 
litlit, nos bambuzais, o kolumbqy1 nas cavidades dos 
troncos de árvores, o konanabd1 nos bosques espessos, e 
assim por diante. 

"Desta forma os negritos pinatubo conhecem e dis
tinguem os costumes de 15 espécies de morcegos. E nao 

· é menos verdadeiro que a sua classifica<;ao de morcegos, 
como a dos insetos, aves, mamíferos, peixes e plantas, 
baseia-se, principalmente, nas semelhan<;as e nas diferen
<;as físicas. 

"Quase todos os homens enumeram, coro a maior fa
cilidade, os nomes específicos e descritivos de, pelo menos, 
450 plantas, 75 aves, de quase todas as cobras, peixes, 
insetos e mamíferos e, mesmo, de 20 espécies de formi
gas ( ... ) (1) e a ciencia botanica dos rnananambal, fei-

(1) Também 45 espécies de cogumelos comestíveis (l. c., p. 231) e, no 
plano tecnológico, 50 tipos de flechas diferen res (id., pp. 265·268). 
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ticeiros-curandeiros <le u1n e outro sexos, que utilizam 
constantemente plantas em sua arte, é simplesmente as
sombrosa." (R. B. Fox, pp. 187-1 88.) 

De urna popula~ao atrasada <las ilhas Ryukyu, alguém 
escreveu: 

"Mesmo urna crian~a pode, freqüentemente, identi
ficar a espécie de un1a árvore, por um pequeno fragmento 
de madeira e, o que é mais, o sexo dessa árvore, segundo 
as idéias que alimenta1n os indígenas sobre o sexo dos 
vegetais; faze1n-no, observando a aparencia dat madeira · 
e da casca, o cheiro, a dureza e outros caracteres <lo 
mesmo tipo. Dúzias e dúzias de peixes e de conchas sao 
conhecidas por termos distintos, bem como suas caracte
rísticas próprias, seus costun1es e as c.liferen~as sexuais, 
dentro de cada tipo ( ... )." (S1nith, p. 150.) 

Habitantes de urna regiao deserta do sul da Califórnia, 
onde somente algumas raras familias ele brancos consegue1n 
viver hoje, os índios coahuilla, cujo número subia a vários 
milhares, nao conseguian1 esgotar os recursos naturais; viviam 
na abundancia, pois, nesse país, na aparencia dcserdado, eles 
conheciam nada menos que 60 plantas alimentícias e outras 
28, de propriedades narcóticas, estimulantes ou medic.:inais 
(Barrows). Um único informante seminole identifica 250 cs
pécies e variedades vegetais (Sturtevant) . Forarn arroladas 350 
plantas conhecidas pelos ín<lios hopi, mais de 500, pelos navaho. 
Q léxico botanico dos subanum, que vivem no sul das Filipinas, 
ultrapassa largamente 1.000 termos (Frake) e o dos hanunoo 
se aproxima dos 2.000 (1). Trabalhando com um único in
formante gabonés, o sr. Sillans publicou, recentemente, un1 
repertório etnobotanico de cerca de 8.000 termos, divididos 
entre Hnguas ou dialetos de 12 ou l~ tribos adjacentes (Walker 
e Sillans). Os resultados, na maior parte inéditos, obtidos por 
Marce! c ·riaule e seus colaboradores, no Sud5o, prometem ser 
também impressionantes. 

A extrema familiaridade com o meio biológico, a aten~ao 
apaixonada que lhe dao, os conhecimentos exatos a ele rela
cionados, tém, freqüentemente, 'impressionado os pesquisado
res, pois demonstram atitudes e preocupa~óes que distinguem 
os indígenas de seus visitantes brancas. 

(1) Cf. infra, pp. IM-165 e 179-181. 
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Entre os índios te\va, do Novo-~féxico: 

ºPequenas diferen~as sao notadas ( ... ) eles tcm 
, nome para todas as espécies de coníferas da regiáo; ora, 

neste ·caso, as diferen~as sao pouco visíveis e, entre os 
brancos, um individuo sem treinamento seria incapaz de 
as distinguir ( .. . ). Realmente, nad.a impediria a tra
du~o em tewa de um tratado de botanica." (Robbins, 
Harrington e Freire-Marreco, pp. 9, 12.) 

Numa narra~ao pouco romanceada, E. Smith Bowen chis
tosamente contou sua confusao quando, ao chegar a urna tribo 
africana, quis come~ar por aprender a língua: seus informan
tes acharam muito natural, no estágio elementar de seu en
sino, juntar grande número de espécimes botanicos, nomeados 
no momento da apresenta~ao, mas aos quais a pesquisadora 
era incapaz de identificar, nao tanto pela sua natureza exótica, 
como porque ela nunca se havia interessado pelas riquei.as e 
diversidades do mundo vegetal, ao passo que os indígenas con
sideravam tal curiosidade como que adquirida. 

"Este povo é culdvado'r: para ele as plantas sao 
tao importantes, tao familiares quanto os seres hu
manos. De minha parte, nunca · vivi em fazenda e nao 
estou mesmo muito certa de distinguir as begonias das 
dálias ou das petúnias. As plantas, como as eqna~óes, te~ 
o hábito trai~oeiro de parecerem semelhantes e serem di
ferentes ou de parecerem diferentes e serem semelhantes. 
Em coriseqü~ncia, eu me atrapalho em botanica como em 
matepiática. Pela primeira vez na minha vida, encontro
me numa comunidade onde as crian~as de clez anos nao 
me sao superiores em matemática, mas estou também num 
lugar onde cada planta, selvagem ou cultivada, tem nome 
e uso bem definidos, onde cada hornero, cada mulher e 
cada crian~a conhece centenas de espécies. Nenhum deles 
quererá jamais acreditar que en seja incapaz, mesmo que 
o queira, de saber tanto quanto eles."· (Smit~1 Bowen, p. 
22.) 

Nitidamente diferente é a rea~ao de um especialista, autor 
de urna monografia, em que descreve perto de ~00 C$pécies ou 
variedades de plantas medicinais ou tóxicas, utilizadas por cer
tas . popula~Oes da Rodésia do Norte: 
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"Fiquei sempre surp:reendido com a solicitude com 
a qual o povo de Balovale e das regióes vizinhas aceitava 
falar sobre seus remédios e seus venenos. Estariam lison
jeados pelo interesse que eu demonstrava por seus mé
todos? Considerariam nossas conversas como urna troca 
de informa~óes entre colegas ? Ou quereriam exibir seu 
saber? Qualquer que pudesse ser a razao de sua atitude, 
nunca se faziam rogar. Lembro-me do danado de um 
velho Luchazi, que trazia bra~adas de folhas secas, raí
zes e bastes, para ensinar-me todos os seus usos. Seria 
ele herborista ou feiticeiro? Nunca pude penetrar esse 
mistério, mas verifico, com tristeza, que nao lhe possuirei 
nunca a ciéncia da psicologia africana nem a habi
lidade para cuidar de seus semelhantes: asso_ciados, meus 
conhecimentos médic~ e seus talentos teriam formado 
urna combina~ao bem útil." (Gilges, p. 20.) 

Citando um extrato de suas notas de viagem, Conklin 
quis ilustrar esse contacto íntimo entre o homem e o meio, 
que o indígena impóe, perpetuamente, ao etnólogo: 

"A 0600 e sob urna chuva fina, Langba e eu deixa
mos Parina na dire~ao de Binli ( ... ) . Em Arasaas, 
Langba me pediu para cortar várias tiras de casca, de 
10 X 50cm, da árvore. anapla kilala (Albizzia procera 
(Roxb.) Benth.) para preservar-nos das sanguessugas. Es
fregando, com a face interna da casca, os tornozelos e 
pernas, já molhados pela vegeta~áo, gotejante de chuva, 
formava-se urna espuma rósea, que era excelente repul
sivo. No caminho, perto de Aypud, Langba parou, de 
repente; enfiou, com presteza, seu bastao na beira do 
caminho e arrancou, pela raiz, urna erva, tawag kugun 
buladlad (Buchnera urticifolia R. Bt.) que, me disse ele, 
lhe 5erviria de isca ( ... ) em urna armadilha para javalis. 
Alguns instantes mais tarde, e nós andávamos depressa, 
ele fez uma parada igual, para arrancar urna orquideazi
nha terrestre (difícil de ver soba vegeta~ao que a cobria), 
chamada lyamliyam (Epipogum roseum (D. Don.) Lindl.), 
planta empregada para combater, magicamente, os inse
tos parasi tas das culturas. Em Binli, Langba teve o 
cuidado de nao estragar sua apanha, remexendo urna 
sacola de palmas tran~adas, para encontrar apug, cal ex-
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tinta e tabaku (Nicotiana tabacum L.)~ que queria ofe
recer a gente de Binli, em troca de outros ingredientes 
para mascar. Depois de urna discussao sobre os respecti
vos méritos das variedades locais de bétel~pimenta (Pipe.r 
be.tle L.), Langba obteve permissao para cortar mergu
lhias de batata-doce (lpomoea batatas (L.) P<;>ir.), per
tencentes a duas formas vegetais diferentes e classificadas 
como kamuti inaswang e kamuti lupaw ( ... ) . E no 
canteiro d~ camote, cortamos 25 mergulhias (com cerca 
de 75cm de comprimen to) de cada variedade, retiradas 
da extremidade da haste, e as enrolamos, cuidadosamen
te, em grandes folhas frescas de saging saba cultivado 
(Musa sapientum compressa (Blco.) Teocloro) para que 
conservassem a umidade até chegarmos de volta a casa 
de Langba. Pelo caminho, mastigamos bastes de tubu 
minama, espécie de cana-de-a~úcar (Saccharum officina
rum L.); paramos urna vez, para colher algumas bunga, 
nozes-de-areca caídas (Areca catechtt L.) e, urna outra 
vez, para colher e comer os frutos, semelhantes a cerejas 
selvagens, de algumas moitas de bugnay (Antidesma 
brunius (L.) Spreng.). Atingimos Mararim no meio da 
tarde e; ao longo de nosso caminho, a maior parte do 
tempo foi passada com discussóes sobre as mudan~as da 
vegeta~ao, no curso das últimas dezenas de anos." (Con
klin 1, pp. 15-17.) 

Este saber e os meios lingüísticos de que dispóe, estendem
se também a morfologia. A Hngua tewa usa termos distintos 
para cada parte, ou quase, do corpo das aves e dos mamíferos 
(Henderson e Harrington, p. 9). A descri~ao morfológica das 
folhas das árvores ou de plantas comporta 40 termos, e há 15 
termo distintos que correspondem as diferentes partes de um 
pé de milho. 

Para descrever as partes constitutivas e as propriedades 
dos vegetais, os hanunoo tem mais de 150 termos, que conotam 
as categorias. em fun~ao das quais identificam as plantas 
"e discutem, entre si, sobre centenas de caracteres que as distin
guem e freqüentemente correspondem a propriedades significa
tivas, tanto medicinais quanto alimenticias" (Conklin 1, p. 97). 
Os pinatubo, entre os quais foram arrolados mais de 600 nomes 
de plantas, "nao somente tem um conhecimento fabl}loso des
sas plantas e do modo de sua utiliza~áo; empregam perto de 
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100 termos para descrever suas partes ou aspectos característi
cos". (R. B. Fox, p. 179.) 

É claro que um saber tao sistematica1nente desenvolvido 
nao pode estar em funr;ao da simples utilidade prática. Depois 
de haver salientado a riqueza e a precisao dos conhecimentos 
zool6gicos e botanicos clos indios do nordeste dos Estados lTni
dos da América e do Cana<lcí: montanhes. naskapi, 111innac, 
malecite, penobscot. o ctnblogo, que 1nelhor os cstudou. pros
segue: 

"Isto se poderia espetar, no referente aos h<'1bitos da 
ca~a grossa, de onde provem a alhnenta~ao e as 1natérias
pri1nas da indústria indígena. Nao é surprecndcnte que o 
ca~a<lor penobscot, <lo :J\tf aine, possua tnelhor ronheri
mento prático dos h<íbitos e do carcíter do alce do <~ana
dá que o mais experimentado zoólogo. l\tfas, quando 
apreciamos, no seu justo \'alor •. o cuidado que os indios 
tiveran1 en1 observar e sistematizar os fatos científicos 
relacionados comas formas inferiores da vida ani1nal. s<'r
nos-á permitido demonstrar algu1na surprcsa. 

.... f oda a classe ele répteis ( ... ) niio oferecc nenJunn 
intercsse económico para t::stes índios; eles nao comc1n a 
carne das cobras nem a dos batntquios. nc1n utilizan1 
parte alguma de seu despojo, exceto, <>tn casos n1uito raros. 
para a c:onfec\ftO de an1uletos contra a doen)a ou a hru
xaria." (Speck !, p. 273.) 

E, entretanto, como demonstrou Spec:k, os índios do nor
deste elaboraram urna verdadeira herpetologia, com tennos dis
tintos para cada genero el~ répteis, e outros reservados as cs
pécies ou vari~dades. 
. Os produtos naturais, utilizados pelos povos siberianos 

para fins medicinais, ilustra ni, por sua ele fin i\iio precisa e pelo 
valor específico que lhes é dado, o cuidado, a inventiva, a 
aten~áo a minúcia, a preocupa~ao das distin<;oes que deve1n 
ter empregado os observadores e os tec>ricos. nas sociedades 
desse tipo; aranhas e vermes brancos engolidos (itelmene e 
iakute, para a esterilidade); gordura de escaravelho preto 
(ossete, contra hidrofobia); barata es1nigalhada, fel de galinha 
(russos ele Snrgut, contra abscesso e hérnia); vermes vermelhos 

inacerados (iakute, contra o reun1atis1no); fel de solha (bu
ria te, contra cloen<;as dos olhos); cadoz, raranguejo de água 
doce, cngoli<los \•ivos (russos da Sibéria, contra epilepsia e 
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outras doen~s); toque de bico de picant;o, sangue de pican<;o, 
insufla~ao nasal de pó de pican<;o mumificado, ovo tragado de 
pássaro kukcha (iakute, contra dores de dentes, escrófulas, doen
<_;as dos cava los e tuberculose, respectivamente); sangue de per
diz, suor de cavalo (oirote, contra hérnias e verrugas); caldo 
de pombo (buriate, contra tosse); pó de patas moídas da ave 
tilegus (kazak, contra dentadas de dio hidrófobo); morcego 
seco, pendurado ao pesco<_;o (russos de Altai, contra fehre); ins
tila<_;ao da água proveniente de um peda<;o de gelo suspenso no 
ninho da ave rerniz (oirote, contra doen<_;as dos olhos). Somente 
entre os buriate, e limitando-se ao urso, a carne <leste possui 7 
virtudes terapeuticas distintas, o sangue 5, a gordura 9, o cé
rebro 12, a hile 17 e o pélo 2. Do urso tamhém, os kalar re
colhem os excrementos empedrados, no fin1 da hiberna<_;ao, para 
debelar prisao de ventre (Zelenine, pp. 47-59). Achar-se-á, num 
estudo de Loeb, um repertório assim tao rico com referencia a 
urna tribo africana. 

De tais exemplos, que se poderiam tirar de todas as regioes 
do mundo, concluir-se-ia. de bom grado, que as espécies ani
n1ais e vegetais nao sao conhecidas na n1edida em que ~eja1n 
úteis; elas sao classificadas úteis ou interessantes porque sao 
primeiro conheddas. 

Objetar-se-á que tal ciencia nao pode ser n1uito eficaz 
num plano prático. Mas, precisamente, seu prin1eiro objetivo 
nao é de ordem prática. Ela responde a exigencias intelectuais 
antes, ou em vez, de satisfazer necessidades. 

A verdadeira questao nao é 'saber se o contacto de um 
bico de pican~o ·cura dores de ·dentes, mas, se é possível, de 
certo ·J?Onto de vista, fazer juntos "irem .. o bico do pican~o 
e o dente do hornero (congruencia, cuja fórmula terapeutica 
nao constituí mais que urna aplica~ao hipotética, entre outras) 
e, por intermédio desses agrupamentos de coisas e de seres, 
introduzir um principio de ordem no universo; porquanto a 
classifica~ao, qualquer que seja, possui urna virtude própria em 
rela~ao a falta de classifica~ao. Como escreve üm técnico mo
derno da taxinomia: 

"Os cientistas suportam a dúvida e a derrota. porque 
nao podem agir de forma diferente. l\i(as a desordem é 
a única coisa que nao podem ne1n devem tolerar. Todo 
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o objetivo da ciencia pura é levar, a seu ponto mais alto 
e mais consciente, a redu~áo dessa forma caótica de per
ceber, que teve inicio num plano inferior e possivelmente 
inconsciente, com a origem mesma da vida. Em certos 
casos, poder-se-á perguntar se o tipo de ordem que foi 
elaborado é caráter objetivo dos fenómenos, ou artifício 
construido pelo dentista. Esta pergunta sempre se apre
senta em matéria de taxinomia animal ( ... ). Entretan
to, o postulado fundamental da ciencia é que a natureza 
mesma é organizada ( ... ) . Na parte teórica, a ci~ncia 
se limita a urna ordena~ao e ( ... ) se é verdade que a 
sistemática consiste em tal ordena~ao, os termos sistemá
tica e ciencia teórica poderao ser considerados como si
nónimos." (Simpson, p. 5.) 

Ora, esta exigencia de orde1n está na base do pensamento 
que nós chamamos primitivo, mas so1nente na medida em que 
está na base de qualquer pensamento: pois é sob o angulo das 
propriedades comuns que chegamos mais facilmente as formas 
de pensamento que nos parecem muito estranhas. 

."Cada coisa sagrada <leve estar em seu lugar", notava, com 
profundeza, um pensador indígena (Fletcher 2, p. 34). Poder
se-ia mesmo dizer que é isso que a torna sagrada, pois, su
primindo-a, ainda que por pensamento, toda a ordem do uni
verso se encontraria destruida; ela contribuí, pois, para mant~
la ao ocupar o lugar que lhe cabe. Os requintes do ritual, 
que podem parecer ociosos quando examinados superficialmen
te e de fora, explicam-se pela preocupa~ao, que se poderia 
chamar "micro-perequa~ao": nao deixar escapar nenhum ser, 
objeto ou aspecto, para assegurar-lhe um lugar dentro de urna 
classe. Sob este pon to de vista, a cerimónia do hako, dos indios 
pawnee, só é particularmente reveladora pórque foi bem ana
lisada. A invoca~ao que acompanha a travessia de um curso 
de água se divide em várias partes, correspondendo, respecti
vamente, aos momentos em que os viajantes pé>em os pés na 
água, em que os mudam de lugar e em que a água lhes cobre 
completamente os pés; a invoca~ao ao vento separa os momen
tos em que o frescor é percebido apenas pelas partes molhadas 
do corpo, depois aqui e ali, e, enfim, por toda a epfderme: 
"somente entao pode1nos prosseguir com seguran~a" (id., pp. 
77-78). Como deixa bem claro o informante, "<levemos dirigir 
um encantamento especial a cada. coisa que encontramos, pois 
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Tirawa, o espirito supremo, reside em todas as coisas e, tudo 
o que encontramos em nosso caminho pode socorrer-nos ( ... ) . 
Fomos instruidos para prestar aten~ao a tudo o que vemos" 
(id., pp. 73, 81 ). 

uta preocupa<;ao da observa<;ao exaustiva e do inventário 
sistemático das rela<;é>es e das liga<;ües pode levar, as vezes, a 
resultados de boa ordem científica: é o caso dos índios blackfoot, 
que diagnosticavam a aproxima~o da primavera pelo desenvol
vimento dos fetos do bisao, extraídos do ventre das femeas 
martas durante a ca<;a. Entretanto, nao se podem isolar esses 
resultados de tantas outras aproxima~óes do mesmo genero de
claradas ilusórias pela ciencia. Mas nao será que o pensamento 
mágico, essa "gigantesca varia<;ao sobre o tema do principio da 
causalidade", diziam Hubert e l\:{auss (2, p. 61 ), se distingue 
menos da ciencia pela ignorAncia ou pelo desprezo do deter
minismo, do que por urna exigencia de determinismo mais 
imperiosa e mais intransigente e que a ci~ncia pode, quando 
muito, julgar insensata e precipitada? 

"Considerada como sistema de filosofía natural, ela 
(witchcraf t) implica uma teoria das causas: a infelicidade 
resulta da feiti<;aria, que trabalha em combina<;ao com 
as for~as naturais. Caso um homem receba urna chifrada 
de um búfalo, caso lhe caía na cabe<;a um celeiro cujos 
suportes tenham sido minados pelas térmites, ou 
contraía urna meningite cérebro-espinhal, os azande afir
mara.o que o búfalo, o celeiro ou a doen~a sao causas 
que se con1uga~ com a feiti~aria para matar o homem. 
Pelo búfalo, pelo celeiro, pela doen~~' a feiti~aria nao 
é responsável, pois existem por si mesmos; mas o é pela 
circunstancia particular que os p5e em rela~ao destrui
dora com um certo individuo. O celeiro teria caído de 
qualquer maneira, mas foi pela feiti~aria que caiu em 
dado momento e quando certo individuo repousava em
baixo. Entre todas essas causas, só a feiti<;aria admite uma 
interven~ao corretiva, porque somente ela emana de urna 
pessoa. Contra o ])úfalo e o celeiro, nao se pode intervir. 
Ainda que sejam também reconhecidos como causas, nao 
sao significativas, no plano das rela<;óes sociais." (Evans
Pritchard 1, pp. 418-419.) 

Entre magia e ciencia, a diferen<;a primordial seria, pois, 
deste ponto de vista, que uma postula um determinismo glo-
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bal e integral, enquanto que a outra opera distinguindo nf
veis, dos quais apenas alguns admitem formas de determinismo 
tidas como inaplicáveis a outros níveis. Mas nao se poderia 
ir mais longe e considerar o rigor e a precisao, que testemu
nham o pensamento mágico e as práticas rituais, como tra
duzindo urna apreensáo inconsciente da verdade do determi
nismo como modo de existencia dos fenómenos científicos, de 
sorte que o determinismo fosse globalmente suspeitado e ar
'fiscado antes de ser conhecido e respeitado? Os ritos e as 
cren~as mágicas apareceriam, entao, como outras tantas expres
s0es de um ato de fé numa ciencia ainda por nascer. 

Há mais. Nao somente por sua natureza, estas antecipa
~ podem ser, as vezes, coroadas de sucesso. mas podem tam
bém antecipar duplamente; sobre a própria ciencia e sobre 
métodos ou resultados que a ciencia só assimilará num estágio 
avan~ado de seu desenvolvimento, se é verdade que o hornero 
enfrentou primeiro o mais difícil: a sistematiza~ao ao nivel 
dos dados sensfveis, aos quais a ciencia, durante muito tempo, 
voltou as costas e que come~a apenas a reintegrar na sua pers
pectiva. Na história do pensamento científico, este efei_to de 
antecipa~ao produziu-se, aliás, repetidas vezes; como Simpson 
(pp. 84-85) demonstrou, com o auxílio de um exemplo tirado 
da biología do século x1x, este efeito resulta de que - visto 
a explica~áo científica sempre corresponder a descoberta de um~ 
"ordena~ao" - toda tentativa deste tipo, mesmo inspirada cm 
principios nao-científicos, pode encontrar ordena<;oes verda
deiras. Isto é mesmo previsfvel, se se admite que, por defini
~ao, o número de estruturas é finito: "o por em es
trutura", possuiria, entao, urna eficácia intrínseca, quaisquer 
que fossem os principios e os métodos 'em que se inspire. 

A química moderna reduz a variedade de sabores e de 
perfumes a cinco elementos, diversamente ·combinados: car
bono, hidrogenio, oxigenio, enxofre e azoto. Formando qua
dros de preseni;a e de ausencia, calculando dosagens e limites, 
chega· a notar diferen~as e semelhan~as entre qualidades que, 
outrora, teria banido de seu dominio, por serem de "segunda 
ordem". Mas essas aproxima~5es e essas distin~5es nao sur
preendem o sentimento estético: antes o enriquecem e escla
recem, criando associa~0es de que já suspeitava, e, Portanto, 
compreende--se melhor por que e em q~e condi~5es, um exer
dcio assíduo, somente da intui~ao, poderia ter já permitido 
descobri-las; assim, que a fumai;a do tabaco possa ser, por 

) 

A CIENCIA DO OONCRETO JJ 

uma lógica da sensa<;ao, a interseci;ao de dois grupos: um com
preendendó também a carne grelhada e a codea do pao (que 
sao também compostos de azoto); outro, de que fazem parte 
o queijo, a cerveja e o mel, em virtud~ da prese~~a do diacetil. 
A cereja selvagem, a canela, a baunilha e o v1nho de Xerez 
formam um grupo, nao somente sensível como inteligível, por
que todos contem aldeídos, enquanto que os perfumes gemeos 
do chá do Canadá (wintergreen), da lavanda e da banana se 
explicam pela presen~a de ésteres. Somente a intui~áo inci
taría a agrupar a cebola, o alho, a couve, o nabo, o rabanete 
e a mostarda, quando a botanica separa as liliáceas das c.rucí
feras. Confirmando o testemunho da sensibilidade, a quf mica 
demonstra que essas familias estranhas se juntarn ern outro 
plano: elas contero enxofre . . (K., Tu.) 

Estes reagrupamentos, uro filósofo primitivo, ou urn poe
ta, poderia ter feito, inspirando-se em co~sid~ra~óe~ alheias 
a química ou a qualquer outra forma de c1enc1a: a hteratura 
etnográfica revela quantidades .delas, cujo valor empírico e 
estético nao é menor. Ora, isto nao é apenas o efeito de um 
frenesi ~ssociativo, fadado, as vezes, ao sucesso, por urna sim
ples questao de oportunidadé. Melhor inspirado do que na 
passag7m citada anteriormente, ond~ ~di~nta esta in~erp~eta
~ao, .S1mpson demonstrou que a ex1genc1a de organ1za~ao é 
urna necessidade comum a arte e a ciencia e que, em conse
qüencia, "a taxinomia, que é a organiza~ao por excelencia, 
possui um eminente valor estético" (l. c., p. 4): Por co~se
guinte, causará menor surpresa qu~ o sen~o estético,. redt~z1do 
a seus próprios recursos, possa abrir cam1nho a tax1nom1a e, 
mesmo, antecipar alguns de seus resultados. 

• 
Nao voltamos, contudo, a tese vulgar (aliás admissf vel, na 

perspectiva estreita em que se coloca), s~gundo a qual .ª magi_a 
seria urna modalidade tímida e balbuc1ante da c1~nc1a: po1s 
nos privaríamos de tQdos os meios de compreender o pensa
men to mágico se pretendessemos reduzi-lo a um momento ou 
a urna etapa da evolu~ao técnica e científica. M~is como urna 
sombra que antecipa a seu corpo, ela é, ~um s~nt.1do, completa 
como ele, tao acabada e coerente em sua 1matenahdade, quanto 
o ser sólido por ela simplesmente precedido. O pensamento 
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mágico nao é urna estréia, um come~o, um esbo~o, parte de 
um todo ainda nao realizado; forma um sistema bem articula
do; independente, neste ponto, desse outro sistema que cons
tituirá a ciencia, exceto quanto a analogia formal que os 
aproxima e que faz do primeiro urna espécie de oxpressao me
tafórica do segundo. Em lugar, pois, de opor magia e ciencia, 
melhor seria colocá-las em paralelo, como duas formas de co
nhecimento, desiguais quanto aos resultados teóricos e prá
ticos (pois, sob este ponto de vista, é verdade que a ciencia 
se sai melhor ·que a magia, se bem que a magia pre(orme a 
ciencia, no sentido de que triunfa também algumas vezes), mas 
nao pelo genero de opera~5es mentais, que ambas sup0em, e 
que diferem menos em natureza que em fun~ao dos tipos de 
fenómenos a que se aplicam. 

Estas rela~oes decorrem, com efeito, das condi~ües obje
tivas em que surgiram o conhecimento mágico e o conheci
mento científico. A história deste último é bastante curta 
para que estejamos bem informados a seu respeito; mas, o fato 
de a origem da ciencia moderna montar apenas a alguns séculos 
cria um problema, sobre o qual os etnólogos ainda nao refle
tiram suficientemente; o nome paradoxo neolítico caber-lhe-ia 
perfeitamente, · 

É na era neolítica que se confirma o dominio do homem 
sobre as grandes artes da civiliza~ao: ceramica, tecelagem, agri
cultura e domestica~ao de animais. Ninguém, boje, pensaria 
mais em explicar essas imensas conquistas pela acumula~ao for
tuita de urna· série de achados feitos. por acaso, ou revelados 
pelo espetáculo, passivamente registrado, de certos fenómenos 
naturais (1). 

Cada urna dessas técnicas supóe séculos de observa~ao ativa 
e metódica, hipó teses ousadas e controladas, para' serem rejeita
das ou comprovadas por meio de experiencias' incansavelmente 
repetidas. Notando a rapidez com que as plantas originárias 
do Novo Mundo foram aclimatadas nas Filipinas, adotadas e 
denominadas pelos indígenas que, em muitos casos, parecem 

(l) Procurou-se saber o que se passaria se um minério de cobre fosse 
acidentalmente misturado a urna lareira: experiencias múltiplas e variadas 
estabeleceram que nada se passaria. O procedimento mais simple¡, pelo 
qual se teria conseguido obter metal fundido, consiste em esquentar inten
samente a malaquita finamente pulverizada numa ta~a de argila coberta 
por um vaso virado. Este único resultado já faz prisioneiro o acaso, no re
cinto do forno de um oleiro especiaiizado em lou~a vidrada (Coghlan). 

\ 
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mesmo haver redescoberto seus usos medicinais, rigorosamente 
paralelos aos que eram tradicionais no México, um biólogo 
interpreta o fenómeno da seguinte maneira: 

"·As plantas cujas folhas ou talos tem sabor amar
go sao correntemente empregadas, nas Filipinas, contra 
dores do estómago. Toda planta introduzida que apre
sente o mesmo caráter, será imediatamente experimen
tada. É porque a maioria das popula~ües das Filipinas 
faz, constantemente, experiencias com plantas, que apren
de depressa a conhecer, em fun~ao das categorias de sua 
própria cultura, os empregos possíveis das plantas impor
tadas.'' (R. B. Fox, pp. 212-213.) 

Pa;a transformar urna erva silvestre em planta cultivada, 
um animal selvagem em doméstico, para fazer aparecer, num 
ou noutro, propriedades alimentícias ou tecnológicas que, na 
origem, estavam completamente ausentes, ou mal podiam ser 
suspeitadas; para fazer de urna argila instável, pronta a esbo
roar-se, a pulverizar-se ou a rachar-se, urna lou~a sólida e es
tanque (mas somente com a condü;ao de haver determinado, 
entre urna multidao de matérias organicas e inorganicas, a 
mais própria para servir de detergente, assim como o combus
tível conveniente, a temperatura e o tempo de cozimento, o 
grau de oxida~ao eficaz); para elaborar as técnicas, muitas 
vezes longas e complexas, que permitissem cultivar sem terra, 
ou entao sem água, transformar graos ou raízes tóxicas em 
alimentos, ou entao, ainda, utilizar essa toxidade para a ca~a, 
a guerra, o .ritual, foi preciso, nao duvidamos, urna atitude 
de espírito verdadeiramente científica, uma curiosidade assí
dua e sempre desperta, urna vontade de conhecer pelo prazer 
de conhecer, porque urna pequena fra~ao apenas das observa
~?es ~ da~ experi~ncias (as · quais é preciso su por que tenham 
s1d~ 1nsp1radas, entao, e sobretudo, pelo gosto de saber) po
denam dar resultados práticos e imediatamente utilizáveis. 
Ainda dei":amos ~e 'ado a metalurg~a do oronze e do ferro, 
a d?s meta1s preciosos, e, mesmo, o simples trabalho do cobre 
na.t1vo, por martelagem, que precedeu a metalurgia de alguns 
milhares de anos, e que já exigem todos uma competencia 
técnica muito avan~ada. 

O hornero da era neolítica ou da proto-história é, portanto, 
o herdeiro de urna longa tradi~ao científica; entretanto, se o 
espírito que o inspirou, assim como a seus antepassados, tivesse 
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sido o mesmo que o dos modernos, co1no poderíamos compreen
der que ele tenha parado e que vários milhares de anos ~e 
estagna~ao se intercalem, como um patamar, entre a revolu~_ao 
neolítica e a ciencia contemporanea ? O paradoxo só admite 
urna solu~ao: é que há duas formas distintas de _pensa~ent? 
científico, ambas fun~ao, nao certamente de estád1os desiguais 
do desenvolvimento do espirito humano, mas de dois níveis 
estratégicos, onde a natureza se deixa atacar pelo conhecimc~
to científico: um aproximadamente ajustado ao da percep~ao 
e da imagina~ao, e outro sem apoio; como se as rcla~óes ne
cessárias, objetivo de toda ciencia - seja ela neolítica ou mo
derna - pudessem ser atingidos por dois caminhos. diferentes: 
um muito perto da intui~ao sensível e o outro ina1s afastado. 

1'oda classifica~ao é superior ao caos; e, mesmo urna clas
sifica~ao no nív~l das proprieda~es sensíveis,_ ~ urna etapa pa~a 
urna ordem racional. Se se pedir para classihl'ar urna cole~ao 
de frutos variados em corpos relativatnente nuds pesados e re
lativamente mais leves, será legítimo come~ar por separar as 
peras das ma~as, se bem que a forma, a cor e o sabor n~o 
tenham rela~ao com o peso e o volume; mas, porque as ma10-
res entre ma~as sao mais fáceis de distinguir das menores, do 
que se as ma~as continuassem misturadas com frutos de ~specto 
diferente. Já se ve por este exemplo que, mesn10 no nivel da 
percep~ao estética, a classifica~ao tem sua ef icácia. 

Por outro lado, e se bem que nao baja conexa~> necess<hia 
entre as qualidades sensíveis e as propriedades, existe, ao n1e
nos, urna rela~ao de fato num grande número de casos e a 
generaliza~ao dessa rela<;ao, mesmo nao baseada na razao, pode 
ser, teórica e praticamente, durante muito tempo, urna opera
~ªº satisfatória. Todos os sucos t_óxicos na~ sao ardentcs ou 
amargos e a recíproca nao é. mais verda<le1_ra; cnu:etanto, " 
natureza é de tal modo organizada que é ma1$ vanta3oso, P.ara 
o pensamento e para a a~áo, proceder como se urna equ1va
l~ncia, que satisfaz o sentimento estético, corresl?ondesse. tan1-
bém a urna realidade objetiva. Sem que nos catba aqu1 pro
curar por que, é provável que espécies c~otada s .de algu111 ca
ráter digno de nota - forma, cor ou chciro - dccn1 ao obser
vador o que se poderia chamar "direito de seguir": o ~le pos
tular que esses caracteres visíveis sao o s~g_no de propne~ades 
igualmente singulares, mas ocultas. Adm1t1r que a própna re
la~ao entre ambos seja sensível (que um grao em forma ~e 
dente proteja das picada, de cobra, que um suco amarelo se1a 
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específico. para distúrbios biliares, etc.), vale, a título provi
sório, mais que a indiferen~a a qualquer conexao; pois, a 
classificac;ao, embora heteróclita e arbitrária, salvaguarda a ri~ 
queza e a diversidade do inventário; decidjndo-se que é preciso 
levar tudo eni con ta, facilita-se a formac;ao de urna "memória". 

Ora, é um fato que métodos dessa ordem podiam conduzir 
a certos resultados que eram indispensáveis para que o hornero 
pudesse abordar de outro viés a natureza. Longe de ser, como 
se tem afirmado níuitas vezes, a obra de uma "fun~ao fabula
dora" que de as costas a realidade, os mitós e os ritos oferecem, 
como valor principal, ter preservado, até a nossa época, de urna 
fo·rma residual, modos de observa~ao e de reflexao que foram 
(e continuam sem dúvida) exatamente adaptados a descobertas 

de um certo tipo: as que a natureza autorizava, a partir da 
organizac;ao e da explorac;ao especulativas do mundo sensível 
em termos de sensível. Esta ciencia do concreto devia ser, 
essencialmente, limitada a outros resultados que os · prometidos 
as ciencias exatas e naturais, mas nao foi menos científica e_ 
seus resultados nao · foram menos reais. Afirmados dez mil 
anos antes dos outros, eles· sao sempre o substrato de nossa 
civilizac;ao. 

• 
Aliás, subsiste entre nós urna forma de ativiclacle que, no 

plano· técnico, permite muito bem conceber o que, no plano 
da especulac;ao, pode ter sido urna ciencia, que preferimos cha
mar "primeira" ao invés de primitiva; é a comumerite desig-. 
nada pelo termo bricolage-(•). No seu sentido antigo, o verb? 
bricoler se aplica ªº jogo de péla e de bilhar, a ca~a e a equ1-
ta~ao, mas sempre para eyocar um movimento incidental: o 
da péla que salta, o do cao que erra ao acaso, o do cavalo 

(•) Para melhor acompanhar o autor .em suas considera~Oes sobr~ o 
pensamento mftico, mantivemos nesta tradu~o os tennos brscoler, bnc~
leur e bricolage que, no seu sentido atua~, exem.plificam c~m grande feh
cidade, o modus operandi da reflex~o m1topoéuca. O bricoleur é o que 
executa um trabalho usando meios e expedientes que denunciam a ausen
cia de um plano preconcebido e se afastam dos processos e normas adota~~ 
pela técnica. Caracteriza-o especialmente o fato de operar com ~atenaas 
fragmcntários já elaborados, ao contrario, por exemplo, ~o e~nhear? que, 
para dar exccu~o ao seu trabalho, necessita da matér1a-pnma. Evitamos 
assim o cmprégo de um brasileirismo como "curioso" o qual, além de 
discutivelmcnte definido, se mostraría insuficiente para dar con~a das v:l
rias facetas p<>r que pode ser encarado o bricol-eur franc~s. (N. dos Trads.) 
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que se afasta da linha reta para evitar um obstáculo. E, em 
nossos dias, o bricoleur é o que trabalha com as maos, usando 
meios indiretos se comparados com os do artista. Ora, o pró
prio do pensamento mítico é exprimir-se com o auxílio de um 
repertório cuja composi~ao é heteróclita e que, apesar de ex
tenso, permanece nao obstante limitado; é preciso, todavia, que 
dele se sirva, qualquer que seja a tarefa que se proponha, por
que nao tem mais nada a seu alcance. Aparece, assim, como 
urna espécie de bricolage intelectual, o que explica as rela~Ocs 
que se observam entre ambos. 

Como o bricolage, no plano técnico, a reflexao mítica pode 
atingir, no plano intelectual, resultados brilhantes e impre
vistos. Recíprocamente, foi muitas vezes notado o caráter mito
poético do bricolage; seja no plano da arte dita "bruta" ou 
"ingenua"; na arquitetura fantástica da vila do carteiro Che
val, nos cenários de Georges Mélies; ou, ainda, naquela, imor
talizada por As grandes esperan~as, de Dickens, mas, sem dú
vida alguma, inspirada primeiro na observa~áo, do .. castelo" 
suburbano de · Mr. Wemmick, com sua ponte-levadi~a em mi
niatura, seu canhao salvando as nove horas e seu canteiro de 
alfaces e pepinos, gra~as ao qual seus ocupantes poderiam sus
tentar um cerco, se preciso ( ... ). 

A compara~o merece ser aprofundada, pois dá melhor 
acesso as verdadeiras rela~óes entre os dois tipos de conheci
merito cienúfico que distinguimos. O bricoleur está apto a 
executar grande número de tarefas diferentes; mas, diferente
mente do . engenheiro, ele nao subordina cada urna delas a 
obten~áo de matérias-primas e de ferramentas, concebidas e 
procuradas na medida do seu projeto: seu universo instrumen
tal é fechado e a regra de seu jogo é a 'de arranjar-se sempre 
com os meios-limites, isto é, um conjunto, continuamente res
trito, de utensilios e de materiais, heteróclitós, além do mais, 
porque a composi~ao do conjunto nao está em rela~o como 
projeto do momento, nem, aliás, com qualquer projeto par
ticular, mas é o resultado contingente de todas as ocasióes 
que 5e apresentaram para renovar e enriquecer o estoque, ou 
para conservá-lo, com residuos de constru~óes e de destrui~óes 
anteriores. O conjunto dos meios do bricoleur nao se pode 
definir por um projeto (o que suporia, ·aliás, como com o 
engenheiro, a existencia de tantos conjuntos instrumentais 

· quantos os generos de projetos, pelo menos em teoria); defi
ne-se somente por sua instrumentalidade, para dizer de maneira 
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diferente e para empregar a própria linguagem do bricoleur, 
porque os elementos sao recolhidos ou conservados, em virtude 
do princípio de que "is to sempre pode servir". Tais elemen
tos sao, pois, em parte particularizados: o bastante para que 
o bricoleur nao tenha necessidade do equipamento e do co
nhecimento de todos os corpos de administra~ao; mas nao o 
suficiente para que cada elemento seja sujeito a um emprego 
preciso e determinado, Cada elemento representa um conjunto 
de rela~óes, ·ao mes1no tempo concretas e virtuais; sao opera
dores, porém utilizáveis em fun~ao de qualquer opera~ao den
tro de um tipo. 

É da mesma maneira que os elementos da reflexao mítica 
se situam sempre a meio caminho entre perceptos e conceitos. 
Seria impossível extrair os primeiros da situa~áo concreta em 
que apareceram, enquanto que o recurso aos segundos exigiría 
que o pensamento pudesse, provisoriamente ao menos, colocar 
seus projetos entre parenteses. Ora, um intermediário existe 
entre a imagem e o conceito : é o signo, já que se pode sempre 
defini-lo, da maneira inaugurada por Saussure a respeito dessa 
categoría particular formada pelos signos lingüísticos, como 
um la~o entre urna imagem e um conceito, os quais, na uniao 
assim realizada, representam, respectivamente, os papéis de 
significante e de significado. 

Como a imagem, o signo é um ser concreto, mas asseme
lha-se ao conceito por seu poder de referencia: um e outro nao 
se referem, exclusivamente, a · si próprios, podem substituir 
outra coisa que a si. Entretanto, o conceito possui, sob este 
aspecto, urna capacidade ilimitada, enquanto que a do signo 
é limitada. A diferen~a e a semelhan~a sobressaem bem no 
exemplo do bricoleur. 

Vejamo-lo no trabalho: animado por seu projeto, seu pri
meiro passo prático é, todavía, retrospectivo: <leve voltar-se 
para um conjunto já constituido, formado de ferramentas e 
materiais; fazer-lhe ou refazer-lhe o inventário; enfim e, sobre
tudo, entabolar com ele urna espécie de diálogo, para enume
rar, antes de escolher entre elas, as respostas possíveis que 
o conjunto pode oferecer ao problema que ele lhe apresenta. 
Todos esses objetos heteróclitos, que constituem seu tesouro (1), 

interroga-os para compreender o que cada um deles poderia 
"significar", contribuindo, assim, para definir um conjunto a 

(1) "Teaouro de idéias", dizem admiravelmente da magia HueERT e 
MAus.. (2, p. l~. 
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realizar, mas que nao diferirá, finalmente, do conjunto ins
trumental senao pela disposi~ao interna das partes. Este cubo 
de carvalho pode ser um cal~o para remediar a insuficiencia 
de uma tábua de abeto, ou, ainda, um soco, o que permitiria 
pór ~m evidéncia o áspero e o polido da velha madeira. N um 
caso, ele será extensao e, no outro, matéria. l\'las estas proba
bilidades permanecem sempre limitadas pela história particular 
de cada pe~a e pelo que nela subsiste de predetenninado, de
vido ao uso original, para o qual ela foi concebida, ou pelas 
adapta~é>es que sofreu, em vista de outros empregos. Como as 
unidades constitutivas do mito, cujas combina~5es possíveis sao 
limitadas pelo fato de serem obtidas por empréstiino da língua 
em que já possuem um sentido restringindo a liberdade de 
manobra, os elementos colecionados e utilizados pelo bricoleur 
es tao "pré-constrangidos'' (Lévi-Strauss 5, p. 35). Por outro 
lado, a decisao depende da pos~ibilidade de permutar um outro 
elemento na fun~ao vacante, de tal forma que cada escolha 
acarretará urna reorganiza~ao total da estrutura, que nao será 
nunca igual a vagamente sonhada, nem a urna outra, que lhe 
poderia ter sido preferida. 

Sem dúvida, o engenheiro também interroga, já qu~ a 
exist~ncia de um ••interlocutor" lhe advém de que seus me1os, 
seu poder e seus conhecimentos nao sao nunca .ilimi~ados e 
que, sob esta forma negativa, ele esbarra numa res1stenc1a, com 
a qual lhe é indispensável transigir. Poder-se-ia ser· t~ntado 
a dizer que ele interroga o universo, enquanto que o bri:oleur 
se dirige a uma cole~ao de residuos ~e obr~s huma~as, 1sto é, 
a um subconjunto da cultu~a. A teor,•a. da 1nfo.rma~a? .m .. ost~a, 
aliás, como é possível, e mu1tas vezes ut1l, reduzir as d1hgenc1as 
do físico a urna espécie de diálogo com a natureza, . o que at~-· 
Iiuaria a distin~ao que nós tentamos tra<;ar. Todav1a, urna <l1-
feren~a subsistirá sempre, mesmo levando em conta o fato de 
·º cientista nao dialogar nunca com a natureza pura, ma~ ~om 
certo estado da rela~ao entre a natureza e a cultura, deftn1vel 
pelo período da história em que ele vive, pela civilizai;ao que 
é a sua, pelos meios materiais ele que dispóe. Tanto_ quanto 
o bricoleur, posto em presen~a de dada tarefa, ele_ nao po.de 
fazer seja lá o que for; deverá também c<?mei;ar por •?ventan~r 
um conjunto predeterminado de conhec1mentos teóricos./! pr_a
ticos, de meios técnicos, que restringem as solui;óes possíve1s. 

A diferen~a nao é, pois, tao absoluta qu~nto seria dado 
imaginar; permanece real, entretanto, na medida em que, em 
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rela~ao a essas limita~óes que resumem um estado de .civiliza~o, 
o engenheiro procura sempre abrir uma paSsagem e colocar-se 
além, enquanto que o bricoleur, de bom ou de mau grado, per
manece aquém, o que equivale a dizer que o primeiro opera 
por meio de conceitos e o segundo, por meio de signos. Sobre 
o eixo da oposi~ao entre natureza e cultura, os conjuntos de 
que se servem sao perceptivelmente sem apoio. De fato, urna 
das maneiras, ao menos, de o signo opor-se ao conceito pren
de-se a que o segundo pretende ser integralmente transparente 
a realidade, enquanto que o primeiro aceita, e exige mesmo, 
que. urna certa densidade de humanidade seja ·incorporada a 
essa realidade. Segundo a expressao vigorosa e difícilmente 
traduzível de Peirce: "It addre~es somebody." 

Poder-se-ia, pois, dizer que o cientista e o bricoleur estao, 
um e outro, a espera de mensagens, mas que, para o bricoleur 
se trata de mensagens de qualquer forma pré-transmitidas e 
que ele coleciona: como esses códigos comerciais que, conden
sando a experiencia passada da profissaó, permitem fazer face, 
economicamente, a todas as situa~Oes novas (com a condi~ao, 
contudo, de que perten~am a mesma classe que as antigas); 
enquanto que o homem de ciencia, quer seja engenheiro quer 
físico, logra antecipadamente e sempre a outra mensagem, que 
poderia ter sido arrancada a um interlocutor, malgrado sua 
reticencia ero pronunciar-se sobre questé>es cujas respostas nao 
tenham sido dadas anteriormente. O conceito aparece, assim, 
como operador da abertura do conjunto com o qual se tra
baJha, a significa~o como o operador de sua reorganÍ%llíiio: 
ela nao o desenvolve nem renova e se limita a obter o grupo de 
suas transforma~é>es. 

A imagem nao pode ser idéia, mas é-lhe póssívcl represen
tar o papel de signo, ou, mais exatamente, coabitar com a idéia 
num signo; e, se a idéia nao está lá ainda, pode respeitar-lhe 
o futuro lugar e fazer aparecer, em negativo, seus contornos. 
A imagem está fixada, ligada de maneira unívoca ao ato de 
consciencia que a acompanha; mas o signo, e a imagem tornada 
significante, se ainda nao possuem comprcensao, isto é, se lhes 
faltam liga~é>es, simultanea e teorica1nente ilimitadas, com ou
tros seres do mesmo tipo - privilégio do conceito - sao j•i 
permutáveis, isto é, susceptíveis de mariter rela~é>es · sucessivas 
com outros seres, se bem que em número limitado, e, como 
vimos, com a condi~ao de formar sempre um sistema no qual 
uma modifica~ao que afete um elemento, interessará, automa· 
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ticamente, a todos os outros: nesse plano, a extensao e a com
preensáo dos lógicos existem, na~ como dois aspectos distintos 
e complementares, mas como realidade solidária. Compreende
se, assim, que o pensamento mítico, se bem que preso nas 
imagens, já possa ser generalizador, portanto, científico: ele 
trabalha também com lances de analogías e de aproxima~óes, 
mesmo se, como no caso do bricolage, suas cria~óes se reduzam 
sempre a uro arranjo novo de elementos, cuja natureza nao se 
modifica conforme figurero no con junto instrumental ou na 
disposi~ao final (que, exceto pela disposi~ao interna, formam 
sempre o mesmo objeto): "dir-se-ia que apenas formados, os . 
universos mitológicos se destinam a ser desmantelados para 
que novos universos nas~am de seus fragmentos". (Boas 1, 
p. 18.) Esta observa~ao profunda esquece, entretanto, que, 
nessa incessante reconstru~áo, coro o auxílio dos mesmos ma
teriais, sao sempre os antigos fins que sao chamados a repre
sentar o papel de meios: os significados tornam-se significantes . 
e inversamente. 

Esta fórmula, que poderia servir de defini~ao ao bricolage, 
explica que, para a reflexao mítica, o total dos meios disponí
veis <leve também ser implicitamente inventariado ou conce
bido, para que se possa definir uro resultado, que será sempre 
um C;ompromisso entre a estrutura do conjunto instrumental 
e a do projeto. Urna vez realizado, este perderá, inevitavelmen
te, o apoio no que diz respeito a inten~ao inicial (aliás, sim
ples esquema), efeito que os surrealistas denominaram, coro 
felicidade, "acaso objetivo". Mas há mais: a poesía do brico
lage lhe vero, também, e sobretudo, de que nao se limita a 
cumprir ou executar; "fala'', nao somente coro as coisas, como 
já o demonstramos, como, também, por meio das coisas: con
tando, pelas escolhas que faz entre possibilidades limitadas, o 
caráter e a vid'a de seu autor. Sem jamais completar seu pro
jeto, o bricoleur pó~lhe sempre algo de si mesmo. 

Sob este ponto de vista ainda, a reflexáo mítica aparece 
como urna forma intelectual de bricolage. Toda a ciencia foi 
construida sobre a distin~ao do contingente e do necessário, 
que é, também, a do acontecimento e a da estrutura. As qua
lidades que, quando do seu nascimento, reivindicava como suas, 
eram precisamente aquelas que, nao fazendo parte, absoluta
mente, da experiencia vivida, permaneciam exteriores e como 
que estranhas aos acontecimentos; eis o sentido da no~ao de 
qualidades primeiras. Ora, a característica do pensamento mí-
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tico, c~mo a do bri;ola~e, no plano prático, é elaborar conjun
tos est1 uturados, nao d1retamente com outros conjuntos estru
turados (1 ), mas utilizando residuos e fragmentos de aconteci
mento~: odds and ends, como diria o ingles, ou, em francés, 
des brzbes et des morceaux, testemunhas fósseis da história de 
um ind~víduo. ou d~ urna .sociedade. ~m um sentido, a rela~áo 
entre d1a~r~n1a e s1nc~on1a está, portanto, invertida: o pensa
mento ~1uco, este bricoleur, elabora estruturas ordenando os 
acontec1mentos,. ou _antes, os residuos de acontecimentos (2), en
qua~to que ª-c1enc~a, "post~ em marcha" pelo simples fato de 
sua 1nstaura~ao, cr1a, sob a forma de eventos, seus meios e 
seus r~sultados, gra~~s as estruturas que fabrica sem cessar -
suas h_1pótese~ e teonas. Mas nao nos enganemos: nao se trata 
de d~1s estág1os! o~ de duas fas;~· da evolu~áo do saber, pois 
os ~01s passos sao igualmente validos. Já a física e a química 
aspuam a tornar-se qualitativas, isto é, a dar conta também 
das quali~ades _segundas, ~s q~ais, quando forero explicadas, 
se tornarao me1os de ~xplica~ao; e talvez a biología marque 
pass~, espera.ndo que 1sso aconte~a, para poder, ela própria, 
exphcar a vida. Por sua parte, o pensamento mítico nao é 
somente o prisioneir~ de acontecimentos e de experiencias, que 
ord~na e reordena, .1ncansavelmente, para lhes descobrir um 
sentido; é também libertador, pelo protesto feito contra a falta 
de se~~ido, com que a ciencia esta va, a princf pio, resignada a 
trans1g1r. 

As considera~óes anteriores várias vezes tocaram ao de leve 
no problema da art~, e talvez se pudesse indicar brevemente 
como, nessa perspectiva, ela se introduz a meio caminho entre 
o ~onhecimento científico e o pensamento mítico ou mágico; 
~01s todos sa~em que o artis~a tem, por sua vez, algo do cien
tls~a e do bn_coleur: com me1os artesanais, ele confecciona um 
º~Jeto mate_r1~l q~e é, ao mesmo tempo, um objeto de conhe
c1mento. D1st1ngu1mos o hornero de ciencia e o b·ricoleur pelas 

(1) O fensamento mítico constrói conjuntos estruturados, por mcio 
de um con1unto estruturado, que é a linguagem; mas nao é ao nivel da 
estrutura que ele :ie a~nhoreia: constrói seus palácios ideológicos com os 
restos de uma anuga hnguagcm social 

. (2) O bricolage também opera com qualidades de segunda clame; cf. 
o ingles second hand, de segunda m~o. de ocasilo. 
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fun~óes inversas que, na ordem instrume?tal e final, c~nferem 
ao acontecimento e a estrutura, um criando acontecimentos 
(mudar o mundo) por meio de estruturas, e outro, estruturas 
por meio de acontecimento~ (fórmula in~~ata, ~or ser cate
górica, mas que nossa anáhse deve permitir maui.ar). 

Vejamos agora este retrato de mulher, por Clo.uet, e per
guntemo-nos quais as razóes da emo~ao estética, m~1to profun
da,-que suscita, inexplicávelmente parece, um cabe~ao de re,nd~ 
reproduzido fio por fio e num escrupuloso trompe-l oeil 
(Prancha 1). 

O exemplo de Clouet nao vem por acaso; pais sabe-se 
que ele gostava de pintar em propor~0es m~nor~s q.ue as na
turais: seus quadros sao, portanto, como os Jard1ns Japoneses, 
os carros em miniatura e os navios dentro de garrafas, o que, 
em linguagem de bricoleur, se denominam "modelos re~uzidos". 
Ora, surge a questao de saber se o mod~lo red_uz1do, que 
é também a "obra-prima" do companhe1ro, nao oferece, 
sempre e em toda parte, o tipo mesmo da . obra de arte. 
Pois, parece antes que t?<1o. model~ reduz1do tenha v_o
cat;áo estética - e donde t1Tar1a esta v1rtu?e coµstan~e ~enao 
das. próprias dimens<>es ? - inversamente, :i imensa maio~1a das 
obras de arte sao também modelos reduzidos. Poder-se-ta crer 
que este caráter se prenda, .d~ início, a ':1ma p~eocupa~ao de 
economia, levada aos matena1s e aos me1os, e ~nvocar, com? 
apoio desta interpreta~ao, ?bras · inco!1test3:velmente artíst~ 
cas, se bem que monumenta1s. É preciso, ~1D;da, ~ntender-s\; 
sobre as defini~óes: as pinturas da Capela S1xt1na sao um 1no
delo reduzido, apesar de st,1as dime!lsf>es imponentes, porque 
0 tema que elas ilustram e o do f1m do inundo. O ."1.esmo 
acontece como simbolismo cósmico dos monumentos rehg1osos. 
Por outro lado, pode-se perguntar se o e~eito ' estético, digamos, 
de urna estátua eqüestre ele tamanho ma1or que o natural, pro
vém do fato de ela aumentar o homem até as dimensoes de u~ 
rochedo e nao do de reduzir o que, ·primeiro, de l~nge, parecaa 
um rochedo, as propor~0es de um hom~m. En.fim, mesmo o 
"tamanho natural" supóe o modelo reduZido, po1s que a trans
posi~á~ gráfica ou plástica ~mplica sempre a renúncia ª. certa_s 
dimensoes do· objeto; em pintura, o volume; as cores, .os pe1 -
fumes, as impressóes tácteis, até na escultura; e, nos do1s casos; 
a dimensao temporal, já que o todo da obra representada e 
apreendido num instante. 
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Que virtude se liga, pois, a redu<;ao, quer seja esta de 
escala, quer afete · as propriedades? Ela resulta, parece, de 
urna espécie de inversao do processo do conhecimento; para 
conhecer o objeto real em sua totalidade, ternos se1npre a ten
dencia de proceder come~ndo por suas partes. A resistencia 
que ele nos opoe é sobrepujada com a divisao da totalidade. 
A redu<;ao da escala inverte esta situa~ao: quando menor, a 
totalidade do objeto parece menos perigosa; pelo fato de ser 
quantitativamente diminuída, parece-nos qualitativamente sin1-
plificada. Mais exatamente, essa transposic;ao quantitativa au-
1nenta e varia o nosso poder sobre um homólogo da coisa; por 
intermédio dele, ela pode ser tomada, sopesada na mao, apreen
dida por. um só golpe de vista. A boneca da crian~a nao é 
111ais um adversário, um rival, ou mesmo um interlocutor; 
nela, e por ela, a pessoa se transforma em sujeito. Inversa
mente do que se passa quando procuramos conhecer tuna coisa 
ou um ser do tamanho natural, no modelo rcduzido o con.he
cimento do todo precede o das partes. E, mesmo se isso é urna 
ilusao, a razao do procedimento é criar ou manter essa ilusao, 
que gratifica a inteligencia e a sensibilidade com um prazer 
que já pode, sobre essa base unicamente, ser chamado estético. 

Ternos, até agora, encarado apenas considerac;oes de escal:t 
que, como vimos, implicam urna rela~ao clialética entre gran
·c1eza - isto é, quantidade - e qualidade. Mas o modelo redu
zido possui un1 atributo suplementar: é construido, 1nnn. 1nnde, 
e, além do mais, feíto a mao. Nao é, pois, u1na sitnples pro· 
je<;ao, um homólogo passivo do objeto: constitui urna vercla
deira experiencia sobre o objeto. Ora, na 1neclida em que o 
modelo é artificial, torna-se possível compreender como ele é 
feito, e esta apreensao do modo de fabrica~ao acrescenta tnna 
dimensfio suplementar a seu ser; além disso - n<>s o vimos a 
respeito do bricolage, mas o exemplo das "maneiras" dos pin
tores mostra que ta1nbém é verdade na arte - o problema 
admite sempre várias solu~óes. Como a escolha ele tnna soluc;fio 
acarreta urna modifica<;ao do resultado ao qual teria levado 
outra solu<;áo, é, pois, o quadro geral dcssas pennutas que se 
acha, virtualmente, dado, ao mesmo te1npo que a solu~ao par
ticular oferecicla aos olhos do espectador, que é transformado, 
por este fato, - sem que. ele mesmo. o saiba - em agente. Pel:l 
simples contempla~ao, o espectador é. se assim se pode dizer, 
enviado ft posse de outras inodaliclades possívcis da mestn:l 
obra, e da qual ele se sente coníusamente criador, a melhor 
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título que o próprio criador, que as abandonou, excluindo-as de 
sua cria~ao; e essas modalidades formam outras tantas pers
pectivas suplementares, abertas sobre a obra atualh:ada. Dito 
de outra forma, a virtude intrínseca do modelo reduzido é que 
compensa a renúncia as dimensóes sensíveis coro a aquisi~o de 
dimens0es inteligíveis. 

Voltemos agora ao cabe~ao de rendas, no quadro de Clouet. 
Tudo o que acabamos de dizer ali se aplica, porque, para re
presentá-Io sob a forma de proje~ao num espa~o de proprie
dades cujas dimensóes sensíveis sao menores e menos numerosas 
que as do objeto, foi preciso proceder de forma simétrica e in
versa do que faria a ciencia, se se tivesse proposto, como é sua 
fun~ao, produzir - em lugar de reproduzir - nao somente um 
novo ponto de renda, no lugar de um ponto já conhecido, mas, 
também, urna renda verdadeira, em lugar de urna renda figu
rada. A ciencia teria trabalhado, com efeito, na escala real, 
mas por meio . da inven~ao de um oficio, enquanto que a arte 
trabalha em escala reduzida, tendo por finalidade urna imagem 
homóloga do objeto. O primeiro passo é da ordem da meto
nimia; substituí um ser por outro ser; um efeito por sua causa, 
enquanto que o segundo é da ordem da metáfora. 

E isto nao é tudo. Pois, se é verdade que a rela~ao de prio
ridade entre estrutura e acontecimento se manifesta de forma 
simétrica e inversa na ciencia e no bricolage, está claro que, tam
bém desse ponto de vista, a ·arte ocupa urna posi~áo intenne
diária. Mesmo se a representa~áo de um cabe~áo de renda, 
em modelo reduzido, implica, como demonstramos, um co
nhecimento interno de sua morfología e de sua técnica de 
fabrica~o (e, se · se tratasse de urna representa'jao humana ou 
animal, terfamos dito: da anatomía e das atitudes), ela nao 

· se reduz a um diagrama ou a urna tábua tecnológica: realiza 
: a .sfntese dessas propriedades intrínsecas e das que dependem 
de uin contexto espacial e temporal. O resultado final é o 
cabe-;ao de renda, tal como é absolutamente, mas, também, 
tal como aparece, no mesmo instante, modificado pela perspec
tiva em que se apresenta, pondo em evidencia certas partes e 
ocultando outras, cuja existencia continua, contudo, a influir 
sobre o restante: pelo contraste entre su~ .brancura e as cores 
das outras pe~s do vestuário, o reflexo do pesc~o nacarado, 
que circunda, e o do céu de um día e de um momento; tal 
também, pelo que significa como enfeite banal ou de aparato, 
trazj..do - novo ou usado, passado a ferro há pouco ou amar-
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rotado - por urna mulher vulgar ou por urna rainha, cuja fi
sionomía confirma, anula ou qualifica sua condi(jáO, num meio, 
numa sociedade, numa regiáo do mundo, num período da 
história. . . Sempre a meio caminho entre o esquema e o par
ticular curioso, o genio do pintor consiste em unir conheci
mento interno e externo, ser e devir; em produzir, com seu 
pincel, um objeto q~e nao existe como objeto e que ele, pintor, 
sabe, entretanto, criar em sua tela, síntese exatamente equi
librada de urna ou de várias estruturas artificiais e naturais 
e .de um ou de vários aconteciQlentos naturais e sociais. A 
emo~áo estética provém dessa uniao instituida dentro de urna 
coisa criada pelo hornero, e por conseguinte, também, virtual
mente pelo espectador, que lhe descobre a possibilidade atra
vés da obra de arte, entre a or<lem da estrutura e a ordem 
do acontecimento. 

. Esta análise ~os leva a fazer várias observa'jóes. Em pri
me1ro lugar, permite compreender melhor por que os mitos nos 
aparecem, simultaneamente, como sistemas de rela~óes abstra
ta~. e como obje~os de contempla~ao estética: com efeito, o ato 
criador que gera o mito é simétrico e inverso aoque se encontra 
na origem da obra de arte. Neste último caso, parte-se de um 
conjunt_o formado_ por um ou por vários objetos e por um ou 
por vános acontec1mentos, ao qual a cria~áo estética confere um 
caráter de totalidade, com por em evidencia urna estrutura co
mum. O mito segue o mesmo percurso, mas noutro sentido: 
utiliza urna estrutura para produzir um objeto absoluto que 
ofere(ja . o aspecto de um ~onjunto de acontecimentos Gá que 
todo mito conta urna estóna). A arte procede, por conseguinte, 
a partir de um conjunto: (objeto+ acontecimento) e vai a 
descoberta de sua estrutura; o mito parte de urna estrutura, 
por meio da qual empreende a construfao de um conjunto: 
(objeto+ acontecimento ). 

. Se esta primeira observa~ao nos leva a generalizar nossa 
interpreta~ao, a segunda nos conduziria, antes, a restringi-la. 
É verdade que toda obra de arte consiste ero urna integra~ao 
da estrutura e do acontecimento? Nao se pode dizer nada disso, 
parece, dessa clava tlingit de cedro, para matar peixes, que vejo 
pousada numa pratelt:ira da minha biblioteca, enquanto escrevo 
estas linhas (Prancha 2). O artista, que a esculpiu ero forma de 
monstro marinho, desejou que o corpo do utensilio se confun
disse com o corpo do animal, o cabo com a cauda, e que as 
propor~0es anatómicas, atribuídas a urna criatura de fábula, 
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fossem tais que o objeto pudesse ser o animal cruel, matador 
de vítimas impotentes, ao mesmo tempo que urna arma de 
pesca, bem equilibrada, que um homem maneja com facilidade 
e da qual obtém resultados eficazes. Tudo parece, portanto, 
estrutural nesse utensílio, que é também urna maravilhosa obra 
de arte: tanto seu simbolismo mítico quanto sua fun~ao prá
tica. Mais exatamente, o objeto, sua fun~ao e seu símbolo, 
parecem dobrados, um sobre o outro, e formar um sistema 
fechado, no qual o acontecimento nao tem nenhuma oportuni
dade de introduzir-se. A posi~ao, o aspecto, a expressao do 
monstro, nada devem as circunstancias históricas, nas quais o 
artista pode distingui-lo "em carne e osso", sonhá-lo ou con
ceber-lhe a idéia. Dir-se-ia, antes, que seu ser, imutável, está 
definitivamente fixado numa matéria lenhosa, cuja granula~ao 
muito fina permite traduzir todos os seus aspectos, e num em
prego a que sua forma empírica parece te-lo predestinado. Ora, 
tudo o que acaba de ser dito de um objeto particular, vale tam
bém para outros produtos da arte primitiva: urna estátua afri
cana, uma máscara melanésia... Nao teríamos, portanto, de
finido senao urna forma histórica e local da cria~ao estética, 
crendo atingir, nao apenas suas propriedades fundamentais, 
mas aquelas pelas quais sua rela~ao inteligível se estabeleceu 
com outras formas de cria~ao ? 

Para superar esta dificuldade, basta, acreditamos, ampliar 
nossa interpreta~ao. Isso que, a propósito de um quadro de 
Clouet, definimos, provisoriamente, como um acontecimento 
ou um conjunto de acontecimentos, aparece-nos, agora, sob um 
Angulo mais geral: o acontecimento nao é senao urna forma da 
contingencia, cuja integra~ao a urna estrutura. (percebida como 
necessária) gera a en1o~ao estética, e isso, qualquer que seja o 
tipo de arte considerado. Segundo o estilo, o lugar e a época, 
esta contingencia se manifesta sob tres aspectos diferentes, ou 
em tres momentos distintos da cria~ao artística (e que podem, 
aliás, acumular-se) : ela se situa no ní vel da ocasiáo, da execu~ao 
ou da finalidade. No primeiro caso, somente, a contingencia 
toma a forma de acontecimento, isto é, urna contingencia ex
terior e anterior ao ato criador. O artista a apreende de fora: 
urna atitude, uro.a expressao, urna ilumina~ao, urna situa~ao, 
das quais ele capta a rela~áo sensível e inteligível para s om a 
estrutura do objeto que cssas modalidades afeta1n e que ele in
corpora a sua obra. Mas pode ser também que a contingencia 
se manifeste a título intrínseco, no decorrer da execu~ao: no 
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tamanho ou na forma do peda~ de madeira de que o escult01' 
disp6e, na orienta~áo das fibras, na qualidade da granula~ao, na 
imperfei~ao das ferran1entas de que ele se serve, nas resistencias 
opostas pela matéria ou pelo projeto ao trabalho em vias de 
execu~ao, nos incidentes imprevisíveis que surgirao no decurso 
<la obra. Enfim, a contingencia pode ser extrínseca, como no 
primeiro caso, mas posterior (e nao mais anterior) ao ato de 
cria~ao: é o que acontece cada vez que a obra é destinada a um 
determinado uso, porque será em fun~ao das modalidades e das 
fases virtuais de seu emprego futuro (e, portanto, colocando-se, 
consciente ou inconscientemente, no lugar do usuário) que o 
artista elaborará sua obra. 

Ségundo os casos, por conseguinte, o processo da cria~ao 
artística consistirá, no quadro imutável de um confronto entre 
a estrutura e o acidente, em procurar o diálogo, seja com o 
modelo, seja com a matéria, seja com o usuário, levando em 
conta este ou aquela cuja mensagem em especial o artista an
tecipa no trabalho. A grosso modo, cada eventualidade cor
responde a um tipo de ~rte, fácil de deter~inar: a p~imeir~, · 
as artes plásticas do Oc1dente; a segunda, as artes ditas pri
mitivas ou de época remota; a terceira, as artes aplicadas. Mas, 
tomando essas atribui~oes ao pé da letra, simplificar-se-ia exces
sivamente. Toda forma de arte comporta os tres aspectos e 
apenas se distingue dos outros pela sua dosagem relativa. É bem 
verdade, por exemplo, que mesmo o mais academico dos pin
tores se choca com problemas de execu~ao e que t~as as art~s 
ditas primitivas tem duplamente o caráter de aplicadas: pn
meiro, porque muitas de suas produ~5es sao objetos técnicos; e, 
em seguida, porque, mesmo aquelas de suas cria~ües que pa
recem mais ao abrigo de preocupa~oes práticas, tem urna fina
lidade precisa. Sabe-se, enfim, que, ~esmo. entre nós, os uten
sílios se prestara a urna contempla~ao des1nteressada. 

Feítas estas reservas, pode-se facilmente verificar que os 
tres aspectos estao ligados funcionalmente e q~1e a predominán
cia de um restringe ou suprime o lugar de1xado a<;>s outros. 
A chamada pintura erudita está, ou julgam-na estar, liberta sob 
o duplo ponto de vista da execu~ao e da finalidade. Atesta, nos 
seus melhores exemplos, um completo do~ínio d?s. ~ificulda
des técnicas (que se podem considerar, ahás deftn1t1vamente 
superadas, desde Van der Weyden, depois de quem os p~o
blemas apresentados pelos pintores nao sao mais que física 
recreativa). Tudo se passa, afinal, como se, com sua tela, 
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suas cores e seus pincéis, o pintor pudesse fazer exatamente 
o que lhe agradasse. Por outro lado, o pintor tende a fazer 
de sua obra um objeto que seja independente de q~alq~er con
tingencia, e que valha em si e para si mesmo; é,. ahás, isto q.ue 
implica a fórmula do quadro "de cavalete". Livre ~a c?nttn
gencia, sob o duplo ponto de vista da execu~ao e da flnahd~?e, 
a pintura erudita pode, pois, reportá-la inteiramente ~ ocas1ao; 
e, se nossa interpreta~ao é exata, nao pode mesmo d1spens~-l_o. 
Define-se, portan to, como pintura "de genero", com a cond1~~0 
de ampliar, consideravelmente, o sentido dessa locu~ªº: Po1s, 
na perspectiva muito geral em que nos colocamos aqu1, o es
for~o do retratista - seja ele Rembrandt - para captar.,- na 
sua tela, a mais reveladora das expressoes e até os pensamentos 
secretos de seu modelo, faz parte do mesmo genero que o de 
um Detaille, cujas composi~5es respeitam a hora e a orde~ 
da batalha, o número e a disposi~ao dos bot0e.s,. pelos qua1s 
se reconhecem os uniformes de cada corpo m1htar. Se nos 

'' ·-pregam urna pe~a desrespeitosa, nu~ e noutro caso, a _ocas1ao 
faz o ladrao". Com as artes aplicadas, as propor~oes !es
pectivas dos tres aspectos se invertem; estas. artes d~o a p~e
dominancia a finalidade e a execu~ao, CUJaS cont1ngenc1as 
sao, aproximadamente, equilibradas, nos espécimes que ju~~a
mos os mais "puros", excluindo, ao mesmo tempo, a ~cas1ao, 
como o vemos no fato de urna xícara, urna ta~a. um objeto de 
palha (cesto) ou um tecido nos parecerem perfeito.s quando seu 
valor prático se afirma intemporal: correspondendo plena1?~~
te a fun~ao para homens diferentes,_ pela _ép~ca ~ pela c1v1h
za~ao. Se as dificuldades de execu~~o esta~ 1nte1rament.e do-
1ninadas (como é o caso da execu~ao c.onfiad~ a máq~1nas), 
a finalidade pode tornar-se cada vez ma.1s prec~sa e particular, 
e a .arte aplicada transforma-se em arte ind~stnal; cha~a~~-la 
camponesa ou rústica, no caso ii:verso. Enfli:?, ~ ~rte pr1?11~1va 
situa-se no oposto da arte erudita ou academ~ca. esta ultima 
interioriza a execu~ao (da qual é, ou se ere, senho:a) .e a 
finalidade (pois a "arte pela arte" é .Pª:ª ela seu P.~ópr10 fim). 
Em conseqüencia, é levada a exteriorizar a o~as1ao (e pede 
ao modelo que lha ofere~a): esta se torna,. as.s1?1, 1:1ma .Pª~te 
do significado. Em compensa~ao a ar~e primitiva 1nter1onza 
a ocasiao Uá que os seres sobrenatura1s, que se ~praz em :e
presentar, tem urna r~ali?ade indepe~dente ~as ~1rcunstanc1as 
e intemporal) e exteno,nza a execu~ao e a f1nahdade, que se 
tornam, assim, urna parte do significante. 
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Encontramos, <leste modo, em outro plano, esse diálogo 
com a matéria e os meios de execu~ao, pelo qual tínhamos 
definido o bricolage. Para a filosofia da arte, o problema es
sencial é saber se o artista lhe reconhece ou nao a qualidade 
de interlocutor. Sem dúvida, reconhecemo-la sempre, mas, em 
grau mínimo na arte demasiado erudita, e, em grau .máximo, 
na arte bruta ou ingenua, que se confina com o bricolage, e 
em detrimento da estrutura, nos dois casos. Contudo, nenhuma 
forma de arte merecería este nome se se deixasse captar toda 
inteira pelas contingencias extrínsecas, seja a da ocasiao ou a 
da finalidade; pois a obra cairia, entao, ao nível de ícone (su
plementar ªº modelo) ou de instrumento (complementar a 
matéria trabalhada). Mesmo a mais erudita das artes, se nos 
emociona, só atinge este resultado com a condi~ao de parar 
a tempo essa dissipa~ao da contingencia em beneficio do pre
texto e de a incorporar a obra, conferindo-Ihe a dignidade de 
um objeto absoluto. Se as artes arcaicas, as artes primevas e 
os períodos "primitivos" das artes erQditas sao os únicos que 
nao envelhecem, devem-no a essa consagra~ao do acident~ a 
servi~o da execu~ao, logo, ao emprego, que procuram tomar 
integral, do dado bruto como matéria empírica de urna sig
nifica~ao (1). 

É preciso, enfim, acrescentar que o equilíbrio entre estru
tura e acontecimento, necessidade e contingencia, interioridade 
e exterioridade, é um ~uilíbrio precário, constantemente amea
~ado pelas tra~5es que se exercem, n~m sentido e ~o~tro, e?~ .. 
forme as flutua~Oes da moda, do estilo e das cond1~oes soc1a1s 
gerais. Sob este ponto de vista, o impressionismo e o cubismo 
aparecem menos como duas etapas sucessivas do desenvolvi-

(1) Pros.seguindo esta análise, poder-se-ia definir a pintura náo-figu
rativa por dois caracteres. Um, que lhe é comum com a pintura de cava
lete, consiste numa rejei~o total da contingencia de finalidade: o quad~ 
náo é feíto para um emprego particular. O outro caráter, que é próp~o 
da pintura náo-figurativa, consiste numa explora~o metódica da con1!n
gencia de execu~o, de que se pretende fazer o pretexto ou a ~iáo 
externa do quadro. A pintura náo-figurativa adota "maneiras" a guisa ~e 
"motivos"; pretende dar uma · representa~o concreta das condi~ fonnaH 
de toda pintura. Disto resulta, paradoxalmente, que a pintura nlo-figµra
tiva na.o cria, como acredita, obras táo reais - senlo mais - quanto os 
objetos do mundo físico, mas imita~s realistas de modelos nlo-existentes. 
t uma escola de pintura academica, na qual cada artista se esmera em 
representar a maneira pela qual executaria seus quadros, se porventura 
os pintasse. 
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mento da pintura el.o que como dois empreendimentos cúm
plices, 5e bem que nao tenham nascido no mesmo instante, 
agindo em coniv~ncia para prolongar, por deforma~óes comple
mentares, urna forma de expressao cuja existencia (percebe-se 
melbor boje) estava gravemente amea~ada. A voga intermiten
te da "colagem", nascida no momento em que morria o arte
sanato, poderia nao ser, por seu lado, mais do que urna t~ans
posi~ao do bricolage para o terreno dos fins contemplativos. 
Enfim, o acento sobre o aspecto acontecimental pode, tambén1, 
dissociar-se, de acordo com os momentos; destacando melbor, a 
custa da estrutura (entenda-se: a estrutura de mesmo nivel, 
pois nao está excluido que o aspecto estru~ural se r~stabele~a 
albures e num novo plano), ora a te1nporahdade social (como 
no fim do século xvn1, com Greuze ou co1n o realis1no socia
lista), ora a temporalidade natural e, n1esrno ineteorológica 
(no impressionisn10). 

Se, no plano especulativo, o pensamento n1ítico nao deixa 
de ter analogía com o bricolage. no plano pr<ítico, e se a cria
~ao artística se coloca a igual distancia entre estas c.luas formas 
de atividade e a ciencia, o jogo e o rito ofcrece1n entre si re
la~óes do mesmo tipo. 

Todo jogo se define pelo conjunto de suas regras, que 
tornam possível um número pratica1nente ilimitado de parti
das; mas o rito, que se "joga" também, parece mais urna par
tida privilegiada, retida entre todas as possíveis, porque só cla 
resulta num certo tipo de equilibrio entre os dois campos. 1\ 
transposi~ao é fácil de verificar no caso dos gahuku-gama, da 
Nova-Guiné, que aprenderan1 o futebol, mas que jogam, vár~os 
dias seguidos, tantas partidas quantas se tornero necessánas 
para que se equilibrem exatamente as perdidas e as ganhas por 
cada equipe (Read, p. 429), o que é tratar o jogo como un1 
rito. 

Pode-se <lizcr o mes1no dos jogos q uc se c.lesenrola \'a111 en
tre os índios fox, quando das cerimónias <le ado~ao cuja fina
lidade era substituir um parente morto por um parente Yivo 
e permitir, as.c;im, a partida definitiva da alma do defunto (1 ). 

(1) Cf. infra, p. 231 u. 
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Os ritos funcrários dos fox parcce111, co1n efcito, inspirados na 
preocupa~ao maior <le se dese111bara~ar dos mortos e de impe
d ir que se vinguen1 <los , .¡\'OS, por causa da amargura e das 
saudades que scnte111, por nao cstare1n mais no meio deles. A 
filosofia indígena adota, pois, rcsoluta1nente, o partido dos vi
Yos: "A morte é difícil de suportar, e mais difícil ainda é o 
desgosto". 

A origem. da mortc re111onta ¡t destrui~ao, por potencias 
sobrenaturais, do tnais jovcm <le dois irmaos míticos que rc
presenta1n o papel de bcróis culturais entre todos os algonquin1. 
Mas a mortc nao era ainda definitiva: foi o n1ais velho que 
a tornou assim, rejeitando, apcsar de sua clor, o i>edido do 
fantasma, que queria retomar o seu lugar entre os yi\·os. Con
forme este exemplo, os ho1nens de\'erao mostrar-se firmes en1 
rela\ áO aos mortos: os \'Ívos fá-los-ao comprccnder que nada 
perderam inorrendo, pois rec:ebcrao, regularmente, oferendas de 
fumo e de comida; en1 troca, esperam deles que, como com
pensa~ao dessa mortc, cuja rcalidade lembran1 aos "ivos, e da 
dor que lhes causou sua inorte, lhes garanta1n un1a longa exis
tencia, roupas e o que con1er; "Daí en1 diantc, srío os inortos 
que trazem a abundancia", co111enta o informante indígena, 
"eles (os índios) devem bajulá-los (coax thern) para isso". 
(f\f icbelson 1, pp. 369, 407.) 

Ora, os ritos de ado<;ao, indispensáveis para decidir a ahna 
do morto a partir definitivan1ente para o outro n1undo, onde 
assumirá seu papel de espirito protetor, acompanbam-se, nor
malmente, de competi~óes desportivas, jogos de destreza ou de 
sorte, entre equipes constituidas, . conforme urna divisao ad hoc 
em duas metades: tokan de um lado, kicko do outro; e é <lito 
expressamente, vezes repetidas, que o jogo opóe os vivos aos 
mortos, como se, antes de se desembara~arem definitivamente 
dele, os vivos oferecessem ao defunto a consola~ao de urna úl
tima partida. Mas, dessa assimetria principal entre as duas 
equipes, resulta, automaticamente, que o resultado é determi
nado, por antecipa~ao. 

"Eis o que se passa quando jogan1 a péla. Se o ho
n1cm (o defunto) por quem se celebra o rito de ado~ao 
era um tokana, os tokanagi ganham a partida. Os 
kickoagi nao podem ganbar. E, se a festa se realiza para 
a defunta kicko, os kickoagi ganham e sao os tokanagi que 
nao podem ganhar." (Michelson I, p. 385.) 
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De fato, qual é a realidade? No grande jogo biológico e 
social, que se desenrola perpetuamente entre vivos e mortos, 
está claro que os únicos ganhadores sao os primeiros. Mas -
e toda a mitologia norte-americana está aí par.a confirmá-lo 
- de urna forma simbólica (que inumeráveis mitos descrevem 
como real), ganhar no jogo é "matar" o adversário. Prescre
vendo sempre o triunfo da equipe dos mortos, dá-se, por con
seguinte, a estes a ilusao de que sao os verdadeiros vivos e 
que seus adversários estao mortos, já que eles os "matam". 
Fingindo jogar com os mortos, os vivos os enganam e os ma
nietam. A estrutura formal disso que, a primeira vista, poderia 
parecer urna competi~ao desportiva, é, em ·todos os pontos, 
semelhante a de um puro ritual, tal como o mitawit ou 
midewiwin, das mesmas popula~5es algonquim, no qua! os neó
fitos se fazem matar, simbolicamente, pelos mortos, represen
tados pelos iniciados, a fim de obterem um suplemento de 
vida real mediante urna morte simulada. Nos dois caso.s, usur
pa-se a morte, mas somente para enganá-la. 

O jogo aparece, portanto, como disjuntivo: ele resulta 
na cria~ao de urna divisao diferencial entre jogadores indivi
duais ou equipes, que nada designava, previamente, como desi
guais. Todavia, no fim da partida, distinguir-se-ao em ganha
dores e perdedores. De forma simétrica e inversa, o ritual é 
conjuntivo, pois institui urna uniao (pode dizer-se aqui urna 
comunhao) ou, em todo caso, urna rela~ao organica, entre dois 
grupos (que se confundem, por fim, um com a personagem do 
oficiante; o outro, com a coletividade dos fiéis) e que eram 
dissociados no início. No caso do jogo, a simetría é pois pre
ordenada; e ela é estrutural, já que decorre do princípio de 
que as regras sao as mesmas para as duas equipes. A assime
tria por sua vez é engendrada; decorre inevitavelmente da con
tingencia dos acontecimentos, dependam eles. da inten~ao, da 
sorte ou do talento. Nd caso do ritual, é o invérso: estabelece-se 
urna assimetria preconcebida e postulada entre profano e sa
grado, fiéis e oficiantes, mortos e vivos, iniciados e nao-inicia
dos, etc., e o "jogo" consiste em fazer passar todos os partici
pantes para o lado do ganhador, por meio de acontecimentos 
cuja natureza e disposi~ao possuem caráter verdadeiramente 
estrutural. Como a ciencia (se bem que aqui, ainda, ora no 
plano especulativo, ora no plano prático), o jogo produz·acon
tecimentos a partir de urna estrutura: compreende-se, pois, que 
os jogos de competi~ao prosperem em nossas sociedades indus-

.. 
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triais; enquanto que os ritos e os mitos, a maneira do bricolage 
(que essas mesmas sociedades industriais nao mais toleram 

senao como hobby ou passatempo ), decompóem e recomp5em 
conjuntos atontecimentais (no plano psíquico, sócio-histórico 
ou técnico) e deles se servem como de outras tantas pe~as in
destrutíveis, em vista de arranjos estruturais que exercem, al
ternativamente, o papel de fins ou de meios. 

I 



CAPÍTULO 2 

A lógica das classifica~oes totemicas 

Há, s,eI? dúv~da, qualquer ~oisa de paradoxal na idéia 
de un1a log1ca CUJOS tennos cons1stem em sobras e e1n ¡>eda
t;o~, vestígios. de processos psicológicos ou históricos e, como 
ta1s, desp~ov1dos de necessidade. Quem diz lógica, diz, en
tretanto, 1nstaurat;ao de relat;óes necessárias; mas como tais 
relat;oes se estabeleceriam entre termos q uc nada destina a 
preenche~em ~ssa funt;ao ~ Proposit;oes nao se podem encadear 
de maneira rigorosa a nao ser que seus termos tenha1n sido 
p~eviament~ definido~ sem equívoco. Nas páginas anteriores, 
nao nos atnbuímos a 1mpossível tarefa de descobrir as condit;óes 
de urna necessidade a posteriori ? 

Mas, em primeiro lugar, as sobras e peda~os só oferecen1 
este caráter aos olhos da história que os produziu, e nao sob 
o ponto de vista da lógica a que eles servem. É só em relat;ao 
ao conteúdo que podem ser chamados heteróclitos; pois, pelo 
que se refere a forma, existe entre eles urna analogia, que o 
exemplo do bricolage permitiu definir: esta analogía consiste 
na incorporat;ao, a sua própria forma, de certa <lose de con
t~úd.o! que é apro~imadament~ ~gual para todos. As imagens 
s1gn1f1cantes do mito, os matena1s do bricoleur, sao elementos 
definí~eis por um duplo critério: serviram, como palavras de 
urna hnguagem que a reflexao mítica "desarma", a maneira 
do bricoleur que cuida das pe~as de engrenagem de uro velho 
despertador desmontado; eles podem servir ainda para o mes
mo uso, ou para uso diferente, por pouco que sejam desviados 
<le sua primeira f unt;ao. 

Em segundo lugar, nem as imagens do mito, ne1n os ma
teriais do bricoleur provem do puro devir. Este rigor,. que 
lhes parece faltar, quando os observan1os, no momento de sua 
nova aplica~ao, eles o possuíran1 outrora, quando faziam parte 
de outros conjuntos coerentes; e, o que é mais, possuem-nq 
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se1upre, na medida en1 que nao sao n1ateriais brutos, 111as pro
dutos já trabalhados: tennos de linguagen1, ou, no caso do 
bricolage, termos de un1 sistema tecnológico, por conseguintc 
expressoes condensadas de relac;oes necessárias, das quais, de 
diversas maneiras, as coac;óes dos encaixes repercutirao o eco 
em cada um dos seus nh·eis de utilizac;ao. Sua necessidade nao 
é simples e unívoca; existe, entretanto, co1no a in,·ariancia, de 
ordem semantica ou estética, que car~cteriza o grupo <las trans
format;oes a que se prestam, e das que viinos nao serem ilimi
tadas. 

Esta lógica funciona u1n pouco ao n1odo do calei<los<.:ópio; 
instrumento que conté1n ta1nbém restos e cacos, por ineio <lo~ 
qua is se realizam arran jos estruturais. Os frag1nentos saíran1 
de um processo de quebra e destruic;ao, por si mesmo contin
gente, mas sob a reserva de que seus produtos oferec;am entre: 
si certas homologías: de tamanho, de vivacidade de colorido, 
de transparencia. Eles nao tem mais ser próprio, se confron
tados co~ os objetos manufaturados, que falavam urna "lin
guagem" da qual se tornaram os restos indefiníveis; mas, sob 
outro aspecto, deve1n te-lo suficientemente para participar, co111 
utilidade, da formac;ao de um ser de novo tipo: este ser con
siste em acomodat;oes, nas quais, por um jogo de espelhos, os 
reflexos equivalem a objetos, isto é, em que signos tomam o 
lugar de coisas significadas; esses arranjos atualizam possíveis, 
cujo número, embora muito elevado, nao é, contudo, ilimitado, 
visto ser func;ao das disposi~óes e dos equilíbrios ·realizáveis 
entre corpos, cu jo número é por sua vez finito; enfim, e sobre
tudo, esses arranjos, gerados pelo encontro de acontecimentos 
contingentes (o movimento giratório do instrumento pelo obser
vador) e de urna lei (a que presidiu a construt;ao do caleidos
cópio, que corresponde ao elemento invariante das coa~oes de 
que falávamos há pouco), projetam modelos de inteligibil~dade, 
de certo modo provisionais, já que cada arranjo é expnmível 
sob a forma de rela~0es rigorosas entre suas partes e que essas 
relac;óes nao tem outro conteúdo que o arranjo mesmo, ao q~al, 
na experiencia do observador, nao corresponde nenhum ob1eto 
(se bem que seja possível que, por esse viés, certas estruturas 
objetivas sejam reveladas antes de seu suporte e.mpírico, ~orno, 
por exemplo, para o observador que nu~ca a1nda ~s u~esse 
visto, as dos cristais de neve ou de certos tipos de rad1olános e 
de diatomáceas). 
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Concebemos, pois, que urna tal lógica concreta seja possí
vel. Falta, agora, definir seus caracteres e a forma pela qual 
se manifestam no curso da observa~ao etnográfica. Esta os 
apreende sob um duplo aspecto: afetivo e intelectual. 

Os seres que o pensamento indígena reveste de significa
~ªº sao concebidos como a apresentar certo parentesco com o 
homem. Os ojibwa creem num universo de seres sobrenaturais: 

" ( .. . ) mas, chamando a esses seres sobrenaturais, 
torce-se um pouco o pensamento dos índios. Como o ho
rnero, pertencem. a ordem natural do universo, pois pa
recem-se com o homem pelo fato de serem dotados de 
inteligencia e emo~ao. Como o homem, também, sao 
machos ou femeas, e alguns podem ter familia. Uns per
tencem a lugares determinados, outros deslocam-se livre
mente; tem, em rela~ao aos indios, disposi~5es amigáveis 
ou hostis." (Jenness 2, p. 29.) 

Outras observa~ües salientam que esse sentimento de iden
tifica~áo é mais profundo que a not;áo das diferen~as: 

"O sentimento de unidade experimentado pelo ha
vaiano em relat;a~ ao aspecto vívido dos fenómenos in
dígenas, isto é, em rela~ao aos espíritos, aos deuses e as 
pessoas como almas, nao pode ser descrito corretamente 
como urna rela~áo e, menos ainda, coro o auxilio de 
termos tais como simpatia, empatia, anormal, supranor
mal ou neurótico; ou, ainda, místico ou mágico. Nao é 
"extra-sensorial", pois é, em parte, da ordem da ·sensi
bilidade e, em parte, estranho a ela. Depende da cons
ciencia normal ( ... ) " (Handy e Pukui, p. 117). 

Os próprios indígenas tem, as vezes, o sentimento agudo 
do caráter "concreto" de seu saber e opoem-no vigorosamente 
ao dos brancas. 

"Sabemos o q\le fazem os animais, quais as necessi
dades do castor, do urso, do salmao e de outras criaturas, 
porque, antigamente, os homens se casavam com eles e . 
adquiriram estt= saber de suas esposas animais (. :·.) Os 
brancas viveram pouco tempo neste paí_s e nao sabem 
muita coisa a respeito dos animais; nós, nós estamos aqui 

' 
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há milhares de anos e há muito tempo que os próprios 
animais nos instruíram. Os brancos anotam tudo num 
livro, para nao esquecer, mas nossos ancestrais casaram 
com animais, aprenderam todos os seus costumes e fize
ram passar estes conhecimentos de gera~ao em gera~ao." 
(Jenness 3, p. 540.) 

Este saber desinteressado e atento, afetuoso e terno, adqui
rido e transmitido num clima conjuga! e filial, é aquí descrito 
coro tao nobre simplicidade que parece supérfluo evocar a 
este respeito as hipóteses bizarras, inspiradas a filósofos por 
urna visao demasiado teórica do desenvolvimento dos conheci
mentos humanos. Nada, aqui, recorre a intervent;ao de um pre
tendido "prindpio de participa~ao", nem mesmo de um mis
ticismo empastado de metafísica, que só percebemos através 
do vidro deformante das religiües instituidas. 

As condit;5es práticas desse conhecimento concreto, seus 
meios e seus métodos, os valores afetivos que o impregnam, 
tudo isto se encontra, e pode ser observado, bem perto de nós, 
entre aqueles dos nossos conte1nporaneos cujos gostos e pro
fissoes os colocam, frente aos animais, em urna situa~ao que, mu
tatis rnutandis, está tao próxima, quanto o tolera a nossa ci
viliza~ao, da que foi habitual a todos os povos ca~adores. Refi
ro-me a gente de circo e aos empregados de jardins zoológicos. 
Nada mais instrutivo, neste sentido, depois do testemunho dos 
indígenas que acabamos de citar, do que a narra~ao do diretor 
dos jardins zoológicos de Zurique, de sua primeira estada, a 
sós, - se assim se pode dizer - com um delfim. Sem deixar de 
notar "um olhar exageradamente humano, o extravagante ori
ficio respiratório, a textura lisa e a consistencia cerosa da pele, 
as quatro carreiras de dentes pontudos na boca em forma de 
bico", o autor descreve, assim, sua emoc;ao: 

"Flippy nada tinha de um peixe; e, quando, a menos 
de um metro, fixava sobre voce seu olhar cintilante, como 
nao se perguntar se era verdadeiramente um animal? 
Tao imprevista, tao estranha, tao completamente miste
riosa era essa criatura, que se ficava tentado a ver nela 
um ser enfeiti~ado. Infelizmente o cérebro do zoólogo 
nao podia dissociá-la da gélida certeza, quase dolorosa 
nesta circunstancia, de que, em termos científicos, ali nada 
mais havia que um Tursiops truncatus ( .. . ) " (Hediger, 
p. 138.) 
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. Tais exptessóes, na pena de um homem de ciencia, basta
~1am para mostrar, se fo~se preciso, que o saber teórico nao é 
incompatível com o senumento, que o conhecimento pode ser, 
ao mesmo tempo, objetivo e subjetivo, enfim que as relac;óes 
concretas entre o homem e os seres vivos colorem, as vezes, 
~e. m_:itizes. a~e.tivos (eles próprios emanac;ao dessa iden
ufica.~~º· pn~it1.va em qu~ Rousseau viu, profundamente, a 
cond~~ao so~1dá:1a de todo p~nsamento e de toda sociedade), 
o universo inte1ro do conhec1mento científico, sobretudo nas 
civiliza~óes em que a ciencia é integralmente "natural". Mas, 
se a taxinomia e a terna amizade podem dar-se bem na cons
ci~ncia do. zoólogo, nao é cabível invocar prindpios separados 
para explicar o encontro dessas duas atitudes no pensa1nento 
dos povos ditos primitivos. 

Depois de Griaule, Dieterlen e Zahan cstabeleceram a 
extensao e o caráter sistemático das classificac;óes indígenas 
no Sudáo. Os dogon dividem os vegetais em 22 famílias prin
cipais, algu1:llas das quais sao subdivididas em 11 subgrupos. 
As 22 famíhas, enumeradas na ordem conveniente, dividen1-st 
em duas séries. compostas, urna de famílias ele ordem ímpar, 
outra, ~e famíha.s de ordem par. Na primeíra, que simboliza 
os nasc1mentos simples, as plantas chamadas machos e fe1neas 
estáo, respectivamente, associadas a estac;ao das chuvas e a esta
c;ao das secas; na segunda, que simboliza os nascimentos aemina
dos, a mesma relac;ao existe, mas inversa1nente. Cada f~1nília é 
também classificada em urna das tres categorias: árvore, arbus
to e erva (1); enfim cada família corresponde a urna parte do 
corpo, urna técnica, urna classe social, urna instituic;ao. (Die
terlen 1, 2.) 

. Fatos dest~ g.enero surpreenderam, qu~ndo trazidos da 
Afnca pela pnme1ra vez. Entretanto, formas de classificac;ao 
bem análogas tinham sido descritas~ desde muito tempo, na 

(1) Entr; os peul: plantas com tronco vertical , plantas trcpadciras. 
plantas raste1antes, respectivamente subdivididas cm vcgetais com ou scm 
espinhos, com ou scm casca, com ou sem fru tos (J·IAMPATf: BA e DIETF.RI.E:-J , 

p. 2S). Para urna classifica~:lo tripartida, do mesmo tipo. r.as filipinas 
("madeira", "cipó" e "erva"), cf. CoNKLlN 1, pp. 92-94; e, no Brasil, entre 
os bororos ("árvores" = tcrra; "cipós" = ar; "c1Tas do hrcjo" = :'agua), c.f. 
COLBACCHINI, p. 202. 

• 
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América, e foram elas que inspiraram a Durkheim e Mauss um 
célebre ensaio. Ao mesmo tempo que a ele remetemos o leitor, 
acrescentaremos alguns exemplos aos que lá já foram aduzidos. 

Os indios navaho, que se proclamara "grandes classifica
dores", dividem os seres vivos em duas categorias, conforme 
sa~ dotados, ou nao, da palavra. Os seres sem palavra co1n
preendem os animais e as plantas. Os animais d ividem-se em 
tres grupos: "corredores", "voadores" e "rastejadores"; cada 
grupo sofre, por sua vez, uh1a dupla divisáo: a de "viajan tes 
na terra" e "viajantes na água" de um lado e, do outro, "via
jantes diurnos" e "viajantes noturnos". A classifica~ao das 
"espécies" obtida por este método nao é sen1pre a mesma da 
zoologia. Acontece, pois, que aves agrupadas aos pares, 
na base de urna oposi~ao macho e femea, perten~am, de 
fato, ao mesmo sexo, mas a generos diferentes; porque a asso
cia~áo é baseada, de um lado, no seu tamanho relativo, <le 
outro, no seu lugar na classifica~ao de cores e na fun~ao que 
lhes é determinada na magia e no ritual (Reichard I, 2) (1 ). 

Mas a taxinomia indígena é muitas vezes suficiente1nente pre
cisa e despida de equívocos, para permitir certas identificac;5es; 
assim, a que foi feita somente há alguns anos, a da "Grande 
Mosca", evocada nos mitos, com u1na taquínida, Hystriria 
pollinosa. 

As plantas sao denominadas em fun<;ao de tres caracteres: 
o s~xo SUJ?Osto, as .virtudes nledicinais e o aspecto visual ou 
táctil (esp1nhoso, viscoso, etc.). U111a segunda triparti~áo, con
forme o tamanho (grande, médio, pequeno) subdivide cada 
um dos caracteres precedentes. Esta taxinomia é homogenea 
em toda a reserva, sejam, mais ou menos, 7 .000.000 de hectares, 
e a despeito da clispersao, en1 tao yasto território, de seus 60.000 
ocupantes (Reichard, vVyman e Harris, Vestal, Elmore). 

Cada animal ou planta corresponde a um elemento natu
ral, variável segundo os ritos de que se conhece a extre1na 
romple~ida~e, entre os navaho. r\ssim, no "ritual da pedra 
l~scada (Fbnt-Chant ), obser,·am-se as seguintes corresponden
cias: grou - céu; "pássaro-vern1elhoº' - sol; étguia - montanha; 
gaviao - rochedo; "pássaro-azul'' - árvore; colibrí - planta; 
um coleóptero (corn-beetle) - terra; gan;a real - água (Haile). 

(1) Com cxce~áo dos canelas, <lo ílrasil. que "<'m todos oc; casos contro
lados, mostraram-se conhC'cedores do dimorfismo sí'xtt:-il" (\'A~7.01.1:": I , p. 1 iO). 
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Como os zuñí, que retiveram especialmente a aten~áo de 
Durkheim e de Mauss, os hopi classificam os seres e os fenó
menos naturais por meio de uro · vasto sistema de correspon
dencias. Juntando as informa~oes esparsas de diversos autores, 
obtém-se um quadro (vide p. 63) que, sem dúvida alguma, é 
um modesto fragmento de um sistema total e a que faltam 
muitos elementos. 

Tais correspondencias sao também reconhecidas por po
pula~é>es cuja estrutura social é muito mais frouxa que a dos 
pueblo: o esquimó escultor de salmoes utiliza, para representar 
cada espécie, a madeira cuja cor mais se assemelha a da carne: 
"Todas as madeiras sao salmao." (Rasmussen, p. 198.) 

Limitamo-nos a alguns exemplos entre· outros, que seriam 
ainda mais numerosos se os preconceitos baseados na simplici
dade e grosseria "primitivas" nao tivessem, ero muitos casos, 
desviado os etnólogos de se informarem sobre sistemas de clas
sifica~óes conscientes, complexos e coerentes, cuja existencia 
lhes teria parecido incompatível com um baixíssimo nível eco
nómico e técnico, de que inferiram, demasiadamente apres
sados, um nível intelectual equivalente. Come~amos, apenas, 
a suspeitar que antigas observa~oes devidas a pesquisadores tao 
raros quanto perspicazes - como Cushing - nao dependem 
de casos excepcionais, mas denota1n formas de saber e de re
flexao extremamente difundidas nas sociedades ditas primiti
vas. Por este motivo, a imagem tradicional, que nos fazíamos 
dessa primitividade, deve mudar. Nunca, e em parte alguma, 
o "selvagem" foi, sem dúvida, esse ser mal e mal saído da 
condi~ao animal, ainda entregue ao império de suas necessi
dades e de seus instintos, que, freqüentemente, nos aprouve 
imaginar e, tampouco, essa consciencia dominada pela afeti
vidade e afogada na confusao e participa~ao. Os exemplos que 
citamos e os outros que teríamos podido acrescentar-lhes, tes
temunham em favor de um pensamento acostumado a todos 
os exercícios da especula~ao, aproxi1nado do dos naturalistas 
e dos herméticos da antigüidade e da ldade Média: Galeno, 
Plínio, Hermes Trismegisto, Alberto, o ·c.rande . . . Sob este 
ponto de vista, as classifica~oes "tote1uicas" estao, provavelmen
te, menos longe do que parece do en1ble1natismo vegetal dos 
gregos e dos romanos, que se exprimiam por meio de .coroas 
de oliveira, de carvalho, ele louro, de aipo, etc.; ou do que se 
usava ainda na Igreja medieval, onde, confonne a festa, jun
cava-se o coro de feno, de junco, de hera ou de areia. 
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As ervanarias astrológicas djstinguian1 7 plantas planetá-
. rias, 12 ervas associadas aos signos do zodíaco, 36 plantas atri

buidas aos decanos e aos horóscopos. As primeiras, para serem 
eficazes, deveriam ser colhidas em dias e horas certos, que eram 
determinados para cada urna: domingo para a aveleira e para 
a oliveira; segunda-feira para a arruda, o trevo, a peonia, a 
chicória; ter~a-feira, para a verbena; quarta-feira, para a per
vinca; quinta-feira, para a verbena, a pervinca, a peonia, o 
citiso e o qüinqüefólio, se destinados a usos medicinais; sex
ta-feira, para a chicória, a mandrágora e a verbena, que serviam 
para encantamentos; sábado, para a cruciata e a tanchagem. 
Encontra-se mesmo, em Teofrasto, um sistema de corresponden
cia entre plantas e aves, onde a peonia é ligada ao pican~o, 
a centáurea ªº esmerilháo e ªº falcao, o heléboro preto a águia 
(Delatte). 

Tudo isso, que atribuimos de bom grado a urna filosofía 
natural, longamente elaborada por especialistas, her.deiros, eles 
próprios, de tradi~ao milenar, encontra-se exata1nente nas so
ciedades exóticas. Os ~ndios omaha veem, como urna das maio
res diferen~as entre eles e os brancos, o fato de que "os indios 
nao colhem flores", é preciso entender: por prazer; com efeito, · 
"as plantas tem aplica~oes sagradas, conhecidas somente por 
seus senhores secretos". Até a saponária (soapweed), usada e1n 
banhos de vapor, para tratar dores de dentes, de ouvido ou 
reumatismo, era colhida como se fosse urna raíz sagrada: 

" ( ... ) no buraco feito pela raiz, depositavam un1a 
pitada de fumo, algumas vezes também urna faca e moe
das, e o colhedor fazia urna pequena ora~ao: peguei o 
que me deste e te deixo isto. Desejo ter urna vida longa 
e que nenhum mal atinja os 1neus e a mim." (Fortune 
1, p. 175.) 

Quando um feiticeiro-curandeiro do leste canadense colhe 
rafzes, folhas ou cascas de árvore medicinais, nao deixa de se 
harmonizar com a alma da planta, depositando-lhe ao pé urna 
mínima oferenda de tabaco; pois está convicto de que, sem o 
auxilio da alma, o "corpo" da planta nao teria, sozinho, ne-
nhu~a eficácia. (.Jenness 1, p. 60.) • 

Os peul, do Sudao, classificam os vegetais e1n séries, cada 
urna em rela~ao com um dia da semana e com urna das oito 
dire~<Ses: 
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"O vegetal ( . .. ) deve ser colhido ein fun~~o dessas 
diversas classifica~óes ( ... ) Casca de árvore, ra1z, folhas 
on frutos devem ser colhidos de acordo com o dia do 
1nes lunar a que corresponde o vegetal, invocando o [are, 
"espirito protetor" dos rebanhos, relativo ª. seqi.ien~ia .<l? 
1nes e em fun~ao da posi~ao do sol. Ass1m, o s1latigz, 
dando suas instru~oes, dirá, por exemplo: "Para fazer tal 
coisa, pegarás a folha de urna trepadeira espinhosa e. s~m 
casca, tal dia, quando o sol se achar em tal pos1~ao, 
olhando em tal dire~ao cardeal, invocando tal lare ... 
(Hampa té Ba e Die ter len, p. 23.) 

As classifica~óes indígenas nao sao apenas metbdicas e ba
seadas num saber teórico solidamente constituido. A.contece 
também serem comparáveis, sob um ponto de vista formal, 
aquelas que a zoologia e a botanira continuam a usar. 

Os indios aima~á, do plana~to b~livian?, talvez descen_d~~
tes dos cola lendános, aos qua1s sena dev1da a ~rancle civ1h
za~ao de Tiauanaco, sao hábeis experimentadores em matéria 
de conserva~ao de produtos alimentícios - a t<tl ponto, q~1e, 
imitando diretamente suas técnicas de desidrata~ao, o exérctto 
americano pode, durante a última guerra, reduzi~- .ªº volumc 
de caixas de sapatos ra~oes de pure de batata sufioentes par~ 
cem refei~oes. Eles fora1n, também, os agrónomos ~ os ~otan1-
cos que desenvolveram: mai.s longe ... talvez do que Jª1!1ª~s fora 
feito, a cultura e a tax1nom1a do genero Solanum, cu1a impor
tancia, para esses índios, se explica, em virtude de. vivere!'1 
numa altitude superior a 4.000 metros, onde o m1lho nao 
alcan~a a maturidade. 

As variedades, ainda distinguidas pelo vocabulário indí
gena, ultrapassam 250 e foram, certamente, mais numerosas no 
passado. Esta taxinoniia funciona por meio. d~ um ter~o des
cri tivo de varied~de, a que ~e junta .um adJ.et1.vo ~od1f~cad~; 
para cada subvanedade. Ass1m, a vanedade zrnilla, moc1nha , 
se subdivide, seja pela cor: preta, azul, branca, verme}h~, ~an
güínea ( ... ) ; seja por outros cara.cteres: er~os~, ~ns1~1~a, 
ovóide, cte. Existen1 cerca de 22 v:n1edades pnnc1pa1s, ass1m 
subdivididas, disponclo, alé1n d isso, de un1a dicoto1nia ~ral, 
que distingue as variedades e as ~ubvaried~des, conforme se1am 
imediatamente comestíveis depo1s de coz1das, ou, apenas, de-
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pois de urna série de .congelamentos e fermenta~oes alternados. 
Quase sempre, urna taxinomia binomial se inspira em critérios 
tais como a forma (chata, espessa,. em espiral, em -raqueta de 
cacto, em torrao, em ovo, em língua de boi, etc.), a textura 
(farinácea, elástica, viscosa, etc.), o "sexo" (menino ou meni
na). (La Barre). 

É um biólogo profissional quem chama a aten~ao para 
o núrn.ero "de erros e de confusoes que poderiam ter sido evi
tados, alguns dos quais apenas recentemente corrigidos, 
se os antigos viajantes tivessem confiado nas taxiqomias dos 
indígenas, em .vez de improvisar outras, do come-;o ao fim, o que 
resultou na atribui-;ao, por 11 autores, do mesmo nome cien
tífico Canis azarae para 3 generos distintos, 8 espécies e 9 
subespécies diferentes, ou ainda a imposi-;ao de diversos nomes 
a mesma variedade da mesma espécie. Ao contrário, os gua
ranis da Argentina e do Paraguai trabalhavam metodicamen
te com termos simples, nomes compostos de duas ou tres pa
lavras, duplos e triplos, distinguindo, assim, por exemplo, entre 
os felinos, as formas de grande, de pequenó e as de médio 
tamanho: o dyagua ete é o grande felino por excelencia, o 
m'barakadya eté, por excelencia também, o gatinho selvagem. 
O mini (pequeno) entre os dyagua (grande) corresponde ao 
gua.fu (grande) entre os chivi, felinos de tamanho interm~ 
diário: 

"De um modo geral, pode dizer-se que as denomi
na~oes guaranis formam um sistema bem concebido e 
- cum grano salís - oferecem certa semelhan~a com nossa 
nomenclatura científica. Esses indios primitivos nao 
abandonavam a sorte as denomina~oes das coisas da na
tureza, mas reuniam conselhos de tribo para fixar os 
termos que melhor correspon<lessem aos caracteres das 
espécies, classificando com muita exatidao os grupos e 
os subgrupos ( ... ) Guardar a lembran~a dos termos in
dígenas da fauna de um país, nao é apenas um ato de 
piedade e de honestidade, é também um dever científico." 
(Dennler, pp. ·234 e 244.) 

Numa grande parte da península do cabo York, na Aus
trália setentrional, a alimenta~ao se diferencia em "vegetal" e 
"animal'', por meio de 2 morfemas especi"ais. · Os wik munkan, 
tribo localizada no vale e no estuário do Archer, na costa oeste, 
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aprimoram essa divisao, prefixando o termo mai a cada nome 
de planta, ou e.le alimento que <lela derive, e o termo min a 
ca<la nome <le animal, de pe~a de carne ou de alimento de 
origem animal. Assim, também, yultk serve de prefixo para 
todo nome de árvore ou palavra que designe bastao, peda~o 
de madeira, ou objeto manufaturado em madeira; o prefixo 
koi, para todas as espécies de fibras e cordoalhas; wakk para 
as ervas, tukk para as cobras, kiimpiin e wank para os cestos, 
conforme sejam tran~ados de palha ou de cordinhas. Enfim, 
o mesmo tipo de constru~ao nominal, com o prefixo ark, per
mite distinguir as formas da paisagem e sua associa~ao com 
tal ou qual tipo de flora ou de fauna: ark tomp, praia; ark 
tornp nintiin, zona das dunas, atrás das praias; ark pint'l, pla
nicie, nas margens de pantanos salgados, etc.: 

"Os indígenas tem um sen ti do agudo das árvores 
características, dos arbustos e das ervas próprias de cada 
"associa-;ao vegetal", tomando esta expressao no sentido 
ecológico. Sao · capazes de enumerar, nos maiores deta
lhes e sem qualquer hesita-;ao, as árvores próprias de 
cada associa-;ao, o genero da fibra e da resina, as ervas, 
as matérias-primas que fornecem, assim como os mamí
feros e as aves que freqüentam cada tipo de habitat. Na 
verdade, seus conhecimentos sao tao precis_os e minucio
sos, que sabem denominar os tipos de transi~áo ( ... ) 
Para cada associa~ao, meus informantes descreviam, sem 
hesitar, a evolu~ao sazonal da fauna e dos recursos ali
mentares." 

Em matéria de zoologia e de botanica, a taxinomia indí-. 
gena permite diferen~ar .os géneros, as espécies e as vari.edades: 
mai' watti'yi (Dioscorea transversa) - mai' kii.'arra (Dioscorea 
sativa var. rotunda, Bail.); yu/lk putta (Eucalyptus papuana) ~ 
yukk pont (E. tetrodonta); tukk pol (Python spilotes) - tukk 
oingorpii.n (P. amethystinus); min pank (Macropus agilis) 
min ko'impia (M. rufus); min lo'along (M. giganteus), etc. 
Nao é excessivo dizer, como o faz o autor destas observa~0es, 
ci..ue a ?istribui~ao de pla!1tas ~ de animais, bem. assim como 
a de alimentos e de matér1as-pnmas que deles denvam, oferece . 
certa semelhan-;a com urna classifica~ao simples de Lineu .. 
(Thomson, pp. 165-167.) 

• 
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Diante de tanta precisao e minúcia, chega-se a deplorar 
que todo etnólogo nao seja também mineralogista, botanico e 
zoólogo e, até, astrónomo ( ... ) Porque, nao é apenas aos 
australianos e aos sudaneses, mas a todos ou quase toqos os 
povos indígenas, que se aplica o reparo de Reichard, a respeito 
dos navaho: 

"Por apreciar todas as coisas do universo como es
senciais a seu bem-estar, a classifica~ao natural torna-se 
um problen1a capital dos estudos religiosos, e exige a 
maior aten~ao, sob o ponto de vista da taxinomia. Pre
cisaríamos de urna lista, com termos ingleses, científicos 
(latim) e navaho, de todas as plantas, de todos os animais 
(principalmente as aves, os roedores, os insetos e os ver
mes), dos minerais e das rochas, das conchas, das estre
las ( ... ) " (Reichard 1, p. 7.) 

De fato, desl:ohre-se mais, cada dia, que, para· interpretar 
corretamente os mitos e os ritos e, ainda, para interpretá-los 
sob o ponto de vista estrutural (que seria errado confundir 
com urna simples análise formal), a identifica~ao precisa das 
plantas e dos animais, que se mencionam ou que sao utilizados 
diretamente, sob a forína de fragmentos ou de despojos, é 
indispensável. Demo-nos, rapidamente, dois exemplos, um ti
rado da botanica, outro da zoologia. 

Em toda a América do Norte, ou em quase toda, a planta 
chamada salva (sage, sage-brush) representa um papel capital 
nos rituais mais diversos, tanto só, quanto associada· e oposta 
a outras plantas: Solidago, Chrysothamnus, Gutierrezia. Tudo 
isto permanece anedótico e arbitrário, enquanto nao foi inqui
rida a natureza precisa da salva americana, que nao é urna la
biada, mas urna composta. De fato, o termo ".ernáculo abrange 
diversas variedades de artemisias (Artemisia) (aliás, me
ticulosamente distintas pelas nomenclaturas dos indígenas e 
afeta cada urna a fun~0es rituais diferentes). Esta identifica
~ao, completada p<>r urna pesquisa a respeito da fannacopéia 
papular, demonstra que na América setentrional como no Ve
lho Mundo, as artemisias sao plantas de conota~o feminina, 
lunar e noturna, usadas, principalmente, para o tratamel_!to da 
dismenorréia e dos partos difíceis ~). 

(1) Também no México antigo, Artemisia parece ter uma conota~o 
fcminina, já q~e as mulheres com elas se enfeitavam para dan~ar nas fes-

\ 

Fm. 1 - Artemisia frigida 

(conforme C. LmKaoua, 
leones plantttrum ) . 

,. 
I • 
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Urna pesquisa similar, referente a outro grupo vegetal, 
revela tratar-se de espécies sinónimas ou assimiladas pelo pen· 
samento indígena, em virtude de suas flores amarelas e de seu 
emprego tintorial e medicinal (para tratar distúrbios das vias 
urinárias, is to é, do aparelho genital masculino). Tem-se, en· 
tao, um conjunto simétrico e inverso do anterior, de conota~ao 
masculina,. solar e diurna. Dai resulta, em primeiro lugar, 
que o caráter sagrado pertence ao par significante, mais do 
que a cada planta, ou tipo de planta, considerado isoladamen
te. Por outro lado, este sistema, que ressalta de modo explícito 
da análise de certos rituais, tais como o da ca~a as águias, dos 
hidatsa (mas, somente, gra~as a excepcional perspicácia do 
observador G. L. Wilson, pp. 150-151), pode estender-se a ou
tros casos, nos quais nao havia sido posto em evid~ncia: assim, 
entre os indios hopi, a confec~ao de "bastóes de ora~ao", com 
jun~ao as plumas, que sao o principa~ elemento, de raminhos 
de Gutierrezia euthamiae e de Artemisia frigida, assim como, 
entre esses mesmos í~dios, a qualifica~ao dos pontos cardeais, 
pelas associa~6es diferentes de Artemisia e de Chrysotamnus. 
(Cf. p. ex., Voth 1, pa!fsim; 2, p. 75 sq.; 5, p. 130.) 

Percebe-se, entao, o meio de propor, e, as vezes, mesmo 
de resolver, diversos problemas negligenciados até o presente, 
como o da dicotomia, entre os navaho, do pólo "feminino" no 
Chrysotamnus (entretanto macho, na oposi~ao principal) e 
no Pentstemon, urna escrofulariácea (Vestal), que se pode 
interpretar pelo esquema seguinte: 

J ... ,1 
(~mea) (macho) 

//Artemisia Chrysothamntr · 
/ , 

/ :// 
( 1 .1 r.f~!"""--------~ .... ------.... ~, 

Pentstemon Chrysotham'nus tnara facilitar 
v nascimcnto) .. (naldmcnto • (nascimcnto 

fémea) / macho) ,, 
(O) (A) 

... 

tas de junho, em honra da deusa Huixtociuatl. (Ru.o, pp. 39, 75; ANDERSON 

e DIBBLE, PP· 88-89.) Para tudo que toca a etnobotcinica nahuatl, cf. PASO 
y TRONCOS<>. 
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Ao mesmo tempo, descobre-se o sentido de certas particula
ridades rituais, comuns a várias popula~oes, a despeito da 
distancia geográfica e das diferen~as de língua e de cultura. 
Um es~o de sistema aparece na escala do continente. En
fim, para quem compara, a analogia entre as posi~óes da 
Artemisia no Velho e no Novo Mundo abre um novo campo 
a pesquisa e a reflexáo, nao menos, certamente, que o papel 
reservado no Novo Mundo a Solidago virga aurea ou, em ou
tras palavras, ao "ramo de ouro". 

O segundo exemplo se relaciona com os ritos já evocados 
no parágrafo anterior: os da ca~a as águias, entre os hidatsa, 
que, como muitas outras popula~óes americanas, atribuem a 
essa ocupa~ao um caráter eminentemente sagrado. Ora, se
gundo os hidatsa, a ca~a as águias foi ensinada aos homens por 
animais sobrenaturais, que, primeiro, lhe inventaram a técnica 
e os processos, e que os mitos designam, bem vagamente, como 
"ursos". · 

F1c. 2 - Solidago virga aurea 
(de acordo com Bull. Torre-y Botanical Club). 

., 
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Os informantes parecem hesitar entre o ur~inho preto e 
o glutao ou carcaju (ing. wolverine: Gulo luscus). Sem igno
raro problema, os especialistas dos hidatsa: Wilson, Densmore, 
Bowers, Beckwith, nao lhe deram primordial importancia; 
além disso, trata-se de animais míticos, cuja identifica<;ao po
deria ser considerada inútil, se nao impossível. E, entretanto, 
dessa identifica<;ao depende toda a interpreta<;ao do ritual. 

Em rela<;ao a ca<;a as águias nao há nada a tirar dos ur
sos; dos carcajus, - adapta<;ao canadense de urna palavra in
dígena que significa "mau caráter" - já é outro assunto, pois 
eles ocupam, no folclore, lugar de destaque; animal enganador 
na mitología algonquim, do nordeste, o carcaju é um animal 
odiado e temido, tanto pelos esquimós da baía de Hudson, 
quanto pelos athapaskan ocidentais e pelas tribos costeiras do 
Alasca e da Colómbia britanica. Reunindo informa<;f>es rela
tivas a todas essas popula<;oes, obtém-se a mesma explica<;ao 
que a recolhida, independentemente, por um geógrafo contem
poraneo, da boca dos ca<;adores: 

"O glutao é quase que o único membro da família das 
doninhas que nao pode ser ca<;ado com armaclilha. D~verte-se 
em roubar, nao somente as presas, como até as armad1lhas do 
ca<;ador. Este só se v~ livre dele a tiro." (Brouillette, p. 155.) 

Ora, os hidatsa ca<;am a águia, escondendo-se em covas; 
a águia é atraída por urna isca, colocada em cima e, quando 
a ave pousa para pegá-la, o ca<;ador a segura, com suas maos 
nuas. Esta técnica apresenta, pois, um caráter paradoxal; o 
homem é a armadilha, mas, para representar este papel, deve 
meter-se numa cova, isto é, assumir a posi<;ao de um animal 
preso na armadilha; ele é, ao mesmo tempo, ca<;ador e ca<;a. 
De todos os animais, o carcaju é o único que sabe superar essa 
situa<;ao contraditóría: nao somente nao teme as armadilhas 
que lhe preparam, mas rivaliza com o ca<;ador, roubando-lhe 
as presas, e, quando a ocasiao se lhe oferece, as próprias ar
madilhas. 

Se este come<;o de interpreta<;ao é exato, segue-se que a 
importancia ritual da ca<;a as águias, entre os hidatsa, pren
de-se, ao menos em parte, ao emprego de covas, isto é, a ado<;ao, 
pelo ca<;ador, de urna posi<;ao estranhamente baixa (no smtido 
próprio e, como acabamos de ver, também figuradamente) 
para capturar urna ca<;a cuja posi<;ao é a mais alta, objetiva
mente falando (a águia voa alto) e, também, sob o ponto de 
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vista mítico (em que a águia é posta no topo da hierarquía 
das aves). 

A análise do ritual corrobora, em todas as suas minúcias, 
essa hipótese de dualismo de urna presa celeste e de um ca<;a
dor ctónio, que evoca também a maior oposi<;áo concebível, 
no dominio da ca<;a, sob o ponto de vista do alto e do baixo. 
A extraordinária complica<;ao dos ritos que precedem, acom
panham e conduem a ca<;a as águias é, entáo, a contraparte 
da posi<;ao exceptional ocupada por ela, dentro de urna tipo
logía mítica, que dela faz a expressao concreta de urna sepa
ra<;ao máxima entre o ca~ador e sua ca~a. 

Ao mesmo tempo, certos pontos obscuros do ritual se es
clarecem, especialmente a extensao e o significado dos mitos 
contados durante as expedi<;óes de ca~a, que se referem a he
róis culturais capazes de se transformar em flechas e a mestres 
da ca~a com o arco: duplamente impróprios, por esta razao, 
para representar o papel de isca para a ca<;a as águias, sob 
sua aparéncia animal de gato selvagem e de racum (•). De fato, 
a ca<;a com o arco pertence a regiao de espa<;o situada imedia
tamente sobre o solo, isto é, o céu atmosférico ou mediano: 
o ca~ador e a ca<;a estao intimamente unidos no espa~o inter
mediário, enquanto que a ca<;a .as águias os separa, designando
lhes posi<;óes opostas: o ca~ador sob a terra, a ca~a perto do 
firmamento. 

Outro aspecto estranho da ca~a as águias é que nela as 
mulheres exercem urna influencia benéfica, durante as regras, 
ao contrário das cren<;as, praticamente universais entre os po
vos ca<;adores, inclusive dos próprios hidatsa, a respeito de 

(•) O racum (raton laveur para os franceses) é um mamífero plantí
grado e carnívoro (Procyon lotor) que habita o México, Estados Unidos da 
América e sul do Canadá. De pelagem em geral cinzenta, com manchas 
brancas e pretas na f~ce, é um dos dois únicos animais norte-americanos 
com cauda anclada. Semelhante ao urso lavador americano é o nosso 
guaxinim ou mio.pelada (P. cancrivorus) sobre o qual transmite Ihering 
um interessante relato de Aroaldo Azevedo: " .. . em Sergipe é conhecido o 
modo como este curioso animal ca~ caranguejos no mangue. Fazendo 
penetrar a cauda no buraco em que mora o crulJtáceo, espera que este 
morda com suas valentes tesouras, para entao arrancar o caranguejo . para 
fora, a fim de saboreá-lo. Mas, sabendo de antcmáo que o beliscáo que 
levará na cauda será doído, o máo-pelada, que assim é ca~ador e vítima 
ao mesmo tempo, espera ganindo e, agachado, se contorce como que pres
sentindo a dor. Belo tema para devaneios filosóficos!" (Cf. Rodolpho von 
Ihering, Dicionário dos animais do Brasil, Sáo Paulo, 1940.) (N. dos Trads.) 
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toda outra espécie de ca~a que nao esta. ~ste <letalhe ~ambém 
se esclarece a luz do que se acaba de dizer, se se uver em 
con ta que, · na ca~a as águias, concebida como a redu~ao de 
um afastamento máximo entre o ca~ador e a ca~a. a media~ao 
se faz, no plano técnico, por intermédio da isca, peda~o de 
carne, ou pequena p~a de ca~a, portanto corpo sanguinolento 
destinado a rápida putrefa~ao. Urna ca~a primária (a .que 
procura a isca) · condiciona urna ca~a secundária; urna é san
gren ta (por meio de arco e flecha), a outra, sem sangue 'ªs 
águias. sao estranguladas, sem derramamento de sangue); urna, 
que consiste na conjun~ao próxima do ca~ador e da ca~a, for
nece o termo mediador de urna conjun~ao tao longínqua, que 
se apresenta, de início, como urna disjun~ao insuperável, ex
ceto, precisamente, pelo sangue. 

Num tal sistema, as regras femininas adquirem urna trí
plice determina~ao positiva: sob um ponto de vista estritamen
te formal, urna ca~a sendo o inverso da outra, o papel atribuído 
as regras é igualmente inverso; maléficas num caso (por .excesso 
de similaridade), tornam-se benéficas no out~o (em que ~u 
sentido metafórico é ~nriquecido com um sentido met<;>ním1c?, 
já que evocam a isca como ~angue e corrup~ao organ1~a, e Já 
que a isca é urna parte do sistema). Sob o ponto de vista ~éc
nico, com efeito, o corpo s,agrento, dentro em breve ca.rn1~a, 
contiguo durante horas, ou mesmo dias, ao ca~ador vivo, é 
o meio da captura, e é significativo que o mesmo termo indí
gena designe o amplexo amoroso e o da isca pela ave. Enfim, 
no plano semi~tico, a mácula, a~ menos no p~nsa~enté> ~os 
fndios da Aménca do Norte, consiste numa con1un~ao estre1ta 
de dois termos, destinados a permanecer, individu~lmente, Iio 
estado "puro". Se, na ca~a imediata, as regras femininas arris
cam sempre introduzir um excesso de con jun~ao, levando, por 
redundA.ncia, a satura~ao da rela~o primitiva e neutralizando 
sua virtude dinimica, na ca~a a distancia é o inverso: a con
jun~ao é deficie~t~ e o único meio de remediar sua fra9u~z~ 
consiste em admitir a mácula, que aparecerá como periodzci
dade no eixo das sucess0es ou como corrupfao no eixo das 
simultaneidades. 

Como estes eixos correspondem, um a mitologia da agri
cultura, outro a mitologia da ca~a,· chega-se, por esta int~rpre
ta?o, a um sistema de referencia global que permite perceber 
homologías entre temas cu jos desenvolvimentos · náo apresen
tam . liga~áo a primeira vista. Ora, no caso da ca~a as águias, , 
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este resultado é muito importante, porque existe, com formas 
diversas (mas sempre fortemente impregnadas de ritual), em 
quase toda a extensao do continente americano, e entre povos 
de culturas diferentes, uns ca~adores, outros agricultores. A 
fun~ao modesta, mas positiva, atribuída a mácula entre os 
hidatsa, os mandan e os pawnee (com variantes interpretáveis, 
aliás, em fun~ao da organiza~áo social de cada tribo) pode, 
desde entáo, ser tratada como um caso particular de um con
junto mais vasto, do qual outro caso particular é ilustrado pelo 
mito pueblo do homem noivo de urna mo~a-águia, mito ligado, 
entre os pueblo, ao da noiva-fantasma (corpse girl, ghost
wife ), em que a mácula possui urna fun~ao forte (noiva-~a
dáver, em lugar de mulher menstruada), mas negativa (acar
retando a morte do ca~ador, em lugar de seu sucesso ), porque, 
segundo os indios pueblo (e como o explicam os mitos), é 
preciso nao sangrar os coelhos, que constituem o objeto por 
excelencia da ca~a ritual, enquanto que, para os hidatsa, é 
preciso sangrá-los, para que possam servir de meio a ca~a ritual 
por excelencia: a ca~a as águias, as quais nao devem sangrar. 
De fato, os pueblo capturam as águias, criam-nas, mas nao as 
matam, e certos grupos se abstem mesmo, completamente, da 
ca~a, com medo de esquecer de alimentar as aves e fazé-las 
morrer de fome. 

Para voltar ligeiramente aos hidatsa, outros problemas se 
apresentam, ligados ao papel mítico reservado ao carcaju, numa 
regiao limítrofe da área de maior difusao, mais setentrional, 
dessa espécie animal (1). Evocamos este ponto par·a salientar 
que problemas de ordem histórica e geográfica, assim como se
mantica e estrutural, estao todos ligados a identifica~ao precisa 
de um animal que desempenha urna fun~ao mítica: Guló luscus. 

(1) Tlo longe quanto vio suas tradii;l>es, os ,hidatsa parecem ter vivi.do 
em diversos pontos do Estado de Dakota do Norte. Quanto ao carca1u. 
"é urna espécie circumpolar das florestas setentrionais dos dois con· 
tinentes. Na América do Norte, encontrava-se, antigamente, desde o li
mite da floresta ao norte, até a Nova Inglaterra e ao Estado de Nova 
York, ao sul; e nas Montanhas Rochosas até o Colorado. Enfim, na Sierra 
Nevada, até o monte Whitney, na Califórnia". (NELSEN, p. 428.) O car
caju comum se encontrava "desde o Oceano Ártico e a baía de Baffin, 
ao norte, e do Pacífico ao Atlantico, até a zona fronteirii;a do nordeste 
dos Estados Unidos da América: Wisconsin, Michigan, Minnesota, Dakota 
do Norte; e nas montonhas Rochosas até os Estados de Utah e Colorado". 
(ANTHONY, pp. 111 sq.) Espécies, provavelmente homónimas, foram as.sina

ladas nas montanhas da Califómia e em Fort-Union, Dakota do Norte 
(id.). 
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Esta identifica~ao repercute profundamente na interpreta~ao 
de mitos provenientes de popula~óes tao afastadas do habitat 
do carcaju, como os pueblo, ou mesmo, no cora~ao da América 
tropical, os xerentes do Brasil Central, que possuem igualmente 
o mito da noiva-fantasma. Porém, nao insinuamos que todos 
esses mitos fossem tirados, a despeito das distancias conside
ráveis, de urna cultura setentrional: ~ questao poderia apresen
tar-se somente para o caso dos hidatsa, já que o carcaju figura 
explicitamente nos seus mitos. Nos outros casos, limit.ar-nos
íamos a verificar que estruturas análogas se podem construir 
por meio de recursos léxicos diferentes. Os elementos nao sao 
constantes, apenas as rela~óes. 

Esta última observa~ao leva ao exame de outra dificul
dade. Nao basta identificar com precisao cada animal, cada 
planta, pedra, corpo celeste ou fenómeno natural evocados· nos 
mitos e no ritual - tarefas múltiplas para as quais o etnógrafo 
está raramente preparado - é preciso também saber qual o 
papel que cada cultura lhe atribui dentro de um sistema de 
significa~óes. Decerto, é útil ilustrar a riqueza e a finura da 
observa~ao indígena e descrever seus métodos: aten~ao prolon
gada e repetida, exercício assíduo de todos os sentidos, enge
nhosidade que nao repele a análise metódica das deje~óes <le 
animais, para conhecer seus hábitos alimentares, etc. Desses 
mínimos detalhes, pacientemente acumulados, no curso de 
séculas, e fielmente transmitidos de urna gera~ao a outra, ape
nas alguns sao retidos para destinar ªº animal ou a planta 
urna funt;ao significante num sistema. Ora, é preciso saber 
quais seriara estes pois que, de urna sociedade a outra e n~ 
mesma espécie, tais rela~óes nao sao constantes. 

Os iban ou dayak do mar, ao sul de Bornéu, fazem pres
ságios interpretando o canto e o voo de várias especies de aves. 
O canto precipitado do gaio de crista ( Platylophus galericulat~s 
Cuvier) evoca, dizem eles, o estalo das brasas e augura, pa1s, 
favoravelmente, o sucesso da queimada de um campo inculto; 
o grito de alarme do trogon (Harpactes diardi Temminck), 
comparado aos estertores de um animal degolado, pressagia 
boa cat;a, enquanto que, julgam eles, . o grito de alarme do 
Sasia abnormis Temminck, por parecer a raspadura de urna 
faca, aparta, como que raspando-os, os maus espíritos que vi-
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sitam as culturas. Outro trogon (Harpactes duvauceli Tem
minck) pressagia, por seLI "riso", o sucesso das cxpedi~óes co
merciais, e por sua mur~a vermelho-brilhante, evoca o prestigio 
inerente as guerras vitoriosas e as viagens longínquas. 

Está claro que as mesmas minúcias poderiam receber in
terpreta~óes diferentes e que outros tra~os característicos dos 
mesmos pássaros poderiam ter sido preferidos a esses. O sis
tema divinatório escolhe apenas alguns tra~os de distin~ao, 
lhes dá um significado arbitrário e limita-se a siete aves, cuja 
escolha surpreende, em virtude de sua insignificancia. Mas, 
arbitrário no nivel dos termos, o sistema .torna-se coerente 
quando visto em conjunto: retém somente as aves cujos cos
tumes se prestam, facilmcnte, a um simbolis1no antropomór
fico e sao fáceis de diferen~ar uns dos outros, por meio de tra~os 
que se combinam entre si para forjar as mais con1plexas men
sagens (Freeman). Entretanto, levando etn conta a riqueza e 
a diversidade do inaterial bruto, dos qua is a penas alguns ele
mentos, entre tantos possiveis, sao usados pelo sistema, nfio se 
poderia duvidar que um nú1nero considcrá,·el de sistemas do 
~ne~mo tipo teria oferecido coerencia igual e que nenhum es
'teja predestinado a ser cscolhido por todas as sociedades e todas 
as civiliza~oes. Os termos nao tem nunca significa~ao intrín
seca; sua significa~ao é "de posic;ao", fun~ao da hist<'>ria e do 
contexto cultural por um lado, e, por outro, da estrutura do 
sistema em que sao chamados a figurar. 

Esta atitude seletiva se manifesta já ao nível do vocabuh\
rio: Em navaho, o peru selvagem é a ave que "pica com o bi
co", o pican~o, esse, "martela". Vermes, larvas e in setos sao 
agrupados sob um termo genérico, que expri1ne o fervilhamen
to, a erup~ao, a ebuli~ao, a efervescencia. Pensa-se nos insetos, 
1nais no estado larvar do que sob a forma de crisálida, ou no 
estado adulto. O nome da calharidra liga-se a seu csporao alon
gado, ao passo que o ingles prefere lembrar as penas pro
tuberantes de sua cabe~a (horned-lark). (Reichard 1, pp. 10-11.) 

Quando principiou a estu<lar o inodo pelo qual os hanu
noo das ilhas Filipinas classificam as cores, Conklin, no inicio, 
ficou perturbado com as confus5es e contradi~óes aparentes; 
entretanto, estas desapareciam a medida que se pedía ªº in
formante para definir, nao mais an1ostras isola<las, mas oposi
~óes internas a pares em contraste. Havia, entao, um sistema 
coerente, que nao po<leria surgir nos termos do nosso próprio 
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sistema, que utiliza dois eixos: o do valor e o do cromatismo. 
Todos os equívocos foram desmanchados, quando se compreen
deu que o sistema hanunoo comporta igualmente dois eixos, 
definidos de maneira diferente: dist~ngue as cores, de um lado 
em relativamente claras e relativamente carregadas, de outro, 
segundo sao habituais as plantas frescas ou as secas; os indí
genas aproximam, assim, o verde do marrom brilhante de um 
peda~o de bambu, que acaba de ser cortado, enquanto que nós 
o aproximaríamos do vermelho, se devessemos classificá-lo nos 
termos da opos~ao simples entre as cores vermelho e verde 
encontrada entre c;>s hanunoo. (Conklin 2,) 

Da mesma forma, animais vizinhos podem aparecer, fre
qüentemente, no foJclore, se bem que com ·significados dife
rentes. O pican~o e seus congeneres estao oeste caso. Se o pi
cancilho desperta o interesse dos australianos, é, como o de
monstrou Radcliffe-Brown (2), porque . freqüenta os ocos ·das 
árvores; mas os indios dos prados da América do Norte pres~ 
tam aten~ao a outro detalhe diferente: o 'pican~o de cabe~a 
vetmelha é tido como protegido pelas aves de rapina, porque 
nunca deixa vestigios (Schoolcraft). Um pouco mais ao sul, 
os pawnee, do alto Missúri, estabelecem urna rela~ao (como 
os antigos romanos, parece) entre o pican~o e a tempestade e 
a borrasca (Fletcher 2), enquanto que os osage associam essa 
ave ao sol e as estrelas (La Flesche). Mas, para os iban, de 
Bor.fléu, de que falamos há pouco, urna variedade de pican~o 
(Bljthipicus rubiginosus Swainson) tem um papel simbólico, 
por causa d9 seu canto "triunfal" e do caráter de adverténcia 
solene atribuído a seu grito. Sem dúvida, nao se trata exata
mente das mesmas aves, mas o exemplo permite compreender 
melhor como popula~é>es diferentes poderiam usar, no seu sim
bolismo, o mesmo animal, baseando-se em caracteres sem liga
~ao entre si: habitat, associa~ao metroroló~ica, grito, etc.; o . 
animal vivo ou o animal morto. Cada detalhe, ainda, poderia 
ser interpretado de diversas maneiras. Os indios do sudoeste 
dos Estados Unidos da América, que vivero da agricultura, con
sideram o corvo, principalmente, como um devastador de hor
tas; enquarito que os indios da costa noroeste do Pacífico, que 
sao, exclusivamente, pescadores e ca~adores, véem, na mesma 
ave, um comedor de carni~a e, portanto, de excremento. A 
carga semantica de corvus é diferente nos dois casos: seja ve
getal, seja animal; e de rivalidade com o hornero, na similari
dade ou de antagonismo, numa conduta inversa. 
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A abelha é um animal totémico, tanto na África quanto 
na Austrália. Mas, entre os nuer, trata-se de um totem secun
dário, ligado ao píton, porque as duas espécies tém o corpo 
igualmente marcado. O que temo píton por totem, se abstém, 
entao, de matar as abelhas e de comer-lhes o mel. Urna asso-

. cia~ao do mesmo tipo existe entre formiga vermelha e cobra, 
porque o nome desta significa propriamente "o moreno ... 
(Evans-Pritchard 2, p. 68.) 

Infinitamente mais complexa é a posi~ao sem~ntica da 
abelha entre as tribos au~tr~lianas ?e Kimberier, cujas Hnguas 
comp~rtam ~lasses n~m1na~s ... Ass1m, os ngar1nyin admitem 
trés d1cotom1as sucess1vas: in1c1almente, de coisas e de st!res 
em. ani!11ado.s o~ in~nimad?s; depois, de · seres animados em 
rac1ona1s e irrac1ona1s; enf1m, de seres racionais em machos 
e f~meas. Nas línguas de seis classes, a classe reservada aos 
o?jetos i:nanufaturados compreende tanto o mel, quanto as 
p1rogas, Já que um é "fabricado" pelas abelhas como as outras 
o sao pelos borneos. t., portanto, compreensível que as Hnguas, 
que perderam classes, venham a agrupar juntos animais e obje
tos manufaturados (Capell). · 

~xistem casos, nos quais se podem aventar hipóteses veros
síme~s sobre a lógica das classifica~oes, ou de que se sabe 
confirmare~ as interpreta~oes indígenas. As na~é>es iroquesas 
eram org~n1zadas em clas, cujo número e denomina~oes varia
vam, sen.stvelmente, de urna para outra. Entretanto, destaca-se, 
se~ ~u~to trabalho, um "plano-piloto .. , qu.e repousa numa 
tnpa~u~ao fu.ndamental em clas da água (tartaruga, castor, 
eng~1a, narce1a, ~:r~a real), clas da ~erra (lobo, veado, urso) 
e cl~s do ar (gav1ao, ? bola); mas, ass1m mesmo, decide-se arbi
trana~ente sobre o caso das aves aquáticas, que, como aves, 
podenam J?ertencer ao ar mais que a água, e nao é certo que 
urna pesquisa que diga respeito a vida .económica, as técnicas, 
as representa~oes míticas e as ptáticas rituais, fornecesse um 
contexto etnográfico, suficientemente rico, para urna deci.sao. 

. A etnografía dos algonquim centrais e a dos seus vi~inhos 
w1nnebago, sugere urna classifica~ao em cinco categorías que 
correspondem, respectivamente, a terra, a água, ao mundo sub
aquático, ao céu atmosférico e ao céu empíreo (1 ). As dificul-

. (1) "En!rc os winncbago e outras tribos sioux, como entre os algon· 
qu~m .ccntra1s, acha-se urna classifica~o cm 5 grupos: animais terrestres, 
an1ma1s celestes, animais do céu empíreo, animais aquáticos e animais sub-
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dades com~am quando se quer assinalar u1n lugar a cada cla. 
Os menomini contavam uns cinqüenta, que seríamos tentados 
a dividir em quadrúpedes da terra firme (lobo, dio, vea<lo ), 
quadrúpedes de lugares úmidos (orignal, alce, marta, castor, 
pekan), aves "terrestres" (águias, gaviéSes, co;vo, gralha ~· aves 
aquáticas (grou, gar~a real, pato, frango-d água), enfim, os 
animais ctónios. Mas, esta categoria é particularmente rebelde, 
já que muitos dos animais a classifiqlr (urso, tartaruga, porc~
espinho) poderiam ser colocados em grupo diferente. .As <h· 
ficuldades seriam maiores ainda para todos os termos res~antes. 

A Austrália oferece problemas do mesmo tipo. Depois de 
Frazer, Durkheim e Mauss meditaram sobre as classifica~óes 
totais de certas tribos, como 'os woljobaluk, que enterram seus 
mortos, orientando-os numa dir~ao particular a cada cla; 

• pelicano 
cacatua 

branca 

tubérculo METADE KROKITCH sol 

. ~~----------

cacatua 
preta 

METADE GAMUTCH. 

pelicano 
1 

Além de as informa~<Ses serem, sem dúvida, fragmentárias, 
só se podem assinalar esbo~os de organiza~ao, que nao ofere
cem, aliás, este caráier, senao para o observador, já gue o con
texto etnográfico - o único a permitir interpretá~los - está 
quase inteiramente ausente: a cacatua branca, "diurna",. é vi
zinha do sol e a cacatua preta; que lhe é oposta quase d1ame-

aquáticos. Entre os winnebago, o pássaro-trovlo pertence ao céu empíreo; 
a águia, o gavilo, o pombo, ªº céu atmosférico: o urso e o lobo, a terra; 
os peixes a água; e Q génio das águas, ao mundo subaquático." (RADJN /, 
p. 186.) 

,. A 

A LÓGICA DAS CLASSIFlCACfOES 1'0TEMICAS S1 

tralmente, é vizinha dos tubérculos, vegetais "ctónios", embora 
esteja no mesmo e~xo da grut~: ela. tam~~m "~tónia". As ser
pentes estao num e1xo, os seres mannhos : pelicano, mar, ven
to quente parecem também agrupados em eixo. M~s esse vento, 
é ele da terra ou do mar? Ignoramo-lo e, como 1sto acontece 
tao freqüentemente, a resposta a um problema etnográfico en
contra-se nas maos do geógrafo e do meteorologista, quando 
nao nas do botanico, do zoólogo ou do geólogo ( .. . ) 

A verdade é que o princípio de urna classificafao nao se 
postula nU'nca: só a pesquisa etnográfica, isto é, a experiencia, 
pode apre~nde-lo a posteriori (1). O exempl<;> .dos., osage, sioux 
meridiona1s, é revelador, porque suas class1hca~oes oferecem 
caráter sistemático, pelo menos na aparencia. Os osage divi
dem os seres e as coisas em tres categorias, respectivamente 
associadas ao .céu (sol, estrela, grou, corpos celestes, noite. cons
tela~ao das Pleiades, etc.), a água (mexilhao, tartaruga, Typha 
iatifolia (um junco), nevoeiro, peixes, etc.) e a terra firme 
(urso preto e branco; puma, porco-espinho, veado, águia, etc.). 
A posi~ao da águia seria incompreensível, se nao se conhecesse 
a marcha do pensamento osage, que associa a águia ao raio, o 
raio ao fogo, o fogo ao carvao e o carvao a terra: é, entao, como 
um dos "donos do carvao", que a águia é um animal "terrestre". 
Da mesma forma, e sem que coisa alguma pos5a suger!-lo an
tecipadamente, o pelicano representa um papel simbólico, de
vido a idade avan~ada que alcan~a, e o metal, por causa de 
sua dureza. Um animal desprovido de utilidade prática é mui
tas vezes invocado nos ritos: a tartaruga de cauda denteada em 
serra. Sua importancia seria para sempre ininteligível se nao 
se soubesse, por otitro lado, que o número 13 possui para os 
osage um valor místico. O sol nascente emite 13 raios, que se 
dividem em um grupo de 6 e um de 7, correspondendo, res
pectivamente, ªº lado esquerdo e ªº lado direito, a terra e 
ao cé u, ao verao e ao inverno. Ora, os osage consideram que 
as chanfraduras da cauda dessa espécie de tartaruga sao . em 
número de 6 ou 7, segundo os casos; o peito do animal repre
senta, entao, a abóbada celeste e a linha cinzenta, que o atra
vessa, a via-látea . Nao seria 1nenos difícil pre<lizer a fun-;ao 
pan-simbólica atribuída ao alce, cujo corpo é urna verdadeira 
irnago 1nundi: seus pelos representando a erva; suas coxas, as 

(1) Retomamo~. aqu i. algumas páginas de um texto destinado aos 
Mélanges A lexmulre J.."oyr,;. 

' 
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colinas; seus flancos, as planicies; sua espinha, o relevo; seu 
pesco~o, os vales; sua galhada, toda a rede hidrográfica. . . (La 
Flesche, passim.) . . 

Algumas interpreta~óes osage sao, portanto, restttuívéis; 
a razao está em que se dispóe, a seu respeito, de urna enor~e 
documenta~ao, reunida por La Flesche, que era, ele própr10, 
filho de um chefe omaha, e particularmente respeitador de 
todos os meandros do pensamento indígena. / Mas ~s dificul
dades sao insuperáveis no caso de urna tribo quase e~unta, com? 
os creek, outrora divididos em mais de 50 clas totémicos e t;tªt~1-
lineares, denominados, principalmente, segundo os an1ma1s, 
mas, também, segundo algumas plantas, fenómenos .meteoroló
gicos (geada, vento), geológicos (sal), ou ana.t6m1cos (pé~os 
pubianos). Es tes clas eram agrupados em fratr1as e as alde1as 
eram, também, divididas em dois grupos, correspondendo, tal
vez, a ani~ais da terra e a animais do ar, se bem que isso nao 
resulte ·da sua designa~ao como "pessoas de outra Hngua" e 
"brancos", ou como "vermelhos" e "brancos". Mas por que os 
totens sao distinguidos como "tios" e "sobrinhos" (do mesmo 
modo que os hopi distinguem os totens em "irmaos de mae", de 
um lado, "pai", "mae", ou "avó", de outro) (1); por que, so
bretudo levando em conta esta divisao, é, as vezes, o animal 
menos "importante" que ocupa a posi~ao de destaque, sendo 
o lobo, por exemplo, o "tio" do urso, o gato selvagem º. do 
grande felino chamado "p~nter~", no su! dos Estados U nidos 
da América? Por que o cla do 1acaré é ligado ao do peru (se
nao, como pqderia ser, pela sua qualidade de ovíparo) e o do 
urso lavador ao cla da batata? No pensamento dos creek, o 
lado dos "brancos" é o da paz, mas o pesquisador obtém expli
ca~5es desesperadoramente vagas: o vento (nome de um cla 
"branca") traz o bom tempo, isto é, o tempo "pacífico"; o urso 
e o lobo sao animais sempre atentos, e, P.ortanto, levados a 
obras pacíficas, etc. (Swanton l.) ,., . 

As dificuldades ilustradas por estes exemplos sao de do1s 
tipos: extrínsecas e intrínsecas .. As primeiras res~ltam da ~gno
rancia em que estamos a respe1to das observa~oes - rea1s ou 

(1) Sugeriu-se urna interpreta~o de urna distin~o análoga n?~ª 
tribo africana: "Deus é o pai dos mais importantes espír1tos do ar, e ~1z-se 
que os espíritos menores sao os filhos de seus filhos, portanto, de s~~ lmha
gem. Dos espíritos totemicos, diz-se, freqüentemente, que s:io os nlhos de 
suas filhas, portanto estranhos a sua linhagem, o <J.Ue, para os nue~, _é u~~ 
forma de colocá-los mais baixo ainda na hierarqu1a das fort;as esp1ntua1s. 
(EVANS-PRITCHARD 2, p. 119.) 
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imagii:tárias - dos f~tos, ~u. do~ principios CJUe inspiram. as 
classiflca~óes. Os índ1os thngit dizem que o bicho da made1ra 
é "limpo e malicioso" e que a lontra terrestre "tem horror ao 
cheiro dos dejetos humanos". (Laguna, pp. 177, 188.) Os hopi 
acreditam que os mochos exercem uma influ~ncia favorável 
sobre os pessegueiros. (Stephen, pp. 78, 91, 109; Voth 1, p. 
37n.) Se esses atributos devessem ser levados em conta para 
assinalar a esses animais um lugar numa classifica~ao de seres 
e coisas, poder-se-ia procurar indefinidamente a chave, a me
nos que a sorte fornecesse essas pequenas, mas preciosas, indi
ca~óes. Os indios ojibwa, da ilha Parry, possuem, entre outros 
"totens", a águia e o esquilo. Felizmente, urna glosa indígena 
explica que esses animais surgem como símbolos das árvores 
que freqüentam, respectivamente: o abeto-cicuta (Tsuga cana
densis) e o cedro (Thuja occidentalis). (Jenness 2.) O inte
resse dos ojibwa pelo esquilo é, portanto, de fato, um interesse 
dirigido a urna árvore; nao tem liga~ao com o que os asmat, 
da Nova Guiné, prodigalizam, eles também, ao esquilo, · mas 
por motivos diferentes: 

"Os papagaios e os esquilos sao grandes comedores 
de frutos ( ... ) e os homens que vao a ca~a de cabe~as 
sentem-nos próximos a eles e chamam-nos seus ir
maos ( ... ) [ em virtude do] paralelismo entre o corpo 
humano e urna árvore, entre a cabe~a humana e seu 

• 
fruto." (Zegwaard, p. 1.034.) 

O mesmo esquilo é proibido as mulheres grávidas, pelos 
fang, do Gabao, em face de considera~óes de outra ordem: esse 
animal se refugia nas cavidades dos troncos das árvores e a 
futura mae que comer sua carne arrisca-se a que o ft:to imite 
o animal e recuse sair do útero (1). O mesmo raciocinio se 
aplicaria muito bem as doninhas e.aos texugos, que vivem em 
tocas; entretanto, os índiós hopi seguem urna linha de reflexao 

(l) E nlo somente o esquilo: "O perigo mais tem(vel que ameat;a as 
mulheres grávidas provém dos animais que vivem ou que slo capturados 
em huracos (quer os existentes nas árvores quer os na terra). Pode-se falar, 
a este respeito, de um verdadeiro horror vacui. Se a mulher comesse um 
animal desse tipo, a criam;a poderia permanecer em um buraco, "no ven
tre", e dever-se-ia esperar um par~o difícil. Da mesma forma, durante esse 
período, os pais n:io devem procurar tirar ninhos de pássaros do oco das 
árvores e um dos meus empregados, que tinha engravidado urna mulher, · 
recusou, categoricamente, fazer, para mim, urna espécie de micha de 
mandioca, sob o pretexto de que ela estava oca. (TESSMANN, p. 71.) · 
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inversa: consideram a carne destes animais favorável ao parto, 
por causa de sua aptidao para cavar, sob o solo, um caminho 
para escapar, quando perseguidos pelo cat;ador: ajudam, por
tanto, a crian'ia a "descer depressa"; por esse motivo podem 
também invocá-los para que chova. (Voth l, p. ~4n.) 

Uma encanta~ao ritual dos osage associa, de forma .'~nig
mática, urna flor ( Lacinqria pycnostachya), chamada em ingles 
blazing star, urna planta alimenticia: o milho, e um m~m!fero: 
o bisao. (La Flesche 2, p. 279.) As razües desta assoc~at;ao .se
riam incompreensíveis, se outra fonte n~o revelasse, tndepen
dentemente, que os ornaba, parentes próximos .dos osage, c.a
'iavam o bisao durante o verao, até que as blazing star flons
sem nas planicies; sabiam, entao, que o milho estava maduro 
e voltavam a aldeia, para a colheita. (Fortune I, pp. 18-19.) 

As dificuldades intrínsecas sao de outra natureza. Ehts 
nao provem de nossa ignorincia dos caracteres, objetivam-:nte 
retidos pelo pensament? indígena, para estabelecer ~ma co
nexao entre dois ou ma1s termos, mas da natureza polivalente 
de lógicas, que recorrem, simultaneamente, a vários. tipos _for
mais de vincula'iOes. Os luapula da Rodésia setentnona~ 1l~s
tram bem este aspecto. Seus clas, que trazem nomes de an1ma1s, 
de vegetais ou de objetos manufaturados, nao sao "totemicos", 
no sentido habitualmente dado a este tt:rmo; mas, como entre 
os bemba e os· ambo, tra'ios de chiste os unem, dois a dois, em 
fun'iªº de urna lógica que, sob o ponto de vista em que nos 
colocamos, apresenta o mesmo interesse. D-e fato, demonstra
mos num trabalho anterior, e continuamos a estabelecer aqui, 
que o pretenso totemismo é apenas um caso .particular do 
problema geral das classifica~óes, e um exemplo, entre outros, 
do papel freqüentemente atribuído aos termos específicos, para 
elaborar urna classifica-;ao social. 

Estao em rela'iªº de chiste, entre os luapula, os clas se
guintes: leopardo e cabra, porque um come o outro; cogumelo 
e termiteira, porque um cresce sobre o outro; papa e cabra 
porque se prefere comer a papa acompanhada de carne; ele
fante e argila, porque, antigamente, as mulheres, em lugar de 
modelar os vaso$, recortavam, do solo, as pegadas dos elefantes 
e usavam e~as formas naturais a guisa de recipientes; a ter
miteira e a serpente ou a erva, porque a erva cresce bem nela 
e as serpentes nela se escondem; o ferro e todos os clas "ani
mais", porque os mata. Raciocinios do mesmo tipo permitem 
definir uma hierarquía dos clas: o leopardo .é superior a <:abra, 
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0 ferro aos animais e a chuva ao ferro, porque o enferruja; 
aliás, o cla da chuva é superior a todos os outros, po~q~, eem 
chuva, os animais morreriam de f~me e de sede; sena !mpos
sível fazer papas {nome de cli), )ou~ de barro v1drado 
(nome de clá), etc. {Cunnison). . 

· Os navaho justificam, com um j!Tande número de const
dera~óes diferentes, o valor e as modalidades de emprego de 
suas plantas medicinais: a planta cresce ·ªºlado de urna plan
ta medicinal mais importante; urna de suas partes se parece 
com urna parte do corpo humano; o perfume da planta é "co
mo deve ser" {ou o tato, ou o sabor); a planta colore a água 
"como . deve"; a planta é associada a u~ animal (como se~ 
alimento, ou por contacto, ou _ por habatat comum): ela .fo1 
revelada pelos deuses; alguém ensinou o seu uso; fo1 colh1da 
próxima de uma árvore fulminada; cura certa doen~; portan
to, é boa também para un;ia doen~a ·análoga, ou que afete o 
mesmo órgao, etc. (Vestal, p. 58.) Nos nomes das pl~ntas dos 
hanunoo, os termos diferenciais refer~-i;e aos segu1ntes do
mfnios: forma da folha, cor, habitat. talhe,_ dimensio. sexo, 
tipo .de crescimento, hóspede habitual, época de crescimento, 
sabor, odor. (Conklin 1, p. 1~1.) . 

Estes exemplos completam os que precedem, ~ost~ndo 
oue tais ló~cas trabalham. simultaneamente, em vános e!xº~· 
As relat;óes que estabelecem entre os termos sao, n~ ~a1or~a 
das vezes, baseadas na contiJ?iiidade (serpente e tenn1te1r~, en
·tre os Iuapula, como também en~re os toreya,- ·da fnd1a do 
Sul) (1), ou na semelhant;a · (fonniga vennelha e cobra-capelo, 
semelhantes pela "cor", sCgtJndo os nuet). Sob este P?nto. de 

.· vista, etas nao se distinguem formalmente das outras tax1nom1as, 
niesmo modernas, onde a contigüidade e a sem~l~~n~ repre
sentam sempre um papel fundamental: a conugü1dade, . para 
descobrir coisas que "s0b um ponto de vista estrutural, tanto. 
quanto funcional, procedem ( ... )_ ~o mesmo siste~a"; e a 
semelhan~a, que nao exige a part1c1pa~ao em um ~1stema e 
se baseia somente na posse c:omum de um ou de vános carac
teres, Jl<>r coisas Que sao todas .. ou amarelas, ou lisas, ou ala
das, ou, ainda, altas de dez pés". (Simpson, pp. ~-4.) 

(1) .. Os mcmbros do éll da serpente rendem nm culto aos formiguei· 
ros ( . . . ) porque servem etc monda ~s serpentea." (THtTUTON, vol. vn. 
p . 176.) Da mem'la forma. na Nova Guiné: "c.ert~ tipos de planta!!. como 
SCU$ parasitas animais e v~tai!I. do tidos como pertencendo ao m~9 
~onjunto mítico e totémico". (Wntz, vol. 11, p. 21.) 
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Mas, nos exemplos que examinamos, intervém outros 1i
pos de rela~óes. As rela~óes podem ser, de fato, sensiveis (m_l.xr
cas corporais da abelha e do píton), ou inteligíveis (fun'i"o 
fabricadora, como tra~o comum entre a abelha e o carpinteiro): 
o mesmo animal, a abelha, funciona, se assim se pode dizer, 
em duas culturas, em níveis de abstra~ao diferentes. A rela~áo 
pode ser igualmente próxima ou distante, sincrónica ou dia
crónica (rela~áo entre esquilo e cedro de um lado e, do outro, 
entre fabricante de lou~a e pegada de elefante), estática (papa 
e cabra) ou dinamica (o ferro mata os animais, a chuva 
"mata" o ferro, a flora~áo de urna planta significa que é tempo 
de voltar a aldeia), etc. 

t provável que o número, a natureza e a "qualidade" <les
tes eixos lógicos nao sejam os mesmos, segundo as culturas, 
e que estas poderiam ser classificadas como mais ricas e mais 
pobres, conforme as propriedades formais dos sistemas de re
feréncias a que recorrem, para edificar suas estruturas de clas
sifica~áo. Mas mesmo as menos dotadas sob este aspecto ope
ram com lógicas de diversas dimens6es, cujo inventário, aná
lise e interpreta~áo exigiriam urna riqueza de informa~oes etno
gráficas e gerais das quais, muitas vezes, estamos privados. 

• 
Até o presente, evocamos dois tipos de dificuldades pró

prias as lógicas "totémicas". De início, ignoramos, na maioria 
das vezes, de que plantas ou de que animais se trata exata
mente; vimos, com efeito, que urna identifica~ao vaga nao é 
suficiente, pois as observa~oes indígenas sao tao precisas. e 
matizadas, que o lugar atribuído a cada termo, .no sistema, 
prende-s~, muitas vezes, a um detalhe da morfolog1a, ou a um 
comportamento, definível apenas no nível d·a variedade ou 
da subvariedade. Os esquimós, de Dorset, esculpiam efígies 
d~ animais em peda~os de marfim, do tamanho de cabe~ de 
fósforos, ·com urna exatidao tal que, examinando-os ao micros
cópio, os zoologos distir;iguem as variedades de . urna mesma 
espécie: por exemplo, o mergulhao comum e o mergulhao de 
pesc~o vermelho (Carpen ter). 

Em segundo lugar, cada espécie, variedade ou subvarieda
de está apta a preencher um número considerável de fun~óes 
dif~w-entes em sistemas simbólicos~ nos quais apenas algumas 
funt,:aes lhe sao efetiv~mente designadas. A gama dessas possi-
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bilidades nos é desconhecida e, para determinar as escolhas, é 
preciso referir-nos, nao apenas ao conjunto de dados etnográ
ficos, mas, também, a informa~oes provenientes de outras fon
tes: zoológica, botanica, geográfica, etc. Quando as informa
~6es sao suficientes - o que raramente é o caso - verifica-se 
que culturas, mesmo vizinhas, constroem sisten1as inteiramente 
diferentes, com elementos que parecem, superficialmente, idén
ticos ou muito próximos. Se as popula~óes da América do Nor
te podem considerar o sol, conforme o caso, como um "pai" 
e um benfeitor, ou como um monstro canibal, ávido de carne 
e de sangue humanos, que diversidade de interpreta~óes nao 
seria de esperar, quando se trata de seres tao particulares, 
quanto urna subvariedade de planta ou de ave? 

C9mo exemplo de recorrencia de um estrutura de oposi~ao 
muito simples, mas com inversáo de cargas semanticas, com
parar-se-á o simbolismo das cores, entre os luvale da Rodésia, 
e em certas tribos australianas do nordeste da província me
ridional, onde os membros da metade matrilinear do defunto 
se pintam com almagre e se aproximam do cadáver, enquanto 
que os da outra metade se pintam com argila branca e se 
mantém afastados. Os luvale utilizam, também, terras verme
lha ·e branca, mas, entre eles, a argila e a farinha brancas ser
vem para as oferendas destinadas aos espíritos ancestrais; subs
tituem-nas pela argilá vermelha, por ocasiao dos ritos da pu
berdade, porque é a cor da vida e da procria~ao. (C. M. N . 
White 1, pp. 46-47.) (1) Se, pois, nos dois casos, o branco cor
responde a situa~ao "nao-marcada", o vermelho - pólo cro
mático da oposi~ao - está associado, seja a morte, seja a vida. 
Ainda na Austrália, no distrito de Forrest River, os membros 
da gera~áo do defunto se pintam de branco e preto e perma
necem afastados do cadáver, enquanto que os de outras gera
~Oes nao se pintam e se aproximam do cadáver. A urna carga 
semlntica igual, por conseguinte, a oposi~áo: branco / vermelho 
é substituida por urna oposi~áo: branco + preto/ 0. 

Em lugar de, como no caso anterior, os valores do branco 
e do vermelho estarem invertidos, o v'llor do branco (aqui 
ligado ao pr~tC:, cor nao-cromática) permanece constante e é 
o conteúdo do pólo oposto que se inverte, passando do ver
melho .. supercor" a auséncia total de cor. Enfim, outra tribo 

(1) Como na China, onde o branco é a cor do luto, o venlltlho a do 
catamento. · 
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australiana, os bard, constroem seu simbolismo por meio da 
oposi~ao: preto/vermelho. O preto é a cor do luto para as 
gera~oes de ordem par (avo, Ego, neto), o branco, para as · 
gera~aes de ordem ímpar (pai, filho) (Elkin 4, pp. 298-299), 
isto é, aquelas as quais nao está assimilada a gera~ao do sujeito. 
Urna oposi~ao entre· dois termos desigualmente marcados: mor
te e vida entre os luvale, "sua" morte e "minha" morte na 
Austrália, exprime-se, portanto, por pares de elementos ex
traídos da mesma cadeia simbólica: auséncia de cor, prcto, 
branco, preto + branco, vermelho (como presen~a supren1a de 
cor), etc. 

Ora, encontra-se,· entre os indios fox, a mesma opoisi~ao 
fundamental, mas transposta da ordem das cores para a das 
sonoridades: durante o curso da cerimónia da inuma~ao. "os 
que enterram o morto falam entre si, mas os outros nao dizem 
palavra". (Michelson l, p. 411.) A oposi~ao entre palavra e 
mutismo, ruido e silencio, corresponde, portanto, a oposi~ao 
entre cor e auséncia de cor, ou entre dois cromatismos de grau 
desigual. Estas observa~Oes nos parecem mostrar o que valrm 
todas as teorias que invocam esses "arquétipos" ou um "incons
ciente coletivo"; apenas as formas podem ser comuns, e nao os 
conteúdos. Se existem conteúdos comuns, a razao desta exis
téncia <leve ser procurada, quer do lado das propriedades obje
tivas de certos seres naturais ou artificiais, quer do lado da 
difusao e do empréstimo, isto é, nos dois casos, fora do espirito. 

Outra dificuldade se prende a complica~áo natural das 
lógicas concretas, para as quais o fato da liga~ao é mais es-

. sencial do que a natureza das liga~t>es; no plano formal, fazem, 
se assim se pode dizer, flecha de toda madeira. Segue-se que, 
<liante de dois termos dados em conexao, nao podemos nunca 
postular a natureza formal desta. Como os termos, as rela~oes 
entre os termos devem ser abordadas indiretamente e, de certo 
modo, de lado. A lingüística estrutural reencontr~ boje esta 
dificuldade, se bem que num terreno diferente, porque ela 
também se baseia numa lógica qualitativa: toma pares de 
oposi~óes, formad~ por fonemas, mas o espíri to de cada opo
si~ao permanece amplamente hipotético; no estádio preliminar, 
é difícil, · para definí-los, evitar certo impressionis~o, e vár.ias 
solu~óes do mesmo problema permanecem possive1s poi"' mu1to 
tempo. Urna das grandes dificuldades da lingüística estrutu
ral, e que ela, até agora, apenas superou de forma imperfeita, 
se prende a que a redu~ao <JUe ela opera, gra~as a no~ao de 
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oposi~ao binária, é feíta a expensas de urna diversidade de 
natureza, insidiosamente reconstituida em proveito de cada 
oposi~ao: diminuído num plano, o número de ditp.ensaes se 
restabelece em outro. Poderia muito bem acontecer, entretanto, 
que, em lugar de urna dificuldade de método, tivéssemos aí 
um limite inerente a natureza de certas opera~óes intelectuais, 
cuja fraqueza, e ao mesmo tempo for~a. seria de poderem 
ser lógicas, embora permanecendo enraizadas na qualidade. 

• 
t preciso encarar separadamente um último tipo de difi

culdade, que concerne mais particularmente ~s classifica~óes 
ditas "totémicas", no sentido largo, isto é, aquelas que sao, nao 
apenas concebidas, mas vividas. Cada vez que grupos sociais 
sao denominados, o sistema conceptual, formado por essas de
nomina~t>es, fica como que entregue aos caprichos de urna evo
lu~áo demográfica, que possui suas próprias leis, mas que é 
contingente em rela~ao a ele. Coro efeito, o sistema é dado 
na sineronia, enquanto que a evolu~ao demográfica se desenvol
ve na diacronía; ou seja, dois determinismos, dos quais cada um 
opera por sua própria conta e sem preocupar-se com o outro. 

Este conflito entre sincronia e diacronia <:xiste também 
no plano lingüístico: é provável que os caracteres estruturais 
de urna língua mudem, se a popula~ao que a utiliza, outrora 
muito grande, se torna, progressivamente, menor; e está claro 
que urna língua desaparece coro os homens que a falam. Ape
sar disso, o la~o entre sincronía e diacronia nao é rígido, de 
inicio porque, grosso modo, todos os falantes se equivalem 
(fórmula que logo se tornaría falsa, se alguém cuidasse de de-

·terminar casos particulares), em seguida, e sobretudo, porque 
a estrutura da Hngua é relativamente protegida por sua fun
~ao prática, que é assegurar a comunica~ao: a Hngua nao é, 
pois, sensível a influéncia das mudan~as demográficas, senao 
em certos límites, e contanto que sua fun~lo nao seja com
prometida. Mas os sistemas conceptuais, que estudamos aqui, 
nao sao (ou nao sao mais que subsidiariamente) mei~ de co
munica~ao; sao meios de pensar, atividades cujas condi~ sio 
bem menos estritas. Alguém se faz ou nao compreender; mas 
pensa mais ou meno.. bem. A ord!!m do pensamento comporta 
graus, e um meio de pensar pode degenerar insensivelmente 
em meio de lembrar-se. lstó explica 9ue as estruturas sincró-
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nicas dos sistemas ditos "totémicos" sejam extremamente vul
neráveis aos efeitos da diacronia: um meio mnemotécnico ope
ra com menor dispéndio que um meio especulativo, que é, 
ele próprio, menos exigente que um meio de comunica~ao. · 

Ilustremos este ponto com um exemplo apenas imaginá
rio. Seja urna tribo, outrora dividida em 3 clas, tendo cada 
um o nome de um animal; símbolo de um elemento natural: 

urso 
(tcrra) 

l. 
dguia 
(céu) 

tartaruga 
(água) 

e suponhamos que a evolu~áo demogr~fica provocou a extin
~áo do cla do urso e a prolifera~ao do da tartaruga, o qual, 
em conseqüéncia, cindiu-se cm dois subclas, que, ulteriormen
te, subiram ao status de cla. A estrutura antiga desaparecerá 
completamente e dará lugar a urna outra do tipo: 

.dguia 

tartaruga 
amare la 

tartaruga 
cinzenta 

Na ausencia de outra informa~ao~ será váo procurar . o 
plano inicial atrás dessa nova estrutura; e é mesmo possível 
que todo plano, consciente ou inconscientemente percebido, 
tenha completamente desaparecido do pensamento indígena, 
e que, após essa confusao, os tres nomes de cla nao sobrevivam 

. senao como etiquetas, tradicionalmente aceitas, desprovidas de 
significa~ao no plano cosmológico. Esta saída é provavelmente 
muito freqüente e explica que um sistema subjacente possa 
ser, algumas vezes, postulado de direi to, se bem que se ja im
possível restituí-lo de fato. Mas, muitas vezes, também, as coi
sas se passarao de outra forma. 

Em urna primeira hipótese, o sistema inicial P<?derá. so
breviver, sob a forma mutilada de urna oposi~ao binária entre 
céu e água. Outra solu~ao resultaria do fato de haver tres 
termos no início e que tres termos subsistem oo fim; entre
tanto, os tres primeiros termos exprimiam urna triparti~ao irre
dutível, enquanto que os tres outros resultam de duas dicoto
mias sucessivas, primeiro entre céu e água, em seguida entre 
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amarelo e cinzento. Basta que esta oposi~ao de cores receba 
um sentido simbólico, por exemplo, sob o aspecto da rela~o 
do día e da noite, para termos, nao mais urna, mas duas opo
sir;oes binárias: céu/água e dia/noite, isto é, um sistema com 
quatro termos. 

ve-se, portanto, que a evolu~ao demográfica pode romper 
a estrutura, mas que, se a orienta~ao estrutural resiste ao cho
que, dispoe, a cada transtorno, de vários meios para restabele
cer um sistema, se nao identico ao sistema anterior, pelo menos, 
formal~ente, do mesmo tipo. Ora, isto nao é tudo; porque 
só consideramos, até o pr~sente, urna dimensao do sistema e 
este sempre tem muitas, que nao sao igualmente vulneráveis 
as mudan~as demográficas. ~etomemos o exemplo, no inicio. 
Quando nossa sociedade teórica estava no estádio dos trés ele
mentos, essa triparti~ao nao funcionava apenas no plano das 
denomina~é>es do cla: o sistema repousava nos mitos de cria~ao 
e_ de origem e impregnava todo o ritual. Mesmo se a base 
demográfica se esboroa, este desarranjo nao repercute instan
taneamente em todos os planos. Os mitos e os ritos mudarao, 
mas com certo atraso, e como se tossem dotados de urna re
manencia, que preservaria neles, durante algum tempo, toda 
ou parte da orienta~ao primitiva. Esta permaneceria, entao, 
através deles, agindo, indiretamente, .para manter as novas so
lu~ües estruturais na linha aproximada da estrutura anterior. 
Supondo um momento inicial (cuja no~ao é toda teórica), no 
qual o conjunto dos sistemas tenh,a sido ajustado exatamente, 
este conjunto reagirá a qualquer mudan~a que afete a prin
cipio urna de suas partes, como uína máquina de feed-back: 
subjugada (nos dois sentidos do termo) por sua harmonía 
ant~rior, orientará o órgao desregulado no sentido de um equi
Hbno, que será, pelo menos, um ajuste entre o estado antigo 
e a desordem introduzida de fora. 

Correspondam ou nao a realidade histórica, as tradi~OeS 
Iendárias dos osage demonstram que o pensamento indígena 
pode atender a interpreta~Oes desse tipo, baseado na hipó
tese de urna regula~áo estrutural do progresso histórico. Quan
do os ancestres emergiram das profundezas da terra, eram, 
dizem, divididos em dois grupos: um pacífico, . vegetariano e 
associado ao lado esquerdo; o outro, belicoso, carnívoro e as
sociado ao lado direito. Os dois grupos resolveram aliar-se e 
trocar seus alimentos respectivos. No curso de ·suas migra~Oes, 
estes grupos encontraram um terceiro, feroz, e que se nutri~, 
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exclusivamente, de cadáveres, com o qual chegaram a unir-se. 
Cada uro dos trés grupos compreendia, primitivamente, 7 clas, 
o que dava um total de 21. A despeito desta simetria tripar
tida, o sistema era desequilibrado, visto que os últimos a che
gar pertenciam também ao lado da guerra e que havia 14 clas 
de um lado e 7 do outro. Para remediar este inconveniente 
e respeitar o equilibrio entre o lado da guerra e o lado d~ paz, 
reduziu-se o número de das de uro dos grupos guerre1ros a 
5 e o de outro a 2. Desde entao, os acampamentos osage, de 
forma circular e cuja entrada se abre a leste, compreendem 7 
das de paz, que ocupam a metade norte, a esquerda da entrada 
e 7 das de guerra, ocupando a metade sul, a direita da entrada. 
(J. O. Dorsey 1, 2.) A lenda invoca, assim, UII) duplo devir: 
um, puramente estrutural, que passa de um sistema dualista 
a um sistema tripartido, com volta ao dualismo anterior; o 
outro, ao mesmo tempo estrutural e histórico, que consiste na 
anula~ao de um transtorno da estrutura primitiva resultante 
de fatos históricos, ou concebidos como tais: migra~óes, guerra, 
alian~a. Ora, a organiza~ao social dos osage, tal como pode 
ser observada no século x1x, integrava, de fato, os dois aspectos: 
se bem que comportando o mesmo número de das, o lado 
da paz e o da guerra estavam ero desequilíbrio, já que um 
era puramente "céu", eriquanto que o outro, chamado também 
"da terra", compreendia dois grupos de das, respectivament-e 
associados a terra firme e a água. o sistema era, pois, simul
taneamente histórico e estrutural; binário e ternário; simétrico 
e assimétrico, estável e sem apoio direto ... 

Diante de urna dificuldade do mesmo tipo, nossos con
temporAneos reagem de maneira beni diferente. Para compro· 
vá-lo, este atestado de desacordo, coro o qual se termina urna 
recente palestra: 

"Sr. Bertrand de ]ouvenel - Sr. Priouret, poderia, 
a guisa de conclusao, dize-lo ero poucas palavras ?" 

"Sr. Roger Priouret - Parece-me que nos encontra
mos, de fato, <liante de duas teses diametralmente opos
tas." 

"Raymond Aron retoma a tese de André Siegfried. 
Para André Siegfried havia duas atitudes políticas funda
mentais da Fran~a. Nosso país é, ora bonapartista~ ora 
orleanista. Bonapartista, isto é, aceitando o poder pessoal 
e desejando-o mesmo. Orleanista, isto é, entregando aos 

,_ A 
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deputados o cuidado de gerir os negócios públicos. Dian
te de cada crise, urna derrota, como a de 1871 , ou urna 
guerra que se prolonga, como a da Argéli31, a Fran~a 
muda· de atitude, isto é, passa do bonapartismo para o 
orleanismo, como ero 1871, ou do orleanismo para o bo
napartismo, como a 13 de maio de 1958." 

"Pessoalmente, ao contrário, penso que a mudan~a 
atual, sen1 ser totalmente independente dessas constantes 
do temperamento político frances, está ligada as revira
voltas qu~ a industrializa~ao traz a sociedade. É urna 
outra aprox !n1a~ao histórica que me vem áo pensamento. 
A primeira revolu~ao industrial corresponde o golpe de 
Estado de 2 de dezembro de 1851; a segunda, o golpe 
de Estado de 13 de maio de 1958. Noutros termos, urna 
reviravolta das condi~é'ies da produ~ao e do consu~o pa
rece irreconciliável, na história, coro o regime parlamen
tar e leva nosso país na dire~ao da forma de p~der auto
ritário, que corresponde a seu temperamento, 1sto é, ao 
poder pessoal." (sEDEis, p. 20.) 

É provável que aos osage e::stes dois tipos de oposi~ao (urna 
sincrónica, outra diacronica) tenham servido como ponto de 
partida; em vez de pretender escolher entre eles, te-los-iam 
admitido .ero pé de igualdade, e~bor~ procurando elaborar ~1m 
esquema único, que lhes perm1ttsse integrar o ponto de y1sta 
da estrutura e o do acontecimento. 

· Considera~é'ies do mesmo genero poderiam,. sem dúv!da, 
explicar, de forma bem satisf~tória para o espínto, a Cl~rtosa 
dosagem de divergencias e de homologías que caractenza a 
estrutura social de cinco na~é'ies iroquesas e, em mais vasta es
cala histórica e geográfica, as semelhari~as e as diferen~as que 
apresentam os algonquim, do leste dos Estados Unidos d~ Amé
rica. Nas sociedades de clas unilineares e exógamas, o sistema 
das denomina~oes de clas está quase sempre a meio camin~o 
entre a ordem e a desordem; o que, parece, apenas po~ena 
explicar a a~ao conjugada de duas tend~ncias: urna, de or1gem 
demográfica, que leva a desorganiza~ao, outra, de. inspira~~ 
especulativa, que leva a reorganiza~ao, numa linha tao próxi-
ma quaitto possível do estado anterior. . 

O fenómeno se evidencia sobretudo no exemplo dos indios 
pueblo, cujas aldeias oferecem outras tantas varia~óes socioló
gicas, ao redor de um tema do qual se suspeita que poderia 
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ser o mesmo para todos. Compilando as inf~rma~óes relativas 
aos hopi, zuñ1, keres e tanoan, Kroeb~r .acred1tou, .outro~a, po
der demonstrar "que um esquema un1co e preciso reina na 
organiza~ao social de todos os indios pu~blo", se bem q1.1e a 
esse respeito, cada aldeia nao ofere~a ma1s do ql_le. ~ma tlus
tra~ao parcial e deformada. Este esquema consisuria numa 
estrutura com 12 pares de clás: cascave~ - . pantera; cervo -
antílope; abóbora - grou; nuvem - milho; lagarto - terra; 
coelho - fumo; "mosta~da silvestre.. (Stanlcya) - galo selva
gem; "katchina'' {corvo - papagaio; pinheiro - ál~mo); lenha 
- coiote; um grupo de 4 clas {flecha - sol; águ1a - peru); 
texugo - ursa; turquesa - concha ou coral. (Kroeber 1, pp. 
187-140.) 

Esta engenhosa tentativa de reconstituir. um "pl~no dir~-
tor" foi criticada por Eggan, baseado em 1nforma~~s !11a1s 
numerosas e menos ambiguas do que as de que pod1a d1spor 
Kroeber, em 1915-16, data a que montara suas observa~óes. 
Mas poder-se-ia opor a Kroeber ~utro argum~nto, da .ordem 
da prejudicial: como um plano d1retor poden~ sobrev1ver as 
evolu~óes demográficas, divergentes em cada aldeia? Atendo-nos 
as informa~óes publicadas pelo próprio Kr~eber, comparemos 
a distribui~áo dos clás em Zuñi (1.650 habitantes em 1915) e 
em duas aldeias hopi da primeira "mesa", cuja número de 
popula~ao o autor multiplic~u po.r 5 (resultado: 1.610), a 
fim de tornar o confronto ma1s fácil: 

Sol, águia., peru .... . ...... . 
Corniso . . ....... ..... ..... . 
Milho, rA .. . ......... ... .. . 
Doninha, urso ..... . . ...... . 
Grou ...................... . 
Coiote ..... . .. . .... ....... . 
~Iostarda, galo selvagem .. . 
Fumo . ..... . .. ... ... ... ... . 
Cervo, antílope ............ . 
Cascavel ..... . .... . .. .. ... . 
Lagarto, terra ......... .. .. . 
(CIA desconhecido) ......... . 

Total . . . ... . . .. . .......... . 

HOPI 
zuRI (Walpi e 

Sichumovi) 

520' 
430 
l95 
195 
100 
75 
60 
45 
20 

000 
()()() 

10 

1650 

90 
55 

225 
160 
000 
80 

255 
18.> 
295 
120 
145 
000 .. -

1610 
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Se se tra~a a curva de distribui~ao dos clas zuñi, colocan
do-os em ordem demográfica decrescente, e se superpóe a curva 
dos clas hopi da primeira "mesa", verifica-se que as evolu~óes 
demográficas sao divergentes e que a compara~ao nao deveria, 
teoricamente, permitir restabelecer um plano comum (fig. 3). 

Ndmero de 
pestoas por cll 

500 

350 

300 

250 

200 

ISO 

100 

so 

I 
I 
I 

./ 

' I 'J 

2 

______ zu1ii 

-------.Hopi (primcira ."mesa") 

.\ 
/' I \ 
¡\ · ,' \ 
I \ I \\ 
I \¡ \ 
I \ 
I \ ........ 
I v \ 
I \ 

\ 
\ 
\ 
\ 

8 9 10 11 12 

FIG. S - Distribui~lo da popula~lo por clls cm Zufti 
e entre os hopi da primeira "mesa". 

Nestas condi~óes, e mesmo admitindo que a reconstitui~ao 
de Kroeber violente a experiencia em alguns pontos, nao é 
menos digno de nota que tantos elementos comuns e liga~óes 
sistemáticas subsistam, nas diferentes organiza~óes locais, o que 
supóe, no plano especulativo, um rigor, urna tenacidade, urna 
fidelidade as distin~óes e as oposi~oes, de que, no plano prá
tico, um bot~nico recolheu provas tao convincentes: 
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"No México, trahalhei principalmente com campo
neses de extrat;áo completa ou parcialmente européia. 
Mesmo os que tinham aspecto de indígenas preferiam 
falar espanhol e nao se consideravam índios. Encontrei 
o mesmo genero de popula<;ao na Guatemala, mas, lá, 
trabalhei também com indios que haviam conservado sua 
antiga língua e sua cultura tradicional e, com grande 
surpresa, verifiquei que suas plantat;óes de milho eram, 
quanto ao tipo, selecionadas de forma bem mais estrita 
do que entre seus vizinhos de língua espanhola. Suas 
planta~5es tinham permanecido tao autenticas, quanto 
o foram, nos Estados Unidos da América, as planta~oes 
de milho da grande época dos concursos agrícolas, quan
do os fazendeiros se aplicavam, com os mais sutis requin
tes, em manter urna uniformidade, que contava bastante 
na competit;ao. O fato era digno de nota, em virtude da 
extrema ~~riabilidade do milho g.uatemalteco em geral, 
e da fac1hdade com a qual o m1Iho se torna híbrido: 
basta que um pouco de pólen seja transportado pelo ven
to, de urna planta~ao a outra, e toda a colheita se mes
tit;a. Somente urna escolha meticulosa das espigas para 
seme~r.e a erradicat;ao das plantas que degeneram podem 
permitir conservar urna vanedade pura, em tais condit;5es. 
E, entretanto, no México, na Guatemala e no nosso pró
prio sudoeste a situat;ao é clara; é lé\, onde as velhas cultu
ras i~dígenas melhor resi~ti~am, que o milho permanecen 
o ma1s homogéneo, nos hm1tes da variedade." 

. "Bem !Ilais tarde, cultivei urna colet;ao de graos de 
mllho, obuda com um povo ainda mais primitivo: os 
naga, de Assam, que certos etnólogos descrevem como per
tencentes ainda a idade da pedra em tudo o que concerne 
a vida quotidiana. Cada tribo cultiva várias qualidades 
de milho, que diferem urnas das outras de forma mar
eante; e, entretanto, dentro de cada variedade, nao há 
quase diferen~as de urna planta para outra. Além disso, 
algumas variedades, entre as mais originais, eram culti
v~das, nao somente por familias diferentes, mas por tribos 
d.1ferentes e em regi0es igualmente diferentes. Seria pre
ciso um amor ~uito grande a um tipo ideal, para son
se!':ar estas varie?~des tao puras, quando foram trans
mitidas, ou adqu1ndas, de família a familia, de tribo a 
tribo. Parece, pois, inexato pretender, como fizeram. tan-
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tas vezes, que as mais instáveis y ariedadcs se encontrem 
entre os povos mais primitivos. É exatamente o contrário. 
Pois sao, principalrnente, os indígenas visitados com mais 
freqüencia, os que vivem perto das grandes vias de co
mt1nicasao e das cidades e dos quais a cultura tradicional 
foi mais gravemente deteriorada, que sao a origem da 
crenc;a de que os povos primitivos sao horticultores ne
gligentes." (Anderson, pp. 218-219.) 

Anderson ilustra aqui, de forma surpreendente, esta 
pre~~~1pac;ao .dos desvios diferenci~is, que impregna a .atividade 
c~p1~1~a ass1m como a especulauva daqueles que chamamos 
prtm1t1vos. ~or ~eu caráter formal e pela " tomada" que exerce 
sob~e t~<l~ :spéc.1e de t~nteúdos, est~ preocupat;ao explica que 
a ~ 1nst1tu1-;:oes indígenas possam, se bem que levadas, elas 
pi·óprias, no fluxo da temporalida<le, manter-se a distancia 
c.:qnstante da contingencia histórica e da imutabilida<le de um 
plan?,. e. ~avegar, se assim se pode dizer, numa corrente de 
1ntehg1b1lidade. Sempre a urna distancia razoável de Caribde 
e <le Cila: diacronía e sincronia, acontccimento e estrutura . . , 
estét~ca e ló¡p~a, sua natureza só pode esc~par aqueles que pre-
tend1a1n dehn1-~a apenas por um aspecto. Entre o absurdo pro
fundo das práu.cas e das crens:as primitivas, proclamado por 
Frazer, e sua va~1da~ao especiosa pelas evidencias de um suposto 
senso ~;>m~m, invocado ~or Malinowski, há lugar para toda 
urna c1enc1a e toda urna hlosofia. 



• 

CAPÍTULO 3 

Os sistemas de transformac;óes 

Como acabamos de ver, as lógicas prático-teóricas, que 
regem a vida e o pensamento das sociedades chamadas primi
tivas, sao movidas pela exigencia de divisóes diferenciais. Esta 
exigencia, já manifestada nos mitos fundadores das institui~oes 
totemicas (Lévi-Strauss 6, pp. 27-28 e 36-37), aparece também 
no plano da atividade técnica, ávida de resultados marcados 
com o selo da permanencia e da descontinuidade. Ora, o que 
importa, tanto no plano especulativo, quanto no plano prá
tico, é a evidencia das divisües, muito mais do que o seu con
teúdo; elas formam, desde que existem, um sistema utilizável 
ao modo de urna grade, que se aplica, para decifrá-lo, sobre 
um texto, a que a ininteligibilidade primeira dá a aparencia 
de um fluxo indistinto, e no qual a grade permite introduzir 
cortes e contrastes, quer dizer, as condi~ües formais de urna 
mensagem significante. O exemplo teórico, que estudamos no 
capítulo precedente, demónstra como um sistema qualquer de 
divisoes diferenciais - desde que ele ofere~a o caráter de sis
tema - permite organizar urna matéria sociológica trabalhada 
pela evolu~ao histórica e demográfica e que consiste, entao, 
em urna série, teóricamente ilimitada, de conteúdos diferentes. 

O principio lógico é de sempre poder opor termos que 
um empobrecimento prévio da totalidade empírica permite 
conceber como distintos. Como opor é, em rela~ao a esta 

• • • A • - • • • pnmeira ex1genc1a, urna questao importante, mas cu1a cons1-
dera~ao vem depois. Dito de outra forma, os sistemas de de
nomina~ao e de classifica~ao, comumente chamados totemicos, 
tiram seu valor operatório de seu caráter formal: sao -<:ódigos, 
aptos a transmitir mensagens transponíveis em termos de ou
tros códigos e a exprimir, em seu próprio sistema, as mensagens 
recebidas pelo canal de códigos diferentes. O erro dos etnólo-
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gos clássicos foi o de querer coisificar esta forma, de ligá-la 
a um conteúdo determinado, quando ela se apresenta ao ob
servador como um método para assimilar toda espécie de con
teúdo. Longe de ser urna institui~ao autónoma, definível por 
caracteres intrínsecos, o totemismo, ou o que se apresenta como 
tal, corresponde a certas modalidades, arbitrariamente isola
das, de um sistema formal, cuja fun~ao é a de garantir a 
convertibilidade ideal dos diferentes níveis da realidade social. 
Como Durkheim parece, as vezes, ter entrevisto, é numa ''sócio
lógica" que reside o fundamento da sociología. (Lévi-Strauss 
4, p. 36; 6, p. 137.) 

No segundo volume de Totemism and Exogamy, Frazer in
teressou-se, particularmente, pelas formas simples de cren~as 
totemicas, observadas, na Melanésia, por Codrington e por 
Rivers. Acreditou reconhecer nelas formas primitivas, que es
tariam na origem do totemismo concepcional australiano, de 
onde, segundo ele, derivariam todos os outros tipos. Nas No
vas Hébridas (Aurora) e nas ilhas Banks (Mota), certos indi
viduos pensam que suas existencias estao ligadas a de urna 
planta, de um animal ou de um objeto, chamados atai ou 
tamaniu, nas ilhas Banks e nunu, em Aurora; o sentido de 
nunu, talvez também o de atai, é, aproximadamente, o de al
ma (fig. 4 ). 

Segundo Codrington, um indígena de Mota descobre seu 
tamaniu por urna visao, ou com o auxilio de técnicas divina
tórias. Mas, em Aurora, é a futura mae quem imagina que 
um coco, urna fruta-pao, ou qualquer outro objeto está ligado, 
misteriosamente, a crian~a, que deles seria com.o que urna es
pécie de eco. Rivers encontrou as mesmas cren~as em Mota, 
onde muitas pessoas observam proibi~oes alimentares, porque 
cada urna pensa ser um animal ou urna fruta, achado ou obser
vado por sua mae, enquanto estava grávida. Nesse caso, a 
mulher leva a planta, o fruto ou o animal a aldeia, onde se 
informa sobre o sentido do incidente. Explicam-lhe que ela 
dará a luz urna. cria~~a, que se parecerá com a coisa, ou que 
será essa própr1a co1sa. Ela volta a .colocar esta, entao, no 
local em que a encontrou e, se se trata de um animal, cons
trói-lhe um abrigo com pedras, visita-o diariamente e o alimen
ta. Quando o animal desaparece, é que ele penetrou no corpo 
da mulher, de onde sairá, sob a forma de crian~a. 

Sob pena de doen~a ou de morte, esta nao poderá 
comer da planta ou do animal ao qual a identificaram. Se 
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se trata de um fruto nao com.estível, a árvore que o .traz nao 
deverá ser tocada sequ(}r. Assimilam a ingestao ou o contacto 
a urna espécie de autocanibalismo; a rela~ao entre o homem 
e o objeto é tao íntima, que o primeiro possui as característi
cas do segundo: conforme os casos, a crian~a será fraca e indo
len~e, como a enguia ·e a cobra dágua, colérica como o Q_ernar
do-ermita, doce e gentil como o lagarto, estouvada, precipitada 
e insensata, como o rato, ou, ainda, terá grande barriga, lem
brando a forma de urna ma~a silvestre, etc. E~tas equivalencias 
encontram-se também em Motlav (nome de urna parte da ilha 
Saddle; Rivers, p. 462). A conexao entre um indh·ídt.10, d~ um 
lado, e, do outro, urna planta, um animal ou um objeto, nao é 
geral: afeta apenas algumas pessoas. Nao é, t.ampouco, here
ditária e nao ·acarreta proibi~c5es exógamas, .entre homens e 
mulheres que a sorte tenha associado a seres da mesll)a ~spéde. 
(Frazer, vol. u, pp. 81-88, pp. 89-91 (citanqo Rive_rs) e vol. IV, 
pp. 286-287.) . 

Frazer ve, nessas cren~as, a origen1 e a explira~fib das que 
foram assinaladas em Lifu, nas ilhas Loyauté, e cn1 Ulawa ~ 
Malaita no arquipélago das Salomao. Acontece, algt~n}as vezes, 
~m· Lifu, que um homem indique, antes de morrer, o animal -
ave ou borboleta - sob a forma do qua} reencarn;1ní;. O (Zg~
sumo <leste animal, ou sua destrui~ao, tornam-se proibi~lo~ a 
todos os seus descendentes: "t nosso antepas&ado", dizell) ~ . 
fazem-lhe urna oferenda. Igualmente, nas ilhas Salomao (Ul¡:¡wa), 
onde Codrington notou q1,1e os habitantes recusavam pl;lntar 
bananeiras e comer ·bananas, porqtJe tJm jmpo.rtante per
sonagem os havia, outrora, proibido, antes de 1norrer, a fjm de 
nelas se poder reencarnar (1). Na Melanésia central, em conse
qüencia, os tabus alimentares deveriam ser proruraqos na ima
gina~ao fantástica de certos ancestrais: resultado indiretQ e re
percussao a distAncia, ere Frazer,. dos desejos irreprimíveis ou 
das imagina~óe~ doentias, fr(qüentes nas mulheres gr.ávid~s. 
Com este tra~o psicológico, promovido a ca t@goria de fenómeno 
natural e universal, ter-se-ia a última origem de todas as cren
~as e práticas totemicas. (Frazer. vol. u, pp. 106-107 e passim.) 

(1) O fato é confirmado por lvf.Ns. pp, ~69-270. qt~a adianta umit in· 
terpreta~o um pouro diferente.. Nao obstante, es1e autor cit¡J outra!I proi
bi~Oes, tendo por origrm a rcrncarna<Jlo de um ¡Jfltep¡allsa~o. Cf. pp. 272, 
468 e passim. Cf. também. C. F. Fox, para cren~as d9 mesmo tipo, em 
San Cri~tovaJ. 
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Que as mulheres de sua época e de seu meio experimen
tassem desejos quando estavam grávidas, e que este tra~o lhes 
fosse comum com as selvagens da Austrália e da Melanésia, 
bastava para convencer Frazer de sua universalidade e de sua 
origem natural. Senao, seria preciso atribu~~ a cultura o que 
se teria retirado da natureza e, entao, adm1ur que, sob certos 
aspectos, poderia haver semelhan~as alarmantes, porque dire
tas, entre as sociedades européias do fim do século XIX e as 
dos ·aptropófagos. Mas, além de os desejos das mullieres grá
vidas nao serem atestados em todos os povos do mundo, foram 
consideravelmente atenuados na Europa, desde um meio século, 
e poderia mesmo ser que, em certos meios, tenha co.mpletamen
te desap~recido. Existiam, sem dúvida, na. A~str~ha. e na Me
lanésia, mas, sob que forma? Como me10 insutuc1onal, ser
vindo para definir, por antecipa~ao, certos elementos do status 
das pessoas e dos grupos. E, ~esmo !1ª Europ.a, é_provável que 
os desejos das mulheres grávidas ~ao sobrev1verao a~ desapa
.recimento de ·cren~as do mesmo upo, que as .encora~avam -
sob o pretexto de referir-se a elas· - a fim de diagnosticar (em 
lugar de .prognosticar) certas particularidades físic~s ou psico
lógicas salientadas depois (e n~o antes) do nasc1me1?-to das 
crian~as. Supondo que os dese.JOS das mulheres g!áv1das. te
nham um fundamento natural, este nao poderia, poIS, exphcar 
as cren~as e as práticas, · que es tao longe de ser gerais, e que 
podem tomar formas diferentes, conforme as sociedades. 

Por outro lado, nao se vé o que pode levar Frazer a dar 
prioridade aos caprichos das mulheres grávidas sobre. os d~s 
velhos agonizantes, a nao ser que, para mor;er,. é p:_ec1so, J?r~-
meiro nascer- mas <leste modo, todas as 1nstltu1~oes soc1a1s 

' ' ' f. deveriam ter aparecido no interv.alo de um~ gera~~o. En 1m, 
se o sistema de Ulawa, de Mala1ta e de L1fu denvou do de 
Motlav, de Mota e de Aurora, tra~os ou vestfgios de~te deve
riam subsistir naquele. O que surpreende, ao contrár10, é que 
os dois sistemas emparelham exatamente. Nada sugere que um 
seja, cronológicamente, anterior ao outro: sua rela~áo nao é 
a da forma primitiva a forma derivada, tnas, antes. a que se 
observa entre formas simétricas e -inversas urna da outra, como 
se cada sistema representasse urna transforma~ao do mesmo 
~po. • 

Em lugar de outorgar prioridades, coloquemo-nos, entap, 
no nível do grupo e pr.ocuremos definir suas propriedades. Elas 
se resumem em urna tríplice oposi~ao: de um lado, entre o 
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nascimento e a morte; do outro, entre o caráter individual ou 
coletivo, que se liga, seja a um diagnóstico, seja a urna proi
bi~ao . Notemos, aliás, que a proibi~ao decorre de um prog
nóstico: quem coxper o fruto, ou o animal proibido, perecerá. 

No sistema Motlav-Mota-Aurora, o termo pertinente da 
primeira oposi~ao é o nascimento, no sistema Lifu-Ulawa-Ma
laita, é a morte; e, de forma correlata, todos os termos das 
outras oposi~óes se invertem também. Quando o naseimento 
é o fato pertinente, o diagnóstico é coletivo, e a -proibi~ao (ou 
o prognóstico) é individual: a mulher grávida, ou próxima de 
o ser, que acha um animal ou um fruto, as vezes sobre. o solo, 
as vezes extraviado em sua tanga, volta a aldeia, onde interroga 
parentes e amigos; o grupo social diagnostica coletivamente 
(ou pela boca de seus representantes qualificados) o status dis
tintivo de urna pessoa que, breve, vai nascer e que será sujeita 
a urna proibi<;áo individual. 

Mas, em Lifu, Ulawa e Malaita, todo este sistema cai. A 
rnorte torna-se o fato pertinente, e, no mesmo lance, . o diag
nóstico se faz individual, já que é pronunciado pelo agonizante, 
e a proibi~ao se faz coletiva: submetendo a todos os descen
dentes de um mesmo antepassado e, as vezes, como em Ulawa, 
a toda urna popula<;ao. 

Os dois sistemas, dentro de um grupo. estao por conse
guinte, numa rela<;ao de simetría invertida, co1no se ve no 
quadro seguinte, onde os sinais + e - correspondem, respec
tivamente, ao primeiro e ao segundo termo de cada oposi~ao: 

Oposi~óes significativas: 

N ascimento /mor te 

Individual / colctivo 
fl diagnóstico 

proihic;ao 

Motlav· 
l\fota-Aurora 

+ 

+ 

Lifu
Ulawa-1\f alaita 

+ 

Enfim, os fatos que revela111os pcrmite1n distinguir um 
caráter comum ao nível do grupo, e que o diferencia como 
grupo de todos os que fazem parte do mesmo conjunto, a 
saber: o conjunto dos sistemas de classifica<;ao que estabelecem 
urna homologia entre as diferen<;as naturais e as diferen<;as 
culturais (fórmula preferível a das institui~óes totemicas). o 
caráter comum dos dois sistemas, que acabamos de estudar, pren-
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de-se a sua natureza estatística e nao universal. Nem um nem o 
outro se aplica, indistintamente, a todos os membros de urna 
sociedade: algumas crian~as, apenas, sao concebidas por obra 
de um animal ou de urna planta, alguns moribundos somente se 
reencarnam numa espécie natural. O <lomínio regido pelos sis
temas, cada um em separado, consiste, pois, em urna amostra, 
cuja sele~ao, teoricamente pelo menos, é confiada a sorte. Por 
este duplo título, estes sistemas devem ser colocados, imediata
mente, ao lado dos sistemas australianos <lo tipo aranda, como 
Frazer o viu, equivocando-se sobre a rela~ao - lógica e nao 
genética - que os une, ainda que respeitando _sua especifici
dade. De fato, os sistemas aranda t~m também um caráter esta
tistico, mas sua regra de aplica~ao é universal, já que o dominio 
que regem é co-extensivo a sociedade global. 

• 
Durante sua travessia da Austrália, Spencer e Gillen ti

nham já ficado impre~ionados com o caráter de sistema coe
rente que ofereciam as institui~óes das popula~óes, distribuidas 
num eixo sul-norte, desde a grande baia australiana, até o 
golfo de Carpentária. 

"Entre os arunta e os warramunga, as condi~Oes [só
cio-religiosas] sao exatamente inversas, mas como há, aliás, 
outros exemplos, os kaitish ilustram um estado interme
diário." (Spencer e Gillen, p. 164.) 

Ao s'ul, os arabanna reconhecem duas metades exógan1as 
e clas totémicos e exógamos, igualmente matrilineares. O ca
samento, preferencial, segundo Spencer e Gillen, com a filha 
do irmáo mais velho da mae, ou da irma mais velha do pai, era 
de tipo aranda, segundo Elkin, mas complicado por restri~é>es 
totémicas, que, como se sabe, nao existem entre os aranda. 

Nos tempos míticos (ularaka), os ancestres tot~micos de
puseram espíritos-crian~as (mai-aurli) em sitios totémicos. Esta 
cren~a tem a sua equivalente entre os aranda. Mas, enquanto 
que, para estes últimos, os espiritos voltam, regularmente, a 
seu sitio de origem, a espera de urna nova encarna~ao, depois 
de cada encarna~ao os espíritos arabanna mudam de sexo, de 
metade e de · totem, se bem que cada espirito percorra, regu-

OS SISTEMAS DE TRANSFORMA<;:ÓES 105 

larmente, um ciclo completo de status biológicos e sócio-reli
giosos. (Spencer e Gillen, pp. 146 sq.) 

Se esta descri~ao correspondesse exatamente a realidade, 
ofereceria a imagem de um sistema simétrico e inverso ao dos 
aranda. Entre estes líltimos, a filia~ao é patrilinear (e nao 
matrilinear); as dependencias totemicas nao sao determinadas 
por urna regra de filia~ao, mas pela sorte de lugar onde a 
mulher passou, quando tomou conhecimento de sua gravidez: 
dito de outra forma, a reparti~ao dps totens se faz de acordo 
com urna regra entre os arabanna, estatisticamente e pelo jogo 
de oportunidades, entre os aranda. Estritamente exógamos num 
caso, os grupos totemicos sao estranhos a regulamenta~ao dos 
casamentos, no outro; de fato, entre os aranda, é um sistema 
de 8 subse~óes (e nao mais de 2 metades apenas), sem liga~áo 
com as afilia~óes totemicas, que rege as alian~as matrimoniais, 
pela opera~ao de um cj~lo, como se pode ver representado na 
fig. 5 da página seguinte (1). 

Simplificando-se muit~ e-,estribando-nos, por enquanto, nas 
informa~óes antigas, seríamos, entao, tentados a dizer que, 
entre os aranda, as coisas se passam para os humanos como 
se passam para os espíritos entre os arabanna. A cada gera~ao, 
de fato, os espíritos JDUdam de sexo e de metade (deixamos 
<le lado a mudan~a de grupo totemico, já que a dependencia 
totemica nao é pertinente no sistema aranda, e substituímo-la 
por urna mudan~a de subse~ao, que é o fenómeno pertinente); 
tradqzidas em termos do sistema aranda, essas duas exigencias 
corr(sponderiam ao ciclo: 

onde as maiúsculas e as minúsculas representam os borneos e 
as mulheres, respectivamente: ciclo que corresponde, nao a 

(1) Devemos este modo de representa~~º gráfica, so~ a forma de um 
ioro, a no~o colega G. Th. Guilbaud. 
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F1c. 5 - Estrutura social e regras de casamento do tipo aranda 
(Laboratório de cartografia da Escola Prática de Altos Estudos). 

própria estrutura da sociedade aranda, que distingue ciclos ex
clusivamente masculinos e ciclos exclusivamente femininos, mas 
ao procedimento (implícito nos termos do sistema), pelo qual 
esses peda~os sao, se assim se pode dizer, cosidos juntos. 

Convém, entretanto, levar em conta as críticas formuladas 
por Elkin contra a descri~ao de seus predecessores. Elkin sus-
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peita que Spencer e Gillen nao tinham percebido, entre os 
aranda, mais que urna forma de totemismo (Elkin 4, pp. 1~8-
139), quando existiriam duas, como ele próprio verificou entre 
os arabanna: urna, patrilinear e cultural, outra, matrilinear 
e social, portanto exógama: 

"Os membros de um culto totemico patrilinear ce
lebram ritos de crescimento, com o auxilio dos filhos 
de suas irmas e lhes entregam, ritualmente, este totem 
cultual (depois a outros, por seu intermédio) para comé
lo, mas nao se segue que sejam eles próprios sujeitos a 
urna proibi~ao alimentar. Em compensa~ao ( ... ) abs
tem-se, de forma estrita, de comer seu madu, ou totem 
social, ao qual, aliás, nao rendem culto." (Elkin 2a, p. 
180.) 

A descrir;ao de Spencer e Gillen, Elkin objeta, entao, que 
a hipótese de um ciclo completo, percorrido pelos espíritos to
temicos, é contraditória, po.rque implica urna mistura de duas 
formas de totemismo, que ele próprio tem como irredutíveis. 
Pode-se, apenas, admitir que os totens cultuais, patrilineares, 
alternam entre as duas metades, dentro de urna determinada 
linhagem masculina. 

Sem pretender decidir a questao, limitar-nos-emos a lem
brar as objer;f>es de principio, que formulamos albures contra as 
análises particularizantes de Elkin; por outro lado, é justo sali
entar que Spencer e Gillen conheceram, ainda intacta, a cultu
ra arabanna que, segundo seu próprio testemunho, Elkin encon
trou num estado avan~ado de decomposi~ao. Mesmo se fosse 
preciso prender-se a interpretar;ao restritiva de Elkin, nao dei
xaria de ser verdadeiro que, entre os aranda, sao os vivos que 
"ciclam", enquanto que, entre seus vizinhos meridionais, sao os 
mortos. Em outros termos, o que, entre os aranda, aparece 
como um sistema, se desdobra, entre os arabanna, sob a forma, 
de um lado, de receita, de outro lado, de teoria: pois a regula
menta~ao dos casamentos pelo censo das incompatibilidades 
totemicas, descrita por Elkin, é um procedimento puramente 
empírico, enquanto que o ciclo dos espíritos repousa, está claro, 
na especula~ao pura. Esta diferen~a entre os dois grupos acom
panha-se de outras, que correspondem a verdadeiras inversóes, 
e que se manifestam em todos os planos: matrilinear /patrili
near; 2 metades/8 subse~óes; totemismo mecanico/totemismo 

"" 
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estatístico; enfim, na hipótese em que as análises de Spencer 
e Gillen seriam exaustivas, totemismo exógamo/ totemismo nao
exógamo. Notar-se-á, também, que as subse\5es aranda tem 
grande rendimento funcional, porque sao transitivas: as crian
~as oriundas do casamento X= y serao Z, z, isto é, de outro 
gr~po · (social) que seus pais; ao contrário, os grupos (tote
m1cos) arabanna (que possuem a mesma fun~áo sociológica da 
regulamenta~ao dos casamentos) tem um fraco rendimento fun
cional, porque sao intransitivos: os filhos do casamento X= y 
serao Y, y, reproduzindo, somente, o grupo de sua mae. A 
transitividade (total ou parcial, conforme se adote a interpre
ta~ao de Spencer e Gillen ou a de Elkin) encontra-se, apenas, 
no além arabanna, que devolve urna imagem conforme a da 
sociedade dos aranda vivos. 

Enfim, a mesma inversao caracteriza o papel reservado ao 
limite territorial pelas tribos: os aranda emprestam-lhe um va
lor . real e absoluto; é, no seu sistema, b único conteúdo ple
namente significante, já que cada sítio é, desde a origem dos 
tempos, destinado, exclusivamente, e de forma permanente, a 
urna espécie totemica. Entre os arabanna, este valor é relativo 
e formal, pois o conteúdo local perde (em virtude da _aptidao 
dos espíritos em percorrer um ciclo) muito de sua capacidade 
significante. Os sítios totemicos sao · portos de passagem, mais 
que dominios ancestrais ... 

Comparemos, agora, a estrutura social dos aranda com a 
de urna popula\fio mais ao norte, os warramunga, que sao, 
também, patrilineares. Entre estes últimos, os totens sao liga
dos as metades, isto é, eles tem urna fun~ao inversa da que 
exercem entre os aranda e análoga (mas de outra maneira) 
a que exercem entre os arabanna, cuja situa<;ao geográfica, em 
rela~ao ao grupo de referencia, é simétrica e inversa (vizinhos, 
respectivamente, setentrionais e meridionais dos aranda). Como 
os arabanna, os warramunga tem totens paternos e totens ma
ternos, mas, diferente do que se passa entre os primeiros, sao 
os totens paternos que sao absolutamente proibidos, enquanto 
que os totens maternos sao autorizados por meio da metade 
alterna (quando, entre os arabanna, os totens paternos sao au
torizados a metade alterna, por intermédio dos grupos cultu~is, 
membros da mesma metade). 

O papel atribuído a metade alterna presta-se a urna aná
lise por transforma~ao. Nao existe reciprocidade de metade 
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nos ritos de multipÍica~ao dos áranda: cada grupo cultual ce
lebra seus ritos de acordo, apenas, com suas conveniéncias, 
para beneficio de outros grupos, que sao, eles próprios, livres 
de comer um alimento, tornado, simplesmente, mais abundante 
pelo ministério do grupo oficiante. Ao contrário, entre os 
warramunga, a metade consumidora intervém ativam·ente, para 
obter que a outra metade celebre as cerinH">nias, das quais ela 
própria recolherá os provei tos. 

Esta diferen~a traz consigo outras, que lhe sao correlati\·as: 
num caso, os ritos de crescimento sao assunto individual, no 
outro, assunto do grupo; entre os aranaa, a celebra~ao dos 
ritos de .crescimento, que está entregue a irliciativa do hom-etn, 
seu proprietário, apresenta um caráter estatístico: cada um 
oficia quando quer e sem coordenar sua iniciativa com outras. 
Mas, entre os warramunga, existe um calendário ritual e as 
festas se sucedem na ordem prescrita. 

Reencontramos aqui, no plano do ritual, urna oposi<;ao 
já levantada (mas, en tao, para os aranda e os arabanna) entre 
urna estrutura periódica e urna estrutura aperiódica, que nos 
pareceu característica da comunidade dos vivos e da comuni
dade dos mortos. A mesma oposi<;áo formal existe, entre os 
aranda, de um lado e entre os warramunga e os arabanna, do 
outro, mas, aqui ela se manifesta num outro plano. Simpli
ficando muito, poder-se-ia dizer que a situa<;ao entre os warra
munga é, a esses dois respeitos, simétrica a que prevalece entre 
os arabanna, coro a diferen~a de que a filia<;áo, patrilinear num 
caso, é matrilinear no outro; enquanto que os aranda, patrili
neares como os warramunga, op5em-se a seus vizinhos do norte 
e do sul pelos rituais de celebra~ao estatística, contrastando com 
os rituais de celebra~ao periódica (1) . 

E nao é tudo. Arabanna e warramunga roncebem seus 
ancestres totemicos como personagens únicos e cuja apa
rencia semi-humana e semi-animal oferece, de imediato, um 
caráter acabado. A esta concep<;ao, os aranda preferem a de 
urna multiplicidade de ancestres (para cada grupo totemico), 
mas que sao seres humanos incompletos. Sob este aspecto, e 
como Spencer e Gillen demonstraram, os grupos situados en-

(1) Entre os aranda, "náo existe ordem fixa ( ... ) cada cerimonia é 
a propricdadc de um individuo determinado"; mas, entre os warramunga, 
"as cerimónias t~m lugar em seqüencia regular A, B, c. D''. (SPENCER e 
GILLEN, p. 191'.) 
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tre os aranda e os warramunga - kaitish, unmatjera - ilustram 
um caso intermediário, já que seus ancestres sao representa
dos, nos mitos, sob a forma de um conglomerado de seres hu
manos incompletos e de homens feitos. De um modo geral, 
a distribuic;ao das crenc;as e dos costumes num eixo norte-su! 
faz aparecer, ora urna mudanc;a gradual que vai de um tipo 
extremo a sua forma invertida, ora a recorrencia das mesmas 
furmas nos dois pólos, mas, entáo, expressas num contexto in
vertido: patrilinear ou matrilinear; a reviravolta estrutural dá
se no meio, isto é, entre os aranda (vide tabela na pág. seguinte). 

Ve-se que, indo, se assim se pode dizer, dos aranda para 
os warramunga passa-se de um sistema de mitología coletivista 
(multiplicidade de ancestres), mas de ritual individual, para 
um sistema inverso, de mitologia individualizada, mas no qual 
o ritual é coletivista. Da mesma forma, entre os aranda, o 
solo está qualificado religiosamente (por suas atribuic;óes to
temicas) e, entre os warramunga, o é socialmente (os territó
rios estao repartidos entre as metades). Enfim, observa-se, do 
sul ao norte, um desaparecimento progressivo dos churinga, 
fenómeno quase previsível, a partir das observ~oes preceden
tes, já que o churinga funciona, no meio aranda, como a uni
dade de urna multiplicidade: representando o corpo físico de 
um ancestre, e retido por urna série de indivíduos sucessivos, 
como prova de sua filiac;ao genealógica, o churinga atesta, na 
diacronia, a continuidade individual, cuja possibilidade po
deria ser excluída pela imagem que os aranda se fazem dos 
tempos míticos (1). 

Todas estas transformac;oes deveriam sei:, sistematicamen
te, inventariadas. Os karadjeri, entre os quais o home.m sonha 
a afiliac;áo totemica de seu futuro .filho, ilustram um caso si
métrico e inverso ao dos aranda, em que ~ a mulher que a 
vive. No norte da Austrália, o caráter sempre mais exigente 
das proibic;óes totemicas oferece urna espécie de equivalente 
"culinário" das sujeic;óes próprias do sistema de 8 subsec;oes, 
no plano da exogamia. Assim, certas populac;5es proíbem, nao 
apenas o consumo do próprio totem, mas ainda (completa ou 
condicionalmente) o dos totens do pai, da mae, do avó paterno 
(ou do avo materno). Entre os kauralaig, das ilhas ao norte 
da península do cabo York, um indivíduo reconheee como 
totem o seu próprio e os da avó paterna, do avo materno e 

(1) Cf. infra, pp. 272-27~. 
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da avó materna; o casamento é proibido nos quatro clas cor
respondentes (Sharp, p. 66). Tratamos, mais acima, d~s proi
bi~óes alimentares resultantes da cren~a de que um ancestre 
se tenha reencarnado numa espécie animal ou vegetal. Urna 
estrutura do mesmo tipo aparece nas ilhas Melville e Bathurst, 
mas, desta vez, no plano lingüístico: todos os homófonos do 
nome do defunto sao evitados por seus descendel}tes, mesmo 
quando se trata de termos de uso corrente e cuja semelhanc;a 
fonética é longínqua (2). Nao se proíbem as bananas, mas as 
palavras. Conforme os grupos considerados, as mesmas fórmu
las aparecem e desaparecem, identicas ou transpostas de um 
nível de consumo a outro, visando, ora ao uso das mulheres, 
ora ao dos alimentos, ora ao das palavras da linguage1n. 

É, talvez, porque as observa~óes de Spencer e Gillen con
cernem a um número bastante restrito de tribos australianas 
(embora sendo, aliás, extraordinariamente ricas para cada urna), 
que eles tenham tido, melhor que seus continuadores, urna 
consciencia aguda das rela~óes sistemáticas entre os diferentes 
tipos. Mais tarde, os especialistas viram seu horizonte restrin
gir-se a pequena área que eles estudavam; e, para aqueles que 
nao renunciavam a síntese, a própria massa das informa~óes, 
a prudéncia também, os dissuadiam de meter-se a procura de 
leis. Mais nossos conhecimentos se acumulam, mais o esquema 
do conjunto se toma obscuro, porque as dimensif-s se multi
plicam e o crescimento dos eixos de referencia, além de um 
certo limite, paralisa os métodos intuitivos: nao se chega mais 
a i~ginar um sistema, desde que sua representa~ao exija u1n 
continuum ultrapassando tres ou quatro dimensóes. Mas nao 
é proibido sonhar que se possa um dia transferir, para cartóes 
perfurados, toda a documenta~ao disponível a ·respeito das so
ciedades australianas, e demonstrar, com o auxilio de um or
denador, que o conjunto de suas estruturas tecno-econ<">micas, 
sociais e religiosas, se assemelha a um vasto grupo de transfor
ma~óes. 

A idéia é tanto mais sedutora, que nós podemos ao menos 
imaginar por que a Austrália, melhor que qualquer outro 
continente, ofereceria a tal experiencia um terreno privilegia
do. Malgrado os contactos e as trocas com o mundo exterior, 

' 

(2) Como em diversas tribos indias, onde a proibit;Ao de pronunciar 
o nome dos sogros se estende a todas as palavras que lhe entrem na com
posi~o. Cf. infra, p. 206. 
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que se produziram também lá, as sociedades australianas evo
luíram, provavelmente, em vaso fechado, a um grau maior do 
que deva te r sido o caso albures. Por outro lado, esta evolu~ao 
nao foi sofrida passivamente: foi querida e concebida, pois, 
poucas civiliza~óes, tanto quanto a australiana, parecem ter 
tido o gosto da erudi~ao, da especula~ao e do que aparece, 
as vezes, como um "dandismo" espiritual, tao estranha possa 
parecer a expressao quando se aplica a homens cujo nív·el de 
vida material era tao rudi.mentar. Mas que ninguém se enga
ne: estes selvagens peludos e ventrudos, cuja aparencia física 
nos lembra os burocratas adiposos, ou os veteranos do Impérió, 
tornando sua nudez mais incongruente ainda, estes adeptos 
meticulosos de práticas que nos parecem salientar urna perver
sidade infantil - manipula~óes e apalpadelas genitais, tortu
ras, emprego laborioso de seu próprio sangue e de suas próprias 
excre~óes e secre~óes (como fazemos, mais discretamente e sem 
nisso pensar, umedecendo de saliva os selos, para colá-los) -
foram, sob muitos aspectos, verdadeiros esnobes; o termo lhes 
foi, aliás, aplicado por um especialista, nascido e criado no 
meio deles, que falava sua língua. (T. G. H. Strehlow, p. 82.) 
Quando os encaramos sob esta luz, parece-nos menos surpreen
dente que, tao logo lhes ensinaram as artes recreativas, se pu
sessem a pintar aquarelas tao insípidas e aplicadas, como se 
poderiam esperar de solteironas (Prancha v111). 

Se, durante séculas ou milenios, a Austrália viveu curvada 
sobre si mesma (1), e se, neste mundo fechado, as especula~óes 
e as discussóes c(,lusaram furor; enfim, se as influencias da 
moda foram, ~uit?s vezes, determinantes, pode-se compreender 
que se tenha .- constituido urna espécie de estilo sociológico e 
fil~sófico com&m, que nao excluía as varia~óes metodicamente 
procuradas e no qual, mesmo as mais ínfimas, .eram salien
·tadas e comentadas, com urna inten~ao favorável ou hostil. 
Cada grupo era, sem dúvida, guiado por seus motivos, menos 
contraditórios do que parecem, para fazer como os outros, tao 
bem quanto os outros, melhor do que os outros, e nao como 
os outros: quer dizer, refinar, constantemente, temas, dos quais 
apenas os contornos gerais eram fixados pela tradi~ao .e pelo 
uso. Em suma, no dominio da organiza~ao social e do pensa-

(1) Com exc~o das regióes setentrionai~ muito certamente; c. a estas 
nAo faltavam contactos com o resto do continen te. A fónnuJa nAo tem, 
pois, senAo valor relativo. 
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mento religioso, as con1unidac.lcs australianas procederam co1no 
as sociedades camponesas da Europa, cn1 matéria de trajes, no 
fim do século xv111 e no princípio do século x1x. Que cada 
comunidade <levesse ter seus trajes e que para os homens e 
para as mulheres, respectivamente, estes fossem, grosso rnodo, 
compostos dos mesmos elementos, nao foi posto em questao: 
aplicavam-se somente ero distinguir-se da al<leia vizinha e em 
ultrapassá-la pela riqueza ou pela habilidade do detalhe. To
das as mulheres usam coifas, mas, de urna regiao a outra, as 
coifas sao diferentes; aliás, ero termos de endogamia, a lingua
gem das coifas servia, entre nós, para formular as regras do 
casamento ("nao se casam senao na coifa"), ao modo dos 
australianos - mas, ero termos de exogamia - na linguagem 
das se<;óes ou dos totens. A dupla a~ao do conformismo geral 
(que é o fato de um universo fechado) e do particularismo 
da comunidade tende, aqui como alhures, e entre os selvagens 
australianos como nas nossas sociedades camponesas, a tratar 
a cultura seg.undo a fórmula musical do "tema e varia~óes". 

Nestas condi~ües históricas e geográficas f;:¡voráveis, e que 
definimos sucintamente, é, pois, concebível que, mais completa 
e sistematicamente talvez que nas outras regióes do mur.clo, 
as culturas australianas apare~am, urnas e outras, numa rela ~ .::, 
de transforma~ao. Mas, esta rela~ao externa nao deve fazer 
negligenciar a mesma rela~ao, desta vez interna, que existe, 
de maneira bem mais geral, entre os diferentes níveis de urna 
cultura particular. Como já sugerimos, as no~Oes e as cren~as 
do tipo "totemico" merecem, principalmente, a aten~ao, porque 
elas constituem, para as sociedades que as elaboraram ou ado
taram, códigos que permitem, sob a forma de sistemas con
ceptu~is, assegurar a convertibilidade das mensagens aferentes 
a cada nível, sejam eles tao afastados uns dos outros como os 
que dizem respeito, exclusivamente, parece, quer a cultura, 
quer a sociedade, isto é, as rela~óes que os homens entretem 
entre si, ou a manifesta~ües de ordem técnica e económica, 
das quais se poderia crer que concernem, antes, as rela~óes do 
hornero coro a natureza. Esta media~ao entre natureza e cul
tura, que é urna das fun~óes distintivas do operador totemico, 
permite compreender o que pode haver de verdadeiro, mas, 
também, de parcial e mutilado, nas interpreta~óes de Durkheim 
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e de Malinowski, que tentaram, cad~ um, alojar o totemismo 
em um só désses dois dominios, quando ele é, acima de tudo, 
meio ( ou esperan~a) de transcender sua oposi~ao. 

É o que expós bem a luz Lloyd Warner, a respeito dos 
murngin, da terra de Arnhem. Estes australianos setentrionais 
explicam a origem dos seres e das coisas por um mito, que é 
base também de parte importante de seu ritual. Na origem 
dos tempos, as duas irmas Wawilak puseram-se em marcha, 
na dir~ao do mar, denominando, na passagem, os lugares, 
os animais e as plantas; urna estava grávida, a outra levava 
seu filho. Antes de partir, elas se haviam unido, de fato, in-
cestuosamente, a homens de sua metade. · 

Depois de a mais nova dar a luz, prosseguiram sua viagem 
e pararam, um dia,· perto de um tanque, onde vivía a grande 
serpente Yurlunggur, totem da · metade Dua, a qual elas per
tenciam. Mas a mais velha poluiu a água, com sangue mens
trual; o píton, indignado, saiu, provocou um dilúvio, segu\_do 
de inunda~ao geral, depois engoliu as mulheres e seus filhos. 
Enquanto a serpente esteve. levantada, as águas recobriram a 
terra e a vegeta~ao. Desapareceram, quando ela se tornou a 
deitar. 

Ora, como o explica Warner, os murngin associam, cons
cientemente, a serpente e a esta~ao das chuvas, que causa urna 
inunda~ao anual. Nessa regiao do mundo, o desenrolar das 
esta~óes é tao regular que se pode, salienta um geólogo, pre
diz~-la um dia antes. As precipita~óes elevam-se, muitas vezes, 
a 150cm,. no espa~o de 2 a 3 meses. Passa-se de 5cm em outu
bro, a 25cm ero dezembro e a 40cm em janeiro; a esta~ao seca 
so~revém também rapidamente. Um diagrama das precipita
~0es, em Port Darwin, estabelecido num período de 46 anos, 
poderia ser a própria imagem da serpente Yurlunggur, levan
tada sobre seu po~o, tocando o céu com a cabe~a e inundando 
a terra (fig. 6). 

Esta divisao do ano em duas esta~óes cQntrastadas, l.lma 
durando 7 meses, caracterizada por urna seca intensa, a outra 
de 5 meses, acompanhada de precipita~0es violentas e de gran
des ressacas, que inundam a planicie costeira, várias dezenas 
de quilómetros terra adentro, impóe sua marca na atividade 
e no pensamento dos indígenas. A esta~ao das chuvas cons-. 
trange os murngin a dispersar-se .. Em pequenos grupos, refu
giam-ae nas zonas nao submersas, onde levam urna vida pre-
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cária, amea~ada pela fome e pela inunda~ao. Mas, quando 
as águas se retiram, urna copiosa vegeta~ao surge em alguns 
dias e os animais aparecem: a vida coletiva recome~a, a abun
dancia reina. Entretanto, nada disto teria sido possível se as 
águas nao tivessem invadido e fecundado a planície. 
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F1c. 6 - Altura média da.s pre.cipita~oes . pluviais em l'ort Darwin, 
calculada num período <le 46 anos. 
(Segundo WAR.Nl!.ll, gráfico x1, p. 380.) 

' 

Do mesmo modo que as esta~oes e os ventos sao divididos 
entre as duas metades (a esta~ao das chuvas, os ventos de 
oeste e de noroeste sao Dua; a esta~áo seca e os ventos do 
sudeste, Yiritja), os protagonistas do gr~nde drama mítico sao, 
respectivamente, associados, a serpente a esta~ao das chuvas, 
as innas Wawilak a esta~ao seca: urna representa o elemento 
masculino e iniciado, as outras, o elemento feminino e nao
iniciado. t preciso que os dois colaborem para que haja vida: 
como o explica o mito, se as irmas Wawilak nao tivessem come-
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tido o incesto e poluído o po~o de Yurlunggur, nao teria ha
vido, na terra, nem vida nem morte; nem cópula nem repro
<lu~ao; e o ciclo das esta~óes nao teria existido. 

O sistema mítico e as representa~oes que proporciona ser
vem, portanto, para estabelecer rela~5es de homologia entre 
as condi~oes naturais e. as condi~oes sociais, ou, mais exata
mente, para definir urna lei de equivalencia entre contrastes 
significativos, que se situam em vários planos: .geográfico, me
teorológico, zoológico, botanico, técnico, económico, social, ri
tual, religioso e filosófico. O quadro de equivalencias se apre
senta, grosso rnodo, da seguinte maneira: 

Puro, macho superior fertilizante esta~Ao 
sagrado (chuvas) má 

- ---- - --- --
Impuro, fémea. inferior fertiliza.do esta.yio 
profano (terra) boa 

Salta aos olhos qu~ este quadro, que formula o canone 
da lógica indígena, contém em si urna contradi~ao. Com efeito, 
os homens sao superiores as mulheres, os iniciados aos nao
iniciados, o sagrado ao profano. Todavia, todos os termos su
periores sao postos como homólogos da esta~ao das chuvas, que 
é a da fome, do isolamento e do perigo; enquanto que os ter
mos inferiores sao homólogos da esta~ao seca, durante a qual 
reina a abundancia e sao celebrados os ritos sagrados. 

"A categoría de idade masculina dos iniciados é um 
elemento "serpente" e purificador e o grupo sociológico 
das mulheres constituí o grupo impuro. Engolindo o 
grupo impuro, o grupo serpente masculino "engole" os 
neófitos [e assim os faz passar] a categoria de idade 
masculina, ritualmente pura, ao mesmo tempo em que 
a celebra~ao do ritual total purifica o grupo, ou tribo, 
em sua totalidade." 

"Segundo o simbolismo murngin, a serpente é o prin ... 
cípio natural civilizador; e isto explica que seja iden
tificada a sociedade dos homens, antes que a das mulhe
res; se nao, dever-se-ia exigir que o principio masculino, 
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ao qual estao ligados os mais altos valores sociais, fosse 
associado pelos murngin a esta~ao seca, que é, também, 
o período do ano dotado do mais alto valor, sobo ponto 
de vista social." (Warner, p. 387.) 

Verifica-se, entretanto, num sentido, o primado da infra
estrutura: a geografia, o clima, sua repercussao no plano bio
lógico, colocam o pensamento indígena diante de urna situa~áo 
contraditória: há duas esta~oes, como há dois sexos, duas so
ciedades, dois graus de cultura (urna "alta" - a dos iniciados 
- outra "baixa"; para esta distin~áo, cf. Stanner 1, p. 77); 
mas, no plano natural, a esta~áo boa está subordinada a má, 
enquanto que, no plano social, a rela~áo inversa prevalece 
entre os termos correspondentes. Por conseguinte, é preciso 
es(.:olher que sentido se dará a contradi~ao. Se a esta~ao boa 
fosse decretada masculina, já que é superior a má, e já que 
os homens e os iniciados sao superiores as mulheres e aos nao
iniciados (de cuja categoría as mulheres também fazem parte), 
seria preciso ·atribuir ao elemento profano e feminino, nao 
apenas o poder e a eficácia, mas também a esterilidade, o que 
seria duplamente contraditório, já que o poder social pertence 
aos homens e a fecundidade natural as mulheres. Resta, ainda, 
a outra escolha, cuja contradi~ao - nao menos real - pode 
ser, pelo menos, disfar~ada pela dupla dicotomia da sociedade 
global em homens e mulheres (ritualmente, e nao mais apenas 
naturalmente diferenciados), e do grupo dos homtns em velhos 
e novos, iniciados e nao-iniciados, segundo o principio de que, 
na sociedade dos homens, os nao-iniciados estao, em rela~ao 
aos iniciados, na mesma situa~ao que as mulheres ·em rela~ao 
aos homens, no plano da sociedade g-eral. Por este motivo, os 
homens renunciam a encarnar o lado feliz da existencia, por
que nao podem, ao mesmo tempo, rege-lo e personificá-lo. Ir
revogavelmente votados ao papel de proprietários melancólicos 
de urna felicidade acessível somente por pessoa · interposta, 
talharao urna imagem de si mesmos de acordo com um 
modelo ilustrado por seus andaos e por seus sábios; e é sur
preendente que dois tipos de pessoas, as mulheres de um lado, 
os homens velhos do outro, formem, a título seja de meios, seja 
de donos da felicidade, os dois pólos da sociedade australiana 
e que, para ter ac:esso a plena masculinidade, os rapares devam 
renunciar provisoriamente a urnas e submeter-se permanente
mente a· outros. 
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Sem dúvida, os privilégios sexuais dos velhos, o controle 
que exercem sobre urna cultura esotérica e sobre ritos de ini
cia~áo, sinistros e mist~riosos, sao tra~os gerais das socieda~es 
australianas e dos qua1s, em outras partes do mundo, se en
contrara.o exemplos. Nao pretendemos que todos estes fenó
menos se expliquem como urna conseqüencia de condi~óes que, 
por serem naturais, estao nítidamente localizadas. Para evitar 
malentendidos, dos quais o menor nao seria a acusa~ao de 
ressuscitar um velho determinismo geográfico, é-nos, pois, .ne
cessár¡o precisar no,sso pensamento. 

Em primeiro lugar, as condi~óes naturais nao sao expe
rimentadas. E o que é mais, nao tem existencia própria, pois 
sao fun<;aO das técnicas e do genero de vida da popula~aO que 
as define e que lhes dá um sentido, explorando-as em deter
minada dire~ao. A natureza, em si, nao é contraditória; pode 
se-lo, apenas, nos termos da atividade humana particular, que 
nela se inscreve; e as propriedades do meio adquirem significa
~óes diferentes, segundo a forma histórica e técnica de que nela 
se reveste tal ou qual genero de atividade. Por outro lado, e 
mesmo promovidas a este nivel humano, que pode, só ele, con
ferir-lhes inteligibilidade, as rela~Oes do homem com o meio 
nat.uraJ representam o papel de objetos de pensamento: o ho
mem nao se apercebe delas passivamente, tritura-as depois de 
have-las reduzido a conceitos, para daí formar um sistema, 
que nunca é predeterminado: supondo-se que a situa~ao seja 
a mesma, presta-se sempre a várias sistematiza~óes possíveis. 
O erro de Mannhardt e da escala naturalista foi o de crer que 
os fenómenos naturais sao o que os mitos procuram explicar: 
quando sao antes aquilo por meio do que os mitos procuram 
explicar realidades que nao sao, elas próprias, de ordem na
tural, mas lógica. 

Eis, portanto, em que consiste o primado das infra-estru
turas. De inicio, o homem é semelhante ao jogador, que toma . 
nas maos, quando se senta a mesa, cartas que nao inventou, 
já que o jogo de cartas é um dado da história e da civiliza~o. 
Em segundo lugar, cada reparti~ao de cartas resulta de urna 
distribui~ao contingente entre os jogadores e se faz sem que 
eles o percebam. Há maos aceitas passivamente, mas que cada 
sociedade, como cada jogador, interpreta nos termos de vários 
sistemas, que podem ser comuns ou particulares: regras de 
um jógo ou regras de urna tática. E é bem sabido que, com 
a mesma mao, jogadores diferentes nao farao a mesma par-
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tida, se bem que nao possam, constrangi<los também pelas re-
gras, com outra qualquer, fazer qualquer partida. _ 

Para explicar a freqüencia observada de ~ertas sol~1~oes 
sociológicas, que nao se podem prender a cond1<;5es particula
res objetivas, nao invocaremos o conteúdo, mas a forma. A 
matéria das contradi~Oes conta menos que o fato d~ que con
tradi<;óes existam e seria necessário grande casuahdade para 
que a ordem social e a ordem natural se prestassem de chofre 
a urna síntese harmoniosa. Ora, as formas de contradi<;óes sao 
muito menos variadas que seus conteúdos empíricos. ~?nea 
se sublinhará bastante a indigencia do pensamento re~1g1oso: 
ela explica que os homens tenhan1, tantas vezes, recorrido aos 
mesmos meios, para resolver problemas cujos elementos con
cretos podem ser muito diferentes, mas que tem em comum 
pertencerem todos a "estruturas de contradi<;ao". 

Para voltar aos murngin, ve-se bem como o sistema de re
presenta<;oes totemicas permite unificar campos sem~nticos he
terogeneos, a custa de contradi~Oes, que o ritual terá, por 
fun<;ao, ultrapassar, "representando-as": a esta~ao das chuvas 
absorve literalmente a esta<;áo seca, como os homens "possuem" 
as mulheres, como os · iniciados "engolem" os naa-iniciados, 
como a fome destrói a abundancia, etc. Mas, o exemplo dos 
murngin nao é único, e ternos, para outras regioes do mundo, 
indica~óes significativas de urna "codifica<;ao", em tt!rmos to
temicos, de urna situa<;ao natural. Interrogando-se sobre a 
representa<;ao, t~o freqüente na América do Norte, do trovao 
sob a forma de ave, um especialista dos ojibwa faz a seguinte 
observa~ao: 

"Segundo as observa<;oes meteorológicas, o número 
médio dos dias em que se ouve o trovao come<;a por um 
em abril, e aumenta até cinco no meio do verá.o (julho), 
depois diminui até um único día em outubro. Ora, se 
se consulta o qtlendário da migra<;ao das aves, verifica-se 
que as espécies que hibernam no sul come<;am a aparec~r 
em abril e des.aparecem, quase completamente, o ma1s 
tardar, em Qutubro ( ... ) Assim, o caráter "de ave" dos 
pássaros-trovao pode, até certo ponto, ser explicado ra
cionalmente, em fun<;á.o de fenómenos naturais e de sua 
observa~ao." (Hallowell, p. ~2.) . .. 

Se se quer interpretar corretamente as person~fica~~ dos 
fenómenos natutais, freqüentes no panteao hava1ano, é pre-

( 
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ciso, como Warner o fez para a Austrália, referir-se as indica
<;6es meteorológicas. lmpossível, com efeito, diferen~ar e situar 
com precisao os de~ses Kane-hekili (o macho sob a forma de 
doce chuva), Ka-poha'ka'a (o matho (= céu) que remove 
rochedos), idéntico a Ka'uila-nuimakeha (o macho (= céu) 
do relampago violento), etc., se nao se recolhem antes certos 
dados pertinentes: 

"As chuvas, que sobrevcm no fim de janeiro e con
tinuam em fevereiro e mar<;o ( ... ) revestem-se dos se
guintes aspectos meteorológicos: de inicio, cúmulos baixos 
e sombríos, sobre o mar e as terras elevadas, acompanha
dos de imobilidade atmosférica, que parece opressiva e 
sinistra; depois, trovoes "secos", ruidosos e amea~adores 
quando estao perta, ou percebidos como um canhoneio 
longínquo; bem depressa seguidos .de urna chuva doce e 
calma, que engrossa rapidamente e se transforma em 
aguaceiro; um forte trovao a acompanha, sonoro, que 
fustiga as terras altas, envolvidas em nuvens e cortinas 
de chuvas, passando lentamente ao longo das cristas, ou 
contornando as montanhas, muitas vezes para desapare
cer do lado do mar, onde ecoa em golpes surdos, antes 
de voltar pela dire<;ao oposta a que havia tomado ªº 
longo das cristas, fenómeno provocado pela a~ao ciclO
nica, · em miniatura, dos ven tos e pela convec~áo." (Handy 
e , Pukui, p . .118, o.O 17.) 

Se as representa~é>es totemicas se reduzem a um código, 
o que permite passar de um sistema a outro, seja ele ·formulado 
em termos naturais ou em termos culturais, perguntar-se-á, 
ta~vez, porque essas representa~f>es sao acompan~adas de regras 
de a~ao: a primeira vista, pelo menos, o totemismo ou o que 
se apresenta como tal, ultrapassa os limites de urna si~p~~s 
linguagem, nao se contenta com ditar regras de compat1~1h
dade e de incompatibilidade entre os signos; funda urna éuca, 
prescrevendo, ou interditando, condutas. É, pelo menos, o que 
parece resultar da associa~ao, tao freqfi.ente, das representat;oes 
totemicas, de um lado com proibi~oes· alimentares, do outro 
coro regras de exogamia. 
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Responderemos, primeiro, que essa suposta ~ssocia~ao er<;>
cede de urna peti~ao de prindpio. Se foi convenc101!ado_ def1n~r 
o totemismo pela presen~a simultanea de deno~1na~oes an1-
mais ou vegetais, de proibi~oes atingindo espéc1es corr~spon
den tes e da in terdi~ao de casar-se entre pessoas ·que partilham 
do mesmo nome e da mesma proibi~ao, entao está claro que 
a liga~ao entre essas observancias apresenta um problema. Mas, 
como já foi notado há muito tempo, cada urna pode estar 
presente sem as outras, ou duas quaisqucr dentre elas, sem 
a terceira. 

1$to é particularmente claro no caso das pr~ib~~es ~li
mentares, que formam um vasto e complexo con1unto, C~J~S 
interdi~é>es, ditas totemicas (isto é, resultantes de urna af1n1-
dade coletiva com urna espécie. natural ou urna el;¡~~ de 
fenómenos ou de objetos), ilustram apenas um caso. parucul~r. 
O feiticeiro ndembu, que é, acima de tudo, um vidente, .nao 
deve consumir carne de cefalófio, porque o couro desse animal 
é irregularme!lte manchado; caso c~n.tr~rio sua presciencia se 
arriscaria a extraviar-se, a torto e a d1re1to, em vez de concen
trar-se nas questé>es importantes. O mesmo raciocinio lhe proí
be, também, a . zebra, os animais de pelagem ~cura ( qu~ 
escureceriam sua clarividencia), urna espécie de peixe de esp1-
nhas aceradas (que amea~ariam picar seu fígado, órgao da 
adivinha~ao) e várias espécies de espinafres de folhas "escor
regadias", para que seu poder ·nao escape para fora. (V. W. 
Turner 2, pp. 47-48.) 

Durante o período da inicia~~o, o rapaz luvale nao . pode 
urinar senao nos troncos das segu1ntes árvores: Pseudolachnos
tylis deckendti, Hymenocardia rr:ollis, Afrorm~sia . ango~en~is, 
Vangueriopsis lanciflora~ Swa;tzia mada~ascane.nsis;, essenc~as 
de madeira dura, que s1mbohza~ o pén1s em ere~ao e ~U.JOS 
frutos evocam a fertilidade e a vida. Também. lhes é pro1b1do 
comer carne de diversos animais: Tilapia m.elanopleura, peixe 
de barriga vermelha, cor de sangue; Sarcodaces sp. e Hydro~on 
sp. de dentes pontiagudos, simbólicos das dores consec~1tlv~s 
a circuncisáo; Clarias sp., cuja pele viscosa lembra as c1catr1-
za~0es difíceis; o ginete malhado, símbolo da lepra; a lebre 
de incisivos cortantes e as pimentas "picantes", evocadoras dos 
sofrimentos do circunciso, etc. As mo~as iniciadas estao suieitas 
a proibi~oes paralelas .. (~. M. N. Whit_:. 1, 2.). . 

Citamos estas pro1b1~0es, porq~e sao espec1al~zadas, bem 
definidas e racionalizadas com prec1sao; na categor1a geral das 
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proibi~oes alimentares, podem ser situadas no lado oposto das 
proibi~oes totemicas, das quais se distinguem facilmente. Mas, 
entre os fang, do Gabao, Tessmann inventariou um número 
elevado de proibi~óes que ilustram, nao apenas os tipos extre
mos, mas formas intermediárias, o que explica porque, mesmo 
entre os partidários das interpreta~é>es totemicas, a existenc!a 
do totemismo entre os fang foi asperamente discutida. 

As proibi~é>es, que os fang chamam pelo termo geral de 
beki, atingem, conforme os casos, as mulheres e os homens, os 
iniciados e os nao-iniciados, os adolescentes e os adultos, os 
casais que esperam, ou nao, um filho. 

Situam-se, por outro lado, em campos semanticos muito 
variados. Nao devem comer o interior das presas do elefante, 
porque é urna substancia mole e amarga; a tromba do elefante, 
porque correm o risco de ficar comos membros embrandecidos; 
os carneiros e as cabras, com receio de que peguero sua respi
ra~ao ofegante; o esquilo é proibido as mulheres grávidas, por
que torna o parto difícil (cf. supra, p. 83); o rato o é, espe
cialmente as mo~as, pois é impudente, rouha a mandioca la
vada e as mo~as arriscariam ser igualmente "roubadas"; mas, 
o rato é também proibido num plano mais geral, porque vive 
perto das habita~Oes e é considerado como um membro da 
familia ( ... ) Certas aves sao evitadas, seja em virtude de 
um grito desagradável, seja por seu aspecto físico. As crian~as 
nao devem comer larvas de libélula, que lhes poderia causar 
urina solta. 

A hipótese de urna experiencia dietética, encarada por 
Tessmann, foi retomada recentemente por Fischer, a respeito 
dos indígenas de Ponape, que acreditara que a viola~ao dos 
tabus alimentares acarreta desordens fisiológicas, muito seme
lhantes, pela sua descri~ao, a fenómenos de alergia. Mas este 
autor demonstra que, mesmo entre nós, as perturba~oes alér
gicas tem, muitas vezes, urna origem psicossomática: para mui
tas pessoas, resultam da viola~ao de um tabu de natureza 
psicológica e mor~l. O síntoma, natural na aparencia, fica, 
entao, na dependencia de um diagnóstico cultural. 

No caso dos fang, dos quais citamos apenas algumas proi
bi~oes, tomadas por acaso na imponente lista elaborada por 
Tessmann, trata-se mais de analogías relig~osas: animais de chi
fres associados a lua; chipanzé, porco, serpente píton, etc., po.r 
causa de seu papel simbólico em certos cultos . . Que as pro1-
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bir;5es nao resultem das propriedades intrínsecas da espécie vi
sada, mas do lugar que lhes é designado num ou em vários 
sistemas de significar;ao, ressalta claramente do fato de que a 
galinha-d'angola é proibida as iniciadas do culto feminin~ 
nkang, quando. nos cultos masculinos, a regra inversa preva
lece: o animal do ClJltO é permitido aos iniciados, 1nas proibido 
aos novir;os. (Tessmann, pp. 58-71.) 

Existem, portanto, proibir;oes alimentares organizadas em 
sistema, mesmo sendo extra ou paratotemico. Inversan1e_nte, 
muitos dos sistemas tidos, tradicionalmente, como totem1cos, 
encerrara proibir;óes que nao sao alimentares. A única proi· 
bir;ao alimentar atestada, entre os borotos, do Brasil Central, 
concerne a carne dos cervídeos, isto é, espécies nao-toten1ic:a8; 
mas, os animais ou plantas, que servem de epónimos aos el.as 
e aos subclás, nao parecem ser objeto de proibi~<)es .l)a~
ticulares. Os privilégios e as interdir;óes, ligados as atri_bu1-
c;:0es clanicas) manifestam-se num outro plano: o das técnicas, 
das matérias•primas e dos _ornamentos, já que e.ida da se .di
ferencia dos outros, principahnente nas festas, pelos enfe1tes 
de plumas, de nácar e outras substancias, das quais, nao so
mente a natureza, mas a forma e o modo de serem ti:abalhadas 
sao estritamente fixados em cada cla. (Lévi-Strauss 2, cap. xxn.) 

Os tlingit setentrionais, que vivem na costa do Alasca, tcm, 
eles também, brasóes e emblemas clanicos .. guardados zelosa
mente. Mas os animais representados ou evocados nao sao 
objeto de nenhuma proibic;:ao, exceto sob unta fornta irrisória: 
o povo do lobo nao pode criar este animal, nem o do corvo, 
sua ave epónima; e diz-se que os membros clo ria da ra tem 
medo <lestes batráquios (McClellan). 

Entre os algonquim centrais, que ignora1n proibi~óes al~
mentares que atinjam os animais epor:imos d9s das, ~stes últi
mos se diferenciam, sobretudo, por pinturas corpora1s, roupas 
particulares e pelo uso de um alim~n~o- c:erir:1º?ial c~peci_al 
para cada um. Entre os fox, as pro1b1r;oes clan1cas nao sao 
nunca, ou quase nunca, alimentares; e correspondem aos inais 
diversos g~neros; o cla do trovao nao tem o direito de fazer 
desenhos do lado oeste do tronco das árvores nem de se lavar 
nu; ao da do peixe é proibido construir barragens de pesca, 
e ao cla do utso, de subir nas árvores. O da do bisao nao 
pode esfolar um animal de cascos nein olhá-lo quando morre; 
o do lobo nao pode enterrar os seus membros nem bater em 
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caes; o clá da ave nao deve fazer mal as aves; usar penas na 
cabeleira é proibido ao cla da águia. Os membros do cla "che
fe" nao podem nunca falar mal de um ser humano, os do da 
do castor nao podem atravessar, a nado, um curso dágua; os 
do lobo branco nao tem o direito de gritar. (Michelson 2.) 

Lá mesmo, onde as proibi~oes alimentares sao melhor ates
tadas, estranha-se ver que, raramente, elas constituam um tra~o 
uniformemente difundido. Numa regiáo tao circunscrita como 
a península do cabo York, na Austrália setentrional, descreve· 
ram-se e analisaram-se dezenas de culturas vizinhas (que com
preendem urna centena de tribos). Todas possuem urna, ou 
várias formas de totemismo: de metade, de se~ao, de da ou 
de grupo cultual, mas algumas apenas acrescen~am proibi~óes 
alimentares. Entre os kaurala.ig, patrilineares, o totemis1no 
clanico encerra proibi~ües. É o contrário entre os yathaikeno, 
igualmente patrilineares, onde, apenas os totens inidatórios, 
transmitidos por hnha materna, sao proibidos. Os koko yao 
tem totens de metades transmitidos por linha materna e proi
bidos, totens clanicos, transmitidos por linha paterna e per
mitidos, enfim, totens iniciatórios, transmitidos por linha ma
terna e proibidos ( ... ) Os tjongandji só tem totens clanicos 
patrilineares, aos quais nao atinje nenhuma proibi~ao. Os 
okerkila distinguem-se em dois grupos, oriental e ocidental, 
dos quais, um tem proibir;oes e o outro, nao. Os maithakudi 
abstem-se de consumir os totens clanicos que, entre eles, sao 
inatrilineares; se bem que patrilineares, os Iai<~rdila obederem 
a mesma regra (Sharp) ( fig. 7). 

Como considera o autor destas observa~oes: 

"A proibi~ao de matar e de ~omer os totens comestí
veis está sempre ligada aos cultos inaternos e ao totemis
mo social, em linha materna. Os tabus sfio mais variáveis 
no que concerne aos totens de culto, transmitidos por 
linha paterna, e sao encontrados, inais freqüentemente, 
no nivel dos totens de metades, do que no dos totens de 
clas." (Sharp, p. 70.) 

Assim, acha-se confirmada, para urna regiao particular, 
urna rela~ao geral, apontada por Elkin para a escala do con
tinente. entre nroibi~5es alimentare'> e institui~óes matrilinea
res. Como as institui~0es sociais sao· obra dos homens - em 
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regra geral e particularmente na Austrália - isto significa que 
existe urna conexao entre macho e consumidor; femea e pro
duto consumido, a respeito do qual voltaremos a falar. 

Enfim, conhecem-se casos, em que a no~ao da proibi~ao 
alimentar se vira do avesso, se assim se pode dizer, como urna 
luva; de proibi~o transforma-se em obriga~ao; e esta atinge, 
nao a mim, mas a outrem; enfim, refere-se, nao mais ao animal 
totemico, encarado como alimento, mas ao alimento desse ali
mento. Esta notável transforma~ao foi observada em certos 
grupos de indios chippewa, que permitem matar e comer o 
totem, mas, nao, insultá-lo. Se um indígena ridiculariza ou in
sulta o animal epónimo de outro indígena, este informa o cla, 
que prepara um festim, composto, de preferencia, do alimento 
do animal totemico: assim, bagas e graos selvagens, se o animal 
for um urso. O insultador, solenemente convidado, é obrigado 
a empanturrar-se "a arrebentar", dizem os informantes, até 
que reconhe~a a for~a do totem (Ritzenthaler). 

De tais fatos, podem-se tirar duas conclusóes. Em primeiro 
lugar, a diferen~a entre a espécie permitida e a proibida expli
ca-se, menos por urna nocividade suposta, que seria atribuida 
a segunda e, portanto como urna propriedade intrínseca de 
ordem física ou mística, que pela preocupa~ao mesma de in
troduzir urna distin~ao entre espécie "marcada" (no sentido 
que os lingüistas dao a este tenno) e espécie "nao-marcada". 

Proibir certas espécies nao é mais do que um rneio, entre 
outros, de afirmá-las como significativas e a regra prática apa
rece, assim, como um operador a servi~o do sentido, numa 
lógica que, sendo qualitativa, pode trabalhar .com o auxílio 
de comportamentos tanto quanto com o de imagens. Sob este 
ponto de vista, certas observa~óes antigas poderao parecer rnais 
dignas de aten~ao do que, geralmente, se acreditou: descreve
ram a organiza~ao social dos wakelbura, de Queensland, na 
Austrália oriental, como formada por quatro classes, rigorosa
mente exógamas, mas, se assim é permitido dizer, "endoculi
nárias". Este tra~o já havia despertado as dúvidas de Durkheim, 
e Elkin salienta que ele repousa num testemunho único e 
pouco digno de fé. Elkin nota, entretanto, que a mitología 
aran<la evoca urna situa~ao semelhante, já que os anfestres 
totemicos alimentavam-se, exclusivamente, de seu alimento 
particular, enquanto que hoje é o inverso: cada grupo tote
mico alimenta-se dos demais totens e abstém-se dos seus. 
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F1c. 7 - Tipos de organiza~áo tot~mica na península do cabo York. 
(Segundo SHARP.) 

I - . Tipo k~uralaig; ~I - .Tipo yathaikeno; 111 - Tipo koko yao; IV - Tipo 
lJongand11; V - Tipo y1r yoront; VI - Tipo olkol; VII - Tipo okcrJdla· 

VIII - Tipo maithakudi; IX - Tipo laierdiJa. • 
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Esta observar;ao de Elkin é importante, porque mostra 
suficientemente bem que a organiza~ao hipotética dos wakel
bura é transformável em institui<;oes aranda, com ·a condi~ao 
somente·de inverter todos os termos: entre os aranda, os tot·ens 
nao sao pertinentes em rela~ao ao casamento, mas o sao a 
respeito da alimentar;ao: a endogamia totemica é possível, mas, 
nao, a endocozinha; entre os wakelbura, para os quais a endo
cozinha seria imperativa, a endogamia totemica parece ter sido 
objeto de urna proibi~ao particularmente rigorosa. Sem dúvi
da, trata-se de urna tribo extinta há muito tempo e sobre a 
qual as informa~oes sao contraditórias (comparar-se-á, a este 
respeito, a interpreta~ao de Frazer, vol. 1, p. 423, e a de 
Durkheim, p. 215, n.0 2). Mas, qualquer que seja a interpre
ta~ao retida, é surpreendente que subsista a simetria com as 
institui~oes aranda: a suposta rela~ao entre regras de casamento 
e regras de alimenta~ao aparece somente, ou como supl-'.: men
tar, ou como complementar. Ora, o exemplo dos cultos fang, 
femininos ou masculinos, mostrou-nos que se pode "dizer a 
mesma coisa" por meio de regras formalmente identicas, das 
quais, porém, somente o conteúdo é invertido. No caso das 
sociedades australianas, quando os alimentos "marcados" sao 
pouco numerosos, e mesmo quando se reduzem a urna única 
espécie, como acontece muitas vezes, a proibi~ao oferece o mé
todo diferencial de mais rendimento; mas, caso aumente o nú
mero de alimentos ."marcados" (fenómeno freqüente, como 
vimos nas pp. 110-112, nessas tribos do norte, que respeitam, 
além do próprio totem, os da mae, do pai e da avó materna). 
concebe-se muito bem que, sem que o espirito das institui~5es 
mude por isso, as marcas distintivas se invertem, e que, como 
na fotografia, o "positivo" possa ser melhor visto do que o 
"negativo", embora trazendo a mesma informa<;ao. 

Proibi~5es e prescri~5es alimentares aparecem, pois, como 
meios, teoricamente equivalentes, de "significar a significa~ao", 
num sistema lógico cujas espécies consumíveis constituem, no 
todo ou em parte, os elementos. Mas estes sistemas podem 
ser, eles próprios, de diferentes tipos, o que nos leva a urna 
segunda conclusao. Nada lembra o totemismo, entre os bosqui
manos, da África do Sul, que observam, entretanto, proibi~5es 
alimentares exigentes e complicadas. Pois o sistema funciona 
entre eles num outro plano. 

Toda ca~a morta com arco é proibida, soxa, até que. o 
chefe tenha comido um peda~o. A proibi~ao nao se aplica 
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ao fígado, que os ca~adores comem na hora, mas que perma
nece, em todas as .circu~stancias, soxa para as mulheres. Além 
dessa~ regras ?era~s, ex1stem so xª permanentes para tertas ca-

. tegonas func1ona1s ou sociais. Assim, a mulher do ca~ador 
pode, a~enas, comer a carne e a gordura superficial dos quar
tos tra~e1ros, as entranhas e as patas. Estes peda~os constituem 
a por~~º reservada as mulheres e as crian~as. Os adolescentes 
~ascuhn?s. tem direito a parede abdominal, aos rins, aos ór
gaos genital~ e as mamas; o ca~ador, ªº quarto dianteiro •::! as 
costelas, retiradas de urna das metades do animal. A part.e 
do ch~fe consiste num grand~ peda~o de cada quarto e de 
cada filé, e numa costeleta retuada de cada lado (Fourie). 

. A pr.imeira vista, nao s~ pode-imaginar um sistema que 
este1a ma1s afastado de uro sistema de proibi~oes totemicas .. E, 
entretanto, urna transforma~ao muito simples permite passar 
de um ~ outro: bast~· trocar urna etnozoologia por urna etno
anatom1a. O .totemismo estab_elece urna equivalencia lógica 
entre urna. s?c1edade de espéc1es naturais e um universo de 
~u~os soc1a1s; os bosquimanos estabelecem a mesma equiva
le.nc1a ~or~~I. mas entre ~s partes constitutivas de um orga
n~smo 1nd1v1?ual e as classes funcionais da sociedade, quer 
d1zer, da soc1edade considerada igualmente como organismo. 
Em cada caso, o corte natural e o cor~e so~ial sao homólogos; 
e a escolha de um corte numa ordem 1mphca a ado~ao de um 
cor~e correspondente no outro, pelo menos, como forma privi
legiada (1). 

O próximo_ capítulo será inteiramente consagrado a inter
pretar da mesma maneira, isto é, como o resultado de urna 
transform~~ao no seio do grupo, as rela~5es empuicamente 
observáve1s entre endogamia e exogamia. Contentar-nos-emos, 

(1) Com. efeito, as soc~e.dades ditas "totémicas" praticam também 0 
corte anatómico, mas o utihzam para praticar distin~<>es secundárias: as 
d<?_s subgrupos. dentro ?~s. grupos, ou dos individuos dentro dos grupos. 
~ao h~. po1s, 1ncompaub1hdade entre os dois cortes: é, acima de tudo, seu 
~esP:«llV? lugar numa hierarquía lógica que deve ser considerada como 
s1gn1ficat1va. Voltaremos a isto adiante, d. p. 204 . . 

Se, como assinala G. DIETERLEN (6), os dogon fazem correspondencia 
ent~e seus totens e: as partea ~? cor~ de um ancestre sacrificado, é pela 
ªP!•ca~o de um sistema class1f1catóno de alcanc.e intertribal. Por conse
gu1nte, os ag~pamentos totemicos, dentro de cada tribo, descobertos pela 
correspondencia. com as partes do corpo, já ~o. de fato, unidades de 
segunda categona. 
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portanto, aqui, com estabelecer a ligac;ao <leste problema com 
o qu~ acaba de ser estudado. 

Entre as regras do casamento e as proibi~oes alimentares, 
existe, primeiramente, um lac;o de fato. Tanto entre os tikopia 
da Oceania, quanto entre os nuer da África, o marido se abstém 
de consumir os animais ou as plantas proibidas a sua mulher, 
porque o alimento ingerido contribui para a forma~ao do es
perma: se o homem agisse diferentemente, no momento do 
coito, introduziria no corpo de sua .mulher o alimento proi
bido. (Firth /, pp. 319-320, Evans-Pritchard 2, p. 86.) A luz 
das observac;c5es anteriores, é interessante notar que os fang 
fazem raciocinio inverso: urna das múltiplas razoes invocadas 
como apoio da proibic;ao tocante ao interior das presas do 
elefante é que o penis poderia tornar-se tao flácido quanto as 
gengivas do paquiderme (que, parece, o sao particularmente). 

Por urna questao de respeito a seu marido, urna mulher 
observa também esta proibic;ao, senao poderia enfraquece-lo 
durante o coito. (Tessmann, pp. 70-71.) 

Ora, essas aproxima~oes só fazem ilustrar, em casos par
ticulares, a analogia muito profunda que, em toda parte, o 
pensamento humano parece conceber entre o ato de copular 
e o de comer, a tal ponto que um muito grande número de 
línguas os designam pela mesma palavra (1). Em yoruba, "co
mer" e "casar" se dizem por um único verbo, que tem o 
sentido geral de "ganhar, adquirir"; uso simétrico ao francés, 
que aplica o verbo consommer ao casamento e a refei~ao. 
Na língua dos koko yao da península do cabo York, a palavra 
kuta kuta tem o duplo sentido de incesto e de canibalismo, 
que sao formas hiperbólicas de uniao sexual e de consumi~ao 
alimentar: pelo mesmo motivo, a consumi<;ao do totem e o 
incesto se dizem da mesma maneira em P<;>nape; e, entre os 
~ashona e os matabele da África, a palavra totem tem igual
mente por sentido "vulva da irma", o que fornece urna verifi
ca~ao indireta da equivalencia entr~ copular e comer. 

Se a ingestao do totem é urna forma de canibalismo, com
preende-se que o canibalismo real ou simbólico possa ser o 
castigo reservado aos que violam - voluntariamente, ou nao 
- a proibic;ao: tal o cozimento simbólico do culpado, num 
forno, em Samoa. Mas, a equivalencia se verifica, de novo, 

(1) Para um exemplo sul-americano, particularmente demonstrativo, 
cf. HENRY, p. 146. 
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no uso paralelo dos wotjobaluk da Austrália, que comem, efe
tivamente, no seio do grupo totemico, o homem que cometeu 
o crime de raptar urna mulher proibida pela lei da exogamia. 
Sem procurar tao longe, nem invocar outros ritos exóticos, 
citaremos Tertuliano: "A gula é a porta da impureza." (De 
]ejuno, I) e Sao Joao Crisóstomo: "O jejum é o ~ome~o da 
castidade." (Homilía in Epistolam 11 ad Thessalonicenses). 

Poder-se-iam multiplicar ao· infinito essas aproxima~0es; as 
que citamos, a título de exemplo, mostram como é vao pro
curar estabelecer urna rela~ao de prioridade entre as proibi~oes 
alimentares e as regras de exogamia. O la~o entre as duas nao 
é causal, mas metafórico. Rela~ao sexual e rela~ao alimentar 
sao imediatamente pensadas como similitude, mesmo boje; 
para nos convencermos disso, basta referir-nos a cria~0es da 
gíria, tais como /aire. frire, passer a la casserole, etc. Mas qual 
é o motivo do fato e de sua universalidade ? ~qui, ainda, 
atinge-se o nivel lógico pelo empobrecimento semantico: o 
"menor" denominador comum da uniao dos sexos e da do 
que come e do que é comido, é que, um e outro, operam urna 
conjun~ao por complementariedade. 

"O que é privado de movimento é o alimento dos 
seres dotados de locomo~ao; os animais sem presas ser
vem de alimento aos que as tem, os privados de maos, 
aos que as possuem e o tímido é comido pela arrogante." 
(Leis de Man u, v. 30.) 

Se a equival~ncia, para nós a mais familiar e, sem dúvida, 
também a mais difundida no mundo, considera o macho como 
o que come e a femea como o que é comido, é preciso nao 
esquecer que a fórmula inversa se dá, muitas vezes, no plano 
mítico, no tema de vagina dentata que, de forma significa~iva, 
está "codificado" em tennos de alimenta~ao, isto é, em estilo 
direto (corroborando, assim, esta lei do pensamento mítico, 
de que a transforma<;ao de urna me~áfora se acaba numa me
tonimia). t possível, aliás, que o tema vagina dentata corres
ponda a urna perspectiva nao mais inversa e sim d'ireta, na 
filosofia sexual do Extremo-Oriente, onde, como o estabele
ceram os trabalhos de Van Gulik (1, 2), a arte da cama con
siste, essencialmente, para o hornero, em evitar que sua for~ 
vital seja absorvida pela rnulher e em tirar proveito próprio 
de tal risco. 
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Esta subordinar;áo lógica da semelhan~a ao contraste é 
posta bem em evidencia pelas atitudes complexas que obser
vam certos povos, ditos totemicos, em rela~áo as partes do corpo 
dos animais epónimos. Os tucuna do alto Solim5es, que tem 
urna exogomia "hipe.rtotemica" (os membros do da do tucano 
nao podem, nem se casar entre si. nem casar com um membro 
de um cla que tenha o nome de urna ave, etc.), consomem 
livremente o animal epónimo, mas respeitam ·~ reservam urna 
parte sagrada e utilizam outras como enfcites distintivos (Al
viano ). O animal totemico se decompoe, pois, em parte con
sumivel, parte respeitável e parte emblemática. Os elema do 
sul da Nova-Guiné observam, em relar;ao a seus totens, urna 
proibir;ao alimentar, muito estrita, mas e<1c.la da mantém um 
privilégio exclusivo sobre o uso ornamental do bico, das penas 
da cauda, etc. (Frazer, vol. n, p. 41 .) Nos do is casos, verifica-se, 
pois, urna oposi~áo entre partes· consumfveis e partes nao-con
sumíveis, homóloga a que existe entre as categorias de ali111e11 to 
e de emblema. Para os elema, esta oposi ~ao é assinalada por 
Uffi duplo exclusivismo, negativo Oll positÍ\'O: em fa ce da CS

pécie totemica, cada da se nbstém da carne, 1nas tnantém tis 
partes que · denotam os caracteres específicos. Os tucuna sao, · 
igualmente, exclusivos, sob o ponto de vista das partes distin
tivas, mas adotam, em rela\5o ;'t carne (pela q ual anima is 
especificamente distin tos, mas consu1nívcis, se parecem como 
alimentos) , urna a titudc con1um. O grupo das atitudes pode 
ser representado da seguinte maneira: 

Tucuna: 

Elema: 

1 
nao-cxclush10 

' ' '',.I 
proihic;áo 

(- ) 
' ' ' (partes consumí. 

veis e propric. 
dades comuns) 

1 
exclusivo 

' ' ' 
1 

pri.vilégio 
(+) 

' ' ' (partes náo-consu· 
míveis ';! prop rie
dades d istintivas). 

A pele, as penas, o bico, os dentes poden1 ser 1n e11s1.. por
que sao aquilo pelo que o animal cpé'>nimo e eu nos di feren
ciamos um do outro: esta diferen~a é assumida pelo hornero, 
a título de emblema, e para afinnar sua rela<;ao simbólica 
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.com o animal; enquanto que as partes consumí~ei~, portanto 
assimiláveis sao o indicio de urna consubstanc1ahdad·e real, 
mas que, ad contrário do que se imagina, a proibi~ao. a~imentar 
tem como verdadeiro fim negar. Os etnólogos 1nc1d1ram no 
erro de apegar-se, apenas, ao segundo aspecto,.º que os levou 
a conceber a rela~ao entre o hornero e .º.animal como un~
voca sob a forma de identidade, de af1n1dade ou de pa~t1-
cipa~ao. Com efeito, as coisas sao infini,tamente mais com
plexas: trata-se, entre a cultu;a e a natureza, de urna troca d~ 
similitudes por diferenr;as, sttuadas ambas ora entre os an•
mais, de um lado, ora entre os homens, do outro, ora entre .ºs 
anirnais e os borneos. 

As diferen~as entre os animais, que o hornem pode extrair 
da natureza e levar em conta de cultura (seja descrevendo-os, 
sob a forma de oposi~Oes e contrastes, porta~t~ conceptu~lizan
do-os, seja separando partes conc~et~s~ mas nao pereci~~1s: pe
nas, bicos, dentes - o que consutu1 igualmente urna abstra
~ao"), sao assumidas como emblem~s pelos grupos de homens, 
a fim de desnaturalizar suas própnas semelhan~as. E os mes
mos animais sao recusados como alin1ento pelos mesmos grupos 
de homens, ou <lito de outra forma: a semelhan~a en~re ? 
hornero e o animal, · resultante da possibilidade, para o pnmeJ
ro, de ~ssimilar a carne do segundo, é neg~<la, .ma~ somente 
enquanto se percebe que o partido inverso imphcana um re
conhecimento pelos homens, de sua natureza comum. É pre
ciso, portant~,· que a carne de qualquer espécie anim~l nao 
seja assimilável por qualquer grupo de homens q~e se1a. . 

Ora, está claro que a segunda opera~ao denva da ~rt
meira, .como urna conseqüeQcia possivel, mas nao necessána: 
~s proibi~Oes a~imentares ~áo ª~?mpanham sempre as cl~s
sifica~0es tot~mtcas e lhes sao log1camente subordinadas .. Nao 
levantai:ri, pois, urn problema cm separado . . se, por meJo da.s 
proibi~(>es alimentares, os homens negam urna na!ureza an.1-
mal real a sua humanidade, é porque lhes é pr~c1so ass?~tr 
os caracteres simbólicos, com o auxilio dos qua1s eles d1st1n
g~em os animais un~ dos ?u~ros (e que. lhes. fornecem um 
modelo natural de d1ferenc1a~ao ), para cnar d1feren~as entre 
eles. 



CAPÍTULO 4 

Totem e casta 

A permuta das mulh.eres e a permuta dos alimentos sao 
meios de garantir o encaixe recíproco dos grupos sociais, ou 
de tornar manifesto esse encaixe. Compreende-se, portanto, 
que, em se tratando de procedimentos do mesmo tipo (geral
mente concebidos, aliás, como dois aspectos do mesmo proce
dimento ), eles possam ser, conforme os casos, seja simultanea
mente presentes e acumulando seus efeitos (os dois no plano 
real, ou um apenas no plano real e o outro num plano simbó
lico), seja alternativamente presentes, só um tendo, entao, a 
carga total da fun~ao ou a de representá-la simbolicamente, se 
se encontra assegurada de outra forma, como se pode produ
zir, também, na ausencia dos dois procedimentos: 

"Se ( ... ) se encontra a exogamia juntamente com 
o totemismo num povo, é que esse povo houve por bem 
aprofundar a coesao social, já estabelecida pelo tote
mismo, nela adaptando, ainda, um outro sistema, que 
se junta ao primeiro pelo fator do parentesco físico e 
social e dele se distingue, sem a ele se opor, pela eli
mina~ao do rarentesco cósmico. A exogamia está apta 
a representar este mesmo papel nas sociedades gerais, 
constituidas e1 l outras bases que as do totemismo; tam-· 
bém a distribui~ao geográfica das duas institui~oes nao 
coincide senao em, apenas, alguns pontos do globo." 
(Van Gennep., pp. 351-352.) 

Entretanto, sabe-se que a exogamia nunca está inteiramente 
ausente, pois a perpetua~ao do grupo se faz, inelutavelmente, 
por intermédio das mulheres, e as permutas matrimoniais sao 
as únicas a que corresponde sempre tim conteúdo real, mesmo 
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se a forma particular com que cada sociedade as organiza, ou 
concebe seu mecanismo, permite nelas introduzir, em doses 
variáveis, um conteúdo simbólico. Para as permutas alimen
tares é diferente: as mulheres aranda é que geram filhos, 
mas os homens aranda limitara-se a imaginar que seus ritos 
provocam a multiplica~ao das espécies totemicas. Num caso, 
trata-se, portanto, primeiro de urna forma de fazer, mesmo 
se é descrita por meio de urna linguagem convencional, que 
em troca lhe impoe suas limita~oes; no outro, trata-se, apenas, 
de urna maneira de falar. 

Seja como for, os exemplos de acumula~ao tém, particular
mente, prendido a aten~ao, porque a repeti~ao do mesmo es
quema, em dois planos diferentes, lhes dava mais consistencia 
e os fazia parecer mais simples. Estas razoes, principalmente, 
levaram a definir o totemismo pelo paralelismo entre as proi
bi~oes alimentares e as regras de exogamia e a fazer dessa su
plemen tariedade de usos um fenómeno privilegiado. Há casos, 
entretanto, em que a rela~ao nao é suplementar, mas comple
mentar, e os · costumes matrimoniais e os costumes alimentares 
mantem, entao, entre si, urna rela~ao dialética. Manifestamen
te, esta forma pertence também ao m~smo grupo. Ora, é ape
nas ao nivel do grupo, e nao ao de tal ou qual transforma~ao, 
arbitrariamente isolada, que as ciencias ~umanas podem en
contrar seu objeto. 

Em um capítulo anterior, citamos o testemunho de um 
botAnico, que atestava a extrema pureza dos tipos de sementes 
na agricultura dos povos ditos primitivos, especialmente entre 
os indios da Guatemala. Ora, sabe-se, por outro lado, que, 
nessa regiao, reina verdadeiro terror as permutas agrícolas: 
urna sementeira transplantada pode levar consigo o espirito 
da planta, que desaparecerá do lugar de origem. Pode-se, por
tanto, trocar as mulheres, ao mesmo tempo que recusar-se a 
permutar as sementes. O caso é freqüente na Melanésia. 

Os insulares de Dobu, a sudeste da Nova-Guiné, dividem
se em linhagens matrilineares, susu. Marido e mulher, que 
provém, obrigatoriamente, de susu diferentes, trazem, cada 
um, seus inhames de semeadura, e os cultivam em canteiros se
parados, que se nao mistur~m nunca. Nao há salva~ao para 
aquéle que nao possui suas próprias sementes: urna mulher 
desprovida delas nao encontraría com quem casar e seria re
duzida ao estado de pecadora, ladra ou mendiga; por outro 
lado, a semente que nao viesse do susu nao genninaria, por· 
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que a agricultura só é possível gra~as a magia herdada do tio 
materno: é o ritual que engrossa os inhames. 

Estas precau~oes e estes escrúpulos baseiam-se na cren~a 
de que os inhames sao pessoas: 

"Eles tem filhos, como as mulheres ... " A noite, eles pas
seiam; espera-se a sua volta para colhe-los. Daí a regra de 
que é preciso nao arrancá-los demasiado cedo: os inhames po
deriam nao ter ainda voltado. De onde, também, a convic~áo 
de que o cultivador feliz é um mágico, que soube incitar os 
inhames de seus vizinhos a se mudarem e a se estabelecerem em 
sua horta. O hornero que faz urna bela colheita é tido como 
um ladrao de sorte. (Fortune 2.) . 

Cren~as do mesmo tipo existiram na própria Fran~a, até 
urna época recente: na ldade Média, punia-se com a morte 
"a feiticeira que sujasse ou danificasse o trigo; que, pela F~d
ta~ao do salmo Super aspide.m ambulabis, esvaziasse os campos 
de seus graos para guarnecer instantaneamente seu ce leiro 
desse bom trigo". E nao há muito te1npo que," em Cubjac, 
no Périgord, urna invoca~ao mágica assegurava a quem a pro
nunciasse urna boa provisao de rabanetes: "Que os de nossos 
vizinhos sejam grossos como os graos de milho mi údo, o de 
nossos parentes, como graos de trigo, e os nossos, como a ca
be~a do boi Fauvel !"· (Rocal, pp. 164-165.) 

Ora, reserva feita a exogamia mínima resultante de graus 
proibidos, as sociedades camponesas européias observavam urna 
estrita endogamia local. E é significativo que, em Dobu, urna 
endoagricultura exacerbada possa aparecer como a compen
sa~ao simbólica de urna exogamia de linhagem e de · aldeia, 
praticada com repugnancia, senao inesmo com pavor: a des
peito de urna endogamia geralmente assegurada ao nível da 
localidade - que compreende de 4 a 20 aldeias vizinhas -
o casamento, mesmo numa aldeia próxima, é considerado como 
capaz de colocar um hornero a disposi~ao de assassinos •:! fei
ticeiros, e este considera sempre sua mulher como urna mágica 
virtual, pronta a enganá-lo com os amigos de inf~ncia e a 
destruí-lo e aos seus. (Fortune 2.) Num caso desse genero, 
a endoagricultura aprofunda urna tendencia latente a endo
gamia, a nienos que exprima, simbolicamente, a hosti1idade 
em rela~ao as regras de urna exogamia precária, observadas 
de má vontade. A situa~ao é simétrica e inversa da que pre
valece na Austrália, onde as proibi~oes alimentares e as regras 
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exógamas se refor~am mutuamente e, como vimos, de forma 
mais simbólica e nitidamente conceptualizadas nas sociedades 
patrilineares (onde as proibic;óes alimentares sao flexíveis e 
formuladas, de preferencia, em termos de metades, isto é, num 
plano já abstrato e que se presta a urna codifica~ao binária 
por pares de oposi<;óes), mais literal e concreta nas sociedades 
matrilineares (onde as proibi<;óes sao estritas e enunciadas em 
termos de das, de que se pode, muitas vezes, duvidar que pro
venham de conjuntos sistemáticos, levando em conta os fatores 
históricos e demográficos, que devem ter representado, na sua 
genese, um papel determinante). 

Fora destes casos de paralelismo, positivo ou negativo, exis
tem outros em que a reciprocidade dos grupos sociais se ex
prime unicamente num plano. As regras do casamento dos 
ornaba estao formalizadas de modo muito diferente do dos 
aranda: em vez de, como entre estes últimos, a classe do cón
juge ser determinada com precisao, todos os clas, que nao sao 
expressamente proibidos, sao permitidos. No plano alimentar, 
entretanto, os omaha possuem ritos muito próximos do inti
chiuma (1) : o milho sagrado é confiado a guarda de deter
minados clas, que o distribuem, anualmente~ aos outros, para 
vivificar suas sementes (Fletcher e La F1esche). Os clas tote
micos dos nandi de Uganda nao sao exógamos; mas esta "nao
funcionalid~de" ao nível das permutas matrimoniais acha-se 
compensada por um extraordinário desenvolvimento das pr<?i
bi~oes clanicas, nao apenas no plano alimentar, mas também 
nos das atividades técnicas e económicas, do vestuário e dos 
impedim~ntos do casamento resultantes de tal ou qual detalhe 

· da história pessoal do cónjuge proibido (Hollis). É .impossí
vel elaborar um sistema dessas diferenc;as; as separa~oes reco
nhecidas entre os grupos parecem, antes, resultar de .urna pro
pensao para acolher todas as flutua~óes estatísticas, o . que, de 
outra forma e noutro plano, é também o método posto em 
prática pelos sistemas chamados "crow-omaha" e pelas socie
dades ocidentais contemporaneas, para assegurar o equilibrio 
global das permutas matrimoniais (2). 

Esta emergencia de métodos de ar¡icula~ao, mais comple
xos do que os que resultam apenas das regras de exogamia, 

(1) Cf. infra, p. 260. 
(2) Certo ou errado, RADCLIFFE-BROWN (J, pp. 32-33) trata o sistema 

de parentesq> dos nªndi com9 um si$tema ornaba. 
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ou das proibi~oes alimentares, ou mesmo dos dois juntos, é 
particularmente surpreendente no caso dos baganda (aparen
tados aos nandi), porque parecem ter acumulado todas as mo
dalidades. Os baganda eram divididos, aproximadamente, em 
40 clás, kika, que tinham, cada um, um totem comum, miz.ira, 
cuja consumi~ao era proibida, em virtude de urna regra de 
racionamento alimentar; privando-se do alimento totemico, 
cada clá o deixa disponível, em maior quantidade, para os 
outros das; é a contrapartida modesta da pretensao australiana 
de que, sob a condi~ao de abster-se também, cada cla possui 
o poder de multiplicá-lo. 

Como na Austrália, cada cla se qualifica por seus Ia~os 
com um território que, entre os baganda, é geralmente urna 

. colina. Enfim, ao totem principal junta-se um totem secundá
rio, kabiro. Cada cla baganda define-se, portanto, por dois 
totens, proibi~oes alimentares, domínio territorial. A que se 
juntam prerrogativas, tais como a elegibilidade de seus mem
bros para a r.ealeza e para outras dignidades, o fornechnento 
das esposas reais, a confec~ao ou a guarda dos emblemas ou dos 
utensílios reais, obriga~5es rituais consistentes em prover de 
alimentos os outros clas; especializa~oes técnicas: o cla do co
gumelo, só ele, fabrica corti~a batida, os ferreiros provem todos 
do da da vaca sem cauda, etc.; enfim, certas proibi~5es (as 
mulheres do cla nao podem gerar filho varao de sangue real) 
e o uso de nomes próprios reservados (Roscoe). 

• 
Em casos <leste genero, nao se sabe mais de que tipo de 

sociedade se trata: incontestavelmente, os das totemicos dos 
baganda sao também castas funcionais. A primeira vista, en
tretanto, nada parece mais oposto que estas duas formas ins
titucionais. Habituam0:-nos a associar os grupos totemicos as 
civiliza~5es mais "primitivas", enquanto que as castas nos apa
recem como o caso de sociedades muito evoluídas, que até, as 
vezes, conheceram a escrita. Enfim, urna sólida tradi~ao liga 
as institui~5es totémicas as formas mais estritas de exogamia; 
mas, se convidássemos um etnólogo a definir o conceito de 
casta, é quase certo que ele se referiria, primeiro, a reg11 de 
endogamia. 

Poderíamos, portanto, surpreender-nos de que os mais 
antigos observadores das sociedades australianas tenham, entre 
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1830 e 1850, mais ou menos, muitas vezes empregado o termo 
"casta", para designar as classes matrimoniais de cuja fun~ao 
entretanto, vagamente suspeitavam. (Thomas, pp. 34-35.) :t 
preciso nao desdenhar essa~ intui~?es, q_ue preservam o fre~c.?r 
e a vivacidade de urna reabdade a1nda intacta e de urna v1sao 
nao alterada pelas especula~5es teóricas. Sem abor~ar aqui a 
fundo o problema, está. claro que, so~ o ponto d~ vuta super
ficial, há certas analog1as entre as tnbos australianas .e ~s so
ciedades de castas; cada grupo exerce urna fun~ao espec1ahzada, 
indispensável a coletividade em seu con junto, e complementar 
a fun~oes atribuidas a outros grupos. 

Isso é particularmente nítido no caso das tribos cujos 
clas, ou metades, sao ligados por urna regra de reciprocidade . 
Entre os kaitish e os unmatjera, vizinhos setentrionais dos aran
da, um individuo que colhe graos silvestres no território d? 
grupo totemico, de que esses graos sao o epónimo, deve s~h
citar ªº chefe permissao para come-los. Cada grupo tote~ICO 
é abrigado a fornecer, aos outros .grupos, a planta ou o an1~al, 
de cuja "produ~ao" ficou especialmente encarregado. As.siro, 
um ca~ador solitári?, do cla do emeu, nao p~de. tocar neste 
animal. Mas, se esuver acompanhado, tem o d1re1to, até mes
mo o dever, de matá-lo e de oferece-lo aos ca~adores de outros 
clas. Inversamente, um c~~ador solitário, do cla ~a água, tem 
o direitó de beber, se está com sede, mas, se esuver acompa
nhado, lhe é necessário receber a água de um membro da 
metade alterna da sua, de preferencia um cunhado. (Spencer 
e Gillen, pp. 159-160.) Entre os warramunga, cada ~upo to
temico é responsável pela multiplica<;ao de urna espéc1e vegetal 
ou animal determinada, e de sua obten~ao pelos outros grupos: 
"Os membros de urna metade ( ... ) encarregam-se ( ... ) das 
cerimonias da outra metade, cuja finalidade seja aumentar seu 
próprio abastecimento." Tanto entre os walpari, quanto en!re 
os warramunga, as proihi<;óes totemicas secundárias (que atl_!l· 
gem o totem materno) sao suspensas se o alimento em questa~ 
é obtido por intermédio de um homem da outra metade. Ma1s 
geralmente e para um totem qualquer, distinguem-se. os grupos 
que nao o consomem nunca (porque é seu próprio totem), 
grupos que o consomem se o obtem por intermédio de outro 
grupo (como para os totens maternos),_ enfim, gi:upos que o 
consomem livremente e em qualquer cucunstanc1a. Dá-se o 
mesmo com os lugares de água sagrados: as mulheres lá nao 
vao nunca, os homens nao-iniciados vao, mas nao bebem, cer-
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tp~ grupos vao e bebem, sob a condi~ao de que a água lhes 
se1a apresent~da por membros de outros grupos que, por ~ua 
vez, bebem hyremente. (Spencer e Gillen, p. 164.) Esta de
pendé!1cia recíproca já é manifesta no casamento que, como 
~adchffe-Brown dem~nstrou . para a Austrália (mas poder-se-ia 
d1zer o _mesmo de mu1tas outras sociedades clanicas, por exen~ 
plo o~ rroqueses) estava baseado nos fornecimentos recíprocos 
de _alimento vegetal (feminino) e de alimento animal (mas
culino): nest~ casos, a familia conjuga! aparece como urna 
sociedade em miniatura, de duas castas. 

. A diferen~a é, portanto, menor do que par·ece, entre so
c1ed~des qu~, como alg~ma~ t~ib?S australianas, consignam urna 
fun~ao mág1co-econ6m1ca d1st1nt1va aos grupamentos totemicos, 
e, por exemplo, os bororos do Brasil central, entre os quais 
a ~esi:na fun~ao d_e "liberta~ao" dos produtos de consumo -
an1ma~s ou ve~ta1s - é reservada a especialistas, que a assu
mem ei;n rela~ao a t_odo o grupo (Colbacchini). Somos, · assim, 
conduz1dos a suspe1tar do caráter radical da oposi~ao entre 
castas endó~amas _e grupos t?temic_?s exó~amos: estes dois tipos 
extremos nao terao entre s1 rela~oes cu1a natureza aparecería 
melhor se puqéssemos demonstrar a existencia de formas in
termediárias ? 

Em outro trabalho (6), insistimos num caráter, fundamen
tal a no~o ver, d~s institui~0es ditas totemicas: invocam urna 
homología,_ nao entre grupos sociais e espécies naturais, mas 
entre as d1feren~as que se manifestam, de um lado, ao nivel 
dos gr~pos, do outro, ao nível das espécies. Estas institui~oes 
se .ba~1am, portai;ito, no postulado de urna homología entre. 
doas sistemas de dtferenfas, situados um na natureza, o outro, 
na ~ul~ura. Designando as rela~0es de homología por tra~os 
vertica1s, urna "estrutura totemica pura" pod~ria, entao, ser 
representada assim: 

~ espécie 3 ~ .. .. espécie n 
1 - 1 
~ ... grupo 3 ~ .. . . grupo n 

NATUREZA: espécie 1 ~ espécie 2 
1 

CULTURA:· · 'grupo 1 ~ grupo 2 

Esta estrutura seria profundamente alterada se, as homo
logias entre rela~oes fos~m acrescentadas homologias entre ter
mos, ou se - da.ndo ma1s um passo - se deslocasse, das rela~oes 
aos termos, 

1 
o sistema global das homologías: 
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NATUREZA: espécie 1 ~ espécie 2 P" espécie 3 ;ri" 

1 1 1 
CULTURA: grupo 1 ~ grupo 2 ~ grupo 3 ~ 

esi>'cie n 
1 

grupo n 

Neste caso, o conteúdo implícito. da estrutura nao será 
mais que o da 1 difere do cla 2, como, por exemplo, a águia 
do urso, mas que o clá 1 é como o urso, e o cli 2, como a 
águia; isto é, que a natureza do cla 1 e a natureza do cli 2 
serao postas, isoladamente, em causa, em lugar da rela~ao for
mal entre os dois. 

Ora, a transforma~ao, cuja possibilidade teórica acabamos 
de entrever, pode ser, algumas vezes, diretamente observada. 
Os insulares do estreito de Torres tem clis totemicos, cujo nú
mero, em Mabuiag, está na ordem da trintena. Esses clis exó
gamos e patrilineares estavam agrupados em duas metades, qu'.! 
compreendiam, respectivamente, os animais terrestres e os ani
mais marinhos. Em Tutu e em Saibai, esta divisao correspon
día, parece, a urna divisao territorial, no interior da aldeia. 
Na época da expedi~ao de A. C. Haddon, esta estrutura já 
estava num estado de decomposi~ao avan~ada. Apesar disso, 
os indígenas tinham o sentimento muito vivo de urna afini
dade física e psicológica entre os homens e seus totens, e da 
obriga~ao, correspondente a cada grupo, de perpetuar um tipo 
de conduta: os das do casuar, do crocodilo, da cobra, do tu
barao e do peixe-martelo tinham urna natureza belicosa, os 
da arraia, da arraia espatulada e da remora eram tidos como 
pacíficos. Do cla do cao, nada se podia afirmar, pois os caes 
tem um caráter instável. Tomavam-se os homens do crocodilo 
por fortes e impiedosos, supunha-se que os do casuar tivessem 
pernas compridas e fossem excelentes .corredores. (Frazer, vol. 
11, pp. 3-9, citando Haddon e Rivers.) Seria interessante saber 
se essas cren~as sobreviveram a organiza~ao antiga, como ves
tigios, ou se elas se desenvolveram a par da decomposi~ao das 
regras de exogamia. 

O fato é que se observam cren~as semelhantes, se bem 
que desigualmente desenvolvidas, entre os índios menomini da 
regiao dos Grandes Lagos, e, mais ao norte, entre os chippewa. 
Neste último grupo, consi<lerava-se que os componentes ·do cla 
do peixe viviam muito, tinham cabelos finos ou raros: supu
nha-se que todos os calvoo., eram membros des te cla. Ao con
trário, os membros do cla do urso se distinguiam por longos 
cabelos, negros e espessos, que nao encaneciam com a idade, 
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e pelo temperamento colérico e combativo. Atribuía-se ao cla 
do grou voz estridente e era dele que provinham todos os ora
dores da tribo. (Kinietz, pp. 76-77.) 

Paremos u1n instante, para considerar as implica~Oes teó
ricas de tais especula~oes. Quando a natureza e a cultura sao 
concebidas como dois sistemas de diferen~as, entre os quais 
existe urna analogia formal, é o caráter sistemático, próprio 
de cada dominio, que se a cha colocado no primeiro plano. Os 
grupos sociais se distinguem uns dos outros; mas permanecem 
solidários como partes de um todo, e a lei da exogamia oferece 
o meio de conciliar esta oposi~áo equilibrada entre a diver
sidade e a unidade. Mas, se os grupos sociais sao encarados, 
menos sob o angulo de suas rela~oes recíprocas na vida social, 
do que cada um por si, em rela~ao a urna realidade de outra 
ordem que a ordem sociológica, entao se pode prever que o 
ponto de vista da diversidade se imporá sobre o da unidade. 
Cada grupo social tenderá a formar um sistema, nao mais 
com os outros grupos sociais, mas com certas propriedades di
ferenciais, concebidas como hereditárias, e esses caracteres ex
clusivos dos grupos tornarao mais frágil sua articula~ao soli
dária, dentro da sociedade. Na medida em que cada grupo 
procure definir-se pela imagem que se faz de um modelo na
tural, tornar-se-lhe-á cada vez mais difícil, no plano social, 
manter suas liga~Oes com os outros grupos e, muito especi~J
mente, de permutar com eles suas irmas e suas filhas, já que 
ele estará inclinado a considerá-las como pertencendo a urna 
"espécie" particular. Duas imagens, urna social, outra natural, 
e, cada urna, por sua conta, articulada consigo mesma, serao 
substituidas por urna imagem sócio-natural única, mas reta
lhada (1): 

NATUREZA: espécie 1 

CULTURA: grupo 1 

espécie 2 

grupo 2 

espécie 3 

grupo 3 

espécie n 

grupo n 

(1) Objetar-se-á, talvez, que no trabalho citado anteriormente (6), 
contestamos que o totemismo pudesse ser interpretado na base de uma 
analogía direta entre grupos humanos e espécies naturais. Mas essa,crftica 
era dirigida contra urna teoría formulada pelos etnólogos, enquanto que, 
aqui, se trata de urna teoria indígena - explícita ou implícita - mas que, 
precisamente, corresponde a institui~óes que os etnólogos se recusariam a 
classificar como totémicas. 

ranrois Clouet - retrato de Elii.abeth da . .f uslria 



h1afa tlingít, para matar 

TOTEM E CASTA 143 

Bem entendido, é unicamente pela como<lidade da expo
si~ao, e porque este livro é consagrado a ideologia e as superes~ 
truturas, que parecemos dar a estas urna espécie de prioridade. 
Nao pretendemos, absolutamente, insinuar que transforma~oes 
ideológicas gerem transforma\oes sociais. A ordem inversa é a 
única verdadeíra: a concep~ao que os homens tem das rela~é>es 
entre natureza e cultura é fun\áo da maneira pela qual se 
modificam suas próprias rela\óes sociais. Mas, sendo aqui nos
so objetivo esbo\ar urna teoria das superestruturas, é inevitável, 
por questao de método, que lhes demos urna aten\ªº privile
giada, e que pare\amos pór entre parenteses, ou colocar em 
lugar subalterno, os fenómenos de maior relevancia que nao 
figuram no nosso programa atual. Entretanto, nao estudamos 
senáo as sombras que se perfilam no fundo da caverna, sem 
esquecer que só a aten\áo a elas prestada !hes confere urna 
apar~ncia de realidade. 

Dito isto, arriscamo-nos menos a ser mal compreendidos 
ao resumir o que precede como a exposi~ao das transforma<;óes 
conceptuais que marcam a passagem da exogamia a endogamia 
(passagem que é, evidentemente, possível nos dois sentidos). 
Algumas das tribos algonquim, pelo menos, das quais provem 
nossos últimos exemplos, tinham urna estrutura clanica hie
rarquizada, da qua! podemos suspeitar devesse trazer algum 
embara<;o ao funcionamento de urna exogamia formulada em 
termos igualitários. Mas é no sudeste dos Estados Unidos da 
América, nas tribos do grupo lingüístico muskogi, que se obser
va a mais nítida das formas institucionais híbridas, a meio 
caminho entre os grupos totemicos e as castas, o que explica, 
aliás, a incerteza que reina sobre seu caráter endógamo ou exó
gamo. 

Os chickasaw eram, talvez, exógamos no nível dos clás e 
endógamos no das metades. Estas ofereciam, em todo caso, 
o caráter, notável para estruturas <leste tipo, de um exclusi
vismo que confinava com a hostilidade recíproca: a doen~a e 
a morte eram, muitas vezes, atribuidas a feiti~aria da gente da 
metade oposta. Cada metade celebrava seus ritos num isola
mento ciumento; os membros pa outra metade que deles fósse 
testemunha poderiam ser punidos com a morte. A mesma ati
tude existía entre os creek; no nivel das metades, lembra, de 
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forma surpreendente, a que entre os ~randa pre~alec.~a no 
nivel dos grupos totemicos: cada um praucava seus ntos e~tre 
si", se bem que o beneficio fosse apenas "para os outros , ? 
que demonstra bem, seja dito de passagem, que endo-praxu 
e exo-praxis nao sao nunca definíveis separadamente e no abso
luto, mas, apenas, como aspectos complementares de u1na re
la<;fio ambigua a si e a outre111, como ~organ de1nonstrou 
contra McLennan. As metades, que serv1am, provavehnente, 
para formar os ca~pos opost~~· quando das. compet'.~~s. d~.~
portivas, era1n consideradas chlerentes pelo upo de lesidenu.1 
e pelo temperamento: urna, guerreira, prefería campo abcrta; 
outra, pacífica, permanec~a no fundo d.os bos')ues. Pode ser 
que as metacles tenha1n ~ido também ~1crarqu1zadas, c?.1no o 
sugerem os termos, que, as vezes, lhes sao aplicados, de. gente 
das belas residencias" e de "gente dos fasebres". Todavrn, estas 
cliferent;as hien\rquicas, psíquicas e funcionais !'1.ª~ifestav:-in1-se 
sobretudo, no nivel dos das, ou de suas subd1v1soes en1 luga
rejos. Nas evoca<;5es indígenas do passa<lo, tor?atn, constan
temente, como um [e.imotiv, estas fé>rmulas aplicadas a rada 
cla ou lugarejo: "eram pessoas 1nuito especiais ( ... ) nfio :;: 
pareciam com os outros ( ... ) tinham usos e cost~me~ so 
deles ( ... ) " Estas particularidades depend iam das ma1s d1v~r
sas ordens: lugar dé morada, ativiclade econc>1nica, vestuáno, 
alimenta~ao, aptid5es e gostos. 

Conta-se que o povo do urso lavado1: ~ alimenta~·a ~le 
peixe e de frutos selvagens; que o <lo puma v1v1a n~s montanh,ts, 
evita,·a a água, de que tinha muito i:'edo, e com1a, .sobretuclo, 
ca~a. O povo do gato selvage1n clorm1a durante o. d1a e cac;a\'a 
a noite, porque era dotado de vista penetrante; int~ress.'.tva-sc 
pouco pelas mulhere~. O da av_e ~cordava antes do d1a: pare
ciam-se com as aves nisto que nao 1ncomoclavam os outros ( ... ) 
cacla um tinha urna forma de espírito particular, assim como 
cxistem muitas espécies de aves". Diziam-no políga1110, pouro 
afeito ao trabalho, vivendo bem e dotado de numerosa prole. 

O povo da raposa vermelha era ~o~posto .el: ladroes p~o
fissiona1s, apaixonados pela independencia, e viv1a no cora~ao 
das florestas. Nómades e impreviclentes, os "iska errantes" nao 
deixavam por isso de gozar de boa saúde "porque na~ gostavam 
de cansar-se". Moviam-se indolentemente, persuadidos ,de ter 
a vida <liante de si· homens e mulheres cuidavam pouco de seus 
cabelos e negligen~iavam sua aparencia; viviam como mendigos 
e pregui~osos. Os habitantes clo lugarejo do Poste-de-Carvalho-
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Curvado, situado na floresta, eram de temperamento instável, 
pouco vigorosos, dados a dan~a, sempre ansiosos e preocupados; 
eram uns "levanta-cedo" e uns desajeitados. No lugarejo de 
Alto-Celeiro-de-Milho, as pessoas eram estimadas, apesar <le 
seu orgulho: bons jardineiros, muito trabalhadores, mas ca~:t
dores mediocres, permutavam seu milho por ca~a. Diziam-nos 
francos, cabe<;udos, expertos em predizer o tempo. Quanto :'1s 
cabanas do lugarejo Mofeta-Vermelha, eram todas subterr:\
neas.. . (Swanton 2, pp. 190-21~.) 

Estas informa~óes foram recolhidas numa época em que 
as institui~óes tradicionais nao existiam senáo na lembran~a dos 
velhos informantes, e está claro que, por um lado, sao contos 
da carochinha. Nenhuma sociedade poderia, a este ponto, per
mitir-se "iludir a natureza", ou, entáo, se cindiria em urna 
multidáo de bandos, independentes e hostis, cada um dos quais 
contestaria aos outros a quali<lade humana. Os testenu1nh~s 
recolhidos por Swanton sao· mitos sociológicos, tanto e ma1s 
que informa<;óes etnográficas. Contudo, sua riqueza, as seme
lhan<;as que apresentam entre si, a uni<ladc <lo esquema que 
os inspira, a existencia de testemunhos do mesmo tipo, que 
provem <le grupos vizinhos, tudo sugere que, mesmo que as 
institui<;óes reais tenham sido muito diferentes, ternos lá,, pelo 
menos, urna forma <le modelo conceptual <la sociedade chicka
saw, que apresenta o enorme interesse de evocar urna sociedade 
<le castas, se bem que os atributos das castas, e suas rela~5es, 
aí se encontrem codificados com referencia a espécies naturais, 
portanto, a semelhan~a ele grupos totemicos. Aliás, as supostas 
rela<;óes entre os das e seus epónimos estao de acordo com as 
que se encontram nas sociedades "totemicas" do tipo clássico: 
quer o clá descenda do animal, quer um anoestre hu1nano do 
clá tenha, nos tempos míticos, contraído urna alian<;a com ele. 
Ora, estas sociedades, que pelo menos sao encaradas romo sen
clo compostas por castas "naturais", isto é, nas quai~ a cultura 
é concebida como proje<;áo ou reflcxo da natureza, forma1n 
charneira entre as sociedades que os autores clássicos utilizaram 
para ilustrar sua concep~áo do totemismo (tribos das planícies 
e tribos do sudoeste) e as sociedades como as dos natrhez, <JUC 
oferecem um dos raros exemplos de vercla<leiras castas que se 
conhecem na América do Norte. 

Estabelecemos, assim, que nas duas terras clássicas do su
posto totemismo, as institui~óes, definidas por referencia a f:!ssa 
no~áo enganadora, podiam, como na Austrália, ser também ca-
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'racterizadas sob um ponto de vista funcional, ou, como na 
América, dar lugar a formas, ainda concebidas no modelo dos 
grupos totemicos, se bem que funcionem, principalmente, como 
castas. 

Transportemo-nos, agora, para a india, terra clássica tam
bém, mas de castas. Verificaremos que, ao tomar contacto com 
elas, as institui~oes reputadas totemicas sofrem urna transfor
ma~ao simétrica e inversa da que as afeta na América: em vez 
de as castas serem concebidas de aéordo com um modelo natu
ral, aqui sao os grupos totemicos que sao concebidos de acordo 
com uro modelo cultural. 

As denomina~oes totemicas encontradas em algumas tri
bos de Bengala, sao, na maioria, de origem animal ou vegetal. 
É o caso dos 67 totens arrolados entre os oraon de Chota Nag· 
pur, coro exce~ao do ferro, do qual, por falta de poder pres
crever-lhe utilmente o consumo, proibiram o contacto com os 
lábios e com a língua: esta proibi~ao é, pois, ainda formulada 
em termos que a aproximam de urna proibi~ao alimentar. En
tre os munda da mesma regiao, 340 clas exógamos recenseados 
tem, na maioria, totens animais e vegetais, cu jo consumo é 
proibido. Entre~anto, notam-se já totens de natureza diferen
te: lua cheia, luar, arco-íris, mes do ano, dia da semana, bra
celete de cobre, varanda, sombrinha, profissóes ou castas, como 
as de cesteiro, de carregador de tocha. (Risley, vol. n e Apen
dice.) Mais a oeste, os 43 nomes de clas dos bhil dividem-se 
em 19 vegetais, 17 animais e 7 relacionados com objetos: pu
nhal, vaso quebrado, aldeia, bastao espinhento, bracelete, ar
gola de tornozelo, peda~o de pao. (Koppers, pp. 143-144.) 

É indo para o sul que se observa, principalmente, a in
versao das rela~oes entre espécies naturais e objetos ou produ
tos manufaturados. Os clas dos devanga, casta de tecelóes de 
Madras, trazem nomes dos quais poucos sao de plantas e quase 
nenhum de animal. Em compensa~ao, encontram-se os seguin
tes nomes: leite coalhado, estábulo, moeda, represa, casa, coli
rio, faca, tesouras, barco, lampada, roupas, roupa feminina, cor
da para suspender vasos, arado velho, monastério, pira fune
rária, telha. Os kuruba, de Mysore, tem arrolados 67 clas exó-· 
gamos coro nomes de animais e de vegetais, ou designados como 
segue: carro, ta~a de beber, prata, sílex, novelo de 1inha, 
bracelete, ouro, anel de ouro, picareta, bordadura colorida da 
roupa, bastao, coberta, medida, bigode, ofício de tecer, tubo 
de bambu, etc. (Thurston, vol. n, pp. 160 sq., vol. 1v, p. 141.) 
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Poderia ser que o fenómeno fosse mais periférico do que 
meridional, porque se é tentado a evocar, a seu respeito, o pa·
pel mítico atribuído a objetos manufaturados: sabre, faca, lan
~a, agulha, pilar, corda, etc., por certas tribos do sudeste da 
Asia. Seja como for, na india, os objetos manufaturados, que 
servem para as denomina~óes clanicas, recebem homenagens 
especiais, como as plantas e os animais totemicos: quer lhe 
rendam uro culto, por ocasiao dos casamentos, quer o respeito, 
que lhes devotam, apresente urna forma bizarra e específica: 
assim, entre os bhil, para o cla do vaso quebrado, a obriga~ao 
de recolher os fragmentos de lou~a de certo tipo e de lhes 
dar urna sepultura. Certo frescor de inven~ao parece, as vezes, 
perceptível: o Arisana gotram dos karuba leva o nome da 
Curcuma longa; mas, como seria embara~oso - dizem - pri
var-se de um condimento tao essencial, é o grao de korra que 
faz as vezes de alimento proibido. 

Conhecem-se, pelo mundo ·afora, listas heteróclitas de 
denomina\óes clanicas; elas existem, principahnente (e talvez 
de maneira significativa) no norte da Austrália, a regiao do 
continente mais permeável a influéncias exteriores. Encontra
ram-se, na África, totens _individuais, tais como urna lamina 
de navalha e urna moeda: 

"Quando perguntei (aos dinka) quem eu deveria in
vocar como minhas divindades clanicas, foi apenas meio 
brincando que me sugeriram Máquina de Escrever, Papel 
e Caminhao, pois nao foram sempre estas coisas que aju
daram a meu povo e que os europeus receberam de seus 
an tepassados ?" (Lienhardt, p. 11 O.) 

Mas esse caráter heteróclito nao se afirma em parte alguma 
tanto quanto na india, onde as denomina\óes totémicas in- -
cluem grande propor~ao de objetos manufaturados, isto é, de 
produtos ou símbolos de atividade funcionais que - por serem 
nitidamente diferenciadas num sistema de castas - podem, den
tro da tribo ou da própria casta, servir para expressar as sepa
ra~óes diferenciais entre os agrupamentos sociais. Tudo s~ pas
sa, entao, como se, na América, esbO\OS de castas tivessem sido 
contaminados por classifica<;oes totémicas, enquanto que, na 
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india, vestígios <le grupos totemicos se teria1n deixado Yencer 
por um simboJismo de inspira~ao tecnológica e profissional. 
Essas contradan~as surpreenderao menos, se for levado cm con
ta q~e há urna forma de traduzir as institui~óes australianas 
em l.1ng~agem de casta, mais elegante e direta do que a utili
zada ac1ma. 

~ínhamos sugerido, con1 efeito, que, já que cada grupo 
totem1co se arroga o controle de urna espécie animal ou Yegc
tal, para beneficiar outros grupos, essas especializa~óes funcio
nais parecem, sob certo ponto de vista, semelhantes as que 
assumem as castas profissionais que, elas também, exercem tnna 
atividade distintiva e inclispensável a vida e ªº bem-estar de 
todo o grupo. Contudo, urna casta de fabricantes de vasos 
fabrica vasos, efetivamente, urna casta de lavadeiros lava rou
pa, realmente, urna casta de barbeiros faz barbas, é claro, en
qu3:nto que os poderes mágicos dos grupos totémicos australia
nos provem da ordem imaginária; a distin~ao impóe-se, mesmo 
que a cren~a na eficácia dos poderes mágicos seja comparti
lhada por seus supostos beneficiados e pelos que, de boa fé, 
pretendem possuí-los. Por outro lado, o la~o entre feiticeiro 
e espécie natural nao pode ser concebido, logicamente, segundo 
o mesmo modelo que o do artesao e seu produto: apenas nos 
tempos míticos é que os animais totémicos eram gerados dire
tamente a partir do corpo do ancestre. Hoje, sao os cangurus 
que produzem os cangurus; o feiticeiro contenta-se em aju
dá-los. 

Mas, se consideramos as institui~Oes australianas (e outras 
também) numa perspectiva mais vasta, apercebemo-nos de um 
dominio onde o paralelismo com um sistema de castas é muito 
mais nítido: basta, para isso, concentrar a aten~áo na orga
niza~áo social, mais do que nas cren~as e práticas religiosas. 
Pois os primeiros observadores das sociedades australianas ti
nham, num sentido, motivo para designar as classes matrimo
niais com nomes de castas: urna se~áo australiana fomecia suas 
mulheres para as outras se~óes, do mesmo modo que urna casta 

. profissional produz bens e servi~os que as outras classes só 
obtem por seu iritennédio. . . Seria, en tao, urna visao super
ficial opó-las simplesmente, com a rela~ao de exogamia e de 
endogamia. De fato, castas profissionais e agrupamentos~ tote
micos sao igualmente "exo-práticos", as primeiras no plano das 
per~utas .d~ bens e de servi~os, os segundos no das permutas 
matnmon1a1s. 
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Mas, nos dois casos, é sen1pre possível descobrir um coe
ficiente de "endo-praxis". As castas sao ostensivamente endó
gamas, reserva feita para os impedimentos de casa1nento, dos 
quais mostramos em outro lugar (I, cap. xxv) a tendencia a 
multiplicar-se em compensa~ao. Os agrupamentos australianos 
sao exógamos, mas, o mais das vezes, conforme a fórmula de 
permuta restrita, que é urna imita~ao da endoga1nia, dentro 
mesmo da exogamia, já que a permuta restrita é privativa de 
grupos que se consideram como fechados e cuja'S permutas in
ternas sao voltadas para si mesmos: op5e-se, assi1n. a permuta 
generalizada, mais aberta para o exterior e permitindo a in
corpora~ao de grupos novos, sem altera~ao da estrutura. Estas 
rela~óes podem ser ilustradas por u1n diagrama: 

endogamia exogamia 

1 

\ 1 
permuta restrita permuta generalizada 

onde se v~ que a permuta restrita, forma "fechada" da exoga
mia, está, logicamente, mais próxima da endogamia e.lo que 
a permuta generalizada, forma "aberta". 

E nao é tudo. Entre as mulheres, que se permutam, e 
os bens e servi~os, que também se trocara, existe urna diferen~a 
de raiz: as primeiras sao individuos biológicos, isto é, produtos 
naturais, naturalmente procriados por outros individuos bio
lógicos; os segundos sao objetos manufaturados (ou opera~oes 
realizadas por meio de técnicas e de objetos manufaturados), 
isto é, produtos sociais, fabricados culturalmente por agentes 
técnicos; a simetría entre castas profissionais e grupos tot~mi
cos é urna simetría invertida. O principio de sua diferen~a é 
tomado de empréstimo a cultura, num caso, a natureza, no 
outro . 

Apenas, esta simetría só existe no plano ideológico; é des
provida de base concreta. Aos olhos da cultura, as especiali
dades profissionais sao verdadeiramente diferentes e comple
mentares; nao se poderia dizer o mesmo, aos olhos da naturcza, 
da especializa~ao dos agrupamentos exógamos, com vistas a pro
du~ao de mulheres de espécies diferentes. Porque, se as ocupa
~óes constituem efetivamente "espécies socia1s" distintas, as 
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mulheres, oriundas de se~óes ou de subse~óes diferentes, nao 
d~ixam de pertencer, todas, a mesma espécie ·natural. 

Aí está a armadilha, armada pela realidade a imagina~ao 
dos· homens, e a qual eles tentaram escapar, procurando, na 
ordem da nature'ia, urna diversidade real, único modelo obje
tivo no qual (por falta da divisao do trabalho e da especializa
~ªº profissional, se eles as ignoram) possam inspirar-se, para 
estabelecer mútuas rela~óes de complementa~ao e de coopera
~ªº· Dito de outra forma, eles concebem estas rela~óes segundo 
o modelo pelo qual (e também em fun~ao de suas próprias re
la~oes sociais) eles concebem as rela~óes entre as espécies na
turais. Nao existem, com efeito, mais que dois modelos verda
deiros da diversidade concreta: um, no plano da natureza, é o 
da diversidade das espécies; outro, no plano da cultura, é ofe
recido pela diversidade de fun~óes. Colocado entre esses dois 
modelos verdadeiros, aquele que as permutas matrimoniais ilus
tram aprésenta um caráter ambiguo e equívoco: porque as mu
lheres sao semelhantes quanto a natureza e é, somentc, aos olhos 
da cultura que podem ser julgadas diferentes; mas, se a primeira 
perspectiva prevalece (como é o caso, quando o modelo de 
diversidade escolhido é o modelo natural), a semelhan~a se 
sobrepoe a diferen~a: sem dúvida, as mulheres devetn ser per
mutadas, já que foran1 decretadas diferentes; mas, essa permuta 
sup6e que, no fundo, sao tidas co1no semelhantes. Em com
pensa~ao, quando se se coloca em outra perspectiva e se adota 
um modelo cultural de diversidade, a diferen~a, que corres
ponde ao aspecto cultural,' impóe-se a semelhan~a: as mulheres 
só sao reconhecidas semelhantes entre si nos limites de seus 
respectivos grupos sociais, e, entao, de urna casta para outra, 
elas nao podem ser trocadas. As castas consideram as mulheres 
como heterogeneas naturalmente, os grupos totemicos, como 
heterogeneas culturalmente; e a últitna razfio desta diferen~a 
entre os dois sistemas é que as castas se aproveitam da hete
rogeneidade cultural, enquanto que os grupos totemicos logran1 
somente a ilusao de se aproveitarem da hcterogeneidade na
tural. 

Tudo o que acabamos de dizer pode exprhnir-se de outra 
maneira. As castas, que se definem conforme um modelo 
cultural, trocam verdadeiramente objetos culturais, mas, pelo 
pre~o a pagar pela simetría que postulam entre natnreza e 
cultura, devem conceber, segundo um modelo natural, sua pro
du<_;ao natural, enquanto estas castas sao c:o1npostas de seres 
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biológicos: produ~ao que consiste em mulheres, que estes seres 
biológicos produzem e que os produzem. Segue-se que as mu
lheres se diversificam de acordo com o modelo das espécies na
turais: tao pouco podem ser permutadas quanto essas espécies 
podem cruzar-se. Os agrupamentos totemicos pagam um pre~o 
simétrico e inverso. Definem-se por um modelo natural, e tro
cam, entre si, objetos naturais: as mulheres que produzem e 
que os produzem naturalmente. A simetria postulada entre na
tureza e cultura acarreta, entao, a assimilac;ao das espécies na
turais no plano da cultura. Assim como as mulheres, homo
geneas quanto a natureza, sao proclamadas heterogenas quanto 
a cultura, assim também as espécies naturais, heterogeneas quan
to a natureza, sao proclamadas homogeneas quanto a cultura: 
com efeito, a cultura afirma que elas estao todas jurisdicionadas 
de um mesmo tipo de cren~as e de práticas, já .que oferecem, aos 
olhos da cultura, este <;aráter comum de que o homem tem o 
poder de controlá-las e de multiplicá-las. Por conseguinte, os 
homen,s, culturalmente, trocam as mulheres, que perpetuam 
esses mesmos homens? naturalmente; e eles pretendem perpe
tuar culturalmente as espécies, que trocam sub specie. naturae: 
sob a forma de produtos alimentícios, que se podem substituir 
uns 'aos outros, porque sao alimentos e porque - como também 
é verdade com as mulheres - um homem pode satisfazer-se 
com certos alimentos e renunciar aos outros, na medida em 
que quaisquer mulheres e quaisquer alimentos estao, igual
mente, aptos para servir aos fins de procria~ao ou de conser
va~ao. 

Atingimos, assim, as propriedades con1uns, das quais as 
castas profissionais e os grupos totemicos oferecem ilustra~5es 
inversas. As castas sao heterogeneas quanto a fun~ao; podem, 
portanto, ser homogeneas quanto a estrutura: sendo real a di
versidade das fun~óes, a complementariedade se estabelece nesse 
nível e a funcionabilidade das permutas matrimoniais - mas 
entre as mesmas unidades sociais - ofereceria esse caráter de 
acumula~ao (do qual já vimos, anteriormente, a razao por qu .. e 
era sem valor prático, cf. p. 134). Inversamente, os grupos tote
micos sao homogeneos quanto a fun~ao, já que esta nao te~ 
rendimento real e que se reduz, para todos os grupos, a repetir 
a mesma ilusao; deve1n, pois, ser heterogeneos quanto a estru-
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tura, estando cada um estatutariamente destinado a produ~áo 
de mulheres de espécie social diferente. 

No totemismo, por conseguinte~- urna suposta redproddadc 
é feita de condutas homogeneas, urnas em rela~ao as outras, 
e simplesmente justapostas: ·cada grupo pensa, igualmente, pos
suir um poder mágico sobre urna espécie; mas, já que essa ilu
sao é desprovida de fundamento, nao existe senao a título de 
forma vazia, identica, como tal, as outras formas. A recipro
cidade verdadeira resulta da articula~áo de dois processos: o 
da natureza, que se desenvolve através das mulheres, geradoras 
de homens e de mulheres; e o da cultura, que os homens de
senvolvem qualificando socialmente essas mulheres, a medida 
que sao geradas naturalmente. 

No sistema. das castas, a reciprocidade se manifesta pela 
especializa~ao funcional; é, pois, vivida no plano da cultura. 
Em conseqüencia, as valencias de homogeneidade sao libera
das; de formal, a analogia postulada entre grupos humanos e 
espécies naturais, torna-se substancial (como demonstrou o 
exemplo dos chickasaw e a fórmula, citada acima, das leis de 
l\¡fanu, cf. p. l~I); a endogamia se torna disponível, já que 
a reciprocidade verdadeira é assegurada de outro modo. 

Mas esta simetría tem seus limites. Sem dúvida, os grupos 
totemicos arremedam presta~0es funcionais: além de estas 
permanecerem imaginárias, também nao sao culturais, já que 
nao se situam ao nível das artes da civilizat;áo, mas ao de urna 
usurpa~ao mentirosa de capacidades naturais, que fazem falta 
ao homem enquanto espécie biológica. Sem dúvida, também, 
encontra-se, no sistema das castas, o equivalente das proibi~Oel) 
alimentares; mas, de maneira significativa, estas se exprimem, 
primeiro, sob a forma invertida de urna "endocozinha"; e, j>or 
outro lado, manifestam-se mais ao nível da prepara~ao dos 
alimentos do que no _de sua produ~ao, isto é, no plano cultural: 
precisas ~ minuciosas, mas. sobretudo, em vista das opera~óes 
culinárias e dos utensflios. 

Enfim, as mulheres sao, naturalmente, intercambiáveis (sob 
o ponto de vista de sua estrutura anatómica e de suas fun~óes 
fisiológicas) e a cultura acha, no que lhes concerne, o campo 
livre para jogar o grande jogo da diferencia~áo (seja esta 
concebida de forma positiva ou negativa e, pois, aproveitada 
para construir a exogamia ou a endogamia); mas, os alimen
tos nao sao integralmente substituíveis. Neste segundo domi
nio, o jc>go atinge, mais rapidamente, seus limites: ~-~ taQtQ 
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menos solícito em classificar todos os ali1nentos como totemi
cos, quanto, como vimos acima, é mais difícil passar sem 
curcuma do que sem korra. Ora, isto ainda é mais verdadciro 
para as fun~oes profissionais: porque sao realmente diferentes 
e complementares, permitem fundar a reciprocidade sob a for
ma mais verídica. Em compensa~ao, excluem a reciprocidade 
negativa e fixam, as~im, limites a harmonía lógica do sistema 
de castas. Toda casta permanece, parcialmente, "en<lofuncio
nal", já que' nao poderia proibir-se de prestar a si mesma, pelo 
simples fato de que foram declarados insubstituíveis, os servi
~os diferenciais, que tem por missao primordial de prestar as 
outras castas. De outra forma, quem barbearia o barbeiro? 

Nao é, portanto, a mesma· coisa introduzir urna diversi
dade (socialmente) constituinte dentro de urna única espécie 
natural: a espécie humana, ou projetar, no plano social, a 
diversidade (naturalmente) constituída de espécies vegetais e 
animais. É excusado que as sociedades ele grupos totemicos e 
de se~óes exógamas creiam poder jogar o nlesmo jogo, com 
espécies que sao diferentes e com mulheres que sao identicas. 
Nao reparam que, sendo identicas as mulheres, depende ver
dadeiramente da vontade social torná-las diferentes, enquanto 
que sendo diferentes as espécies, ninguém pode torná-las id~n
ticas, isto é, passíveis do mesmo querer: os homens produzem 
outros homens, nao produzem avestruzes. 

Nao é menos certo que, num plano muito geral, se percebe 
urna equivalencia entre os dois grandes sistemas de diferen~as, 
aos quais os homens recorreram, para conceptualizar suas re
la~oes sociais. Simplificando muito, poder-se-ia dizer que as 
castas se projetam a si mesmas como espécies naturais, enquanto 
que os grupos tot~micos projetam as espécies naturais como 
castas. Ainda esta fórmula <leve ser matizada: as castas natu
ralizam falsamente urna cultura verdadeira, os grupos tot~mi
cos culturalizam verdadeiramente urna natureza falsa. 

Numa e noutra perspectiva, é preciso admitir que o sis
tema das fun~óes sociais corresponde ao sistema das espécies 
naturais, o mundo dos seres ao mundo dos objetos; portanto, 
reconhecer, no sistema das espécies naturais e no dos objetos 
manufaturados, dois conjuntos mediadores, de que se serve o 
homem, para sobrepujar a oposi~ao entre natureza e cultura 
e julgá-las como totalidade. Mas existe ainda outro meio. 

Várias tribos ca~adoras da América do Norte contam que, 
na origem dos tem pas, os bis5es eram animais ferozes e "total-
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mente de osso": nao podiam ser comidos pelo hornero, m~s 
eram canibais. Os homens serviram, portanto, outrora, de ali
mento ao animal que, mais tarde, deveria tornar-se seu ali
mento por excelencia, mas era, entao, um alimento as avessas, 
posto que alimento animal, sob sua forma nao comestível: o 
osso. Como se explica reviravolta tao completa ? 

Aconteceu, diz o mito, que um bisao se apaixo?o~ por 
urna moc;a e quis casar-se com ela. Esta mo~a era a un1ca de 
seu sexo, numa comunidade de homens; pois um hornero a 
havia concebido, depois de picado por urna inoita espinhosa. 
A mulher aparece, assim, como o produto de u1na uniao n~
gativa, entre tuna natureza, hostil ao hornero (1noita de esp1-
nhos) e urna antinatureza humana (o homem grávido). Apesar 
da ternura que sentiam por sua filha e do temor que lhes 
inspirava o bisao,. os homens acharam prudente co~sentir ~o 
casamento e reuniram presentes, cada um dos qua1s devena 
substituir urna parte do corpo do bisao: um gorro de pc~as 
seria a espinha dorsal; urna aljava de lontra, a pele do pe1to; 
urna coberta tecida seria a barriga; urna aljava pontuda, o 
estómago; os mocassinos, os rins; um arco, as costelas, etc. Perto 
de 40 correspondencias sao, assim, entnneradas. (Para urna ver
sao des te inito, cf. Dorsey e Kroeber, n.0 81.) l 

A permuta matrimonial opera, portanto, ao modo de um 
mecanismo mediador entre urna natureza e urna cultura con
sideradas, de início, como separadas. Substituindo, por urna 
arquitetonica cultural, a arquitetónica sobrenatural e primi
tiva, a alianc;a cria urna segunda natureza, sobre a qual o 
hornero exerce dominio, isto é, urna natureza mediatizada. Em 
seqüencia a esses fatos, com efeito, de "totalmente <le osso", os 
bisoes tornaram-se "totalmente de carne"; e, de canibais, co
mestíveis. 

A mesma seqüencia é, c'ts vczes, invertida: assiin, no n1ito 
navaho, que acaba na transformac;ao de un1a inulher e111 ursa 
caníbal, simétrico e inverso da transforn1ac;ao do bisáo canibal 
em marido. A metamorfose prolonga-se, em dispersóes descri
tas segundo o modelo das diferenc;as entre espécies selvagens: a 
vagina da ogra transforma-se em ouric;o, seus seios, em pinhóes 
e bolptas, sua barriga, etn outros graos ("alkali": Sporobolus 
cryptandrus, airoides, Torr. ), sua traquéia, em urna planta 
medicinal, seus rins, em cogumelos, etc. (Haile-Wheelwright, 
p. 83.) 
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Estes mitos exprimem admiravelmente como, entre povos 
oude as classificac;óes totémicas e as especializac;óes funcionais 
tem rendimento muito reduzido, quando, mesmo, nao estao 
completamente ausentes, as permutas matrimoniais podem for
necer um modelo aplicável diretamente a mediac;ao da natu
reza e da cultura, confirmando, assim, como sugerimos nas 
páginas anteriores, de um lado, que "o sistema das mulheres" 
é um meio-termo entre os sistemas dos seres (naturais) e o 
sistema dos objetos (manufaturados), doutro lado, que cada 
sistema é apreendido pelo pensamento como urna transforma
~ªº dentro de um grupo. 

Dos tres sistemas, apenas o dos seres possui realidade ob
jetiva fora do hornero, e apenas o das func;oes possui plena
mente a existencia social, dentro do homem, por conseguinte. 
Mas a plenitude que cada um conserva, ass1m, num plano, 
explica que nem um nem outro seja facilmente manejável em 
outro plano: um alimento de uso geral nao pode ser integral
mente "totemizado", pelo menos sem trapa~a (1); e, por urna 
razáo simétrica, as castas nao podem evitar de serem endofun
cionais, ao mesmo tempo em que servem para construir um 
esquema grandioso de reciprocidade. Nos dois ~asos, por con
seguinte, a reciprocidade nao é absoluta: fica como que 
confusa e deformada nos bordos. Falando logicamente, a re
ciprocidade das permutas matrimonais representa un1a forma 
igualmente impura, já que se situa a meio caminho entre um 
modelo natural e um modelo cultural. Mas é este caráter hí
brido que lhe permite funcionar de maneira perfeita. Asso
ciada a urna ou outra forma, as duas, ou apenas presente, só 
ela pode pretender a un'iversalidade. 

• 
Urna primeira conclusao ressalta de nossa a~álise: o to

temismo, que foi, superabundantemente, formahzado como 
"linguagem da primitividade", poderia se-lo também - a custa 
de urna transforma~áo muito simples - como linguagem do 

(1) Das "divindades de di" dos dinka - que os autores antigos teriam 
chamado, sem hesita~o, de totens - observa-se: " ( ... ) poucas tem grande 
import~ncia na alimentai;lo, e, quando o tem, o respeito que lhes devotam 
nlo proíbe que as comam". Assim, o di da girafa julga que pode comer 
sua carne, com a única condi~Ao de nlo lhe derramar o sangue. (LIENHARDT, 
pp. 114-115.) 
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regime das castas, que é exatamente o contrário da primitivi
dade. Isto já demonstra que nao estamos tratando com urna 
insti~ui~ao autónoma, definível por propriedades distintiva~, 
e típica de certas regi0es do mundo e d~ certas f~rmas de n
viliza~ao, mas com um 1nodus operandt, perceptn·el, n1esmo 
atrás das estruturas sociais tradicionaln1~nte definidas en1 opo
si~ao dian1etral com o totemismo. 

Em segundo lugar, estamos em melhores c;on(~i\~e~ par~ 
sanar a dificuldade resultante da presen~a. nas 1nst1tu1~oes di
tas totemicas, de regras de a~ao ao lado dos siste1nas conc.ep
tuais que escolhemos como pontos de referencia. Isto porque 
.demonstramos que as proibi~oes alimentares na~ sao lln1 tra\O 
distintivo do totemismo: encontran10-las assoc1adas a outros 
sistemas, a cuja "marca~ao", igualmente, elas se prestam e, 
recíprocamente, os sistemas de denomina~5es inspir_ac.~º2 pel~s 
reinos naturais nao se acompanha1n sempre de pro1h1 <_;"oes ali
mentares: podem ser "marcados" e.le várias maneiras. 

Por outrp lado, exogamia e proibi~óes ali1nentarcs n:io 
sao objetos distintos da natureza . social, que se dev~tn estudar 
separadamente, ou entre os qua1s se possa descobnr urna re
la~ao de causalidade. Como a língua o testemunha. um pouco 
cm toda parte, sao dois aspectos ou duas mod~hdacles, ser
vindo para qualificar concreta111ente t11na praxis, que pode 

·estar, como atividade social, Yoltada para fora ou para den
tro, e que possui sempre essas duas .orienta~o~s, se ?e1n que 
se n1anifestem em planos e por nle10 de cóchgos d 1ferentcs. 
Se a rela\fio entre institui~oes tote1niras e castas pocle ser, 
superficialmente, percebicla co1no iclentica a. urna rela\ª.º ent~e 
exogamia e endogamia (porque, de. fato, v1m_os, as ro1s~s sao 
n1uito mais complexas), entre espéoe e fun~ao e, no f1m ele 
contas, entre modelo natural e modelo cultural, é que, de 
todos os casos empirinnnente observáveis e apar.ente1:1ente he
terogeneos, vem ;\ tona um inesmo esquema que ass1nala s~u 
vercladeiro objeto ~l investiga\ªº científica. Todas a~ sone
clacles concebem un1a analogia entre as rc:la\oes sexuais e a 
alimenta~ao; mas, conforme os casos e os níveis ele pensa1nento. 
ora o hornero, ora a 1nulher ocupa a posi\fto clo que ~o~ne .e 
do que é comido. Que significa is to, sena o que a ex1gcnc1a 
co1num é a ele tuna separat;fio diferencial entre os tcrmps e 
ele urna identifica\ªº se1n equívoco de cada t11n ? 

Aqui, ainc.la, nao queren1os clizer qt~e a ' ·ida s?ci~l, as 
rela\5es en1re o ho1ne1n e a n:it11reza , se.Ja 111na pro1e\ªº· se 
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nao mesmo um resultado de um jogo conceptual, que se de
senrolaria no espirito. "As idéias, escrevia Balza~, sao, em nós, 
um sistema completo, semelhante a um dos reinos da natu
reza, urna espécie de flora~ao, cuja icon~grafia será descrita 
por um hornero de genio, que passará por lo~co, . talvez." (1) 

Mas a quem o empreendimento tent~sse, pre~1sar1a, sem du
vida, mais de loucura do que de genio. Se afumamos que o 
esquema conceptual comanda e define as práticas, é ~orque 
estas, objeto de estudo do etnólogo, sob a forma d~ ~·ea~1dades 
discretas, localizadas no tempo e no espa~o, e d1sunuvas de 
generos de vida e de formas <le civiliza~ao, nao se confundem 
coro a praxis que - neste ponto, ao menos, estamos de ac<>rdo 
coro Sntre (p.181) - constitui para as ciencias do hornero 
a totalidade fundamental. O marxismo - se nao o próprio 
Marx - raciocinou, muitas vezes, como se as práticas decor
ressem imediatamente da praxis. Sem por em dúvida o inco~
testável primado das infra-estruturas, eremos que entre praxis 
e práticas se intercala sempre um mediador, que é o esquema 
conceptual, por obra do qual urna matéria e um? forma, des
providils ambas de existencia independente, realizam-se. como 
estruturas, isto é, como seres, ao mesmo tempo, empíricos e 
inteligíveis. É para esta teoria das superestruturas, mal e mal 
esbo~ada por Marx, que desejamos contribuir, ~·~servando a 
história - assistida pela demografía, pela tecnolog1a, pela geo
grafia histórica e pela etnografia -:-- o cuida?o de des:nvolvcr 
o estudo das infra-estruturas propnamente ditas! que na? p~de 
ser principalmente a nossa, porque a etnolog1a é, pnme1ro, 
urna psicologia. · 

Por conseguinte, tudo o que pretendemos ter dei:nonstrado 
até agora é que a dialética das super.estruturas ~~ns1~te, como 
a da linguagem, em estabelecer uni~des constitutiv.7s; que 
nao podem representar esse papel senao c~m a con<l1~ao de 
serem definidas de maneira nao-equívoca, isto é, fazendo-lhes 
o contraste aos pares, para, em seguida, por meio dessas uni
dades constitutivas, elaborar um sistema, que representará, en
fim, o papel de operador sintético, entre a i?éia e. o f~to, 
transformando este último em signo. O espínto va1, ass1m, 
da diversidade empírica a simplicidade conceptual, depois da 
simplicidade conceptual a síntese significante. 

(1) H. DE BALZAC, Louis Lambert, in Oeuvres completes, Bibl. de la 
Pl~iade, vol. x, p. ,96, 
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Para concluir este capítulo, nada poqe ser mais apropriado 
do que a ilustra~ao desta concep~ao por urna teoria i~dígena: 

Verdadeiro totem e tabu, por antecipa~ao, o mito yoruba 
desmonta, pe~a por pe~a, o e.difício complexo das denomina~óes 
e das proibi~ües. 

Trata-se de explicar as seguintes regras. Tres dias após o 
nascimento da crian~a, chama-se o sacerdote, para que lhe de 
.. seu orisha e seus ewaw". O primeiro termo designa o ser ou 
o objeto, ao qual a crian~a renderá um culto, e que acarreta 
urna proibi~ao de casamento com toda pessoa que tenha o 
mesmo orisha. A este título, o ser ou objeto. torna-se o prin
cipal ewaw do individuo em questao, que o transmite a seus 
descendentes até a quarta gera~ao. O filho <leste individuo 
recebe, como segundo ewaw, o ewaw animal da mae de seu 
pai e o filho desse filho adota, por sua vez, o ewaw vegetal, 
e terceiro em lugar, da mulher de seu pai; enfim, o (ilho do 
filho do filho adota o quarto ewaw desta parenta, a saber um 
rato, um pássaro ou urna cobra. 

Estas regras complicadas se baseiam, no pensamento dos 
indígenas, numa divisao original do povo em seis grupos: o 
do pescador; o dos "presságios": peixe, cobra e pássaro; o do 
ca~ador; o dos quadrúpedes; o do cultivador; o das plantas. 
Cada grupo compreende homens e mulheres, ou seja, um total 
de doze categorias. 

No principio, em cada grupo, em que o irmao ·casava com 
a irma, as unióes erara incestuosas. O mesmo termo yoruba 
designa, a um tempo, o casamento, a refei~ao, a posse, o mé
rito, o ganho, a aquisi~ao. Casar e comer, é .tudo a mesma 
coisa. Se se representar o irmao e a irma do primeiro grupo 
pelas letras A e B, os do segundo grupo pelas letras C e D, 
e assim por diante, a situa~ao incestuosa inicial poderá ser re
sumida no quadro: 

1 2 3 4 5 6 
AB CD EF GH IJ LM 

Mas os humanos cansarám-se depressa <leste "alimento" 
monótono; assim, o filho do casal AB apossou-se do produto 
feminino do casal CD, e, assim por <liante, para EF e GH, 
etc. 

ABD CDB EFH GHF IJM LMJ 

reverso do totemismo, o homem 11rituralizado, desenlto de Le Jlrun 



O reverso do totemismo, a natureza humaniuida, desenho de Grandville 
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Nao era o bastante: o pescador guerreou o ca~ador; o 
ca~ador, o cultivador; o cultivador, o pescador, e cada um se 
apropriou do produto do outro. Aconteceu que, daí em diante, 
o pescador comeu carne, o ca~ador, os produtos da terra e o 
cultivador, peixe: 

ABDF CDBH EFHJ GHFM IJMB LMJD 

A. guisa de represália, o pescador exigiu produtos da terra, 
o cultivador, carne, e o ca~ador, peixe: 

ABDFJ CDBHM EFHJB GHFMD IJMBF LMJDH 

Como as coisas nao podiam continuar assim, organizou-se 
um grande debate e as familias puseram-se de acórdo para 
permutar suas filhas e para encarregar os sacerdotes de·evitar as 
confusoes e as desordens, gra~as a regra de que, após o casa
mento, a mulher continuaria a render culto a seu orisha, mas 
nao o transmitiria a seus filhos. Por este motivo, os orisha, 
simbolizados pelas letras BDFHJM, em segunda posi~ao, sao 
eliminados na gera~ao seguinte e o sistema dos ewaw torna-se: 

AD·FJ CBHM EHJB GFMD IMBF LJDH 

Daí em diante, os ewaw de cada indivíduo consistirao em: 
um orisha, um "presságio", um animal, urna planta. Cada ewaw 
permanecerá na linhag~m durante quatro gera~5es, depois do 
que o sacerdote os atribuirá novamente. Em conseqüencia, 
ACEGIL sao, agora, eliminados e é preciso um orisha macho 
para reconstituir cada grupo de ewaw: aquela pessoa cujo ín
dice é ADFJ (grupo n .0 1) pode desposar outra do grupo n.0 

2, cujos ewaw sao todos diferentes. Por causa desta regra, A 
e C sao permutáveis, assim como E e G, I e L: 

• 
DFJC BHMA HJBG FMDE MBFL JDHI 

Na gera~ao seguinte, as letras DBHFMJ caem. O grupo 
n.0 1 precisa de peixe e toma B; o grupo n.0 2 também, que 
toma D; o grupo n.0 3 precisa de carne e toma F; o grupo 
n.0 4 também, e toma H; o grupo n.0 5 precisa de alimento 
vegetal e toma J; o grupo n.º 6 também, e toma M: 

FJCB HMAD JBGF MDEH BFLJ DHIM 
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É agora a vez das letras F, H, J, ~f, B, D caírem. Por falta 
de carne, os grupos n.ºª 1 e 2 se alia1n com H e F, respecti
vamente; por falta de alimentos vegetais, os grupos n.011 3 e 4 
se aliam com M e J; por falta de peixe, os grupos n.º" 5 e 6 
se aliam com D e B: 

JCBH ?\1ADF BGFM DEHJ FLJD HIMB 

J, M, B, D, F, H caem e os orisha 1nachos voltam a por-se 
a frente: 

CBHM ADFJ GFMD EHJB LJDH IMBF 

Como existem, dizem, 201 orisha, <los quais se pode admitir 
que a metade é masculina, e um número considerável de "pres
ságios", de animais e· de plantas que servem para indicar os 
impedimentos do casamento, o número de combina~úes pos
síveis é muito elevado. (Dennett,. pp. 176-180.) 

Decerto, nao ternos aí mais do que urna teoría em forma 
de apólogo. O autor que a recolheu cita diversos · fatos, que 
parecem, se nao contradize-la, pelo menos sugerir ·que as coi
sas nao funcionavam, no seu tempo, com esta bela regulari
dade. Mas, teoria por teoria, parece-nos que os yoruba, melhor 
que os etnólogos, souberam focalizar o espirito de institui~ües 
e de regras que, na sua sociedade, como em muitas outras, 
apresentam caráter intelectual e premeditado (1 ). As imagens 
sensíveis intervem, sem dúvida, mas a título de símbolos: sao 
as fichas de um jogo combinatório que consiste em trocá-las, 
seguindo as regras, sem nunca perder de vista os significantes 
empíricos, de que fazem a_s vezes, provisoriamente. 

... 

(1) O exemplo dos achanti, entre os quais o filho herda as proibi~l>es 
alimentares do pai e a filha, as da mlle, sugere, igualmente, que o espirito 
de tais ·sistemas é ante.a "lógico" que "genealógico". 

CAPÍTULO 5 

Categorias, elementos, 
, . ' especies, numeras 

Perguntando-se sobre a natureza do pensamento mítico, 
Boas concluía, em 1914, que o "problema essencial" era o de 
saber por que as narra~oes que se referem aos homens "ma
nifestavam tao grande e tao constante predile<;ao pelos animais, 
pelos corpos celestes e por outros fenómenos naturais perso
nificados". (Boas 5, p. 490). Este problema permanece, com 
efeito, como o último resíduo das especula<;oes sobre o tote
mismo, mas parece possível solucioná-lo. 

Já estabelecemos que as cren~as e os costumes heterogé
neos, arbitrariamente reunidos sob a etiqueta do totemismo, 
nao tem por base a idéia de urna rela~ao substancial entre 
um ou vários grupos sociais e um ou vários domínios naturais. 
Aparentam-se com outras cren~as e práticas, direta ou indire
tamente ligadas a esquemas classificatórios que permitem apre
ender o universo natural e social, sob a forma de totalidade 
organizada. As únicas distin~ües que se possam introduzir em 
todos esses sistemas se resumem em pt.~ferencias, que nao sao 
nunca exclusivas, por tal ou qual nível de classifica~ao. 

De fato, todos os níveis <le classifica~ao ostentam um ca
ráter comum: qualquer que seja aquele que a sociedade consi
derada destaca, é preciso que autorize - e mesmo que implique 
- o recurso possível a outros níveis, análogos sob um ponto 
de vista formal ao nível privilegiado, e que nao diferem a 
nao ser pela sua posi~ao relativa dentro de um sistema global 
de referencia que opera por meio de um par de contrastes: 
entre geral e especial de um lado, entre natureza e cultura do 
outro. 
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O erro dos defensores do totc1nisrno loi marcar, arbitraria
mente, um nível de classifica~ao: o formado com referencia 
as espécies naturais, e ele dar-lhe o valor de urna instituit;:ao. 
lVIas, co1no todos os níveis, este é apenas um entre outros, 
e nao há razao alguma para declará-lo mais importante, di
gamos, do que o nível ele classificat;:ao que opera com o auxilio 
de categorias abstratas ou do que aquele que utiliza classes 
nominais. O fato significativo é menos a presen~a - ou a 
ausencia __.: de tal ou qual nível, do que a exis~éncia de urna 
classifica~ao "de passo variáYel", a dar ao grupo que o adota, 
sem trocar ele instrumento intelectual, o meio de bem "situar
se" con1 rela~ao a todos os planos, do nlais ab~trato ao mais 
concreto, e do mais cultural ao mais natural. 

Em seu estudo já citado, Boas duvi<lava de que a predi
le~ao tao freqüente pelas classificat;:oes inspiradas num modelo 
natural pudesse explicar-se pelo "caráter distinto e individua
lizado das espécies animais ( ... ) que, mais facilmente que 
aos membros · indiferenciados da espécie humana, permitiria 
destinar-lhes papéis numa narrativa" (l. c.). Parece-nos, toda
vía, que Boas tocava aí numa verda<le importante. Para reco
nhece-la, bastaría que, contrariamente a urna posit;:ao afirmada 
muitas vezes, ele nao re<;luzisse o conto ou o mito a urna sim
ples narrativa, e que aceitasse procurar, por trás da linguagem 
inítica, o esquema feito de oposi~oes clescontínuas, que preside 
a sua organizat;:ao. Por outro lado, a "distintiviclade" natural 
das espécies biológicas nao fornecc ao pensamento um modelo 
definitivo e imediato, mas, principalmente, um meio de acesso 
a outros sistemas distintivos, que vem, por sua vez, repercutir 
sobre o primeiro. No fim das contas, se as tipologías zooló
gicas e botanicas sao utilizadas mais freqüente e voluntaria
mente do que as outras, só o pocle ser em virtude de sua po
sit;:ao intermediária, a igual distancia lógica entre as formas 
extremas de classificac;ao, categóricas e singulares. Na not;:ao 
da espécie, co1n efeito, o ponto de vista da extensao e o da 
compreensao se equilibram: considerada isoladamente, a espé
cie é urna colet;:ao de individuos; mas, em rela~ao a outra 
espécie, é un1 sistema de definic;óes. E nao é tudo: cada um 
desses indivíduos, cuja colec;ao, teoricamente ilimitada, forma 
a espécie, é indefinível em extensao, já que constituí um or
ganismo, que é um siste1na de funt;:óes. A no~áo de espécie 
possui, portanto, urna clinamica interna: colet;:ao suspensa en
tre dois sistemas, a espécie é o operador que permite passar 
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(e obriga mesmo a isso) da unidade de urna multiplicidade a 
diversidade de urna unidade. 

Como demonstramos em outro lugar (6) p. 133 sq.), 
Bergson entreviu a importancia do papel que, em virtude de 
sua es~rutura lógica, a not;:áo de espécie poderia representar 
na crítica ao totemismo. Mas há motivos suficientes para te
mer que, se ele devesse precisar sua interpretat;:ao, nao a teria 
limitado ªº aspecto subjetivo e prático da relat;:ao entre o ho
rnero e o mundo natural, tal como o ilustra o caso do comensal 
que pelíunta "o que há boje para almoc;ar" e cuja curiosidade 
é plen ente satisfeita com a resposta: "vitela". Em verdade, 
a importancia da noc;ao de espécie explica-se menos por urna 
propensao do agente prático a dissolve-la num genero, por mo
tivos biológicos e utilitários (o que equivalería a estender ao 
hornero a célebre fórmula: "é a erva em geral que atrai o 
herbívoro") (1 ), do que por sua o~jetividade presuntiva: a di
versidade das espécies dá ao homem a imagem mais intuitiva 
de que ele disp~ e ela constituí a mais direta manifesta<;áo, 
que ele possa perceber, da descontinuidade derradeira do . real: 
é a expressao sensível de urna codifica<;ao objetiva. 

É · surpreendente, com efeito, que, para explicar a diver-: 
sidade das espécies, a biologia moderna se oriente para esque
mas que se parecem com os da teoria .da comunicat;:ao. Nao 
podemos avan<;ar num terreno em que os problemas escapam 
a competencia do etnólogo. Mas, se fosse verdade, como admi
tem os biólogos, que os dois milhóes de espécies vivas devessem 
ser interpretadas, na sua diversidade anatómica, fisiológica e 
etológica, em fun<;áo de fórmulas cromossómicas, cada urna das 
quais se reduziria a urna periodicidade distintiva na distribui
c;ao de 4 termos ao longo da cadeia molecular, entao, estaríamos 
de posse, talvez, da razao profunda da significac;ao privilegiada, 
reconhecida pelo hornero a no¡;ao de espécie. Compreendería
mos como esta not;:ao pode proporcionar um modo de apreensao 
sensível de urna combinatória objetivamente dada na natureza 

(1) Táo falsa, aliás, no caso do animal quanto no do homem: os es
forc;os para criar na África parques naturais, destinados a preserva~áo da.'I 
espécies amea~adas, chocam-se com a dificuldade que, embora seja suf!
ciente a superficie dos pastos, os animais na.o os utilizam senáo como porto 
de escala e vao bem longe, fora dos limites da reserva, em busca de ervas 
mais ricas em proteínas do que as dos pastos, que pretendem impor-lhes, 
pela razáo simplista de que s!lo suficientemente vastos. (GRZIMEK, p. 20.) 
Nllo é, pois, a erva, mas a diferen~a entre as espécies de erva que interessa 
ao herbívoro ... 
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e que a atividade do espirito, e a própria vida social, nao 
fazem mais do que lhe tomar emprestado, para aplicá-lo na 
cria<;ao de novas taxinomias. Desta fascina<;ao exercida, sem-

. pre e em toda parte, sobre os homens, pela no<;áo de espécie 
e cu jo mistério seria, assim, desvendado, a f ascina<;ao obscura, 
exercida pelo totemismo sobre o pensamento dos etnólogos, 
nao constituiría mais do que um caso particular. 

As ciencias naturais pensaram, durante muito tempo, estar 
tratando com "reinos", isto é, domfnios independentes e so
beranos, cada um dos quais seria definível por caracteres pró
prios e povoado por seres ou objetos que mantivessem rela<;óes 
privilegiadas. Esta conc,ep<;ao, hoje ultrapassada, mas que é 
ainda a do senso comum, nao podia senao obliterar a for<;a 
lógica e o dinamismo da no<;ao de espécie, já que as espécies 
aparecem, sob essa luz, como classes inertes e separadas, presas 
nos limites de seus "reinos" respectivos. As sociedades, que 
chamamos primitivas, nao concebem que possa existir um fosso 
entre os dive·rsos níveis de classifica<;ao; representam-nos como 
etapas ou momentos de urna transi<;ao continua. 

Os hanunoo do sul das Filipinas dividem o universo em 
seres que podem, ou nao, ser denominados. Os seres denomi
nados distinguem-se em coisas, ou, entao, em pessoas e animais. 
Quando um hanunoo pronuncia a palavra "planta", exclui, 
portanto, que a coisa a que se refere seja urna pedra ou um 
objeto manufaturado. A classe "planta herbácea" exclui, por 
sua vez, outras classes de plantas, tais como "planta lenhosa", 
etc. Entre as plantas herbáceas, a expressao "pé de pimenta" 
é diferencial em rela<;áo a "pé de arroz", etc. "Pimen ta do
méstica" excluí "pimenta silvestre" e "pimenta-do-chile domés
tica" exclui "pimenta verde doméstica"; enfim, "penis-de-gato" 
precisa tratar-se de um indivíduo que nao procede das 5 outras 
variedades ou taxa, distinguidas pela cultura indígena, dentro 
do grupo das pimentas domésticas. (Conklin 4.) 

Esta maneira de agir, representável por urna série de ·di
cotomías, foi caracterizada como segue: 

"Na ordem vegetal, os hanunoo distinguem tipos que 
nao se poderiam confundir com a no<;áo botAnica de es
pécie, que n~o está no mesmo nível do ponto de vista das 
categonas, mas que apresentam, apesar disso, um tra~o 
comum com ela: os tipos sao mutnamente exclusivos. Os 
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nomes de cada um dos 1.625 tipos arrolados (1 ) consistem 
em elementos léxicos cujo número varia de 1 a 5. Cada 
tipo distingue-se de todos os outros por um elemento, pelo 
menos. A forma binominal é a mais freqüente . . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

As semelhant;as entre as classifica<;óes hanunoo e as da 
ci.encia botanica diminuem rapidamente quando nos apro
ximamos das categorías mais altas e inclusivas." (Conklin 
I, pp. 116-117 e p. 162.) 

Com efeito, as classes que abran'gem as categorías de Lineu 
(pé de pimenta: Capsicum sp., pimenta doméstica: Capsicurn 
ann_uum L., pimenta silvestre: Capsicum frutescens L.) nao 
se sltuam nem ao mesmo nivel, nem do mesmo lado do sistema 
dicotómico. Sobretudo, o dominio da botanica científica nao 
s~ apres~nta. is~lado do da botanica popular, tal como a pra
t1cam o 1ard1neiro e a dona de casa; e nao é tampouco isolado 
das categorías do filósofo e do lógico. Situado a meio caminho 
entre os outros dois, permite passar de um ao outro e de con
ceptualizar cada nivel, com o auxílio de um código tirado de 
outro nivel. (Cf. diagrama, p. · 166.) 

Os subanum, outra tribo das Filipinas, classificam as doen
<;as conforme o mesmo principio. Comet;am por distinguir 
as feridas das doen~s da .pele, que subdividem em "inflama
t;ao", "úlcera" e "tinha", e cada urna das tres formas é, ulte~ 
riormente, especificada com o auxílio de várias oposi~oes 
binárias: simples/múltiplo, exposto/oculto, grave/ligeiro, su
perficial/ profundo, distal/ p~oxi~al (Frake). 

• 
Todos os documentos reunidos nos capítulos 1 e n conju

gam-se com estes ex~mplos, para estabelecer a freqüencia de 
taxinomias zoológicas e botanicas, que nao constituem domi
nios separados, mas fazem parte integrante de urna taxinomia 
global e dinamica cuja estrutura perfeitamente homogenea - . 

(1) Dos quais 500 ou 600, apenas, comestfveis (l. c., p. 184) e 406 de 
uso purame~tc medicinal (p. 249). &tes 1.625 tipos, agrupados, pelo 
penaamcnto indígena, em 890 categorias, correspondem, na ciéncia bot1-
nica, a 650 géneros e pcrto de 1.100 espécies distintas (l. c., pp. 162·165). 



166 

~ 
='! o p.. 

u 
=' -O"' ~ 

"O 
~ ~ 
.~ e o·-
u e o 
s.. e: 
~~ 
O"' - ... <"#u g..., -

¡:¡ 
< 
Q _ 
¡::: 
z 

'""1 

--~ e .... 
e: 
~ 

e -~ u e u 
~ ti 
5 ... 

] 
Q.. Q.. 

e e 
u u 
e: e .._.. ........ 

~ z . :; -
~ 

< ;s-

-e,; .. -u ~ 
:J' u 

.8 g e u - ~ 

~ u ... "O e 
~ 

~ -Q.. 

e e 
u u e: e - ........ 

< --:-
¡.. Q.. z <ll 

~ ~ 

~ 
- ¡¡:e-·-~ .., 

·< Q .Q., 
~ 1111 -lll ~ oc 

¡.,¡ i:>...-
:i: 

< ¡.. 
z 
< 
...¡ 
i:i.. 

o PENSAMENTO SELVAC.~M 

.. -u . ... u .. ... ... u u u "O > ' ... - . •(il ..,:¡ u 
> 

~ .., ~ ""':' ... ;:: ... y 
t -e \¡ =- ::s ... 

u~ u u o·; 
e~ e , e ~ .... ·- .... ·- ~ .., e Q.. ;s Q..,~ 

¡... ... o ... .,_ 
u~ "O~ ~ ,, e 

~~ e~ ~o 
Q.."O =' ~ ... e .... e .., o u .Q., u "" .., e~ e e: g 

-~ - -... 

~ 
< 
<-' • 
~ . ' "' g ~ -z 

~] 
4ll 
i:i.. 

< u- ~:e_ ¡::: ~ 
"' ... g ..¡,,¡ !l. :e e ¡.,¡ ~ 

g ª " .. s:: .. ,,.¡ o < ¡:: ~ - ¡.. ~-
z 
¡.,¡ e 
:e ;:s 
¡: .~ ..., 
~ .Q., 
Q ~ 

-lo< ~ 
~ 

, , 
C:ATEGORIAS, ELEMENTOS, ESPECIES, NUMEROS 167 

já que ela consiste em dicotomias sucessivas - garante a uni
dade. Resulta deste caráter, primeiro, que a passagem é sempre 
possível da espécie a categoria; depois, que nenhuma contra
di~ao aparece entre o sistema (que se impae no topo) e o 
léxico, cujo papel se torna preponderante a medida que se 
desee a escala das dicotomias. O problema da rela~áo entre 
continuo e descontinuo recebe, assim, urna solu~ao original, 
já que o universo é representado soba· forma de um·continuum 
feito de oposi~é>es sucessivas. 

Esta continuidade já é aparente no esquema que, entre 
os indios pawnee, preside a liturgia dos ritos das esta~oes: os 
postes da cabana, na qual se realiza o ato solene, sao escolhidos, 
conforme sua orienta~áo, entre quatro espécies de árvores pin
tadas de cores diferentes e que correspondem as dire~é>es 
simbolizadoras das esta~oes, cuja reuniao forma o ano: 

Álamo ...... branco .. .. .. sudoeste 
~ Negundo .. .. vermelho . ... sudeste 

~ Olmo ....... preto ........ nordeste 
Salgueiro .... amarelo . . .. . noroeste 

} sul . . . . . . . . verlo } 2 
ano :e 

} norte . . . . inverno ~ 

A mesma passagem explícita, da espécie, ou do grupo de 
espécies, a um sistema de propriedades ou de categorias, pode 
ser ilustrado por exemplos melanésios. Já notamos que em 
Mawatta, ilha do estreito de Torres, os clás com nomes de 
animais estáo agrupados, conforme a espécie, em terrestres ou 
marinhos, guerreiros ou pacíficos. Entre os kiwai, urna opo
si~ao entre o povo do sagu e o do inhame é expressa por meio 
de dois emblemas: o da mulher nua e o do losango, 
chamado "mae dos inhames", e corresponde também a al
ternancia das esta~é>es e do regime dos ventos. Nas ilhas Tro
briand, existia urna correspondencia, própria de cada da, entre 
ave, mamífero, peixe e planta. Os sistemas binários das ilhas 
Salomao recorrem seja a duas aves: galo selvagem e calau; 
seja a dois insetos: fasmo e louva-a-deus; seja a duas divin
dades, mas que encarnam condutas antitéticas: "Sire" Hábil 
e "Sire" Desa jeitado. (Frazer, vol. 11 passim.) 

Concebe-se, entáo, que em fun~ao do código escolhido, o 
rigor lógico das oposi~aes possa ser desigualmente manifesto, 
sem implicar, por isso, diferen~as de natureza. Os esquemas 
classificatórios dos sioux oferecem um bom exemplo, porque 
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constituem outras tantas variac;óes sobre um tema comum; ape
nas muda o nível semantico adotado para significar o sistema. 

Todas as tribos tem acampamentos circulares, divididos 
cn1 duas metades por um diametro ideal. l\fas, para várias 
delas, este dualismo aparente dissimula um . principio de tri
patti<;ao, cuja matéria siinbólica varia de tribo para tribo : os 
clas <los winnebago sao duas vezes mais numerosos numa das 
metades do que na outra (8 e 4, respectivamente); os 10 clas 
omaha sao exatamente divididos entre as metades, 1nas urna 
tem dois chefes, a outra, um só; entre os osage, contam-se 7 
clas por meta<les, mas urna metade se subdivide em subn1ctades, 
enquanto que a outra é homogenea. Nos tres casos, e qualquer 
que seja a maneira pela qual a oposi~ao se. realize, é a met.ade 
do alto, ou do céu, que ilustra a forma simples, a de ba1xo, 
ou da terra, a forma complexa. 

Por outro lado, e para continuar no sistema das 1netades, 
a oposi~ao alto/baixo, se é implícita em toe.los os grupos, ~ao 
é sempre explicitamente a fonnula<la. Encontra-se, com efe!to, 
denotada de diversas maneiras, que po<lem estar, exclusiva
mente presentes ou jus.tapostas; céu / terra, trovao/ terra, <liaj 
noite, verao/ inverno, direita /esquerda, oeste/.le.ste, mach~/~e
mea, paz/ guerra, paz-guerra/ polícia-ca<;a. a tt v J(la?:s religio
sas/ a tividades poli ticas, cria~ao / conserva<;ao, es tab1ltd~de / mo
vimen to, sagrado / profano. . . Confonne os grupos, enfun (ou, 
no mesmo grupo, conforme as circunstancias), é ~ra. o aspecto 
binário, ora o aspecto ternário que é posto no pr11ne1ro plan.o; 
alguns, como os winnibago, os compoem em sistema q~1náno, 
enguanto que os ponca decompóem a estrutura dualista cm 
sistema quadrado: terra e água, fogo e v~nto. . 

Do mesmo mo<lo, entre os algonqu1m, pode-se subir da 
multiplicidade aparentemente . nao-significativa d<;>s 40 0~1 50 
clas ojibwa, mas já reagrupáve1s em ~las ele ~míleros, e.las <le 
peixes, clas de aves, ao esquema ma1s explícito dos mo1canos 
(em que os das eram divididos em tres fratrias, formad~s, res
pectivamente, urna pelos das do lobo, do urso, do cao, do 
opossum; outra, pelos clas da tartaruga _requena, da .tartaruga 
grande, da tartaruga de vasa, da engu1a; e a terceua, p~los 
clas do pen1, do grou, da galinha ), ao esquema delaware, sim
plificado ao extremo e cuja lógica é imecli~tamente aparente, 
já que nao há mais que tres grupos, respecuvamente, lobo, tar
taruga e peru, e cuja correspondencia com a terra, a água e 
o ar é clara. 
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O vasto corpus dos ritos dos osage, rccolhido e publicado 
por La Flesche, e ao q ual já nos referimos (pp. 81-82), oferece 
abundancia de ilustrat;oes, que sao, as vezes, demonstra<;óes d~ 
convertibilidade recíproca dos "classificadores concretos": ani
mais e plantas, e "classificadores abstratos", ta is como números, 
dire<;óes e orienta<;óes. Assim, o arco e as flechas figura11_1 na 
lista dos nomes clanicos, mas nao se trata af, apenas, de objetos 
manufaturados. O texto das ora<;óes e das invoca<;5es revela 
que urna flecha é pintada de preto, outra ele vennelho, e que 
esta oposi<;ao de cores corresponde a do dia e da noite; o 
mesmo simbolismo se torna a encontrar nas cores do arco, ver
n1elho na face interna e preto na face externa: atirar com o 
arco vermelho e preto, usando, alternadamente, urna flecha ver
melha e urna flecha preta, é exprimir o ser do tempo, ele pró
prio medido pela alternancia do dia e da noite. (Cf. La Flesche 
2, p. 99, e 3, principalmente pp. 207, 233, 3'64-365.) 

Os dassificadores concretos nao servem somente para 
veicular not;6es, podem também, sob sua forma sensível, ate~tar 
que um problema lógico foi resolvido, ou urna contradit;ao 
superada. Um rito complexo dos osagc acc1npanha a con[ec<;ao 
de um par de mocassinos para o oficiante. Esta atent;ao par
ticular, reservada a um elemento do Yestuário, poderia sur
preender se a análise dos textos nao revelasse no inocassino bem 
outra coisa que sua fun<;ao utilitária; o mocassino, objeto cultu
ral, se opóe a erva "daninha", que o caminhan te pisa e esmaga; 
corresponde, assim, ao guerreiro, que esmaga seus inimigos. 
Ora, acontece que, no esquema sócio-cosmológico dos osage, a 
fun<;ao guerreira estabelece conota<;ao com a metade terra, a 
qual t~mbém está. ligada a erv~. _A simból~ca p~rticular <~<? 
mocass1no está, po1s, em contrad1~ao co1n a s1mbóhc:a geral, Jª 
que, para a primeira, o mocassino é "antiterra", enqu~n~o. que, 
para a segunda, ele é congruente com a terra. A m1nuC1a do 
ritual se esclarece ao colocar-se em evidencia o que gostaríamos 
de chamar a instabilidade lógica dum objeto manufaturado: 
instabilidade que urna técnica de fabrica<;ao, altamente ritua
lizada, serve, precisamente, para disfar<;ar. (Cf. l. c., 3, pp. 
61-67.) 

No pensamento osage, a oposit;áo de maior impor~ancia 
e a mais simples, a dotada também da maior for~a lógica, é 
a das duas metades: Tsi'-Zhu: céu e Hon'-ga, subdividida em 
Hon'-ga propriamente dita: terra firme, e M'a-zha'-zhe: água. 
A partir daí, urna gramática complexa se elabora, por meio 
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de um sistema de correspondencias com os domínios mais con
cretos ou mais abstratos, mas, dentro dos quais, o esquema 
inicial, agindo como catalizador, desencadeia a cristaliza~ao 
de outros esquemas, binários, ternários, quaternários ou de 
ordem numérica mais elevada. Prüneiro, os pontos cardeais, 
já que, na cabana iniciática, céu e terra se opoe1n como norte 
e sul, e terra firme e água, como leste e oeste, respectivamente. 

Em segundo lugar, urna numerologia mística <lecorre da 
oposi~ao do par e do ímpar. Como já indicamos em outro 
capítulo, o algarismo 6 pertence a metade céu, o algarismo 7 
a metade terra, e seu total, 13, corresponde, no plano cosmo
lógico, ao número de raios do sol nascente (que é um meio
sol) e, no plano social, ao das a~6es notáveis . que deve contar 
em seu ativo um guerreiro completo (que é um meio-homem, 
já que a-fun~ao guerreira é o apanágio ..de urna das duas me
tades, cujo conjunto forma a tribo) (1 ). 

"Assim a qualidade e a unidade das duas grandes 
divisoes da tribo podem ser simbolizadas sob a forma de 
um homem ou de um animal, mas a divisao Hon'-ga deve 
sempre representar o lado direito do homem ou do ani
mal e a divisao Tsi'-zhu, o lado esquerdo. Esta no~ao de 
urna dualidade e de urna unidade de natureza nao se 
refletia somente na organiza~ao social: nos tempos anti
gos, estava gravada no espirito dos indivíduos, sob a 
forma de comportamentos pessoais; assim, quando se cal
~avam, os membros da divisáo Hon'-ga punham, primeiro, 
o mocassino direito, e os da divisao 1'si'-zhu, o mocassino 
esquerdo." (La Flesche 3, p. 115.) 

Abramos aqui um parentese para salientar que este rigor 
meticuloso, na aplica~ao prática de um esquema lógico, nao 
é um fenómeno excepcional. No Havaí, a morte de um chefe 
era marcada por violentas manifesta~oes de luto. Os partici
pantes traziam a tanga amarrada em volta do pesco~o e nao, 
como de hábito, em volta da cintura. Esta inversao da vesti
menta, do alto e do baixo, acompanhava-se de licenciosidade 
sexual (e sem nenhuma dúvida ela a significava também). A 
importincia da oposi~áo entre alto e baixo expressava-se num 

(1) Devemos responsabiliz.ar-nos por esta interprera~áo que n~o se en
contra nos textos. 
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grande número de interdi~oes: recobrir um recipiente, conten
do alimentos, com um objeto qualquer, sobre o qua! alguém 
tivesse andado ou nele se tivesse sentado; sentar ou por os pés 
num travesseiro; colocar a cabe~a numa almofada, sentar sobre 
um recipiente que contenha alimentos e, para as mulheres, uti
lizar, como tampoes do fluxo menstrual outros trapos que os 
provenientes de saias a cair abaixo da cintura, etc.: 

"Quando eu era pequena, os tradicionalistas evoca
vam, muitas vezes, este horrível costume dos brancos, de 
trocar, as vezes, o len~ol de forro e o len~ol de cobrir, 
como se ignorassem que o que pertence ao alto (ma 
luna) deve ficar no alto ·e o que pertence ao baixo 
( ma la lo) deve ficar embaixo ( ... ) " 

"Um dia, numa escola de hula, dirigida por meu 
primo 'llala-'ole-o-Ka'ahu-manu, urna aluna estouvada co
briu o ombro com seu vestido. O professor de hula re
prendeu-a, duramente, dizendo: "O que pertence ao alto 
deve permanecer no alto e o que pertence a parte de 
baixo, deve ficar embaixo." (Ko luna, na luna no ia; 
ko lalo no lalo no ia.)" (Handy e Pukui, p. 182 e pp. 11, 
12, 157.) 

Estudos recentes (Needham 3, Beidelman) mostram o refi
namento com o qua! tribos africanas de Quenia e de Tanga
nica tiram partido da oposi~ao, para elas fundamental, entre 
direita e esquerda (mais, parece, no nível da máo do que no 
do pé, porém, já mencionamos a aten~ao particular prestada 
pelos osage as extremidades inferiores). Para os gestos do amor, 
o homem kaguru emprega a mao esquerda, a mulher kaguru, 
a mao direita (isto é, as maos que sao, respectivamente, impu
ras, em cada sexo). O primeiro pagamento ao curandeiro, an
tes que comece o tratamento, é feito com a mao direita, o 
último, com a mao esquerda, etc. Os bororo da África, que 
sao peul nómades, da zona do Sahel da N igéria, parecem asso
ciar, como os kaguru, o lado direito ao homem e - na ordem 
temporal - a parte da frente, o lado esquerdo a mulher e a 
parte de trás (1); simetricamente, a hierarquia masculina vai 
do sul ao norte, a hierarquia feminina, do norte ao sul. Daí 

(1) Para um sistema espacio-temporal análogo, na mesma regiio, cf. 
DIAMOND, 
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segue que, no acampamento, a mulher arruma suas caba~as 
em ordem decrescente de tamanho, colocando a maior ao sul, 
enquanto que o homem amarra seus bezerros na ordem inver
sa (Dupire). 

Voltemos agora aos osage. Vimos que, entre eles, o número 
13 totaliza, primeiro, os dois grupos sociais, a direita e a es
querda, o sul e o norte, o verao e o inverno; em seguida do 
que ele se especifica concretamente e se desenvolve logicam~n
te. Na image1n do sol nascente, na qual o homem que a con
templa venera a fonte de toda a vida (olhando, assim, para 
leste, o que coloca, efetivamente, o sul a sua direita e o norte 
a sua esquerda) (2), o número 13 pode simbolizar a uniao de 
dois termos: 6 e 7, céu e terra, etc. Mas, enquanto se relac_iona 
com um astro, o simbolismo solaré particularmente determina
do pela metade céu. Daí a emergencia de outras especifica~óes 
concretas do número 13, estas reservadas aos subgrupos da ou
tra metade: 13 pegadas de urso, para representar as a~óes no· 
t<íveis dos das da terra firme, 13 salgueiros, para os dfís da 
água. (La Flesche 3, p. 147.) 

Treze é, pois, a expressao de urna dupla totalidade huma
na: coletiva, já que a tribo é formada por duas metades assi
métricas (quantitativamente: urna simples, outra cindida; e 
qualitativamente: urna devotada a paz, outra, á guerra) .; e in
dividual, mas igualmente assimétrica (a direita e a esquerda). 
Como totalidade, esta uniao do par e do impar, do coletivo 
e do individual, do social e do organico, se desdobrará, sob 
o efeito do esquema cosmológico ternário; haverá um "treze'~ 
de céu, um "treze" de terra, um "treze" de <ígua. A esta co
difica~ao por elementos juntar-se-á, enfim, urna codifica~ao por 
espécie, em que dois. grupos, respectivamente compostos de 7 
e 6 "animais", se desenvolvem, pela apari~ao de antagonistas, 
levando, assim, a 26 (como se poderia prever) o nümero das 
unidades do sistema tomado ao nível mais concreto. Os 7 ani
mais · e seus antagonistas formam o quadro da pág. seguinte: 

(2) O oficiante é pintado de vermclho, para exprimir a aspira<;iio ar
dente de que o sol torne sua vida proveitosa e fecunda, e que o abeni;:oe 
com urna longa descend~ncia. Quando o corpo inteiro foi pintado de ver
melho, urna linha preta é tra~ada sobre o rosto, subindo de urna face até 
ao meio da testa e tornando a descer a outra face. Esta linha representa 
o sombrío horizonte da terra, e é chamada "armadilha .. ou recinto, no 
qual toda vida está presa e permanece cativa. (LA FLF.SCHE J, p. 73.) 
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animaia antagonistas 

Lince ... . ...... . . . cervo de galhada curva, macho, jovem 
lobo cinzento ..... . cervo de galhada cinza, macho, jovem 
puma macho . . .. .. cervo de galhada preta, macho, adulto 
urso preto macho . montículo cheio de larvas (insetos ?) 
bisio macho . . ..... penhasco, parede 
a.lee . ...... . ....... planta cujas flores se voltam para o sol (Silphium 

laciniatum) 
cervo( 1) . . ......... nao tem antagonista; sua for9a está na f~ga 

O sistema dos 6 animais é menos nítido. Compreende duas 
variedades de mochos, opostas urna e outra ªº urso lavador 
macho (jovem e adulto, respectivamente), a águia real oposta 
ao peru, enfim, parece, o mexilhao fluvial (cuja concha serve 
para fabricar penden tes de nácar que simbolizam o sol), o 
pelo de bisao (?) e o pequeno cachimbo (?). 

Urna estrutura lógica - .no princípio, simples oposi~áo -
desabrocha em feixes, nas duas dire~óes: urna, ab~trata, sob 
a forma de urna numerologia; outra, concreta: primeiro ele
mentar, depois específica. Em cada nivel, curto-circuitos seman
ticos permitem atingir diretam~nte os niveis mais afastados. 
Mas o nivel das espécies, que é também o mais particularizado 
dos que consideramos, nao constituí urna espécie de lin1ite, ou 
de ponto de parada, do sistema: sem cair na inércia, este con
tinua a progredir, por meio de novas destotaliza~óes e retota
liza~óes, que se podem efetuar em vários planos. 

Cada cla possui um "símbolo de vida" - totem ou divin
dade - do qual adota o nome: puma, urso preto, águia real, 
cervo novo, etc. Os clas se definem, assim, uns em rela~ao aos 
outros, por meio de urna separa~ao diferencial. Entretanto, os 

(1) O cornportarnento temeroso do ccrvo vem do fato de n1o possuir 
ele vesícula biliar. Seu papel é duplo: alimentar, pois sua carne é consi· 
derada como a fonte mais regular de alimento animal. comparável, sob 
este ponto de vista, ao alimento vegetal , proveniente de quatro plantas 
principais: Nelumbo lutea, Apios apios, Sagittaria latifolia, Fa/cata comosa. 
O cervo e estas quatro plantas s§o a base mesma da vida da tribo, e a 
primeira incumbencia dos guerreiros consiste em defender os territórios 
em que eles do encontrados (l. c., pp. 129-1~0) . Por outro lado, o cervo 
tem um papel cultural: é de seu corpo que provem os tendóes usados pelas 
rnulheres para coser e pelos homcns para amarrar as penas das flechas (l. c., 
p. ~22). 
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textos rituais baseiam cada· escolha distintiva num sistema de 
caracteres nao-variantes, supostamente comum a todas as es
pécies: cada urna afirma de si própria o que declara por sua 
conta, por exemplo, o puma: 

"Contempla a planta de minhas patas, que é de cor preta, 
Fiz meu carvao da planta de minhas patas, 
Quando os pequen in os (os homens) fizerem também seu 

[ carvao com a pele de minhas patas, 
Terao sempre carvao, que penetrará facilmente sua epi

(derme, enquanto seguirem o caminho da vida. 
Contempla a ponta de meu nariz, que é de cor preta, etc. 
Contempla a ponta de minhas orelhas, que é de cor preta, 

[etc. 
Contempla a extremidade de minha cauda, que é de cor 

[preta, etc. 
(La Flesche 2, pp. 106-107.) 

Cada animal é, assim, decomposto em partes, conforme 
urna lei de correspondencia (focinho = bico, etc.) e as partes 
equival~ntes sao reagrupadas entre si, depois todas juntas, em 
fun~ao do mesmo caráter pertinente: a presen~a de partes "car
voeiras", por causa do papel protetor atribuído pelos osage ao 
fogo e a seu produto, o carvao, enfim e por conseqüencia, a 
cor preta: a "coisa preta", o carvao, objeto de um rito 
especial, a que sao submetidos os guerreiros, antes de partirem 
para o combate. Se nao cuidarem de empretecer o rosto, per
derao <;> direito de recapitular seus feítos notáveis e de pre
tender honras militares. (La Flesche 3, p. 327 sq.) .Já se tem, 
portanto, um sistema de dois eixos, um reservado as diversi
dades, .o outro as similitudes: 

1 
patas 
pre tas 

- puma - - -·- -t

·- urso - - - -- -

EsPfcn:s - águia - - - 
NATURAIS --cervo - - ·- -· 

. --cISne 
etc. 

ANIMAL D E CARVAO 

1 
focinho 

1 
ca u di\ etc. 

préto preta. 
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O processo analítico, que permite passar das categorías aos 
elementos ~ dos elementos as espéc~es, prolonga-se, entao, por 
urna espéc1e de desmembramento ideal de cada espécie, que 
restabelece, progressivamente, a totalidade num outro plano. 

Este duplo movimento de destotaliza~ao e de retotaliza~ao 
se efetua também num plano diacrónico, como o demonstram, 
no rito de vigilia, os admiráveis cantos do urso e do castor (re
presentan tes, respectivamente, da terra e da água) que medi
tam sobre a próxima invernada e para ela se preparam, de 
conformidade com seus costumes particulares (aqui dotados de 
urna significa<;ao simbólica), a fim de que a chegada da pri
mavera e suas for~as restabelecidas possam aparecer como pe
nhores da longa vida prometida aos homens: 

"Depois que seis luas tinhanf passado .. . o urso procedeu 
a um exame detalhado de seu corpo." Enumera as marcas de 
seu emagrecimento (isto é, de um corpo diminuído, mas que, 
porque continuou vivo, atesta ainda mais a for<;a da vida: su
perficie corporal reduzida, artelhos encarquilhados, tornozelos 
enrugados, músculos relaxados, barriga flácida, costelas salien
tes, bra<;os moles, queixo caído, cantos dos olhos pregueados, 
fronte pelada, pelos raros). Déixa, en tao, suas pegadas, sím
bolos das a~óes guerreiras, 6 de um lado, 7 do outro, depois 
sai, com passo rápido, "para chegar a urna regiao, cujo ar 
se tornou vibrante com o calor do sol". (La Flesche 3, pp. 
148-164.) 

A estrutura sincrónica da tribo, tal como se exprime na 
reparti~ao em tres grupos elementares, divididos eles proprios 
em clas portadores de nomes totemicos, nao é, aliás, já se 
viu (1 

), mais que urna proje~ao, na ordem da simultaneidade, 
de um devir temporal, que os mitos descrevem em termos de 
sucessividade: quando os primeiros homens apareceram na ter
ra (de acordo com esta versao, vindos do céu; outra versao 
(Dorsey, 1) os faz vir do mundo subterraneo ), puseram-se em 

marcha, na ordem de chegada: primeiro o povo da água, depois 
o da terra e, por fim, o do céu (La Flesche 2, pp. 59-60); mas, 
como encontraram a terra coberta de água, chamaram, para 
guiá-los até lugares habitáveis, primeiro a aranha dágua, depois 
o <lítico, em seguida, a sanguessuga branca e, enfim, a sangues
suga preta (id., pp. 162-165). 

(1) Cf. supra, pp. 91-92. 
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Ve-se, pois, que, em caso algum, o animal, o "totem", ou 
sua espécie, pode ser tomado como entidade biológica ; por seu 
duplo caráter de organismo - isto é, de sistema - ~ de ema
na~ao ele urna espécie - que é um termo num sistema - o 
animal aparece como um instrumento conceptual ele múltiplas 
possibilidaeles, para destotalizar e para retotalizar n~o imparta 
q ual domínio, situado na sincronía ou na diacron1a, no con
creto ou no abstrato, na natureza ou na cultura. 

Propriamente falando, nao é nunca, pois, a águia que os 
osage invocam. Porque, conforme as circunstancias e conforme 
os momentos, trata-se de águias de el i ferentes espécies: águia 
real (Aqu ila chrysaetos L.) , águia-mosqueada (Aquila r langa 
L.) , águia-calva (Haliaeetus leucocephalus), etc.; de diferentes 
cores: vermelha, branca, malhada, etc. ; enfim, consideradas ·~ rn 
fases diferentes de sua existencia: jovem, adulta, velha, etc. 
Esta matriz tridimensional, verda<leiro sistema por rneio de 
um animal,. e nao o próprio animal, constitui o objeto do 
pensamento e fornece o instrumento conceptual (1 ). Se a ima
gem nao fosse tao trivial, ser-se-ia ten tado a comparar este ins
trumento com os utensílios formados cm cruz por la1ninas 
rr1etálicas, que servem para cortar batatas em laminas ou cm 
quartos: urna grade "preconcebida" é aplicada e1n todas as si
tua~óes empíricas, com as quais tem suficientes afin idades, para 
que os elementos obtidos, em todas as circunstancias, preser
vem certas propriedades gerais. O número dos pecla<;o ; n ao 
é sempre o mesmo, nem a forma de cada um totahnente iden
tica, mas os que vem do centro, fi cam no cen tro, os q11e vem 
do contorno, ficam no contorno .. . 

Classificador médio (e, por isso, o de mais rendi1nento e 
o mais freqüentemente emprega<lo ), o nivel das espécies pode 
ampliar sua rede para o alto, isto é, na dire~ao dos elementos, 
das categorías e dos números, ou restringí-la para baixo, na 
dire~ao dos nomes pré>prios. Este último aspecto será consi
derado, minuciosamente, no capítulo seguinte. A recle engen-

.. 
(1) "N!io eremos, explicava um osage, q ue. como dizem as Jcndas, 

nossos antepassaclos fossem, realmente. quadn'1pc<les, aves. etc. F.stas coisas 
sao apenas wa·wi ' -ku-ska'·ye (símboJo) de alguma coisa mais alta." (J . O. 
DORSJ.: Y / , p. 396.) 
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?;ada por ~ste duplo movimento é recortada em todos os níveis, 
J~ qu~ existe um ~rande número de maneiras diferentes de 
significar estes ní~e1s e suas ramifica~óes: denomina~óes, dife
ren~as de vestuáno, desenhos e tatuagens corporais, maneiras 
de .ser ou .de fazer, privilégios e proibi~óes. Cada sistema se 
define, as~im, pela referencia a dois eixos, um horizontal, 0 
outro vertical, que corr_espo~dem, ~t.é ce~to ponto, a distin~ao 
de Saussute entre. rela~oes s1ntagmaucas e rela~5es associativas. 
M.as, ,,de modo diferente da linguagem, o pensamento "tote
m1co tem .em comum com o pensamento mítico e o pensa
men~o p~étlco o q~e ~ak?bson estabeleceu para este último: 
o pn~c1p10 da equ1valenc1~ atua .n?s dois planos. Sem que 0 
con~e.udo da mensagem se1a mod1f1cado, o grupo social p0de 
cod1hcá-lo sob a forma de urna. oposi~ao categórica: alto/baixo, 
ou eleme~tar: céu/ terra, ou, a1nda, específico: águia / urso, isto 
é, por m~io_ de elementos léxicos diferentes. E, para assegurar 
a transm1ssao da ~ensagem, o grupo social tem, igualmente, 
a escolha entre vános processos sintáticos: denomina~óes, em
blemas, ~omportamentos, proibi~oes, etc., empregados isolaclos. 
ou associados (1). 

(1) En~arados separadamente, nas suas partes constitutivas e nas 
suas respectivas rela9>es com o )Ileio em que se cncontram, urna "vila" de 
arrabal?e e um forte do emblemas sintagmáticos: seus elementos mantem 
e!ltre . si, ~ela~Oes de contigüidade:. continente e conteúdo, causa e efeito: 
fim e me10, etc. O que, como bracoleur, o Sr. Wemmick, de As Grande.f 
Esp_eranfas, empreendeu e realizou (cf. supra, p. 38) consiste na instau
ra~o .de . r.ela~C:ks paradigmáticas entre os elementos dcssas duas cadcias: 
para sign1~icar sua casa, pode escolher entre "vita" e castelo; para significar 
a s~perfkie aquosa, entre lago e fosso; para significar acesso, entre esca
dana e ponte levadi~a; para significar suas alfaces; entre verduras e re
servas de víveres. Como chegou a isto ? 

Está claro que, primeiro, seu castelo é um modelo reduzido: nAo é 
um castelo real, mas um castelo significado por disfarces e arranjos, que 
exer~em fun~o de símbolos. De fato, se éle nAo adquiriu um castelo ver
dadeiro,. gra5as a essas transforma~, ele perdeu realmente urna "vila" 
verdadeua, Já que a sua fantasía o reduz a múltiplas servidóes: em vez 
de morar burguesmente, sua vida doméstica se torna urna sucesdo de 
~tos rituais, cuja ~epeti~o minuciosa serve para criar, como realidade 
~n1~, rela~ paradigmáticas entre duas cadeias sintagmáticas, igualmente 
irrea~: ~ do castelo, que. nunca existiu e a da "vila", que foi sacrificada. º· pnmeno aspecto do bricolage é, pois, o de construir um sistema de para
digmas com os fragmentos de cadeias sintagmáticas . 

~as o inverso também é verdadeiro; porque o castclo do Sr. Wemmick 
a~quire valor real pelo fato da surdez de seu velho pai: um castelo forti
ficado é normalmente provido de canhOes; ora, o ouvido do pai é tlo 
duro que somente o troar do canháo pode atingi-Jo. Pela enfermidadc 
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. Se a tarefa nao fosse enorme, poder-se-ia empreender urna 
classifica~ao destas classifica~6es. Distinguir-se-iam, entao, os 
sistemas, conforme o número de categorias que utilizam - de 
2 a várias dezenas - e conforme o número e a escolha dos ele
mentos e das dimens6es. Distinguir-se-iam, em seguida, em 
macro e microclassifica~oes, estando o primeiro tipo caracteri
zado pela admissao, a classe dos totens, de um grande número 
de espécies animais e vegetais (os aran da reconhecem mais de 
400), o segundo, pelos totens todos inscritos, se assim se pode 

"' dizer, nos limites de urna mesma espécie, como fazem, na Áfri
ca, os banyoro e os bahima, cujos clas sao denominados de 
acordo com tipos particulares ou partes de vaca: vaca estriada, 
vaca castanha, vaca prenhe, etc.; língua, tripas, cora~ao, rins 
de vaca, etc. Os sistemas sao igualmente deterniináveis pelo 
número de suas dimens5es: sendo alguns puramente animais, 
outros, puramente vegetais, outros recorrendo a objetos manu
faturados, outros, enfim, justa pondo um . número variável de 
dimens5es. Podem ser simples (um nome ou um totem por 
cla), ou múltiplos, como nessas tribos melanésias, que definem 
cada cla por urna pluralidade de totens: urna ave, urna árvore, 
um mamífero, um peixe. Enfim, os sistemas podem ser homo
géneos; assim, por exeinplo, no Kavirondo, onde as listas to
temicas sao formadas por elementos do mesmo tipo: crocodilo, 
hiena, leopardo, bugio, abutre, corvo, pfton, mangusto, rá, etc. 
E podem ser também heterogéneos, como ilustram as listas to
témicas dos bateso: carneiro, cana-de-a~úcar, osso de carne co
zic;la, cogumelo, antílope (comum a vários clas), vista proibida 
do antílope, cranio raspado, etc., ou ainda, de algumas tribos 
do nordeste da Austrália: paixao sexual, adolescencia, diversas 
doen~as, l.ugares que tém nomes particulares, nata~ao, cópula, 
confec~ao de urna lan~a, vomito, diversas cores, diversos esta
dos psíquicos, calor, frio, cadáver, fantasma, diversos acessórios 

paterna, a cadeia sintagmática inicial, a da "vila" suburbana, estava obje
tivamente rompida. Morando juntos, sós os dois, o pai e o filho aí viviam 
justapostos, sem que qualquer la~o pudesse estabelecer-se entre eles. Bastou 
que a "vila" se tornasse castelo, para que o canháo, disparado, diariamente, 
as 9 horas, instaurasse entre eles urna forma de comunica~áo eficaz. Urna 
nova cadeia sintagmática resulta, entao, do sistema de rela~oes paradigmá
ticas. Um problema prático é resolvido: o da comunica~áo entre os mora
dores da "vila", mas, grar;as a urna reorganizar;áo total do real e do ima
ginário, na qual as metáforas adquirem urna voca~áo metonímica e inver
samente. 
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do ritual, diversos objetos manufaturados, sono, diarréia, di
senteria, etc. (1). 

Urna tal classifica~áo das classifica~6es é perfeitamente con
cebível, mas só poderia ser realizada, com a condi~ao de exa
minar documentos tao numerosos e levar em conta dimensoes 
tao variadas que, mesmo limitando-se as sociedades sobre as 
quais as informa~6es sao suficientemente ricas, precisas e com
pa~áveis entre si, nao se poderia dispensar o auxilio das má
quinas. Contentemo-nos, portanto, com evocar este· programa, 
reserv~do a etno.log~a de um século próximo, e voltemos as 
propriedades ma1s simples do que, por comodidade, chamare
mos o operador totémico. Para apreciar sua complexidade, 
bastará descrevé-Io com o auxílio de um diagrama e conside
rando apenas urna pequena por~ao da célula, já que a faremos 
come~ar no nivel da espécie e que restringiremos, arbitraria
mente, a 3 o número das espécies e a 3 também o das partes 
do corpo (fig. 8). 

;'~-se que a. espécie ad~i~e, em primeiro lugar, realiza~oes 
emp1ncas: espéc1e Foca, especie Urso, espécie Aguia; cada un1a 
compr~nde urna série de indivíduos (igualmente reduzidos a 
3 n~ diagrama): focas, ursos, águias. Cada animal pode ser 
anahsado em partes: cabe~a, pesco~o, patas, etc., reagrupáveis, 
antes, dentro de cada espécie (cabe~as de foca, pesco~os de 
foca, patas de foca), depois, em conjunto, por classes de par
tes: todas as ~a~~as, todos os p~sc<:>~os . . . U m último reagru
pamento rest1tu1 o modelo do indivíduo, em sua integridade 
reencontrada. 

O conjunto constituí, entao, urna espécie de aparelho con
c~p~u~l, que filtra a unid~de atravé~ da multiplicidade, a mul
t1phcidade através da un1dade, a diversidade através da iden
tidade e a identidade através da diversidade. Dotado de urna 
extensao teoricamente ilimitada no seu nfvel mediano, contrai
se (ou se expande) em pura compreensao nos seus <lois cumes, 
mas sob formas simétricas e inversas urna da outra, e nao sem 
sofrer urna espécie de tor~ao. 

(1) "Parece que o papel de totem pode ser dcsempenhado por qualquer 
elemento durável do meio físico ou moral, seja ele urna entidade de ordem 
co.n~eptual ou, mais freqüentcmente, das classes ou espécies de coisas, de 
ativ1dades, de e~tados o~ de qualidades, que se reproduzem freqüente. 
mente e sao, ass1m, consideradas como que a desfrutar de urna existéncia 
duradoura." (SHARP, p. 69.) 
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ESP~CIE 

FOC,A . .......•••.•••••.• !-!.~~·º ........................... . AGUJA 

INDIVIDUO 

F1c.. 8 - O operador totémico. 
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O modelo, que nos serve aquí de ilustra~ao, nao repre
senta, evidentemente, mais do que urna pequena por~ao do 
modelo ideal, visto que o número das espécies naturais é da or
dem de 2 milhóes, o dos indivíduos virtualmente imagináveis 
é sem limite, e as partes do corpo ou órgaos, distin
guidos e denominados, se elevam, em certos léxicos indígenas, 
a perta de 400 (Marsh e Laughlin). Enfim, nao exist~m. v~
rossimelmente, sociedades humanas, que nao tenham feíto um 
inventário muito arrojado de seus meios zoológico e botanico 
e que nao o tenham descrito em termos específicos. Será pos
sf vel avaliar urna ordem de grandeza, ou limites ? Quando 
se examinam as obras etnozoológicas e etnobotanicas, nota-se 
que, salvo raras exce~Oes, as espécies e as variedades arraladas 
parecem ser da ordem de algumas centenas, 800 a 600 aproxi
madamente. Mas nenhuma obra deste genero é exaustiva, por
que limitada pelo tempo de que dispuseram para recolher os 
materiais, pelo núm~ro dos informan tes e sua competencia, en
fim, pela própria competencia do pesquisador, a extensao de 
seus conhecimentos, e a variedade de suas preocupa~óe~. Por
tanto, nao se corre grande risco de engano ao postular-se que a 
cifra real deve ser sensivelmente mais elevada, o que confir
mam os melhores trabalhos: 

• 
"Os hanunoo classificam seu universo botanico local, 

no mais baixo nível. de contraste (nivel terminal) em 
mais de 1.800 taxa, mutuamente exclusivos aos olhos do 
saber popular, enquanto que os botanicos dividem a mes
ma flora - em termos de espécie - em menos de 1.300 
taxa, definidos sob um ponto de vista científico." (Con
klin 4.) 

Este texto de um etnógrafo especialista dos problemas da 
taxinomia, faz, curiosamente, eco a urna observa~ao de Tylor, 
sobre a filosofía rabínica, 

" ( . .. ) que assinala, a cada urna das 2.100 espécies 
de plantas, por exemplo, um anjo que preside a seu 
destino do alto do céu, e que baseia nesta idéia a proi
bi~ao do Levítico, das misturas entre animais e plantas:· 
(Tylor, vol. 11, p. 246.) 

No estado atual dos conhecimentos, a cifra de 2.000 parece 
corresponder bem, como ordem de grandeza, a urna espécie 
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de limiar, na vizinhan<;a do qual se situam a capacidade de 
memória e o poder de defini<;ao das etnozoologias ou das etno
botanicas baseadas na tradi<;ao ·oral. Seria interessante saber 
se esse umbral possui propriedades significativas, sob o ponto 
de vista da teoría da informa<;áo. 

• 
Estudando recentemente os ritos de inicia<;ao entre os se

nufo, um observador colocou em evidencia o papel de 58 fi
gurinhas, mostradas aos novi<;os numa ordem determinada, e 
que formam, por assim dizer, o esbo<;o do ensino que lhes 
é ministrado. Estas figurinhas representara animais, persona
gens, ou simbolizara tipos de atividade; cada urna corresponde, 
pois, a urna espécie ou a urna classe: 

"Os antigos apresentam aos neófitos um certo nú
mero de objetos ( ... ) Este inv~ntário, as vezes muito 
longo, constitui urna espécie de léxico dos símbolos, cujas 
diferentes maneiras de arranjos possíveis sao indicadas. 
Nos poro mais evoluídos, os homens aprendem, assim, 
a manejar os suportes ideográficos de um pensamento 
que cliega a tomar urna forma verdadeiramente filosó
fica." (Bochet, p. 76.) 

Nao se poderia dizer melhor que, em sistemas <leste tipo, 
existe urna passagem constante, efetuada nos dois senti
dos, das idéias as imagens e da gramática ao léxico. Este 
fenómeno, que salientamos em várias ocasióes, levanta urna 
dificuldade. Será legítimo postular, como se nos poderia censu
rar de have-lo feito implicitamente, que tais sistemas sao 
motivados em todos os níveis? Mais exatamente, estaremos em 
presen~a de verdadeiros sistemas em que as , imagens estarao 
unidas as idéias e o léxico a gramática, por meio de rela<;óes 
constantemente rigorosas, ou nao será preciso reconhecer, no 
mais concreto nível - o das imagens e do léxico - urna certa 
dose de contingencia e de arbitrário, que incitaria a por em 
dúvida o caráter sistemático do conjunto? O problema se 
apresentou cada vez que se pretendeu descobrir urna lógica das 
denomina<;5es clanicas; ora, demonstramos, num capítulp an
terior, que esbarrávamos quase sempre com urna dificuldade 
que, a princípio, pode parecer insuperável: as sociedades que 
pretendem formar um sistema coerente e articulado (quer a 
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"marca" do sistema esteja em nomes, comportamentos ou proi
bi<;óes) sao também coletividades de seres vivos. Mesmo se, 
consciente ou inconscientemente, observam regras de casamen
to, cujo efeito é manter constantes a estrutura social e a taxa 
de reprodu<;ao, estes mecanismos nao funcionam nunca de ma
neira perfeita; sao, alias, amea<;ados pelas guerras, pelas epi
demias, pelos períodos de grandes fornes. Está, portanto, claro 
que a história e a evolu<;áo demográfica transtomaráo sempre 
os planos concebidos pelos sábios. Em tais sociedades, sincro
nía e diacronia estao empenhadas num conflito, constantemen
te renovado, e do qual, parece que, cada vez, a diacronia deva 
sair vitoriosa. Relacionadas com o problema que acabamos 
de apresentar, estas considera<;óes significam que, quanto mais 
se des<;a aos grupos concretos, tanto mais se deverá esperar en
contrar distin<;óes e denomina<;óes arbitrárias, explicáveis, so
bretudo, em fun<;áo de incidentes e de fatos, e que serao re
beldes a qualquer arranjo lógico. "Tudo é um totem em po
tencial", observou-se, a respeito de tribos do noroeste da Aus
trália, que já contam, no número de seus totens, seres como o 
"Homem Branco" e o "Marinheiro", se bem que os primeiros 
contactos coma civiliza<;áo datem de época recente (Hernández). 

Certas tribos de Groote Eylandt, a leste da terra de 
Arnhem, sao divididas em 2 metades que compreendem, cada 
urna, 6 das; cada cla possui um, ou vários totens heteróclitos: 
ventos, barcos, água, espécies animais e vegetais, pedras. Os 
totens "ventos" estao, provavelmente, ligados as visitas anuais 
dos insulares de Macá<;ar, e o mesmo acontece com o totem 
"barco", como o prova um mito referente a fabrica<;ao de 
barcos pelo povo de Macác;ar, na ilha de Bickerton. Outros 
totens foram tirados dos indígenas do interior; alguns, enfim, 
estao em vías de ser abandonados, enquanto que outros foram 
recentemente introduzidos. 

Em conseqüencia, concluí o au~or dessas observac;óes, seria 
imprudente ver, na escolha e distribui<;ao dos totens, um es
for<;o para organizar conceptualmente o meio natural, em fun
<;ao do esquema dualista: "a lista ( . .. ) resulta mais de um 
processo histórico de desenvolvimento do que de um empreen
dimento sistemático". Existem cantos totemicos inspirados por 
navíos conhecidos: o Cora, o ~Vanderer, e mesmo por grandes 
avióes de transporte do tipo Catalina, pois urna base aérea 
havia sido construida, durante a guerra, no território de um 
da. Tais fatos levam ainda mais a admitir que acontecimentos 
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históricos possam ser a origem de certos totens porque, na 
língua das tribos em q u.esta o, a mesma palavra designa os 
totens, os mitos e toda a espécie de objeto belo, raro ou curioso: 
como urna pinta particularmente sedutora, ou tnn bonito fras
quinho <le produto farmaceutico. Além dos acontecimentos, 
a inspira~ao estética e a inven~ao inc.lividual pesariam a favor 
e.la contingencia (Worsley). 

No primeiro capítulo <leste livro, evocamos yezes repetidas 
o papel da imagina~ao estética na elabora~ao dos sistemas clas
sificatórios, papel já reconhecido pelos teóricos da taxinomia , 
que, diz Simpson, "é também urna arte" (p. 227). Este aspecto 
do problema nada tem que nos possa inquietar, bem ao con
trário. 1\tfas que se <leve pensar dos fatores históricos? 

Desde muito tempo, os lingüistas conhece1n o problema, 
e Saussure o resolveu com muita clareza. O próprio Saussure, 
co1n efeito, que assentou o principio (cuja evidéncia parece-nos, 
hoje em <lia, menos segura) do caráter arbitrário dos signos 
lingüfsticos, admite que este arbitrário comporta graus e que 
o signo possa ser relativamente motivado. 

Isso é tao verdadeiro, que se podem classificar as línguas 
em fun~ao da motiva~ao relativa de seus signos: o latim in i
micus é mais fortemente motivado que o francés ennemi (no 
qual nao se reconhece tao facilmente o antónimo de ami); e, 
para cada língua, os signos sao também desigualmente moti
vados: o frances dix-neuf é motivado, o francés vingt nao o 
é. Porque a palavra dix-neuf "evoca os termos de que se com
póe e outros que lhe sao associados". Se o prindpio irracional 
do arbitrário do signo fosse aplicado sem restri~ao, "chegar-se
ia a urna complicat;ao suprema; mas o espirito conseguiu in
troduzir um princípio de ordem e de regularidade em certas 
partes da massa dos signos, e aí está o papel do relativamente 
motivado". Neste sentido, pode-se dizer que certas línguas s;¡,, 
mais lexicológicas e outras mais gran1aticais: 

"Nao que "léxico" e "arbitrário" . de um lado, "gra
mática" e "motiva~ao relativa" do outro, sejam sempre 
sinónimos; mas há qualquer coisa de comum no princi
pio. Sao como dois pólos, entre os quais se move todo 
o sistema, duas correntes opostas, que dividem, entre si, 
o movimento da língua: a tendencia para empregar o 
instrumento lexicológico, o signo imotivado, e a prefe
rencia dada ªº instrumento gramatical, isto é, a regra 
de constru~áo." (Saussure, p. 183.) 
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Para Saussure, por conseguinte, a língua vai e.lo arbitrário 
a motiva~áo. Em compensa~ao, os sistemas, que exan1inamo·j 
até agora, vao da motiva~áo ao arbitrário: os esquemas con
ceptuais (no limite, simples oposi~ao binária) sao constante
mente for~ados a neles introduzir certos elementos tomados 
alhures; e, nao duvidamos, estas jun~oes acarretam, muitas 
vezes, urna modifica~ao do sistema. As vezes, também, ·~las nao 
conseguem inserir-se no esquema, e o andamento sisternático 
torna-se desregulado ou provisoriamente suspenso. 

Esta luta constante entre a história e o sistema é tragica
mente ilustrada pelo exemplo <lesses 900 sobreviventes <le urna 
trintena de tribos australianas, reagrupados de qualquer ma
neira num campo governamental, que compreendia (em 1934) 
urnas quarcnta casas, dormitórios vigiados e separados para 
mo~as e rapazes, urna escola, um hospital, urna prisao, casas 
<le negócio, e onde missionários (ao contrário dos indígenas) 
podiam viver a farta: num lapso de quatro meses, viram-se 
desfilar nao-conformistas, presbiterianos, Exército da Salva~ao, 
anglicanos e católicos romanos ... 

Nao citamos estes fatos com inten~ao <le polemica, mas 
porque eles tornam altamente improvável a manuten~ao <le 
cren~as e de usos tradicionais. Entretanto, a primeira resposta 
dos indígenas ao reagrupamento foi a ado~ao de urna termino
logía comum e de regras de correspondencia, para harmonizar 
as estruturas tribais que, em toda a regiáo interessada, era na 
base de metades e de se~5es. Interrogado sobre sua se~ao, um 
indivíduo poderia responder assim: "Eu sou isto Oll aquilo no 
meu dialeto, portanto, aqui eu sou Wungo". 

A divisao das espécies totemicas entre as metades nao pa
rece feita de maneira uniforme, o que nao poderia surpreender. 
Mas impressionam mais as regularidades e o espírito sistemáti
co com o qual os informantes resolvem qualquer problema. 
Exceto numa regiao, o opossum pertence a metade wuturu. 
No litoral, a água doce é da metade yanguru, mas, no interior, 
ela pertence a metade wuturu. Os indígenas dizem: "Quase 
sempre, pele fria vai com wuturu e p~nas coro yanguru". D~l 
resulta que a metade wuturu possui. a água, o lagarto, a ra, 
etc., e a metade yanguru, o emeu, o pato e outras aves. Mas, 
lá onde a ra é colocada na metade alterna do opossum, recor
re-se a outro principio de oposi~io: ós dois animais caminham 
aos saltos e esta semelhan~a vem de que a rá é o "pai" do 
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opossum; ora, numa sociedade matrilinear, o pai e 0 filho 
pertencem a metades opostas: 

"Quando os informantes reconstituem a lista dos to
tens de cada metade, raciocinam, invariavelmente como 

' ' s~gue: as arvores, e os pássaros que nelas fazem ninho, 
sao d.a mesma metade; as árvores que crescem na beira 
dos nachos, ou nos tanques e brejos, sao da mesma me
~.ade 9_ue a água, os peixes, as aves e as plantas aquáticas: 
Gav1ao, peru, tudo que voa trabalha em conjunto. A 

serpente (Python variegatus) ( carpet-snake) e o lagarto 
~arano (Va:a~us Gould ?) (ground goanna) trabalham 
]Untos - v1a1avam juntos nos tempos antigos ( ... )" 
(Kelly, p. 465.) 

Acontece, as vezes, que a mesma espécie figura nas duas 
~etades; é ~ e.aso do Python variegatus ( carpet-snake); mas os 
indígenas d1sunguem quatro variedades, conforme o desenho 
das escamas, e essas variedades se dividem, por pares, entre as 
metades. O mesmo se dá com as variedades de tartarugas. O 
canguru cinza é wuturu, o vermelho yanguru, mas, nos com
bates, eles se evitam. Outro grupo indígena reparte a água e 
o fogo entre as espécies naturais; opossum, abelha e lagarto 
varano (V~ranus eremius 1 sand-goanna) "possuem o fogo"; 
Python varzegatus (carpet-snake), Leipoa ocellata (scrub turkey), 
lagarto e porco-esp1nho "possuem a água''. Outrora, com efeito, 
os ancestre~ do grupo em questao tinham o fogo e o povo 
das m~tas unha a água. Os primeiros juntaram-se aos segundos 
e p~rtilharam a água e o fogo. Enfim, cada totem tem urna 
af1n1dade particular com urna es·pécie de árvore, da qual co
locam um galho na sepultura, conforme o da do defunto. O 
emeu possui Bursaria sp. ? (box-tree), o porco-espinho e a águia, 
certas variedades de acácia (brigalouw), o opossum urna ou
tra acácia (kidji), Python variegatus (carpet-snake), o sindalo, 
e o lagarto varano (sand-goanna) diversas Sterculia? (bottle
tree ). Nos grupos ocidentais, os mortos eram enterrados com 
o rosto voltado para leste, ou para oeste, conforme sua metade 
(l. c., pp. 461-466). 

~m conseqüencia, .e ce bem que a organiza~o social esteja 
~ed'!z1da ao c~os em v1rtude das novas condi~Oes de existencia 
impostas aos in~ígenas e das .pressóe~ leigas e religiosas que 
eles sofrem, a at1tude especulativa subsiste. Quando nao é mais 
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possível manter as interpreta~oes tradicionais, elaboram-se ou
tras, que, como as primeiras, sao inspiradas por motiva~óes 
(no sentido saussuriano) e por esquemas. Estruturas sociais, 
outrora simplesmente justapostas no espa~o, sao postas em cor
respondencia, ao mesmo tempo que as classifica~óes animais e 
vegetais próprias· de cada tribo. Conforme sua origem tribal, 
os informantes concebem o esquema dualista de acordo com 
o modelo da oposi~ao ou da semelhan~a, e o formalizam em 
termos, seja de parentesco (pai e filho ), seja de orienta~ao 
(leste e oeste), seja de elementos (terra e mar, água e fogo, 
ar e terra), seja, enfim, de diferen~as ou de semelhan~as entre 
espécies naturais. Tomam também consciencia desses diversos 
comportamentos e procuram formular regras de _equivalencia. 
Nao há dúvida que, se o processo de deterioriza~ao viesse a 
interromper-se, este sincretismo nao pudesse servir de ponto de 
partida a urna nova sociedade, para elaborar um sistema global, 
cujos aspectos todos se encontrariam ajustados. 

Ve-se, por este exemplo, como o dinamismo lógico, que é 
urna propriedade do sistema, consegue superar o que, mesmo 
para Saussure, nao constitui urna antinomia. Além do fato de, 
fOmo as línguas, os sistemas de classifica~ao poderem ser desi
gualmente situados em rela~ao ao arbitrário e a motiva~ao, sem 
que esta última deixe de ser operante (1 ), o caráter dicotómico, 
que lhes reconhecemos, explica como os aspectos arbitrários 
(ou que tais nos parecem, pois, pode-se alguma vez afirmar 
que urna escolha, arbitrária para o observador, nao seja mo
tivada, sob o ponto de vista do pensamento indígena?) vem 
enxertar-se, sem desnaturalizá-los, nos aspectos racionais. Re
presentamos vários sistemas de classifica~ao como "árvores", e 
o crescimento de urna árvore ilustra bem a transforma~ao que 
acaba de ser evocada. Nas suas partes inferiores, urna árvore 
é, se assim se pode dizer, fortemente motivada: é preciso que 
tenha um tronco, e que este tenda a vertical. Os galhos baixos 
já encerram mais arbitrariedade: seu número, se bem que se 
possa preve-los restritos, nao é fixado por antecipa~ao, tampou
co a orienta~ao de cada um, nem seu angulo de divergencia 
em rela~ao ao tronco; mas estes aspectos continuam nao obs
tante ligados por meio de rela~óes recíprocas, já que os grandes 
galhos, levando em conta seu próprio peso e os outros galhos 

(1) Como dizem os lovedu da África do Sul: "O ideal é voltar para 
casa, já que ao ventre materno ninguém pode retornar ( .. . )'' (KRIGE, 
p. 323.) 
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cheios de f~lhagens aos quais sustem, deveµt equilib~ar as for
~as que aphcam _num ponto de apoio comum. Mas, a medida 
que a a.ten~ao se desloca para as partes métis elevadas, a parte 
da mot1va~ao enfraquece e a do arbitrário aumenta: nao está 
mais ao alcance dos galhos terminais comprometer a estabili
dade da árvore nem modificar sua forma característica. Sua 
multiplicidade e su.a insignificancia libertaram-nas dos cons• 
~ra~gimentos iniciais, e sua distribui~áo geral pode explicar-se, 
1nd1fer~ntemen.te, por urna série de repeti~óes, em escala cada 
vez ma1s reduz1da, de um plano, que está também inscrito no 
gen.e de suas . células, ou como o resultado de flutua~5es .esta
tíst1cas. Intehgível no come~o, a estrutura atinge, ao ramificar
se, u.ma espécie de inércia ou de indiferen~a lógica. Sem con
trad1zer sua natureza primeira, pode, daí em <liante, submeter
se a influen~ia de i~ciden~es múltiplos e variados, que sobrevem 
tarde demais para impedIT um observador atento de identificá
la e de classificá-la num genero. 

... 

CAPÍTULO 6 

Un i versaliza~ao e part i culariza~ao 

A antinomia que alguns creem <lescobrir entre a história 
e o sistema (1) só aparecería, nos casos que passamos em revista, 
se ignorássemos a rela~ao dinamica que se manifesta entre esses 
dais aspectos. Formando transic;ao de um a outro, há lugar, 
entre eles, para urna construc;ao diacronica e nao arbitrária. A 
partir da oposic;ao binária, que oferece o mais simples dos 
exemplos que se possam conceber de un1 sistema, esta cons
truc;ao se faz por agregac;ao, a cada um dos dois pólos, de 
novos termos escolhidos porque entretem com ele relac;6es de 
oposic;ao, de correlac;ao ou de analogía; mas nao se segue que 
estas relac;5es devam ser homogeneas: cada lógica "local" existe 
por sua canta, reside na inteligibildade e.la rela~áo entre dais 
termos imediatamente associados, e esta nao é obrigatoriamente 
do mesmo tipo para cada elo <la cadeia semantica. A situac;fio 
é um pouco comparável aquela em que se encóntrariam joga
dores inexperientes, que juntariam as pe~as de um jogo de 
dominó, considerando, apenas, os valores das metades adjacen
tes, e que, sem conhecimento prévio da composi~ao do jogo, 
nem por isso deixariam de prolongar a partida. 

Nao é necessário, por conseguinte, que a lógica do sistema 
coincida, em todos os pontos, com o conjunto das lógicas locais 

(1) Mas, para se convencer de que estas duas noc,;óes só tem um valor 
de limite, basta registrar esta rcfkxáo clesabusada de um dos campeóes de 
uma etnología puramente histórica: ·'A condic,;ao atual dos das zande e 
de suas afiliai;óes totémicas s6 é compreensível a luz do descnvolvimento 
político da sociedade zande, e esta é uma luz bastante débil. Centenas de 
milhares de pessoas de origcm étnica diferente e todas confundidas; ús 
vezes, o etnólogo que trabalha na África se póe a sonhar com urna pequcna 
sociedade, bem instalada na sua ilha. cm algum lugar da Polinésia ou da 
Melanésia." (EvANS· PRJTC.UARD J, p. 121.) 
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que nela se ach~ss~ . inserido:. Esta lógica geral pode ser de 
outra. ordem_;,deftn1r-se-á, entao, pelo número e pela natureza 
dos e1xos uuhzados, pelas regr~s de tran.sfoni:ia<;ao que permi
tem p~ssar de um a outro, enfim, pela 1nérc1a própria do sis
tema, isto é, sua receptividade, maior ou menor, conforme o 
caso, a respeito dos fatores imotivados. 

As supostas classifica<;óes totemicas, as cren<;as e as práticas, 
que a elas se prendem, nao sao mais do que um aspecto, ou 
do que um_a forma de~a a~ividade sistemática geral. Sob este 
ponto de vista, quase nao f1zemos, até agora, senao desenvolver 
e aprofundar algumas observa<;oes de Van Gennep: 

"Cada socie<lade ordenada, classifica, necessariamen
te, nao apenas seus membros humanos, como também os 
o~jetos e os seres da: natureza, ora por suas formas · exte
riores, ora por suas dominantes psíquicas, ora por sua 
utilida~e alimentícia, agrária,' industrial, produtora ou 
consur~udora ~ ._ .. ) _Nada permite consi~erar que tal sis
tema de class1fica<;ao, por exemplo o sistema zoológico 
do t.ot~mismo ou o sist~ma cosmográfico, ou o sistema 
proftssional (castas), seJa anterior aos outros." (Van 
Gennep, pp. 345-346.) 

Que o aÚtor destas linhas estivesse consciente de sua audá
cia renovadora, ressalta-o bem a nota, acrescentada por ele ao 
pé da página: ' 

"Ve-se que nao admito o ponto de vista de Durkheim, 
Formes~ p. 3~8, que pensa que a classifica<;ao cósmica dos 
seres (1nclus1ve os homens) e das coisas é urna conse
qüencia do. totemismo; pretendo, ao contrário, que a 
forma especial de classifica<;ao cósmica verificada no to
t~mi~mo é, 1?-ª~ ~m matiz, m~s . urna de: suas partes cons· 
tI~utivAas, pnm1uv_as e essenciais; porque os povos que 
nao tem o totemismo possuem também um sistema de 
classi~i~a<;ao, que ~· igualmente, u~ dos elementos pri
mord1a1s de seu .sistema de organ1za<;ao social geral, e 
reag~, nest~ quahdade,. nas institui<;5es mágico-religiosas 
e ~e1gas, ta1s como o sistema de orienta<;ao, o dualismo 
chines e persa, o cosmografismo assírio-babilonico o sis
tema, <lito mágico, das correspondenci.as simpática~ etc." 

Contudo, a despeito de vistas tao justas, a demonstra<;ao 
de Van Gennep é limitada, porque ele persiste em crer no to-
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temismo como realidade institucional; se renuncia a fazer dele 
um sistema classificatório, do qual teriam surgido todos os ou
tros, insiste em lhe conservar urna originalidade, como a urna 
espécie objetivamente identificável dentro de um genero: 

"Assim, a no<;ao de parentesco totemico é formada 
por tres ele~entos: o parentesco fisiológico ( ... ) o pa
rentesco social ( ... ) e o parentesco cósmico e classifica
dor, que liga todos os homens de um grupo aos seres ou 
obj_etos situad.os teoricamente neste grup'?. O que carac
teriza o totemismo ( ... ) é ( ... ) a combina<;ao particular 
<lestes tres elementos, assim como certa combina<;ao de 
cobre, enxofre e oxigenio forma sulfato de cobre." (l. c.} 

. Che~~do .tao próximo a meta~ yan Gennep permanece, 
poi~, pr~s1one1ro do tra~ado trad1c1onal em cujos quadros 
ace1tou 1nscrever sua demonstra<;ao. Ora, nem em sua obra 
nem na de seus antecessores se encontraria o meio de basear 
a compara<;ao imprudente que invoca em apoio de sua tese. 
Se o sulfato de cobre é um corpo químico, apesar de nenhum 
de seus elementos constitutivos lhe pertencer exclusivamente, 
é porque um conjunto de propriedades diferenciais resulta de 
sua combina<;ao: forma, cor, sabor, a~áo sobre outros corpos e 
sobr~ seres biológicos, propriedades essas que só se encontram 
reunidas nele. Nada comparável se ·poderia afirmar do tote
ri:iis1:110, de qualquer maneira que se possa defini-lo; nao cons
utu1 um corpo do reino etnológico, mas se reduz, antes, a uma 
dosa.gem imprecisa de elementos variáveis, cujos umbrais cada 
teórico escolhe arbitrariamente e cuja presen<;a, ausencia 
e grau nao comportam efeitos específicos. Quando muito, po
de-se, nos casos tradicionalmente diagnosticados como totemi
cos, discernir urna amplia~ao relativa do esquema classificató
rio no nivel das espécies, sem que a natureza e a estrutura 
do esquema sejam, realmente, mudados. Ainda assim nao es
tamos seguros nunca de que esta amplia~ao seja urna proprie
dad~ objetiva do es9ueri:ia ~ nao o resultado das condi<;óes 
particulares nas qua1s fo1 fe1ta sua observa<;ao. Os trabalhos 
do saudoso Marce! Griaule, de G. Dieterlen, de G. Calame
Griaule e de D. Zahan, entre os dogon, e entre os bambara, 
demonstram, no curso do seu desenvolvimento, durante um 
período de vinte anos, como categorias "totemicas", a principio 
lSOladas para obedecer as ordens da etnología tradicional, ti
veram que ser, progressivamente, relacionadas pelos observa-
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dores a fatos de outra ordem e nao aparecem mais agora do 
que como urna das perspectivas, sob as quais se apreende um 
sistema de várias dimensoes. 

Tudo que se pode conceder, pois, aos partidários do t?
temismo, é o papel privilegiado outorgado a no~ao de espéoe 
considerada como operador lógico. Mas esta descoberta é bem 
anterior as primeiras especula~5es sobre o . totemismo, já que 
foi formulada, primeiro por Rousseau (Lév1-Strauss 6, pp. 142-
146), depois, a respeito das mesmas q~~stóes tratadas na p:e
sente obra, por Comte. Se Comte ut1hza, as vezes, a no~ao 
de tabu, a de totem parece ter-lhe permanecido estranha, se 
b'em que ele pudesse conhecer o livro de Long .. É. tanto mais 
significativo que, estudando a passagem do fet1ch1smo ~o po
liteísmo (no qual teria, provavelmente, colocado o totemismo), 
Conite dela fa~a urna conseqüencia da emergencia da no\ªº 
da espécie: 

".Quando, por exemplo, a vegeta~ao semelhante das 
diferentes árvores de urna floresta de carvalhos, levou, en
fim, a representa~ao, nas cóncep\6es teológicas, do ~ue 
seus fenómenos ofereciam de comum, este ser abstrato 
nao foi mais o fetiche próprio de nenhuma árvore, mas 
tornou-se o deus da floresta. Eis, pois, a passagem in
telectual do fetichismo ao politeísmo reduzido, essen~ial
mente, a inevitável preponderancia das idéias específicas 
sobre as idéias gerais." (52.ª li~ao, vol. v, p. 54.) 

Tylor, fundador da etnología moderna, cornpreendeu. bem 
o partido a tirar da idéia de. Comte 9ue, obs~r~ra ele, apltca:e 
melhor ainda a essa categona especial de d1v1ndade que sao 
as espécies divinizadas: 

"A uniformidade de cada espécie nao sugere, apenas, 
urna origem comum, mas, também, a idéia de que cria
turas tao deficientes em originalidade individual, dotadas 
de qualidades tao estritamente medidas - dir-se-ia, de 
bom grado: coro régua e compasso - poderiam ~ªº, ~er 
agentes independentes e <le comportamento arb1trano, 
mas, antes, cópias a partir de um modelo comum, ou 
instrumentos a servi\O das divindacles que as cont-rolam." 
(Tylor, vol. II, p. 243.) 
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A for~a lógica do operador específico pode ser também 
ilustrada de outras maneiras. É ela que permite integrar ao 
esquema classificatório dominios muito diferentes. uns dos ou
tros, oferecendo, assim, as classifica\óeS, um meio de ultrapassar 
seus limites: seja estendendo-se a dominios exteriores ao con
junto inicial, por universaliza\áo; seja, por particularizac;ao, 
prolongando a marcha classificadora além de seus limites na
turais, isto é, até a individua~ao. 

Passaremos, rapidamente, sobre o primeiro ponto, de que 
bastará dar alguns exemplos. A grade "específica" é tao pouco 
ligada as categorias sociológicas que as vezes, notadamente na 
América, serve para ordenar um domínio tao limitado quanto 
o das doen~as e dos remédios. Os íntlios do sudeste dos E. u. A. 

fazem, dos fenómenos patológicos, a conseqüencia de um con
flito entre os homens, os animais e os vegetais. Irritados contra 
os homens, os animais enviaram-lhes as doenc;as; os vegetais, 
aliados dos homens, respondem fornecendo-lhes os remédios. 
O ponto importante é que cada espécie possui urna doen~a ou 
um remédio específico. Assim, segundo os chlckasaw, os males 
do estómago e as dores das pernas procedem da cobra, os vó
mitos, do cao, as dores do maxilar, do cervo, as dores de barriga, 
do urso, a disenteria, da mofeta, as epistaxes, do esquilo, a 
ictericia, da lontra, as perturbac;oes do hipogástrio e da bexiga, 
da toupeira, as caibras, da águia, as doenc;as dos olhos e a so
nolencia, do mocho, as dores articulares, da cascável, etc. 
(Swanton 2.) 

As mesmas crenc;as existem entre os pima, do Arizona, que 
atribuem as dores de garganta ao texugo, as inflamac;óes .. as 
dores de cabec;a e a febre, ao urso, as doenc;as da garganta e 
dos pulm5es, ao cervo, as doen~as da primeira infancia, ao cao 
e ao coiote, os males do estómago ao espermófilo, ou rato dos 
prados, as úlceras, a urna variedade de lebre ( jack-rabbit), a 
prisáo de ventre, ao rato, a epistaxe, ao tamia (grount:isquirrel), 
as hemorragias, ªº gaviao e a águia, as u1cerac;óes sifilíticas, ªº 
abutre, as febres infantis, ao heloderma (Gila monster), os 
reumatismos, ao sapo-cornudo (horned-toad) (1), a febre "bran
ca", ao lagarto, as doenc;as do fígado e do estómago a cascavel, 

(1) Em apoio as considera~Oes apresentadas supra (pp. 87-88), notare
mos que é, verossimelmente, o mesmo comportamento que sugere aos indios 
americ;:anos e aos chineses associa~Oes inteiramente diferentes. Com efeito, 
os chinescs atribuem a carne do sapo-cornudo, ou ao vinho em que ela 
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as úlceras e a paralisia, a tartaruga, as .do1:es internas, ~l. bor
boleta, etc. (Rus-sell) (1). Entre os hop1, distantes u1u d1a de 
marcha <los pitna, urna classifica~ao análoga é base<H~a na or~a
niza~ao em confrarias religiosas, cada urna das qt~a1s pod.e in
fligir urna pu.ni~ao, sob a for~a de. d.oen<;a _parucu!ar: 1nfla
ma~ao ab<lom1nal, dores de ouv1do, 1n1lama~ao .Pont1aguda no 
alto do cranio, surdez, ecze1na das partes supenore~ do corpo, 
tor~ao e convulsoes do rosto e do pesco<;o, bronqu1te, dor no 
joelho. (Voth 2, p. 109 n.) Nao há dúvida alguma de que o 
problema das classifica~óes poderia ser abordado por este lado, 
e que se encontrariam, assim, entre grupos afas.tados, se1nelhan
~as curiosas (a associa<;ao do esquilo e da ep1staxe Pª!·ece re
corrente num grande número de popula~óes norte,-a1nencana~ ), 
índices de liga<;óes lógicas, cujo alcance podena ser mtuto 
grande. 

As categorías específicas, e os mitos que a elas se prendem, 
podem ta~bém servir p~ra . organizar o . espa<;o .e observa-s~, 
entao, urna extensao terntonal e geográfica do sistema class1-
ficatório. · A geografia totemica dos aranda apresenta_ um ~xem
plo clássico, mas, sob este aspecto, outras popula<;oes nao se 
mostraram menos exigentes e refinadas. Recentemente se des
cobriu e se descreveu, em território aluridja, um sítio rochoso 
de 8km de contorno, onde cada acidente do relevo corresponde 
a urna fase do ritual, de tal forma que esse maci<;o natural 
ilustra, para os indígenas, a estrutura de seus .mitos e o pro
grama de suas cerimónias; sua vertente norte hga-se a metade 
do sol e do ciclo ritual kerungera, a vertente sul, a metade da 
sombra e do ritual arangulta. Sobre todo o contorno do ma
ci<;o, 38 ·pontos sao denominados e comentados (Harney). 

A América do Norte oferece também exemplos de geogra
fia mítica e de topografi2 totemica, desde o Alasca até ~ Cali
fórnia assim como no sudoeste e no noroeste do continente. 
Os p~nobscot do Maine, .ilustram, .ª t::~te resp~ito, urna dis
posi<;ao geral dos algonqu1m setentnorta1s para interpretar to
dos os aspectos fisiográficos do território tribal em fun5a~ das 
peregrina<;óes do herói civilizador Gluskabe, e outros 1nc~den
tes ou personagens míticos. U m rochedo alongado é a piroga 

... 
foi macerada, virtudes afrodisíacas, porque o macho estreita tao vigorosa
mente a fémea, durante a cópula, que nao a larga, quando capturado nessa 
posi~1o. (Van GuLJK 2, p. 286, n.0 2.) 

(l) Para idéias muito próximas entre os papago, cf. DENSMO.RE l. 

UNIVERSALIZA~ÁO E PARTICULARIZA~ÁO 195 

do herói, um veio de pedra branca representa as entranhas 
do alce que ele matou, o monte Kineo é o caldeirao virado, 
no qual ele cozinhou a carne, etc. (Speck 2, p. 7). 

No Sudao, igualmente, pos-se em evidencia um sistema 
mítico-geográfico que abrange todo o vale do Níger; mais vasto, 
por conseguinte, que o território de um só grupo e que expri
me, até nas suas menores articula<;óes, urna concep<;ao ao 
mesmo tempo diacrónica e sincrónica das rela<;óes entre grupos 
cultura is e lingüísticos diferentes. (Dieterlen 4, 5.) 

Este último exemplo mostra que o sistema classificatório 
nao permite apenas "mobilar", se assim se pode dizer, o tempo 
social - por meio dos mitos - e o espa<;o tribal - com o 
auxílio de urna topografia conceptualizada. O preenchimento 
do quadro territorial se acompanha de urna amplia\ªº· Assim 
como, no plano lógico, o operador específico efetua a passa
gem, por um lado, para o concreto e o individual, por outro 
lado, para o abstrato e os sistemas de categorías, do mesmo 
modo, no plano sociológico, as classifica\oes totemicas permi
tem, ao mesmo tempo, definir o status das pessoas dentro do 
grupo e expandir o grupo para além do seu quadro tradicional. 

Disseram, nao sem razao, que as sociedades primitivas fi
xam as fronteiras da humanidade nos limites do grupo tribal, 
forado qual elas nao veem senao estranhos, isto é, sub-homens, 
sujos e grosseiros, talvez mesmo nao-homens: feras perigosas ou 
fantasmas. Isto muitas vezes é verdade, mas se esquece que as 
classif ica<;óes totemicas tem, como urna d·e suas fun<;óes essen
ciais, a de fazer romper esse fechamento do grupo sobre si 
mesmo e de fomentar a no\ªº de aproxima~ao da humanidade 
sem fronteiras. O fenómeno é atestado em todas as terras clás
sicas da organiza~ao dita totemica. Numa regiao da Austrália 
ocidental, existe "um sistema internacional de classifica<;ao dos 
clas e de seus totens em divisoes totemicas". (Radcliffe-Brown 
l, p. 214.) E isto é igualmente verdade com respeito a outras 
regióes do mesmo continente: 

"N um total de 300 nomes de animais totemicos co
muns, verifiquei que em Iñ7 casos (563) os aranda oci
dentais e os loritja usavam os mesmos termos ou termos 
se1nelhantes; a compara<;áo entre os nomes de plantas 
totemicas empregadas pelos aranda ocidentais e pelos 
loritja mostra que as mesmas palavras coincide1n nas duas 



196 O PENSAMENTO SELVAGEM 

línguas para designar 147 das 220 espécies de plantas 
arroladas por ·1nim (67<)'0 ) . " (C. Strehlow, pp. fiü-67. ) 

Fizeram-se observa\6es an<llogas na América, entre os sioux 
e os algonquim. Entre estes últimos, os menonlini 

" ( ... ) conservam a cren\a geral de que existe urna 
rela~ao comum, nao somente entre os indivíduos perten
centes ao mesmo tote1n, dentro da tribo, con10 ta1nbén1 
entre todas as pessoas denominadas de acordo con1 o mes
mo totem, ainda que scjam membros ele tribos diferent~s 
e perten\am, ou nao, ú mesma (a1nília lingüística." 
(Hoffman, p. 43.) 

Da mesma forma, entre os chippewa: 

"Todos os que possuíam o 1nes1no toten1 se consi
deravam como parentes, inesmo que proviessem de tr ibos 
ou de aldeias diferentes ( ... ) Quando dois estrangeiros 
se encontravam e descobriam que tinha1n o mestno totcn1, 
procuravam logo e~tabelece r_: sua genealo~ia ( ... ) e ui:i 
tornava-se primo, uo ou avo do outro, a1nda que o avo, 
por vezes, fosse o mais jovem dos dois. Os la\OS t.otcmicos 
eram considerados tao fortes que, em caso de bnga entre 
um indivíduo de mesmo totem que o espectador e algum 
primo ou qualquer parente próximo do clito espectador, 
mas de grupo totemico diferente, este tomav~ o part.ido 
da pessoa do seu totem, que talvez nunca uvess·e visto 
antes." (Kinietz, pp. 69-70.) 

Esta universaliza~·ªº totemica nao revir~ apen~s as fr~n
teiras tribais, formando o esbo~o de urna soc1cda<le internaoo
nal; transborda, as vezes, dos limites da humanidade, num 
sentido nao mais sociológico e sim biológico, quan<lo os no· 
mes totemicos sao aplicados aos animais don1ésticos. É o qu~ 
acontece coro os caes (1) - aliás, chamados "irmaos" ou "fi
lhos", conforme os grupos - nas tribos australianas da penín
sula do cabo York (Sharp, p. 70, Thomson) e com. os caes 
e cavalos entre os índios ioway e winnebago. (Sk1nner 3, 
·p. 198.) 

• 
(l) Entre os wik munkan um cáo se chamad Yatot "F.xtrair as cspi 

nhas", se seu dono é do clli do pcixe de cspinha, Owun "Ponto de encontro 
sc(:reto", se SC\l dono é do clá do fantasma (THOMSON). 
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Indicamos, assim, sumariamente, como as malhas da r~de 
podiam, indefinidamente, alargar-se ero fun~ao das dimens6es 
e da generalidade do campo. Resta-nos demonstrar como po
dem também estreitar-se, para filtrar e prender o real, mas, 
desta vez, no limite inferior do sistema, prolongando sua ª\ªº 
além do limiar que seríamos tentados a assinalar a toda classi
fica~ao: aqueie, conforme o qual nao é mais possível classificar, 
apenas denominar. Na verdade, estas opera~óes extremas estao 
menos afastadas do que parecem e podem mesmo ser superpos:
tas, quando nos colocamos no ponto de vista dos siste1nas que 
estudamos: O espa\O é urna sociedade de luga¡es com nomes 
particulares, como as pessoas sao pontos de referencia dentro 
do grupo. Os lugares e os indivíduos sao igualmente desig
nados por nomes próprios que, ero circunstancias freqüentes e 
comuns a muitas sociedades, podem ser substituidos uns pelos 
outros. Os yurok da Califórnia oferecem uro exemplo, entre 
outros, dessa geografia personificada, em que as pistas sao 
concebidas como seres animados, em que cada casa tem um 
nome e em que os nomes dos lugares substituem os nomes das 
pessoas, no uso corrente (Waterman) . 

Uro mito aranda traduz bem este ,sentin1ento de urna cor
respondencia entre a individua\ªº geográfica e a individua\ªº 
biológica: os seres divinos primitivos eram informes, sem mem
bros e fundidos juntos, até que apareceu o deus Mangarkun
jerkunja (o lagarto engole-moscas), que come~ou a separá-los 
uns dos outros e a modelá-los . individualmente. Ao mesmo 
tempo (e nao será, de fato, a mesma coisa ?), ensinou-lhes as 
artes da civiliza\ªº e o sistema de se<;oes e de subse\OeS. Na 
origem, as 8 subse~6es eram divididas em 2 grandes grupos: 
4 da terra e 4 da água. Foi o deus quem as "territorializou", 
atribuindo cada lugar a uro par de subse~oes. Ora, esta indi
vidua\ªº do território corresponde também, de outra forma, 
a individua~ao biológica, e o modo toteJ11ico da fecunda\ªº 
da mae explica as diferen~as anatómicas observadas entre os 
filhos; os que tero tra~os finos foram concebidos por obra de 
um ratapa, espírito-embriao; os que tero tra~os grossos, por 
proje~ao mágica de um losango no corpo de urna mulher; 
as crian~as de cabelos claros sao, diretamente, reencarna~6es de 
ancestrais totemicos (C. Strehlow). As tribos australianas do 
rio Drysdale, ao norte do Kimberley, clividem as relac;5es de 
parentesco, cujo conjunto forma o "corpo" social, em 5 cate
gorias, com nomes tirados segundo urna parte do corpo ou um 
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músculo. Como é proibido interrogar um desconhecido, este 
anuncia seu parentesco movimentando o músculo correspon-
dente. (Hernández, p. 229.) ' 

Neste caso também, por conseguinte, o sistema total das 
rela~5es sociais, ele próprio solidário com um sistema universal, 
é projetável num plano anatómico. Existe em toradja urna 
quinzena de termos para denominar os pontos cardeais, que 
correspondem as partes do carpo de urna divindade cósmica 
(Woensdregt) . Poder-se-iam citar outros exemplos, · tirados 
tanto da antiga terminología de parentesco germanica, quanto 
das correspondencias cosmológicas e anatómicas dos índios 
pueblo e navaho e de negros sudaneses. 

Seria certamente instrutivo estudar em detalhe e com um 
número suficiente de exemplos, o mecanismo desta particulari
za~ao homológica, cuja rela~áo geral, com as formas de classi
fica~ao que encontramos até agora, ressalta claramente da de
riva~ao : 

. Se 

(grupo a) : grupo b) : : (espécie urso) : (cspécie águia) 
en tao 

(membro x de a ) : (membro y de b ) : : (membro l de urso) 
: (membro m de águia ). 

Estas fórmulas tem a vantagem de colocar em relevo um 
problema tradicionalmente debatido pela filosofía ocidental, 
mas do qual se perguntou muito pouco se se apresentava ou 
nao nas sociedades exóticas e sob que forma: queremos· falar 
do problema do organicismo. As equa~5es precedentes seriam 
inconcebíveis se urna correspondencia bastante geral nao fosse 
postulada entre os "membros" da sociedade e, quando nao 
somente os membros, os predicados de urna espécie natural: 
partes do corpo, detalhes característicos, modos de ser ou <le 
fazer. As indica~oes que se possuem a este respeito sugerem 
que numerosas lín. ·uas concebem urna equivalencia ~ntre as 
partes do corpo, se n atender a diversidade das ordens e das 
familias, as vezes mesmo dos reinos, e que esse sistema de equi
valencias é susceptível de muito vastas extensoes. (Harring
ton) (1). Além disso, e ao lado do classificador específico, 

(1) Notam-se, assim, na América, as cq uivaléncias: chifrcs (qmadrúpe
des) = pedúnculos ocu lares (moluscos) = antenas (artrópodcs); pcnis (vcr
tebradoo) = sifáo (moluscos); sangue (an imais) = sciva (vegetais); 
baba (do bebe ~ saliva dos adultos) = cxcre~áo; hisso de mexilháo = la~o, 
corda, cte. ( HARRINGTON). 
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funcionam ainda classificadores morfológicos, cu ja teoria falta 
formular, mas que já vimos operando nos dois planos: o da 
destotaliza~ao anatómica e o da retotaliza~ao organica. 

Como foi verificado em outros níveis, estes sao igualmente 
~olidários. Lembrávamos, há instantes, que os aranda passam 
das diferen~as morfológicas, empíricamente constatadas, as di
feren~as supostas na forma de concep~ao totemica. Mas o 
exemplo dos omaha e dos osage atesta urna tendencia correla
tiva, que consiste em introduzir, na morfologia individual e 
empírica, diferen~as específicas simbolicamente expressas. As 
crian~as de cada da traziam, com efeito, os cabelos cortados 
de maneira característica, que evocava um aspecto ou um tra~o 
distintivo do animal ou do fenómeno natural que servia de 
epónimo. (La Flesche 4, pp. 87-89.) 

Esta modelagem da pessoa, segundo esquemas específicos, 
elementares ou categóricos, nao tem apenas conseqüencias físi
cas, mas, também, psicológicas. Urna sociedade que define seus 
segmentos, em fun~ao de alto e baixo, de céu e terra, de 
dia e noite, pode englobar, na mesma estrutura de oposi~ao, 
modos de ser sociais ou morais: concilia~ao e agressao, paz e 
guerra, justi~a e polícia, bem e mal, ordem e desordem, etc. 
Por isso ela nao se limita a contemplar, no abstrato, um sistema 
de correspondencias; oferece um pretexto aos membros indivi
duais desses segmentos para se singularizarem por comporta
mentos; e, as vezes, a isso os incita. M uito justamente, Radin 
(l, p. 187) insiste, a respeito dos winnebago, na influencia 
recíproca das no~oes míticas e religiosas relativas aos animais, 
por um lado, e das fun~oes políticas atribuídas as unidades 
sociais, pelo outro. 

Os índios sauk oferecem um exemplo particularmente ins
trutivo, em virtude da regra individualizadora que determi
nava entre eles o pertencer a urna ou · a outra metade. Estas 
nao eram exógamas, e seu papel, puramente cerimonial, ma
nifestava-se sobretudo por ocasiao das festas de nutri~ao, que, 
é importante notar, sob o ponto de vista que nos interessa 
aqui, estavam ligadas aos ritos da imposi~ao do nome. O per
tencer a cada metade obedecía a urna regra de alternancia: o 
primeiro filho era afilhado a metade alterna da de seu pai, o 
seguinte a esta metade e assim em seguida. Ora, essas afilia
~oes determinavam, ao menos teoricamente, comportamentos 
que se poderiam chamar caracteriais: os membros da inetade 
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oskush ("os negros") deviam levar a termo todos os empreen
dimentos; os da metade kishko ("os brancos") tinham a facul
dade de renunciar. De direito, se nao de fato, urna oposi\ªº 
por categorias influenciava, pois, d iretamente, o tempera
mento e a voca\ao de cada um, e o esquema institucional, que 
tornava possível essa ª\ªº' atestava o la\o entre o aspecto psi
cológico do destino pessoal e seu <tspecto social resultante da 
da imposi~ao de um nome a cada individuo. 

Atingimos, assim, o último nível classificatório: o da in
dividua\aO, já que, nos sistemas que aqui consideramos, os 
indivíduos nao sao apenas dispostos em classes; sua vincula\ªº 
comum com a classe nao exclui, mas implica, que cada um 
nela ocupe urna posi\aO distinta, e que exista urna homologia 
entre o sistema dos indivíduos dentro da classe e o sistema das 
classes dentro das categorías de posi\áo mais elevada. Um 
mesmo tipo de opera\6eS lógicas liga, por conseguinte, nao 
somente todos os domínios internos ao sistema classificatório, 
como também os dominios periféricos, dos quais se poderia 
pensar que, por natureza, lhe escapassem: num extremo do 
horizonte (em virtude de sua extensao, praticamente ilimita
da e de sua indiferen\a principia!) o substrato físico geográfico 
da vida social e essa própria vida social, mas extravasada da 
forma que forjou para si. E, no outro extremo (em virtu<le de 
sua concreticidade, igualmente dada) a última diversidade dos 
seres individuais e coletivos, que nao eram denominados, afir
mava-se, senao por nao poderem ser significados (Gardiner). 

Os nomes próprios nao formam, pois, urna simples moda
lida<le prática dos sistemas classificatórios, que bastaría citar, 
após as outras modalidades. Mais ainda que aos lingüistas, 
eles apresentam um problema aos etnólogos. Para os lingüis
tas, este problema é o da natureza dos nomes próprios e de seu 
lugar no sistema da língua. Para nós, trata-se disso e ainda 
de outra coisa, porque nos defrontamos com um duplo para
doxo. Devemos estabelecer que os nomes próprios fazem parte 
integrante de sistemas tratados por nós como códigos: meios 
de fixar significa\OeS, transpondo-as para termo& de outras 
significa\óes. Poderíamos faz~lo, se fosse preciso seguir o en
sinamento dos lógicos e de certos lingüistas e admitir que os 
nomes próprios sao, segundo a fórmula de Mill, "meaningless", 
desprovidos de significa\ªº? Por outro lado, e principalmente, 
as formas de pensamento, com que <le\'emos tratar, nos apare
ceram sob o aspecto de pensamen tos totalizadores, esgotando 
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o real por meio de classes <ladas cm nú1nero finito e cuja pro
priedade fundamental é a de se po<lerem transformar urnas 
nas outras. Como este pensamento quantificado, a cujas virtu
des atribuímos, no plano prático, as grandes descobertas da revo
lu\ªº neolítica, teria podido satisfazer-se a si mesmo - sob o 
ponto de vista teórico - e haver-se eficazmente com o concreto, 
se esse concreto conservasse um resíduo de ininteligibilidade 
a que, no fim das contas, se reduziria a própria conc.retiza~ao 
e que seria, por essencia, rebelde a significa\ªº? Para um pen
samento baseado numa opera\ªº dicotómica, o princípio a.~ 
tudo ou nada, nao tem, apenas, um valor heurístico, exprime 
urna propriedade do ser: tudo oferece um sentido, senao nada 
tem sentido (1). 

Retomemos os fatos etnográficos no ponto em que os dei
xamos. Quase todas as sociedades que citamos formam seus 
nomes próprios a partir das denomina~óes clanicas. Dos sauk, 
que nos deram nosso último exemplo, se diz que seus nomes 
próprios tem sempre rela'Sªº com o animal clanico: quer 
porque o mencionem expressamente, quer porque evoqu~m 
um hábito, um atributo, urna qualidade característica (ver
dadeira ou mítica) do epónimo, quer, enfim, porque se refira1n 
a um animal ou objeto que lhe é associado. Contaram-s·e 66 
nomes do cla do urso, 11 do cla do bisao, 33 do cla do lobo, 
23 do cla do peru, 42 do cla do peixe, 37 do cla do oceano, 48 
do cla do trovao, 14 do cla da raposa, 34 do cla do cervo. 
(Skinner 2.) 

A lista dos nomes próprios dos osage, propriedade dos clas 
e dos subclas, é tao longa, se bem que fragmentária, que ocupa 
42 páginas in-4° em La Flesche 4 (p.p. 122-164). A regra de 
forma'Sªº é a mesma que entre os sauk. Assim, no cla do 
urso preto: Olhos-cintilantes (do urso), Rastros-no-campo, 
Terreno-pisoteado, Ursa-preta, Gordura-das-costas-do-urso, etc. 
Os tlingit do Alasca tinham nomes que "pertenciam todos a 
um determinado da, e de certos nomes pretendiam mesmo que 
eram propriedade particular de urna "casa" ou "linhagem". 
(Laguna, p. 185.) 

Estes exemplos poderiam ser multiplicados, porque se 
encontrariam semelhantes em quase todas as tribos algonquim, 
sioux e nas da costa noroeste, isto é, nos tres dominios clássicos 
do "totemismo" na América do Norte. 

(1) Tudo, exceto o ser do ser, que n~o é urna d~ suas propriedades. 
Cf. infra, p. 291. 
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FIG. 9 - Corte de cabelo das cnan~as osage e omaha, conforme o clc1. 

l - Cabe~a e cauda de alce; 2 - Cabe~a e chifres do b isllo; 2a - ch ifres de bisllo; 
~ - Perfil da espinha do bisllo, destacando-se contra o céu ; 4b - Cabe~a de urso; 
4c - Cabe~, cauda, corpo dos passarinhos; 4d - Carapa~a da tartaruga, com a 
cabe~a. as patas e a cauda; 4e - Cabe~. asa e cauda da águia; 5 - Pontos 
cardeais; 6 - Flanco peludo do lobo; 7 - Chifres e cauda do bisllo; 8 - Cabe~a 
e cauda do cervo; 9 - Cabe~. cauda, chifres nascentes do bisllo novo; 10 - Den
tes de réptil; 11 - Flor de milho; 12 - Rochedo cercado de algas flutuantes 

(conforme LA FLESCHE 4, PP· 87 e 89). 
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A América do Sul oferece ilustra~óes do mesmo fenómeno, 
principalmente entre os tupis cavaíba, cujos clas possuem no
mes próprios derivados do epónimo. (Lévi-Strauss 3.) Entre 
os bororo, também, os nomes próprios parecem ser proprie
dade de alguns clás, ou mesmo de linhagens poderosas. Sao 
reputados "pobres" os que, para ter um nome, dependem da 
boa vontade de outros clás (Cruz). 

O la~o entre os nomes próprios e as denomina~5es tote
micas existe na Melanésia: 

"O sistema totemico (dos iatmul) é prodigiosamente 
rico de nomes de pessoas, provenientes de séries distintas, 
de tal forma que cada indivíduo usa os nomes de ances
tres totemicos - espíritos, aves, estrelas, mamíferos, uten
sílios, tais como vasos, ferramentas, etc. - de seu cla; 
um mesmo indivíduo pode ter 30 nomes ou mais. Cada 
cla retém várias centenas de tais nomes ancestrais, polis
sílabos, cuja etimologia alude a mitos secretos." (Bateson, 
p. 127.) 

Enfim, a mesma situa~ao parece ter prevalecido de ponta 
a ponta na Austrália. "Se se conhecesse bem a língua aranda, 
bastaría saber o nome de cada indígena, para deduzir qual o 
seu totem." (Pink, p. 176.) A esta observa~ao faz eco urna 
outra, a respeito dos murngin da terra de Arnhem: "Os no
mes dos vivos inspiram-se todos em qualquer elemento do 
complexo totemico e se referem ao totem, direta ou indireta
mente". (Warner, p. 390.) Os nomes próprios dos wik mun
kan sao também derivados dos respectivos totens. Ou seja 
para os homens, cujo totem é o peixe barramundi (Osteoglos
sum ), pescado a lan~a: 0-barramundi-nada-na-água-e-v~-um
homem, 0 -barramundi-move-a-cauda-nadando-em-volta-de-seus
ovos, 0-barramundi-respira, 0-barramundi-tem-os-olhos-abertos, 
0-barramundi-quebra-uma-lan~a, 0-barramundi-come-um-peixe, 
etc. E, para as mulheres, cujo totem é o caranguejo: 0-caran
guejo-tem-ovos, A-maré-arrasta-os-caranguejos, 0-caranguejo
se-esconde-num-buracp, etc. (McConnel) . As tribos do rio 
Drysdale tem nomes próprios derivados das denomina~óes tote
micas: como o salienta urna fórmula já citada "tudo é relativo 
ao totem" (Hernández). 

Está claro que essas denomina~oes pessoais partem do mes
mo sistema que as denomina~oes coletivas, que estudamos 
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anteriormente, e que, por intermédio destas, se pode passar, 
por meio de transforma~óes, do horizonte da individua~ao ao 
das categorias mais gerais. Com efeito, cada cla ou subcla 
possui um conjunto de nomes, cujo uso é reservado a seus 
membros e, da mesma forma que o indivíduo é parte do 
grupo, o nome individual é urna "parte" da denomina~ao 
coletiva: quer esta abranja o animal todo e os nomes indivi
duais correspondam aos membros ou a partes do animal; quer 
a denomina~ao coletiva provenha de urna idéia do animal con
cebido no mais alto nível de generalidade e as denomina<;óes 
individuais correspondam a um de seus predicados no t·empo 
e ·no espa~o: Cao-latindo, Bisao-com-raiva; quer, enfim, a urna 
combinac;ao dos dois processos: Olhos-brilhantes-do-urso. Na 
relac;ao assim enunciada, o animal pode ser sujeito ou predi
cado: 0-peixe-mexe-com-a-ca uda, A-maré-arrasta-os-caranguejos, 
etc. Qualquer que seja o processo utilizado (e se encontram, 
muito freqüentemente, justapostos), o nome próprio evoca um 
aspecto parcial da entidade animal ou vegetal , assim como cor
responde a um aspecto parcial do ser individual - inteiramente 
e, a título particular, nessas sociedades em que o in<liYíduo 
recebe um novo nome em cada momento importante de sua 
vida. Aliás, nas sociedades vizinhas, as mesmas construc;oes sao 
utilizadas .para formar, ora nomes pessoais (usados pelo:s mem
bros individuais de um grupo clanico), ora nomes coletivos 
(usados por bandos, linhagens, 011 grupos de linhagens, isto 

é, subgrupos do mesmo da). 
Assiste-se, por conseguinte, a duas clestotaliza<;5es parale

las: da espécie em partes do corpo e em atitudes, e do segmento 
social em indivíduos e em papéis. Mas, assim como pudemos 
ilustrar, por meio de um modelo figurado, como a destotali
za~ao do conceito de espécie em espécies particulares, de cada 
espécie em seus membros individuais, e de cada um clesses 
indivíduos ero partes do corpo e órgaos, podia chegar a urna 
retotalizac;ao das partes concretas em partes abstratas e das 
partes abstratas em indivíduo conceptualizado, aqui tambén1, 
a destotalizac;ao prossegue sob a forma de re total izac;ao. A 
propósito dos nomes próprios dos miwok da Califc>rnia, Kroe
ber faz observac;óes que completarn nossos exemplos e abrem 
urna nova perspectiva: 

"Nao existem subdivisoes no interior dac; rnetades. 
Entretanto, encontratse associada a cada urna destas urna 
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long.a lista de animais, de plantas e de objetos. Na ver
dade, a teoria indígena é que rudo o que existe pertence 
a um ou ao outro lado. Cada indivíduo, membro de urna 
metade, entretém rela\ªº particular com urna das 
coisas características de sua metade - relac;ao que pode 
ser considerada , como totemica - mas de urna maneira, 
e de urna só: por seu nome. Este nome, dado desde a 
infancia por um avo, ou por qualquer outro parente, e 
usado durante toda a vida, evoca um dos animais ou ob
jetos totemicos característicos de urna metade." 

"Nao é tudo: na grande maioria dos casos, o nome 
nao menciona o totem, porque é formado por n1eio de 
radicais verbais ou adjetivos, para descrever urna ª\ªº 
ou urna condi\áO, igualmente aplicável a outros totens. 
Assim, do verbo hausu-s foram formados os nomes Hausu 
e Hauchu, que se referem, respectivamente, ao bocejo 
de um urso que acorda e a boca escancarada de urn sal
mao saído da água. Os nomes nada contero que possa 
sugerir os anirnais em questao - os quais pertencem mes
mo a metades opostas. Ao mesmo tempo ein que atri
buíam os nomes, os anciaos explicavam, certamente, em 
que animais estavam pensando, e os portadores desses 
nomes, seus parentes próximos e afastados, seu cónjuge 
e seus companheiros estavam todos a par. Mas um miwok 
de um outro distrito poderia perguntar-se se se tratava 
de urn urso, de um salmao ou de urna dúzia de outros 
bichos." (Kroeber 2, pp. 453-54.) 

O trat;o nao parece exclusividade dos miwok; quando se 
verificam as listas de nomes clanicos das tribos sioux, encon
tram-se muitos exemplos análogos, e a observat;áo de Kroeber 
coincide também coro um caráter do sistema de denomina\Ües 
dos índios hopi. Assim, o nome Cakwyamtiwa, cujo sentido 
literal é "Azul (ou verde )-que-apareceu", pode, conforme o 
cla do <loador do nome, referir-se a flor desabrochada do fumo, 
ou entao .a. do Delphinium scaposum, ou ainda a germinat;áo 
das plantas em geral. O nome Lomahongioma, "Levanta-te" 
ou "Eleva-te graciosamente" é suscetível de evocar, pela mesma 
razao, o caule da cana ou as asas levantadas da borboleta, etc. 
(Voth J, pp. 68-69.) 

Por sua generalidade, o fenómeno apresenta uro problema 
psicológico que interessa a teoría dos nomes próprios e que 
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será evocado adiante. Contentar-nos-emos con1 salientar, aqui, 
que essa indetermina<;áo relativa do sistema corresponde, pelo 
menos de forma virtual, a fase de retotaliza<;ao; o nome pró
prio é formado pela destotaliza<;ao da espécie e pela escolha 
de um aspecto parcial. Mas, salientando exclusivamente o 
fato da escolha e deixando indeterminada a espécie que é seu 
objeto, sugere-se que todas as escolhas (e, portanto, todos os 
atos de denominar) oferecem algo de comum. Reivindica-se, 
por antecipa<;ao, · u'ma unidade, que se adivinha no meio da 
diversidade. Sob este ponto de vista també1n, a dinamica das 
denomina<;óes individuais depende dos esquemas classific~tó
rios que analisamos. Consiste em processos do mesmo upo 
e igualmente orientados. 

É aliás, surpreendente que os sistemas de proibi<;óes se 
encontrem com os mesmos caracteres, tanto no plano das de
nomina<;oes individuais, quanto no das denomina<;oes coletivas. 
O uso alimenticio da planta ou do animal que serve de epóni
mo a um grupo social lhe é, as vezes, proibido e, as vezes, tam
bém, a proibi<;ao diz respeito ao uso lingüístico da planta ou 
do animal que serve de epónimo a um individuo. Ora, em 
certa medida, a passagem é possível de um plano a outro: os 
nomes próprios, do tipo que apenas consideramos até o pre
sente, sao geralmente formados pela divisao ideal do corpo do 
animal e se inspira1n em gestos do ca<;ador ou do cozinheiro; 
mas eles também podem formar-se pelo recorte lingüístico. 
Nas tribos do vale do rio Drysdale, na Austrália setentrional, 
o nome de mulher Pooyj.ben é formado a partir do ingles 
spoon, colher, utensilio associado, como se poderia esperar, ao 
totem "Homem-branco" (Hernández). 

Tanto na Austrália. como na América, conhecem-se 
proibi<;oes sóbre o emprego dos nomes do morto que conta
minam todas as palavras ·da língua a oferecer com eles urna 
semelhan<;a fonética. Ao tnesmo tempo que do nome próprio 
Mulankina, os tiwi das ilhas Melville e Bathurst fazem tabu da 
palavra mulikina que significa: pleno, cheio, bastante (Hart). 
O uso é paralelo ao dos yurok do norte da C~lifórnia: "Quan
do Tegis morreu, o nome comum tiSis, despojo do pican~, 
deixou de ser pronunciado por seus parentes ou em sua 
presen<;a". (Kroeber 2, p. 48.) (1) 

(1) Encontrar-se-to outros exemplos em ELMENDORF e KROEBEll 1960, 
de que ainda nlo dispúnhainos no momento em que estas páginas foram 
escritas .. 
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Os insulares de Dobu proíbem o emprego dos nomes pró
prios entre individuos que se achem, temporária ou duradou
ram~nte, uni?os por um la<;? de "espécie": . sejam eles compa
nhe1ros de v1agem, comensa1s, ou que parttcipem dos favores 
da mesma mulher (Bateson). 

Tais fatos nos interessam duplamente. Primeiro · eles ofe
recem urna incontestável analogía com as proibi<;oes alimen
tares, abusivamente ligadas apenas ao totemismo. Como em 
Mota urna mulher é "contaminada" por urna planta, ou um 
animal, em conseqüencia do que ela dá a luz urna crian<;a 
submetida a proibi<;ao alimentar correspondente, e como em 
Ulawa é o moribundo quem "contamina" com encarnar-se 
nele urna espécie animal ou vegetal cujo consumo será proibi
do a seus descendentes, da mesma forma, por homofonia, um 
·nome "contamina" outras palavras, cujo uso se torna assim 
proibido. Por outro lado, esta homofonia define urna classe 
de palavras, incluidas na proibi<;áo, porque pertencem ~mesma 
"espécie", que adquire, por este fato, urna realidade ad hoc, 
comparável aquela da espécie animal, ou vegetal. Ora, essas 
"espécies" de palavras, marcadas por urna mesma proibi<;ao, 
englobam nomes próprios e nomes comuns, o que oferece urna 
razao suplementar para desconfiar de que a diferen<;a entre 
os dois tipos nao seja tao grande quanto estávamos prestes a 
admitir no come<;o. 

Decerto, os costumes e os comportamentos que acabamos 
de evocar, nao se encontram ero todas as sociedades exóticas, 
nem mesmo em todas aquelas que designam seus segmentos 
por noroes animais e vegetais. Parece que os iroqueses, que 
estao n~ste último qlso, tem um sistema de nomes próprios 
inteiramente distinto do sistema de denomina<;oes clanicas. 
Seus noroes sao o mais das vezes formados por u1n verbo e 
por uro substantivo incorporado, ou por um substap.tivo 
seguido de adjetivo: No-centro-do-céu, Ele-levanta-o-céu, Além
do-céu, etc.; Flor-pendida, Bela-flor, Além-das-flores; Ele-traz
notícias, Ele-anuncia-a-derrota ( ou a vitória) , etc.; Ela-traba
lha-em-casa, Ela-tem-dois-maridos, etc.; Lá-onde-dois-rios-se
unem, A-encruzilhada-dos-caminhos, etc. Nenhuma referencia 
ao animal epónimo, por conseguinte, mas, apenas, qualquer 
que seja o cla, as atividades técnicas e económicas, a paz e a 
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guerra, aos fenomenos da natureza e aos corpos celestes. O 
e~emplo dos mo?awk ~e Grand River, onde a organiza<;áo cla
n1ca se dec.ompos ma1s depressa do que em outros grupos, 
sugere como todos csses nomes puderam, no inicio, ser arbitra
riamente cri~dos. Assi~, Peda<;os-de-gelo-carregados-pelas-águas, 
para urna cnan<;a nasc1da na época do <legelo, ou Ela-está-ne
cessita<la, para o filho de urna mulher pobre. (Gol<lenweiser, 
pp. 366-368.) (1) . 

Todavia, a situa<;ao nao <lifere profundamente da que 
<lesc~evemos a respeito dos miwok e dos hopi, cujos nomes, 
~eoncal_!lente evocadores da planta ou do animal élanicos, a 
~les nao :e referem <le forma explícita e exigem urna 
1~teryreta<;ao oculta. Mesmo se esta interpreta<;ao nao for in
d1spensável, na~ é menos 

1

certo que, ta!11bém entre os iroqueses, 
os nomes própnos, em numero de vánas centenas ou milhares, 
sao propri.e~ades clanicas z.elosamente guardadas .. Foi, aliás, o 
que perm1uu a Goldenwe1ser pemonstrar que os clas da pe
quena e <la- grande tartaruga, da pequena e da grande narceja, 
etc., se formaram por desdobramento; conservam em comu1n 
o~ mesmos nomes. Sem dúvida, os nomes citados por este autor 
nao resultam <le urna destotaliza<;ao do animal clanico. Mas 
sugerem urna destotaliza<;ao desses aspectos da vida social e 
do !11.undo físico que o sistema das denomina<;óes clanicas nao 
apns1onou, por enquanto, nas malhas de sua rede. Poderia 
ser, entao, que a <liferen<;a principal, entre o sistema dos no
mes próprios dos iroqueses e os sistemas dos miwok, dos hopi, 
dos omaha e dos osage (para limitar-nos a alguns exemplos) 
consis~e em que ess~s t~ibos prolongam, até o plano dos nomes 
própnos, urna análise Já come<;ada no nível das denomina<;óes 
cl~nicas, enquanto que os iroque~s se servem dos nomes pró
pnos para empreender urna anábse consagrada a objetos no· 
vos, mas que continua do mesmo tipo formal que a outra. 

Mais embara<;oso é o caso de diversas tribos africanas. 
O~ bagan<la tem nomes (dos quais mais de 2.000 foram reco
lh1dos) que sao o u tras tantas propriedades clanicas. Como 
entre os bororo do Brasil, alguns de seus das sao ricos e1n 
nomes, outros, pobres. Estes nomes nao sao reservados aos 
seres humanos, porque os dao também as colinas, aos rios, aos 
rochedos, as florestas, aos olhos-d'água, aos desembarcadouros, 

(1) F.ncontrar-se-:l cm CooKF. urna classificacáo analítica de cerca de 
1.:">00 nomes próprios iroqueses. · 
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aos arbustos e as árvores isoladas. Mas, diferentemente dos casos 
antes examinados, esses nomes nao constituem senao urna ca
tegoría entre outras (nsimbi), e um processo muito diferente 
de forma<;áo de nomes aparece ainda melhor em outras tribos 
da mesma regiao: 

"Quase sempre os nomes pessoais nyoro parecem ex
primir o que se poderia descrever como "o estado de espí
rito" do ou dos parentes que o dao a crian<;a.' (Beattie, 
pp. 99-100.) 

O fenómeno foi estudado de perto numa outra tribo de 
Uganda, os lugbara, onde a crian<;a recebe o nome de sua 
máe, auxiliada, as vezes, pela sogra (máe do marido). Dos 
850 nomes recolhidos dentro de um mesmo subcla, os tres quar
tos se referem ao comportamento e ao carát~r ele um aos pais: 
Em-pregui<;a. porque os pais sao pregui<;qsos; No-pote-de-cer
veja, porque o pai é bebado; Nao-de, porque a mae alimenta 
mal seu marido, etc. Os outros nomes evocara a morte, 
recente ou próxima (<le outros filhos dos mesmos pais, dos 
próprios pais ou de outros membros do grupo), ou, ain<la, 
atributos da crian~a. Notou-se que a maior parte dos nomes sao 
descorteses com o pai da crian~a, ou mesmo com sua mae, que 
é, todavia, a inventora do nome. Esses nomes fazem alusao ;'t 

incúria, a imoralidade, a destitui~ao social ou material de un1 
dos pais, ou de ambos. Como pode urna mulher, escolhendo 
um nome para seu filho, descrever-se a si própria como urna 
feiticeira maléfica, urna esposa infiel, urna sem-família, urna 
miserável, urna morta-de-fome ? 

Os lugbara dizem que os nomes ~este tipo nao sao geral-
. mente dados pela mae, mas pela avó (mae do pai). O antago

nismo latente entre linhagens aliadas, que explica que a mae 
se vingue da hostilidade de que é vítima por parte da famili a 
do marido, dando ao filho um nome humilhante para o pai 
deste, explica também que a avó, ligada a seus netos por un1 
la<;o sentimental muito forte, exprima simetricamente seu anta
gonismo para com a mulher de seu filho (Middleton). Con
tud.o, esta interpreta<;ao é pouco satisfatória, já que, como 
observa o autor que a refere, a avó provém também de urna 
linhagem afastada, e a situa~ao em que se encontra sua nora, 
foi também a sua, no passado. Parece-nos, pois, que a in
terpreta<;ao dada· por Beattie, a propósito de um uso seme-
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lhante dos banyoro, é mais profunda e mais coerente. Nesta 
tribo também. os nomes pessoais evocam "a morte, o desgosto, 
a pobreza, a maldade entre vizinhos". Masé que ·~a pessoa que 
dá o nome se concebe como sofrendo a a?o e nao como agente: 
vítima da inveja e do ódio dos outros". Esta passividade moral, 
que reflete na crian~a urna imagem de si forjada por outros. 
encontra sua expressao no plano lingüístico: " ( ... ) os dois 
verbos "perder" e "esquecer" empregam-se em lunyoro com a 
coisa esquecida como sujeito e o que esquece como objeto. 
O perdedor, ou o esquecedor, nao age sobre as coisas, as coisas 
agem sobre eles ( ... ) " (Beattie, p. 104 e n. 5.) 

Por mais diferente que seja esta maneira de forma~ao de 
nomes da que encaramos anteriormente, as duas coexistem 
entre os banyoro e os lugbara. Nomes especiais sao reservados 
as crian~as cujo nascimento foi assinalado por circunstancias 
notáveis. 

Assim, entre os lugbara: Ejua, para um gemeo, Ejurua, 
para urna ge~ea; Ondia, para o filho, Ondinua, para a filha 
de urna mulher que se supunha estéril; Bileni ("para a sepul
tura"), nome do primeiro sobrevivente, após urna série de 
natimortos. Esses nomes existem, portanto, antes dos indivíduos 
que os recebem e lhes sao atribuidos por <;ausa de urna condi
~ao que é, objetivamente, a sua, mas em que outros individuos 
também podem encontrar-se e que o grupo considera carregada 
de significa~ao. Diferem, entao, em todos os pontos, dos nomes 
inventados livremente, por um individuo determinado, para um 
individuo igualmente determinado e que traduzem um estado 
de espirito passageiro. Diremos que uns denotam classes, os 
outros, indivíduos? Contudo, sao igualmente nomes próprios 
e as culturas em questao o sabem tao bem, que os julgam subs
tituíveis uns pelos outros: apresentado o caso, urna mae lugbara 
escolhe entre os do is métodos de denomina~ao. 

Existem, aliás, tipos intermediários. Colocando os nomes 
hopi na primeira categoria, deixamos de lado, provisoriamente, 
um aspecto pelo qual eles se aproximam da segunda. Se eles 
provem, obrigatoriamente, de urna ordem objetiva (por exem
plo, o das denomina~óes clanicas), a rela~ao nao é com o cla do 
portador do nome (como, por exemplo, entre os yuma), mas, 
com o do doador (1). O nome que uso evoca, pois, um aspecto, 

(1) A regra lembra a das tribos australianas de Cherburg ~m 
Queensland. Cada indivíduo tem trés nomcs, dos quais o primeiro se 
refere ao sítio tot.~mico do portador, e os dois outros ao totem pater-
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nao da planta ou do animal que me servem de epónimo clanico. 
mas da planta ou do animal que servem de epónimo clinico 
a meu padrinho. Esta objetividade subjetivada pelo outro, da 
qual sou o veículo, é. sem dúvida, velada pela indetermina~áo 
dos nomes que, como vimos, nao se referem exphcitamente ao 
epónimo; mas é, também, duplamente refor~ada: pela obri
ga<;ao, em que nos encontramos, para compreender o nome, de 
remontar até as circunstancias sociais concretas nas quais o 
nome foi concebido e atribuído; e pela liberdade relativa, da 
qual desfruta o <loador do nome, de forj~í-lo segundo sua ins
pira<;ao, desde que respeite a restri<;ao inicial de que o nome 
seja interpretável nos termos de sua própria denomina~ao cla
nica. Mutatis mutandis, tal era igualmente a situa~ao entre 
os miwok, onde o nome equívoco ou inventado deveria poder 
relacionar-se com os seres. ou coisas, correspondentes a metade 
da pessoa denominada. 

Estamos, portanto, em presen~a de dois tipos extremos 
de nomes próprios. entre os quais existe toda urna série de 
intermediários. Num caso, o nome é urna marca de identifi
ca~áo, que confirma, pela aplica~ao de urna regra, a v·incula~ao 
do individuo, a quem se dá o nome, a urna classe pré-ordenada 
(um grupo social num sistema de grupos, um stattts natal nun1 
sistema de status); no outro caso, o nome é urna livre cria<;áo 
de individuo que dá o nome e exprime, por meio daquele a 
quem dá o nome, um estado transitório de sua própria sub
jetividade. Mas poder-se-ia dizer que, num caso ou noutro, 
se dá verdadeiramente o nome? A escolha, parece, só está 
entre identificar o outro, determinando-o numa classe, ou, a 
pretexto de dar-lhe um nome, identificar-se a si mesmo atra
vés dele. Portanto, nunca se denomina: classifica-se o outro, 
se o nome que se lhe dá for fun<;ao dos caracteres que possui, . 
ou classifica-se a si próprio se, acreditando-se dispensado de 
seguir urna regra, se denomina o outro "livremente", isto é, 
em fun~ao dos caracteres que se possuem. E, mais freqüente
mente, fazem-se as duas coisas. ao mesmo tempo. 

no, se bem que as afilia~Oes totémicas sejam transmitidas em linha materna. 
Assim, urna mulher, cujo totem pessoal seja o opossum. traz o nome Bu
tilbaru, que designa um certo Jeito de riacho seco, e dois nomes derivados 
do totem paterno - neste exemplo o emeu - cujo sentido é "emeu balan~a 
o pesco~o de um lado para o outro" e "velho emeu sobe e desee". O filho 
de um pai opossum chama-se "Karingo" (nome de urna pequena fonte), 
Myndibambu: "Opossum quando seu peito est:i partido" e Mynvhagala: 
"Opossum no alto da árvore, que agora desceu", etc. (KELLY, p. 468.) 
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Compro um dio de ra~a. Se quero conservar seu valor e 
seu prestigio e transmiti-los a seus descendentes, deverei obser
var, escrupulosamente, certas regras ao escolher-lhe um nomc, 
já que essas regras sao imperativas na sociedade dos propriet;\
rios de caes de ra~a, da qual espero fazer parte. O mais das 
vezes, · aliás, o nome terá sido atribuído ao cao pela iniciativa 
e sob a responsabilidade do canil em que nasceu e ele será 
registrado, no momento da aquisi~ao, nos livros da sociedade 
canina qualificada para faze-lo. O nome come~ará por urna 
inicial convencional correspondente ao ano do nascimento do 
animal; as vezes, completar-se-á com um prefixo, ou um afixo 
que conote a cria~ao, ao modo de um nome patronímico. Serei, 
sem dúvida, livre para chamar meu cao de outra forma; nao é 
menos verdade que tal "poodle-toy" ingles, a quem seu dono 
deu, para chamá-lo, o nome de Bawaw, tem, nos registros do 
British Kennel Club, o nome de "Top-Hill Silver Spray", for
mado de duas locu~oes, das quais a primeira conota um deter
minado canil, enquanto que a segunda representa um nome 
disponível. Portanto, só a escolha do termo para chamar 
pode ser deixado ~ iniciativa do proprietário: o termo de 
referencia é estereotipado e, já que conota, ao ·mesmo tempo, 
a data <lo nascimento e a vincula~ao ao grupo, é, exatamente 
como veremos adiante, o produto da combina~ao do que os 
etnólogos chamam um nome clanico e um nome ordinal. 

Ou, entao, me julgo livre para dar a meu cao um nome 
a meu gosto; mas, se escolho Médor, classificar-me-ei como 
banal; se escolho Senhor ou Luciano, classifico-me como ori
ginal e provocador; e se escolho Pelléas, como esteta. 

t preciso também que o nome escolhido seja, para a civi
liza~ao a que perten~o, uro membro concebível para a classe 
de nomes de cao e que seja uro nome disponível - se nao abso
lutamente, pelo menos relativamente, isto é, que meu vizinho 
nao o tenha já adotado. O nome do meu cao vai, portanto, ser 
o produto da interse~ao de tres dominios: como membro de 
urna classe, como membro da subclasse dos nomes disponíveis 
dentro da classe, enfim, como roembro da classe formada por 
minhas inten~óes ·e por meus gostos. 

Vé-se que o problema das rela~óes entre nomes próprios e 
nomes comuns nao é o mesmo que o das rela~0es entre deno
mina~ao e significa~ao. Significa-se sempre, seja ao outro ·OU 

a si mesmo. Nisso somente consiste a escolha, um pouco como 

UNIVERSALIZA9ÁO E PARTICULARIZA«;(ÁO 213 

a oferecida ao pintor entre arte figurativa e arte nao-figurativa; 
mas, nao é mais que a escolha de ligar urna classe a um objeto 
identificável, ou, pela coloca~o fora de classe do objeto, faz_er 
dele um meio de se classificar a si próprio, exprimindo-s-e 
.por ele. . 

Sob este ponto de vista, os sistemas de denomina~0es com
portam também seus abstratos". Assim sucede entre os indios 
seminole que, para formar os nomes dos adultos, utilizam vá
rias séries de elementos pouco numerosos e combinados entre 
si se~ respeitar seu sentido. Seja urna série "moral": ajuizado, 
louco, prudente, esperto, etc.; urna série "morfológica": qua
drado, redondo, esférico, alongado, etc.; urna série "zoológica": 
lobo, águia, castor, puma; e, com a ajuda delas, tirando um 
termo de cada série e justapondo-os, formar-se-á o nome: Pu
ma-louco-esférico. (Sturtevant, p. 508.) 

O estudo etnográfico dos nomes pessoais esbarrou, cons
tantemente, em obst~culos que foram . bem · analisados por 
Thomson num exemplo australiano: o dos wik munkan, que 
vivem na parte ocidental da península do cabo York. De um 
lado, os nomes próprios sao ~erivados dos totens e procedem 
de um saber sagrado e esotérico; de outro lado, estao ligados 
a personalidade social e póem em evidencia o conjunto dos 
costumes, dos ritos e das proibi~oes. Por este duplo motivo, nao 
se podem dissociar de um sistema de denomina~0es mais com
plexo, que compreende os termos de parentesco, normalmente 
empregados para identificar pessoas e, portanto, de uso pro
fal)o, e os termos sagrados, que compreendem os·nomes próprios 
e as denomina~0es totemicas. Mas, urna vez reconhecida esta 
distin~ao entre sagrado e profano, nao é menos verdade que os 
nomes próprios (sagrados) e os termos de parentesco (profanos), 
empregados como termos de identifica~ao, sao termos indivi
duais, enquanto que as denomina~5es totemicas (sagradas) e os 
termos de parentesco (profanos), empregados como termos de 
referencia, sao termos de grupo. Por este motivo, o aspecto 
sagrado e o aspecto profano estao ligados. , 

Outra dificuldade resulta das proibi\ües múltiplas que afe
tam o em.prego dos nomes próprios. Os wik munkan proíbe1n 
toda men~ao do nome ou do.s nomes do rlefunto, durante 3 
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anos consecutivos, a contar da morte do portador, até que seu 
cadáver mumificado seja incinerado. A men~ao de certos no
mesé sempre proibida: assim os da irma e do irmao da mulher. 
O pesquisador que tivesse a inépcia de perguntá-los receberia 
como resposta, em lugar dos nomes perguntados, palavras cujo 
sentido real é "sem nome", "nenhum nome", ou "o segundo 
nascido". 

Urna última dificuldade resulta do grande número de 
categorias nominais. Entre os wik munkan, é preciso distin
guir: os termos de parentesco, namp kampan; os nomes de con
di<;ao ou de status; as alcunhas, niimp yann, literalmente: "no
me nada", tais como "enfermo" ou "canhoto"; enfim, os ver
dadeiros nomes próprios, namp. Apenas os termos de paren
tesco sao normalmente usados como termos de identifica~ao, 
exceto nos períodos de luto, durante os quais usam-se nomes 
correspondentes a natureza do luto, e cujo sentido é: viúvo 
ou viúva, ou: "atingido pela perda de um parente", especifi
cando se se. trata de um irmao ou de urna irma (mais velho ou 
mais novo), de um filho, de um sobrinho ou de urna sobrinha 
(paralelo ou cruzadp), de um avó. Encontraremos adiante um 
uso paralelo nas tribos do interior de Bornéu. 

O processo de forma~ao dos nomes próprios oferece um 
interesse particular. Cada indivíduo possui tres nomes pessoais. 
Um nome "umbilical" niimp kort'n; um nome grande niimp 
pi'in; um nome pequeno namp miiny. Todos os nomes gran
des e pequenos derivam do totem, ou dos atributos do totem, 
e constituem, portanto, propriedades clanicas. Os nomes gran
des referem-se a cabe~a, ou a metade superior do corpo do 
animal totemico; os nomes pequenos, a perna, a cauda, ou 
a metade inferior do corpo. Assim, um homem do cla do 
peixe terá como nome grande: Pampikan "o homem bate' 
(a cabe~a) e como nome pequeno Yank "perna" (= parte 
estrangulada da cauda); e urna mulher do mesmo clá, Pam
kotjatta e Tippunt, (gordura) "do ventre". 

Os nomes "umbilicais" sao os únicos que podem provir 
de outro da, e mesmo de outro sexo que os dQ portador. 
Tao logo a crian~a nas~a, mas antes da safda da placenta, urna 
pessoa para tal qualificada exerce urna tra~ao sobre o cordao 
umbilical, enumerando primeiro nomes masculinos da linhagem 
paterna, depois non1es femininos, enfim, apenas nomes mas
culinos da linhagen1 n1aterna. O nome que estiver sendo pro-
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nunciado quan<lo a placenta cair será o nome <la crian~a. Sen1 
dúvida, manipulam muitas vezes o cordao, de forma a garantir 
o nome desejado · (Thomson). Como nos casos citados ante
riormente, ternos aqui um processo <le forma~ao do nome que 
concilia as exigencias de urna ordem objetiva e o jogo (e1n 
parte livre nos limites desta ordem) das rela~óes interpessoais. 

Sob o aspecto do nascimento, esta técnica, ostensivamente 
(mas falsamente) "probabilista" corresponde aquelas que foram 
observadas em outras tribos australianas, por ocasiao da morte 
e para determinar, nao mais o nome do recém-nascido, mas 
do assassino presurnido. Os bard, ungarinyin e warramunga 
instalam o cadáver entre os ramos de urna árvore, ou numa 
plataforma elevada; bem embaixo, dispóem, no chao, um 
círculo de pedras, ou urna fileira de bastóes, onde cada unidade 
representa um membro do grupo: o culpado será denunciado 
pela pedra, ou pelo bastao, na dire<;ao do qual se escoarem 
as exsuda~óes do cadáver. No noroeste da Austrália, enterra
se o corpo e colocam-se sobre a sepultura tantas pedras, quantos 
sao os membros do grupo, ou os suspeitos. A pedra que for 
achada tinta de sangue indica o assassino. Ou entao, ainda, 
puxam-se os cabelos do defunto, um por um, recitando a lista 
dos suspeitos: o primeiro cabelo a soltar denuncia o assas~ino. 
(Elkin 4, pp. 305-306.) 

Está claro que todos esses processos sao formalmente do 
mesmo tipo e apresentam um caráter notável que lhes é co
mum com os outros sistemas de nomes próprios de sociedades 
de classes finitas. Como demonstramos atrás, em tais siste
mas - que, sem dúvida, ilustram urna situa~ao geral - os 
nomes eram sempre significativos da vincula~ao a urna classe, 
atual ou virtual, que pode ser somente a daquele a quem se 
dá o nome ou a daquele que dá o nome, e a esta nuan~a se 
reduzia toda a diferen~a entre nomes atribuidos pela aplica~ao 
de urna regra e nomes inventados. Observamos, aliás, que esta 
tlistin~ao nao corresponde, senao de forma superficial, a feíta 
por Gardiner, entre nomes "desencarnados" e nomes "encar
nados", sendo os primeiros os escolhidos numa lista obrigatória 
e restrita. (como a dos santos do calendário), portanto usados 
simultanea e sucessivamente por um grande número de indi
viduos, aderindo os segundos a um único individuo, tais como 
Vercingétorix e Jugurta. Parece-nos, com efeito, que os primei
ros sao de natureza demasiado complexa para que se possa defi
ní-los gra~as ao único caráter retido por Gardiner: classificam os 
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país (que escolheram os non1es de seus filhos) nun1 n1eio, numa 
época e n um estilo; e classificam seus portadores de várias ma
neiras: primeiro porque um Joao é um membro da dasse dos 
.Joües; e1n seguida, porque cada nome possui, consciente ou 
inconscientemente, urna conotac;ao cultural, que impregna a 
imat,rem que os outros fazem do portador, e que, por caminhos 
sutis, pode contribuir para modelar sua personalidade de n1a
neira positiva ou negativa (1). Ora, tudo is to se verificaría tam
bém no caso dos nomes "encarnados", se possuíssemos o <·on
texto etnográfico que nos falta: o nome Vercingétorix sú nos 
parece estar ligado ao único vencedor ele Gerg6via, em virtude 
de nossa ignorancia das realidades braulesas. A distinc;ao de (;ar
diner nao concerne, pois, a dois tipos de nomes, mas a duas 
situa~oes em que se encontra o observador, em face do sistema 
de nomes de sua · própria sociedacle e do de urna sociedad e que 
lhe é estranha. 

Isto dito, é mais fácil depreender o principio do siste1na 
nominal dos w'ik munkan: formam os nomes de pcssoas de 
forma análoga a que nós mesmos adotamos quando fonnamos 
os nomes de espécies. Coro efeito, para identificar um indivi
duo, comec;am por combinar dois indicativos de dasse, um 
maior (o nome "grande"), outro menor (o nome "pequcno"). 
Este conjunto tem, por si mesmo, um duplo efeito: atestar que 
o portador pertence a um grupo totemico, evocado por sig-ni
ficantes notoriamente conhecidos como sua propriedadc exclu
siva; e circunscrever a posi~ao do individuo dentro do grupo. 
A combinac;ao do nome grande e do pequeno nao é, em si 
mesma, individuante; delimita um subconjunto, a que perten
ce o portador do nome, ao mesmo tempo que outros, provisoria
mente definidos, gra~as a mesma combina~ao. t, portanto, 
o nome "umbilical" que remata a individua~ao, mas seu prin
cipio é inteiramente diferente. Por um lado, ele pode ser um 
nome "grande" ou "pequeno" (do mesmo ou de outro ·cHi), 
um nome masculino ou feminino (qualquer que seja o sexo do 
portador). Por outro lado, sua atribui~ao nao é fun~ao de um 
sistema, mas de um acontecimento: coincid~ncia de um efeito 

(1) •· ( ... ) os pais escolhe~ os nomcs de seus filhos ( ... ) e os sábios 
honraram, muitas vezes, seus colegas, dando seu nome a descobertas. Mas, 
freqilentemente, nlo houvc nesse ato urna escolha absolutamente arbitrá
ria. Os país foram guiados pelas tradi~6es sociais e religiosas, os s:\bios, 
por um direito de prioridade; cada um revela, por :ma cscolha, o car:\ter 
de suas preocupa~Oes e os ¡imites de $CU horiz9nte." (BRONDAL, p. 230.) 
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fisiológico (teoricamente independente da vontade dos ho
mens) e do instante de urna enumera~ao. 

Comparemos agora este trinomio com os da botanica e da 
zoologia científicas. Seja, em bot~nica: Pscilocybe mexicana 
Heim, ou em zoología Ltttrogalt'· perspicillata rna.xwelli. Os 
dais primeiros termos de cada trinomio determinam o ser con
siderado numa classe e numa subclasse que pertencem a um 
conjunto preordenado. Mas o terceiro termo, que é o nome 
do inventor, fecha o sistema, lembrando um acontecimento: 
é um termo de série, nao de grupo. 

Há, sem dúvida, urna diferenc;a: nos trint>mios cien
tíficos o nome do inventor nada acrescenta a identificac;ao, 
completa desde os dois primeiros tt:rmos; ele presta homenagen1 
a seu autor. Mas isto nao é absolutamente exato; o termo 
estatístico tem urna func;ao lógica e nao apenas moral. 
Remete ao sistema de secionamento, adotado pelo autor 
en1 questao, ou por u1n confrade, e permite, entao, ao especia
lista, operar as transformac;oes indispensáveis para resolver os 
problemas de sinonimia: de saber, por exemplo, que ]uniperus 
orcidc.ntalis Hook é o mesmo ser que ]uniperus utahensis 
Engelm., quando, sem o nome dos inventores ou padrinhos, 
poder-se-ia concluir serem do is seres diferentes. Nas taxino1nias 
científicas, por conseguinte, a func;ao do tenno estatístico é 
simétrica e inversa da que esse termo <lesempenha entre os 
wik munkan; permite assimilar, nao desassimilar; em lugar 
de atestar a perfeic;ao de urna forma de dividir único, reca1n
bia a urna pluralidade de secionamentos possíveis. 

Ora, o caso dos wik munkan só é particularmente demons
trativo em virtude da singularidade da técnica concebida pelos . 
indígenas, que lanc;a urna claridade crua na estrutura <lo sis
tema. Mas essa estrutura se encontraría, facilmente, nas so
ciedades que nos forncceram todos os nossos exemplos; assim. 
entre os algonquim, onde o nome pessoal inteiro se compóe ele 
tres termos (1): um nome derivado da denominac;ao clanica, 
um no1ne ordinal (que exprime a ordem de nascimento na 
família) e um título militar, ou seja, desta vez, tnn tcrn10 "me
canico" e dois termos "estatísticos", de for~a desigual. Há 

(1) Dois termos entre os lacan<lon do México, <le língua maia, <pie 
fonnam os nomes por intermé<lio de um binomio composto <le nome 
animal e nome ordinal. (Tozzt:R, pp. 42-43 e 46-67. ) 
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mais títulos militares do que nomes orc.linais, e a probabilidade 
de que a mesma combina\ªº se repro<luza para duas pessoas 
distintas é ainda mais fraca porquanto, se o primeiro termo 
provém de um grupo obrigatório como grupo, a escolha exer
cida entre todos os possíveis pelo <loador do norne será feita 
com o cuidado, entre outros, de evitar duplica~óes. Eis urna 
ocasiao de salientar que o caráter "mecanico" ou "estatístico" 
nao é intrínseco: define-se em rela\ªº a pessoa do <loador e él 
do portador. O nome derivado <la denomina\ªº clanica identi
fica, sem equívoco, o portador como rnembro do clá, mas o 
modo <le escolhe-lo numa lista depende de condi~óes históricas 
complexas: nomes atualmente vagos, personalidade e inten~óes 
do <loador. Inversamente, os termos "estatísticos" definem, sem 
equívoco, urna posi~ao individual no sistema dos status natais 
ou na hierarquía militar; mas o fato de ocupar estas posi~óes 
resulta de circunstancias demognl.ficas, psicológicas e históri
cas, isto é, de urna indetermina\ªº objetiva do futuro portador. 

Esta impossibilidade de definir o nome próprio a nao ser 
como meio de determinar urna posi\áO, num sistema que com
porta várias dimens5es, ressalta, também, num outro exemplo, 
tirado de nossas sociedades contemporaneas. Para o grupo so
cial, tomado no seu conjunto, nomes como Jean Dupont, Jean 
Durand, denotam, no segundo termo, a classe e, no primeiro, 
o individuo. Jean Dupont pertence, primeiro, a classe dos 
Dupont e, nessa classe, ocupa urna posi\ªº nao equívoca como 
Jean. Dentro da classe Dupont, ele é Dupont Jean, distinto de 
Duporit Pierre, de Dupont André, etc. Mas trata-se tao pouco 
de um nome "próprio" que, dentro do grupo mais restrito, 
a rela5ao lógica entre os termos se inverte. Imaginemos urna 
família, na qual, conforme o hábito, todos os membros se 
dirigem, uns aos outros, pelo nome de batismo e na qual, por 
acaso, o mesmo nome de batismo, .Jean, pertence ao irmao e 
ao cunhado. O equívoco será dissipado pela aposi~ao discrimi
nativa do patronímico ao nome. Assim, quando urna pessoa 
da familia disser a urna outra: "Jean Dupont telefonou", nao 
mais se referirá, de fato, ao mesmo binomio: o patronímico 
tornou-se um cognome. Para os membros da família em ques
tao existe, primeiro, urna classe dos Jeans, dentro da qual 
"Dupont" e "l)urand" operam a individua~ao. Conforme nos 
coloquemos na perspectiva do estado civil, ou na de urna so
ciedade particular, os termos do binomio invertem suas fun~oes. 
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Mas, se o mesmo termo pode assim representar, em vir
tude de sua posi~ao, o papel de indicativo de classe, ou d~ 
determinante individual, é inútil perguntar-se, como muitos 
etnógrafos o fizeram, se as denomina~óes, em uso em tal ou 
qual sociedade, constituem verdadeiramente nomes próprios. 
Skinner admite-o, para os sauk, mas duvida a respeito de seus 
vizinhos menomini, cujos nomes seriam, antes, títulos honorí
ficos, limitados em número e aos quais um indivíduo ascende, 
e por toda vida, sem poder transmiti-los a seus descendentes. 
(Skinner 2, p. 17.) A mesma coisa, entre os iroqueses: 

"Está claro que o nom~ individual ( ... ) é pouco 
comparável a nosso nome pessoal. É preciso ver neles, 
de preferencia, , urna espécie de designa\ªº cerimoniosa e 
também urna expressao mais íntima da vincula~ao ao clá 
que a implicada no levar o nome do clá." (Goldenwei
ser, p. 367.) 

Quanto aos nomes próprios dos wik munkan: 

"Se bem que eu os tenha chamado de nomes pes
soais, na realidade sao nomes de grupo que denotam os 
la~os da vincula~ao e solidariedade com respeito a um 
grupo totemico." (Thomson, p. 159.) 

Estes escrúpulos explicam-se porque a lista de nomes que 
sao a propriedade e o privilégio de cada cla é, muitas vezes, 
limitada e porque duas pessoas nao podem, simultaneamente, 
usar o mesmo nome. Os iroqueses ·tem "guardas" da memória, 
a quem confiam o repertório dos n.omes clanicos, e que conhe
cem, a qualquer momento, o estado dos nomes disponíveis. 
Quando urna crian~a nasce, o "guarda" é convocado para dizer 
quais sao os nomes "livres". Entre os yurok da Califórnia, 
urna crian~a pode ficar sem nome durante 6 ou 7 anos, até 
que um nome de paren te .se torne vago, por morte do portador. 
Em compensa~áo, o tabu do nome do morto desaparece no fim 
de um ano, se um membro jovem da linhagem o p6e novamente 
em circula~ao. 

Mais incómodos ainda parecem esses nomes que, como os 
dos gemeos, ou o do primeiro sobrevivente de urna série de 
natimortos, na África, determinam a certos individuos um lu
gar num sistema taxin6mico rígido e restrito. Os nuer reservam 
aos gemeos os nomes das aves de vóo ¡x:sado:. galinha-d'angola, 
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francolim, etc. Consideram, com efeito, os gemeos como seres 
de origem sobrenatural, como as aves (Evans-Pritchard 2, estu
do em Lévi-Strauss 6), e os kwakiutl da Colombia britanica 
demonstram urna cren~a análoga, associando os gemeos aos 
peixes. É assim que os nomes Cab~a-de-salmao e Cau<la-<le
salmáo sao reservados as crian~as cujo nascimento precede ou 
segue imediatamente o de gemeos. Estes sao olhacJos como des
cendentes de peixes-candeia (se tem máos pequenas), ou <le On
corhynchus kisutch (silver salmon) ou de Oncorhynchus nerka 
(sockrye salmon). O diagnóstico é feito por um anciáo que 
também tenha nascido gemeo. No primeiro caso, ele dá ao 
gemeo o nome de Homem-que-sacia e a- gemea, Mulher-que
sacia. No segundo caso, os nomes respectivos sao: único, Filha
<le-nácar~ e Trabalhador-de-cabe~a, Dan~arina-<le-cabe~a, no 
terceiro. (Boas 4, parte 1, pp. 684-693.) 

Os dogon do Sudao seguem um método muito estrito para 
atribuir os nomes próprios, já que consiste eqi determinar a 
posi~ao <le · cada individuo segundo um modelo genealógico e 
mítico, em que cada nome está ligado ·a um sexo, a urna linha
gem, a urna ordem de nascimento e a estrutura qualitátiva do 
grupo de germanos no qual está incluso o individuo: gemeo 
ele próprio; primeiro ou segundo nascido antes ou depois <los 
gémeos; menino nascido depois de urna ou de duas meninas, 
ou inversamente; menino nascido entre duas meninas, ou inver
samente, etc. (Dieterlen J .) 

Enfim, hesita-se, muitas vezes, em considerar como nomes 
próprios os nomes ordinais encontrados entre a maioria dos 
algonquim e <los sioux, entre os mixe (Radin 2), os maia (Toz
zer) e no sul da Asia (Benedict), etc. Limitar-nos-emos a um 
único exemplo, o dos dakota, onde o sistema é particularmente 
desenvolvido, com ·os nomes correspondendo a ordem de nas
cimento das sete primeiras meninas e dos seis primeiros me
ninos (vide tabela na página seguinte). 

Podem-se alinhar na mesma categoría os termos que subs
tituem os nomes próprios, durante as diferentes etapas da ini
cia~ao. As tribos australianas do norte da terra de Dampier 
tem urna série de 9 nomes, dados aos novi~os, antes da extra~ao 
dos dentes, depois, antes da circuncisao, antes da sangria ritual, 
etc. Os tiwi das ilhas Melville e Bathurst, ao largo da Austrá
lia setentrional, dao aos novi~os nomes especiais, segundo seu 
grau; há 7 nomes de homem, que abarcam o período que vai 
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MENINAS MENINOS 
-

1 Wino'ne Tcaske' 
2 Ha' pe Hepo' 
3 Ha'psti Hepi' 
4 Wiha'ki Watca'to 
5 Hapo'nA Hake' 
6 HapstinA Tatoo' 
7 Wikake'da -

( WALLIS, p. ~9.) 

clo 15.0 ao 26.0 ano, e 7 nomes de mulher, que váo do 100 ao 
21.0 ano. (Hart, pp. 286-287.) 
_ ~odavia, os problemas que se apresentam em tais casos nao 

sao. diferentes do apresentado pelo uso, conhecido em nossas 
sociedades contemporaneas, de dar ao filho mais velho o nome 
de batism,o do avo paterno. "O nome do avo'' pode ser tam
bé~ cons~derado como um título, cujo uso é, ao mesmo tempo, 
obngatón? ~ r~serva?º· Passa-se, pois, do nome ao título por 
urna t.rans1~ao 1nsens1vel, que nao é ligada a nenhuma propri-~
dade intrínseca dos termos considerados, mas ao papel estrutu
~al, que representam num sistema classificatório, do qual seria 
1nuul pretender isolá-los. 



CAPÍTULO 7 

O indivíduo como espécie 

' 

O sistem~ nominal dos penan, que vivem como nómades 
no interior de Bornéu, permite precisar a relac;ao ent~e os ter
mos aos quais seríamos indin~dos a reservar a 9ua~1dade. de 
nomes próprios, e outros CUJa natureza, a pnme1ra vista, 
poderia parecer diferente. Conforme su~ idade. e sua situac;ao 
de família, um penan pode ser, com efe1to, des!~ado r.or .trés 
espécies de termos: um nome pessoal, um tecnon1mo ( pa1 de 
um tal", "mae de um tal"), ou, enfim, pelo que se seria tentado 
chamar um necronimo, que exprime a relac;ao familiar de um 
parente morto com o sujeito: "pai morto", "sobrinha. morta.", 
etc. Os penan ocidentais nao tem menos de 26 n~crón1mos ~1s7 
tintos, correspondentes ªº grau de paren.tesco, a idad: relativa 
do defunto, ao sexo e a ordem de nasc1mento dos filhos, até 
o nono. 

As regras do cmprego desses nomes sao de urna surpreen
dente complexidade. Simplificando muito, ~ode dizer-se que 
urna crianc;a é conhecida por seu nome própno até que morra 
um de seus ascendentes. Se se tratar de um avó, a crianc;a é, 
entao, chamado Tupu. Se o irmao de seu pai morre, torna-se 
Ilun, e assim ficará até que lhe morra outro parente. Nesse 
mom·ento, receberá um outro nome. Antes de casar-se e de ter 
filhos, um penan pode, assim, passar por urna série de 6 ou 
7 necrónimos, ou mais ainda. 

No nascimento do primeiro filho, o pai e a ~ae adot~m 
um tecnónimo que exprime sua relac;ao com este hlho, desig
nado nominalmente. Assitn, Tama Awing, Tinen Awing, "pai 
(ou mae) de Awing". Se o filho morre, o tecnónimo é substi
tuído por um necr6nimo: "filho primogenito morto". No pró-
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ximo nascimento, um novo tecnónimo suplantará o necrónimo, 
e assim po~ <liante. 

A situac;ao é ainda complicada com as regras particulares 
que prevalecem entre germanos. Urna crianc;a é chamada pelo 
seu nome, se todos os seus irmaos e irmas estao vivos. Quando 
um deles morre, adota um necrónimo "germano mais velho (ou 
mais moc;o) morto", mas, desde o nascimento de um no~o ir
mao, ou de urna irma, o necrónimo é abandonado e a cr1anc;a 
retoma o uso de seu nome. (Needham I, 4.) · 

Muitas obscuridades persistem nesta descric;ao; compreen
de-se mal como as diferentes regras re~gem urnas as outras, ~e 
bem que parec;am, fu?cionalme1!te, ~igadas. Gr<?sso. n:odo, o sis
tema pode ser definido por tre~ ti.pos de ~r1od1c1da .. de.s: em 
rela~ao a seus ascendentes, um 1nd1víduo va1 de necron1mo a 
necrónimo; no tocante a seus germanos, de autónimo (ter!°º 
pelo qual, em tal sistema, é cómodo d_esignar o~ nomes pr~pr.1os) 
a necrónimo; com referencia a seus fdhos, enhm, de tecnon1mo 
a necronimo. Mas qual é a rela~ao lógica entre os tres tipos 
de termos? e qual é a relac;ao lógica entre os tres tipos de 
periodicidades? Tecnonimo e necró~}mo s.e re~e~em a u1!1 ~a~o 
de parentesco, sao, portanto, t~rmos relac1ona1s . o aut.on1mo 
nao tem esse caráter, e,' sob este ponto de vista, opoe-se as 
formas anteriores: determina, somente, um "si", em contraste 
com outros "si". Esta oposi~ao (implícita no autónimo), entre 
si e outro, permite, em contrapartida, distinguir o tec?ónimo 
do necrónimo. O primeiro, que incluí um nome ~rópr10 (que 
nao é o do indivíduo) pode definir-se como expr1m1ndo uma 
rela~lío a um si outro. O necrónimo, do qual está ausente 
qualquer nome próprio, consiste no enunciado de urna relac;ao 
de parentesco, que é a de um outro, nao denominado,. c?m 
um si, igualmente nao denominado. Pode-s:: entao, d~ftn1-~a 
como urna relaflío outra. Enfim, esta rela~ao é negativa, Já 
que o necrónimo só a menciona para declará-la abolida. 

Desta análise, a relac;ao entre autonimo e necrónimo de
corre claramente. É a de uina simetría inversa (vide tabela na 
página seguinte ) . 

Ao mesmo tempo, urna primeira conclusao se tira: o ~u
tónimo, que nao hesitamos em considerar co~o nom~ p~óp~10, 
e o necrónimo, que tem os caracteres de um. simples 1nd1canvo 
de classe, pertencem, de fato, ao mesmo grupo. Passa-se de um 
ao outro, por meio de urna transformac;ao. 
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AUTÓNIMO NEC~NIMO 
-. 

rela~Ao presente {+) 
ou ausente ( -): -- + 

oposi~Ao entre si ( + ) 
e outro ( - ): + -

Vamos, agora, ao tecnónimo. Qual é sua rela~ao com o~ 
outros dois tipos e, primeiro, com o necrónimo? Ser-se-ia ten· 
tado a dizer que o tecnónimo conota a vinda de um outro s; 
a vida, o necrónimo, a passagem de um outro si a morte, ma! 
as coisas nao sao tao simples, pois esta interpreta~ao nao ex
plicaria que o tecnónimo mencione o si d.e um outro (tendo
lhe sido incorporado um aútónimo), enquanto que o necró
nimo se reduz a urna nega~ao da rela~ao outra, sem fazer re
ferencia a um si. Nao há, pois, simetria fonnal entre os dois 
tipos. 

No estudo que serve de ponto <le partida para nossa aná 
lise, Needham faz urna interessante observa~ao : 

"Qualquer coisa que se pare~a vagamente com os 
nomes de morte aparece no antigo uso ingles de "wi<low" 
como um título ( ... ) no uso contemporaneo, na Fran~a 
e na Bélgica, da palavra veuve e em outros usos análogos, 
em várias regi5es <la Europa. Mas tudo isto é, sob quase 
todos os pontos, demasiado diferente dos nomes <le morte, 
para sugerir urna interpreta~ao." (Needham /, p. 426.) 

É desencorajar-se <lepressa demais. Só faltou a Needham, 
para perceber o alcance de sua observa~ao, notar, nos exemplos 
que cita, o la~o que eles atestam, entre o direito ao necrónimo 
e o uso anterior de urna denomina~ao inteiramente comparável 
a um tecnónimo. O uso tradicional franres é o de incorporar 
veuve ao nome próprio; mas nao se incorpora o masculino veuf 
e, menos ainda, orphelin. Por que este exclusivismo? O pa
tronímico pertence aos filhos, de pleno dire ito; pode dizer-se 
que, nas nossas sociedades, é um classifirador de linhagem. A 
rela~ao dos filhos rom o patronímico nao muda, portanto, pelo 
fato da morte dos pais. Is to a inda é 1nais verdadeiro com 
respeito ao homem, cuja rela~ao com seu patronímico perma
nece imutáYel, seja ele celibatário, casado ou viúvo. 
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Nao acontece o mesmo com a mulher. Se, ao perder o 
marido, ela se torna "viúva Fulana", é porque, quando vivia 
o marido, ela era "senhora Fulana"; <lito de outra forma, ela 
já abandonara seu autónimo, por um termo que exprimia sua 
rela~ao com um si outro, o que é a defini~áo que admitimos 
do tecnónimo. Sem dúvida, esta palavra seria imprópria nesta 
circunstancia; para manter o paralelismo, poder-se-ia forjar o 
termo andrónimo (grego av~p, esposo), mas isto nao parece 
útil, pois a identidade da estrutura é imediatamente perceptí
vel, sem recorrer a urna cria~ao verbal. No uso frances, por 
conseguinte, o direito ·ao necrónimo é fun~áo de ter levado, 
anteriorm€nte, um termo análogo a um tecnónimo: é porque 
meu si é definido por minha rela~ao com um si outro, que 
minha identidade só pode ser preservada, por morte desse ou
tro, por esta rela~ao, imutável na forma, mas doravante afetada 
por sinal negativo. A "viúva Dumont" é a mulher de um 
Dumont, que nao foi abolido, mas qu~ nao existe mais, a nao 
ser na sua rela~áo com este outro, que se define por ele. 

Objetar-se-á que, neste exemplo, os dois termos sao igual
mente construidos, juntando urna rela~ao de parentesco a um 
determinante patronímico, enquarito que, entre os penan, e 
.como já salientamos, o nome próprio está ausente do necró
nimo. Antes de resolver esta dificuldade, voltemo-nos para a 
série dos germanos, onde a alternancia se <lá entre o autónimo 
e o necrónimo. Por que o autónimo, e nao um termo análogo 
ao tecn<">nimo, digamos um "fratónimo", do tipo "irmao (ou 
irma) de um tal"? A resposta é fácil: o nome pessoal da crian
~ª que acaba de nascer (pondo, assim, um fim a que seus ir
maos e irmas levem o necrónimo), é mobilizado para outros 
fins: serve para formar o tecnonimo <los pais, que, de alguma 
forma, o capturaram, para incorporá-lo ao sistema particular 
gra~as ao qual se definem. O nome do último a nascer é, pois, 
separado da série dos germanos, e os outros germanos, nao po
dendo definir-se por ele nem pelo de seu in:nao (ou irma) 
desaparecido Gá que nos tiencontramos, por assim dizer, em 
"chave de vida" e nao mais em "chave de morte"), recaem 
no único partido que lhes re$ta: o de levar seu próprio nome, 
que é também seu nome próprio, mas, por falta, salientemo-lo, 
de rela~óes outras, tornadas~ urnas nao-disponíveis porque des
tinadas a um ~mprego diferente, . outras nao pertinentes, por
que o signo do sistema mudou. 
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Esclarecido este ponto, dois problemas, apenas, restam para 
resolver: o uso de tecnónimos pelos pais e a ausencia de nome 
próprio nos necronimos, . problema no qual esbarramos ainda 
há pouco. Se bem que, na aparencia, o primeiro levante urna 
questáo de base e o segundo, urna questao de forma, trata-se, 
na verdade, de u1n só problema, jurisdicionados ambos a mesma 
solu~áo. Nao se pronuncia o norne dos mortos, e isto basta para 
explicar a estrutura do necrónimo. Quanto ao tecnónimo, a 
ila~ao é clara: se, quando nasce urna crian~a, se torna proibido 
chamar os pais por seus nomes, é P ... orque eles estao "mortos" 
e porque a procria~ao nao é concebida como agrega~ao, mas 
como substitui~ao de um novo ser aos antigos. 

É desta forma, aliás, que se <leve compreender o costume 
dos tiwi, que proíbem o uso dos nomes próprios durante a ini
cia~ao e por ocasiao de um parto: 

"O nascimento de urna crian~a é, para o indígena, 
un1 a~"Snnto muito misterioso, porque ele acredita que a 
mulher grávida mantém rela~oes íntimas com o mundo 
dos espíritos. Por este motivo, o nome, parte integrante 
dela própria, está investido de caráter fantasmático, 
o que a tribo demonstra, tratando seu marido como se 
ela nao existisse, como se, de fato, estivesse morta e nao 
fosse nlais sua mulher, no momento. Ela está em con
tacto com os espíritos e daí resultará um filho para seu 
marido." (Hart, pp. 288-289.) 

Para os penan, urna observa~ao de N eedham sugere urna 
interpreta~ao do mesmo tipo: o tecnonimo, diz ele, nao é ho
norífico, e ninguém se envergonha de ficar sem descendencia: 
"Se voce nao tem filhos, comentam os informantes, nao é culpa 
sua. Vocé o deplorará; porque nao há ninguém para substi
tuí-lo, ninguém para se lembrar de seu nome. Mas vocé nao 
tem vergonha disso. Por que a teria ?" (l. c., p. 417). 

-~ 

A mesma explica~ao vale para o recolhimento, porque se-
ria falso dizer que o homem nele toma o lugar da parturiente. 
Algumas vezes o marido e a mulher ficam sujeitos as mesmas 
precau~5es, porque se confundem com seu filho que, nas se
manas ou meses seguintes ao nascimento, está exposto a graves 
perigos. Outras vezes, como é freqüente na América do Sul, 
o marido toma maiores precau~óes ainda do que sua mulher, 
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porque, em virtude das teorias indígenas sobre a concep~ao e 
a ·gesta~ao, é mais particularmente a sua pessoa que se confunde 
com a . do filho. Nem numa nem noutra hipótese, o pai re
presenta o papel da mae: ele representa o papel do filho. É 
raro que os etnólogos se tenham equivocado no primeiro 
ponto; mas, mais raro ainda, é que tenham compreendido o 
segundo. 

Trés conclus5es se destacara de nossa análise. Em primeiro 
lugar, os nomes próprios, longe de constituir urna categoria 
a parte, formam grupo com outros termos que diferem dos 
nomes próprios, se bem que lhes sejam ligados por rela~é>es 
estruturais. Ora, os próprios penan concebem este~ termos 
como indicativos de classe: diz-se que se "entra'' num neérO
nimo, nao que se toma ou que se recebe. 

Em segundo 'lugar, nesse sistema complexo, os nomes pró
prios ocupara um lugar sub.alterno. No fundo, só as crian~as 
usam abertamente seus nomes, porque sao demasiado jovens 
para serem estruturalmente qualificados pelo sistema familiar 
e social, ou porque o meio dessa qualifica~ao fica, provisoria-

·mente, suspenso, em benefícip de seus pais. O nome próprio 
sofre, assim, urna verdadeira desvaloriza~ao lógica. É a marca 
do "fora-de-class~" ou da obriga~ao temporária, em qu~ estao 
os candidatos a classe, de se definirem a si próprios como fora
de-classe (é o caso dos germanos que retomam o uso do seu 
autónimo), ou ainda, por sua rela~ao com um fora-de-classe 
(como fazem os pais ao assumir o tecnonimo). Mas, desde que 
a morte abra urna lacuna na textura social, o indivíduo se 
acha por ela, de alguma forma, aspirado. Gra~as ao porte do 
n_ecrónimo, cuja prioridade lógica sobre as outras formas é 
absoluta, ele substitui seu nome próprio, simples número de 
espera, por uma posi~ao no sistema, que pode, portanto, ser 
considerado, no nivel mais geral, como formado por classes 
discretas e quantificadas. O nome próprio é o reverso do necrO
nimo, do qual o tecnonimo oferece, por sua vez, urna imagem 
invertida. Na aparencia, o caso dos penan está no oposto d_o 
dos algonquim, dos iroqueses e dos yurok; entre uns é preciso 
esperar que um parente morra, para livrar-se do nome que se 
usa; entre os demais, é preciso, muitas vezes, esperar que um 
parente morra, para ascender ao nome que t.!le traz. Mas, de 
fato, a desvaloriza~áo lógica do nome nao é menor no segundo 
caso· do que no primeiro: 
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"O nome individual nao é nunca empregado em 
referencia ou em se dirigindo a eles, quando se trata de 
parentes: é o termo de parentesco que serve, em todo o 
caso. E, mesmo quando se fala a um nao-parente, o nome 
individual é raramente usado, porque se prefere um ter
mo de parentesco escolhido em fun~ao da idade rela
tiva daquele que fala e daquele a quem ele se dirige. 
t somente quando, na conversa, alguém se refere a nao
parentes, que é habitual empregar o nome próprio, o qual, 
mesmo neste caso, será evitado se o contexto bastar para 
mostrar de quem se quer falar." (Goldenweiser, p. 367.) 

Entre os iroqueses também, como conseqüencia e apesar 
da diferen~a assinalada acima, o individuo só é posto "fora-de
classe" quando é impossível agir de maneira diferente (1). 

Invocaram-se todas as espécies de cren~as para explicar a 
proibi~ao tao freqüente do nome dos mortos. Estas cren~as 
sao reais e bem atestadas, mas é preciso ver aí a origem do 
costume, ou um dos fatores que contribuíram para refor~á-lo, 
se nao até urna de suas conseqüencias ? Se nossas interpreta~óes 
sao exatas, a proibi~ao do nome dos inortos aparece como urna 
propricdade estrutural de certos sistemas de denomina~ao. Ou 
os nomes próprios sao já operadores de classe, ou, entao, ofe
recem urna solu~ao provisória, esperando a hora da classifica
~ao; representara sempre, pois, a classe no nível mais mode~to. 
No limite, e como entre os penan, nao sao mais do que me1os, 

(1) Para evitar o uso dos nomcs pessoais, os yurok da Califórnia 
conccberam um sistema ele denomina~/>es formadas por um radical que 
corresponde ao lugar de residéncia - aldeia ou casa - e por um sufixo, 
diferente para os homens e para as mulheres, que clescrcve o estatuto 
conjuga!. Os nomes masculin0.s sao formados de acurdo com o lupr de 
nasciinento da mulhcr, os nomcs femjninos. com o lugar de nascunento 
do marido. Conforme o sufixo, o nome indica se se trata ele um casamcnto 
patrilocal e por compra, ou cntáo, matrilocal, ou ~V1da de uniá~ liv~c; 
se o casamento se· dissolvcu pela morte de um cbn1uge, ou por chvórc10, 
etc. Outros afixos, constan tes dos nomes das crianc;as e dos celihatários. 
se rcferem ao lugar de nascimento da mác viva ou mor.ta, ou d~ paí 
morto. Os únicos nomes usados sáo. pois, ele um dos tipos scgumtes: 
Casado com mna mulher de --; Casada com um homcm <lt'--; T cm 
um "mcio" marido cm sua casa natal de--: Está "mcio" casado com uma 
mulher de- -; Viúvo que pertcncc a--'; Divorci~do (a) de uma mul.her 
(de um homcm) de--; Mulhcr de-- que permite a um homem \'l \'Cr 
com cla, tem um amante, ou tem filhos ilegítimos: Scu pai era de--; 
Sua mác faleci<la era de--; Celiba tá rio de--, etc. (\VATERMAN, pp. 214. 
218; KROHl.ER in : Elmcn<lorf and Krocbcr, pp. 372-374 , n.0 1.) 
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te1nporariamente (ora de classe, de formar classes, ou, ainda, 
letras emitidas sobre a solvabilidade lógica do sistema, isto é, 
sobre sua capacidade esperada de fornecer, em tempo útil, urna 
classc ao credor. Apenas os recém-chegados, isto é, as crian<_;as 
que nascem, apresentam um problema: estao lá. Ora, qualquer 
sistetna, que trate a · individua~ao como urna classifica~ao (e 
vimos que é sempre o caso), corre o risco de ver sua estrutura 
posta em causa, cada vez que admite um novo membro. 

Este problema permite dois tipos de solu~ao, entre os quais 
existem, aliás, formas intermediárias. Se o sistema visado con
siste em classes de posifóes, bastará que disponha de urna reser
va de posi~óes livres, bastante para nelas situar as crian<;as 
que nascem. Como as posi~óes disponíveis excedem sempre o 
número da popula~ao, a sincronía fica a salvo dos caprichos da 
diacronía, pelo menos teoricamente; é a solu~áo iroquesa. Os 
yurok tiveram visao mais curta: entre eles, as crian~as <levem 
ficar na sala de espera. Mas como, nao obstante, se está seguro 
de classificá-las ao cabo de alguns anos, po<lem ficar, tempora-

. riamente, indistintas, esperando receber urna posi~ao na classe 
que lhes é garantida pela estrutura do sistema. 

Quando o sistema consiste em classes de relafoes, tu<lo 
muda. Em vez de um individuo desaparecer e outro substituí
lo numa posi~ao rotulada por meio de um nome próprio, que 
sobrevive a cada um, para que a própria rela~ao se torne termo 
de classe, é preciso que se apaguem os nomes próprios, que 
colocavam os tennos em rela~ao como outros tantos seres dis
tintos. As unidades últimas do sistema nao sao mais classes 
de um ªP«:nas, em que desfilam, um após outro, ocupantes 
vivos, mas 'rela~óes classificadas entre mortos rea is, ou mesmo 
virtuais (os país, que se definem como mortos, em contraste 
com a vida que criaram), e vivos reais, ou mesmo virtuais (os 
recém-nascidos, que tem um nome próprio, para permitir aos 
pais se definir em rela~ao a eles e até que a morte real de um 
ascendente lhes permita, por sua vez, definir-se em rela~ao a 
ele). . Nesses sistemas, as classes sao, pois, formadas por dife
rentes tipos de rela~óes dinamicas que unem entradas e saídas, 
enquanto que, entre os iroqueses e em outras sociedades do 
mesmo tipo, elas se baseiam num inventário de posi~óes estáti
cas, que podem estar vagas, ou ocupadas (1). 

. (1) Daf resulta que, diferentemente dos sístemas de posi~óes, cuja 
natureza descontinua é manifesta, os sistemas de rela~ se situam, antes, 
do lado do continuo. Outro uso penan o dcmonstra clara.Qlcnte, embora 
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A proibi<;ao do nome dos mortos nao propóe, portanto, 
a etnologia, um problema separado: o morto perde seu nome, 
pela mesma razao que - entre os penan - o vivo perde o 
seu, quando entra no sistema e assume um necrónimo, isto 
é, quando se torna termo de urna rela<;ao, da qual o outro 
termo - já que morreu - só existe na rela<;ao que define um 
vivo em rela~ao a · ele; pela mesma razao, enfim, que o pai e 
a máe perdem também seus nomes, ao assumir um tecnónimo, 
resolvendo, assin1 (até a morte de um de seus filhos) a difi
culdade que resulta, para o sistema, da procria~ao de um 
membro supranumerário. Este deverá esperar "na porta", na 
qualidade de pessoa sem nome, até que urna saída lhe permita 
fazer sua entrada e que dois seres, dos quais um estava, ante
riormente, fora do sistema e o outro, de saída do mesmo 
sistema, se confundam em urna das classes de rela~óes de que 
o sistema é formado. 

Algumas sociedades cuidam zelosamente de seus nomes 
e os tornam, praticamente, impossiveis de gastar-se. Outras 
os desperdi~am e os destroem, no fim de cada existencia indi
vidual: desembara~am-se d~les, entáo, proibindo-os, e compé>em 
outros em seu lugar. Mas estas atitudes, na aparencia con
traditórias, nao fazem mais do que exprimir dois aspectos de 
urna propriedade constante dos sistemas classificatórios: sao 
finitos e indeformáveis. Por suas regras e costumes, cada so-

NEEDHAM (2), que igualmente o relatou, ponha de lado uma interpreta<;áo 
que nos parece muito verossímil. Entre os membros ele uma família res· 
trita, as denomina~óes recíprocas "grande pai" e "pequena-crian<;a" subs· 
tituem os termos habituais e mais próximos, qua11Jo um membro do par 
considerado é atingido por um luto. Nao será que a pessoa enlutada é 
tida como um pouco deslocada em dire<;áo :\ morte, portanto mais afastada 
do que deveria estar de seus mais próximos parentes? Pelo fato da morte, 
as malhas da rede do parentesco tornar-se-iam mais frouxas. A Needham 
repugna admití-lo, porque ve vários problemas, onde nao há mais que 
um: a pessoa enlutada náo chama ·'pequena-crian<;a" um filho, urna filha, 
um sobrinho ou urna sobrinha, ou seu cunjuge, porque o mesmo luto os 
atinja direta ou indiretamente, mas por vía de reciprocidade, muito sim
plesmente. Todos os exemplos citados por Needham o confirmam, exceto 
o de urna crian<;a vítima de pequeno mal (queda, pancada, roubo 
de alimento por um cáo) e que é chamada, nesta circunstancia, pelo ne
crónimo, gcralmente reservado aos que pcrdcram um avo. Mas nossa in
terpretac;:io abarca também este caso, j;i que a crian~a está, metaforica
mente, enlutada, pelo dano sofrido e que, devido a sua muito pouca idade, 
um pequeno atentado a sua integridade atual (queda), ou virtual (perda 
de alimento), hasta para empnrrá-la, por pouco que seja, cm <lire~:áo ú 
mortc. 
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ciedade somente aplica urna grade rígida e descontínua sobre 
o fluxo contínuo das gera~óes, ao qual impóe, assim, urna estru
tura. Para que prevale~a urna ou outra atitude, basta urna aju
dazinha lógica: quer o sistema dos nomes próprios forme a 
mais fina peneira do filtro, com o qual é, por conseguinte, 
solidário; quer seja deixado de fora, mas com a fun~áo, nao 
obstante, de individuar o continuo e de ajeitar, assim, de 
maneira formal, urna descontinuidade, onde se ve, entao, urna 
condi~ao prévia da classifica~áo. Nos dois casos também, os 
mortos, dos quais se afasta constantemente a grade, perdem seus 
nomes: ou porque os vivos os tomem como símbolos de posi
t;óes, que devem estar sempre ocupadas (1), ou porque os no
mes dos mortos sejam abolidos, sob o efeito do mesmo movi
mento que, na outra ponta da grade, oblitera os nomes dos 
VIVOS. 

Entre as duas formas, o sistema nominal dos tiwi, a que 
fizemos alusao várias vezes, ocupa lugar intermediário. Pri
meiro, os nomes P.róprios sao meticulosamente reservados a 
cada portador. 

. "É impossível que duas pessoas usem o mesmo no
me ( ... ) Se bem que os tiwi sejam, atualmente, 1.100, 
ou quase, e que cada individuo tenha urna média de 
3 nomes, um estudo minucioso desses 3.300 nomes revela 
que nao há dois identicos." (Hart, p. 281.) 

Ora, esta prolifera~ao dos nomes é ainda acrescida pelo 
número e pela diversidade das proibi~óes, que a eles se refe
rem. As probi~ó~s se ~plicam em duas dire~óes: como indi
camos citando um exemplo (2), elas atingem primeiro todas as 
palavras de uso corrente que pare~am foneticamente com os 
nomes do defunto; e também, além <lestes, todos o nomes que 
o próprio . defunto havia dado a outras pessoas, fossem seus 

(1) No mito fox da origem da morte, diz-se aquele que foi feri<lo pelo 
luto: "Agora eis o que deves fazer; será preciso sempre que vós (tu e o 
defunto) vos despe<ais um do outro (por meio de urna festa de ad<><;áo). 
Entao a alma do defunto partirá para longe, segura e rapidamente. De
verás adotar alguém; deverás ter, em rela(fáó a de, os mesmos sentimentos 
que tinhas em rela\áO ao teu parente morto e terás, facc ao adotado, exa
tamente a mesma rela~áo de parentesco. É o único meio para que a alma 
de teu parente se afaste, segura e rapidamente." (MICHF.LSON 1, p. 411.) 
O texto exprime eloqiienteme~te que, neste caso também, o vivo expulsa 
o morto. 

(2) Pp. 206-207. 
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filhos, ou de outros. A crian~a que s() tivesse um no1ne, 
recebido de seu pai, tornar-se-ia sem nome, se este 1norresse 
e permanecería nesse estado até que outro no1ne lhe viesse de 
outra parte (/. c., p. 282). De fato, cada vez que un1a 1nulhcr 
torna a casar-se, seu marido dá novos no1nes, nao apenas aos 
filhos de seu predecessor, mas a todos os que sua mulher 
gerou no decurso de sua vida, qualquer que tenha siclo o pai. 
Como os tiwi praticam a poligamia, para beneficio principal
mente dos velhos, um homem nao pode esperar casar-se antes 
dos 35 anos, e as mulheres passam de marido a marido, de\' ido 
a diferen~a de ida de entre os eón ju ges, a qual torna inuito pro
vável que os maridos n1orram antes das inulheres. Ninguéin 
pode, portanto, vangloriar-se de um nome definitivo, antes da 
mortc de sua mae (id., p. 283). 

Um sistema tao estranho permanecería incomprecnsível se 
urna hipótese nao sugerisse a explica<;ao: rela~óes e posi~ocs 
aí sao postas em pé de igualdade. Também, toda aboli~ao de 
rela~áo ~carreta a dos nomes próprios que estavam em funsao 
desta, socialmente (nomes conferidos pelo defunto) ou lingüis· 
ticamente (palavras que se parecem comos nomes do defunto). 
E toda cria~ao de nova rela~fio desencadeia o processo de um 
novo denominar, no dominio da rela<;ao. 

• 
Alguns etnógrafos abordaram o problema dos nomes pró

prios, sob o angulo dos termos de parentesco: 

"Do ponto de vista lógico, podem-se situar os termos 
de parentesco entre os nomes próprios e os pronomes. Seu 
lugar é intermediário e mereceriam ser chamados pro
nomes individualizados, ou nomes pessoais generalizados." 
(Thurnwald, p. ~57.) 

Mas, se essa transi~ao é igualmente possível, é porque, na 
perspectiva da etnologia, os nomes próprios aparecem sempre 
como termos generalizados, ou com voca<;ao generalizante. A 
este respeito, nao diferem profundamente dos nomes de espé
cies, como o atesta a tendencia da linguagem popular em atri
buir, conforme sua espécie respectiva, nomes humanos as aves. 
Ero francés, o pardal é Pierrot; o papagaio, Jacquot; a pega, 
Margot; o tentilhao, Guillaume; o troglodita, Bertrand ou 
Robert; a galinhola, Gé1ardine; a athene noctua, Clau-

O INDIVÍDUO COJ\fO ESPÉCIE 233 

de; o bufo, Hubert; o corvo, Colas; o cisne, Godard . . . Este 
último nome referié~-se também a urna condi<;áo social signi
ficativa, pois, no século xvn, era dado aos maridos cujas mu
lheres estivessem em trabalhos de parto. (Witkowski, pp. 501-
502.) (1) 

Nao será que os nomes de espécies ·possuem, por sua vez, 
alguns caracteres dos nomes próprios ? Em seguimento a Bron
dal (2)~ Gardiner o admite, para as locu<;óes da zoología ':! da 
botanica cie'iitíficas: 

"O nome Brassica rapa evoca facilmente a imagem 
do botanico, que classifica espécimes, muito semelhantes 
aos olhos do profano, e que a um deles ·. dá o nome de 
Brassica rapa, exatamente como os pais dao nome ao 
filho. Nada disso nos vem a mente a propósito ·do nome . 
nabo, e, contudo, Brassica rapa nao é outra coisa senao 
o nome científico da couve-nabo comum. Pode-se en
contrar urna razao suplementar para considerar Brassica 
rapa como um nome próprio, ou de, pelo menos, faze-lo 
um nome mais próprio que nabo, porque nao se 
diz isto é uma Brassica. rapa, ou estas sao Brassicas ·rapas 
se bem que se possa dizer: estes sao belos espécimes de 
Brassica rapa. Falando assim, referimo-nos ao nome de 
qualquer exemplar individual do tipo, enquanto que, 
quando falamos de um certo vegetal como sendo um 
nabo, referimo-nos a sua semelhan~a com outros vege
tais da mesma espécie. A diferen<;a de atitude lingüística 
reduz-se a um simples matiz, mas é real. Num dos casos, 
o som da palavra, que descrevemos habitualmente como 
a "própria palavra", sobressai mais que no outro caso." 
(Gardiner, ·p. 52.) 

(1) t muito significativo que mesmo uma série tlo restrita e simples 
compreenda termos provenientes de nfveis lógicos diferentes. "Pierrot" 
pode ser um indicativo de classe, já que é permitido dizer: "Há trés ''pier
rots" na sacada." Mas, "Godard" é um termo para chamar. Como o 
escreveu excelentemente o redator do artigo referente a esta palavra, no 
Dicionário de Trévoux (ed. de 17S2): "Godard .é. o nome que se dá a~s 
cisnes. Diz·se, quando sáo chamados, para que venham a nós: Godard, 
Goclard; vem, Godard, vem. Toma, Godard." Jacquot, e talvez Margot, 
parecem ter um papel intcrmediário. Sobre os outros nomes proprios hu
manos dados as aves, cf. RoLI.AND, Faune, t. u. 

(2) "No ponto de visti da eternidad~. as espécies particulares de plan
tas e de animais e os corpos simples sio unica de mesma natureza que, por 
~xemplo, Sirius ou Napolclo." (BRONDAL, p. 250.) 
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Esta interpretac;ao ilustra a tese central do autor~ para 
quem "os nomes próprios sao marcas de identifica~ao reco
nhecíveis, nao pelo intelecto, mas pela sensibilidade" (l. c., p. 
41 ). Ora, nós mesmos baseamos a assimila~ao dos termos bota
nicos e zoológicos aos nomes próprios, demonstrando que, num 
grande" número de sociedades, os nomes próprios sao formados 
da mesma maneira que as ciencias naturais formam os names 
das espécies. Daí resulta urna conclusao diametralmente oposta 
a de Gardiner: os nomes próprios nos · apareceram vizinhos dos 
nomes das espécies, sobretudo nos casos em que representam, 
cla~amente, o papel de indicativos de classe, portanto, quan
do pertencem a um sistema significante. Ao contrário, Gardi
ner pretende explicar a mesma analogia pelo caráter na~ 
significa~te dos termos científicos, que reduz, como os nomes 
próprios, a simples sonoridades distintivas. Se ele tivesse ra
zao, chegaríamos a um estranho paradoxo: para o profano, que 
ignora o latim e . a _botanica, Brassica rapa se reduz efetiva
mente a uro(( sonoridade distintiva, mas ele nao sabe de que; 
na falta de qualquer informa~áo exterior, ele nao poderia con
siderar esta locu~ao como um nome próprio, mas apenas como 
urna paíavra de sentido desconhecido, senáo mesmo flatus 
vocis. t, aliás, o que acontece em algumas tribos australianas, 
onde as espécies totemicas. recebem nomes da linguagem sa
grada, os quais nao despertam, no espirito dos nao-iniciados, 
nenh':1ma associa~áo de ordem animal ou vegetal. Se, ·pois, 
Brassaca rapa apresenta o caráter de nome próprio, isto s6 
pode ser para o botanico, que é, também, o único a dizer: 
"Eis belos espécimes de Brassica rapa." Ora, para ele trata-se 
de coisa muito diferente de urna sonoridaqe distintiva, já que 
ele conhece, ao mesmo tempo, o sentido das palavras latinas 
e as regras da taxinomia. 

A interpreta~ao de Gardiner encontrar-se-ia, assim, limi
tada ao caso do semiprofano que reconheceria em Brassica ,-apa 
um noine de espécie botanica, sem saber de que planta se trata. 
Isso equivale a ir ao encontro, apesar das negativas do autor 
(p. 51 ), da idéia bizarra de Vendryes (p. 222) de que um 
nome de ave se torna um nome próprio quando se é incapaz 
de disce;nir a espécie a que a ave pertence. Mas 'tudo o que 
ternos dito até agora· sugere que a conexáo entre nome próprio 
e nome de espécie nao é contingente. Prende-se ao fato de 
que urna locu~áo do tipo Brassica· rapa está duplamente "fora 
do discurso": porque é proveniente da linguagem científica e 
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porque é fonnada por palavras latinas. Entra, pois, com difi
culdade na corrente sintagmática; sua natureza paradigmática 
sobressai, assim,. no ~rimeiro elano. Igualmente, é por causa 
~o papel p~radigmát1c? exerc~do pelos nomes próprios, num 
sistema de signos exterior ao sistema da Ungua, que sua· inser-
~ao, . na. corrente sintagmática, quebra, perceptivelmente, a 
conunu1dade da mesma: em frances, pela ausencia do artigo 
que os precede e pelo emprego de urna maiúscnla para trans
creve-los. 

FIG. 1 O - Brassica rapa 
(segundo Ed. LAMBERT, Tratado prdtico de 

botdnica, Paris, 1883). 

Os indios navaho parecem ter-se formado urna no~ao bem 
clara dos problemas que acabamos de discutir. Um de seus 
mitos afasta, de antem:ío, a interpreta~ao de Gardiner: 

"Um dia, Camundongo encontrou Urso e lhe per
guntou se seu nome nao era "Cae". Urso encolerizou-se 
e quis bater em Camundongo, que se escondeu atrás de 
suas costas e se aproveitou disso para incendiar seu pélo. 
Incapaz de extinguir o fogo, Urso prometeu a Camun
dongo revelar-lhe quatro sortilégios, se ele o socorresse. 
Desde entao, basta munir-se de alguns pélos de camun
dongo para nao ter nada a temer do urso:• (Haile
Weelwright, p. 46.) 
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O mito salienta, galhofeiramente, a diferen~a entre nome 
de espécie e sonoridade distintiva. Para os navaho, uma das 
razóes desta diferen~a prende-se a que o nome específico é, ao 
menos em parte, um nome. próprio. Na narra~áo, que acaba· 
mos de ler, Camundongo ofende Urso porque o interpela incor
retamente e empregando uma palavra burlesca. Ora, os termos 
botinicos dos navaho (foi menos estudado seu vocabulário 
zoológico) consistem, geralmente, em um trinomio, cu jo pri
meiro elemento é o verdadeiro ~orne, o segundo descreve a 
utiliza~ao e o terceiro, o aspecto. A maioria das pessoas, pa
rece, só c9nhece o termo descritivo. Quanto ao "verdadeiro 
nome", é termo para chamar que os sacerdotes usam ao se refe
rirem a planta; um nome próprio, por conseguinte, e que é 
essencial conhecer bem e pronunciar corretamente (Wyman 
e Harris; Leighton). 

Nao usamos a nomenclatura científica para entabular 
um diálogo c_om as plantas e os animais. Todavía, nós damos 
de bom grado aos animais, e tomamos das plantas, alguns dos 
nomes que servem de termos para chamar os humanos: nossas 
filhas denominam-se as vezes, Rosa ou Violeta, e, reciproca
mente, admitem-se várias espécies animais para participar, com 
homens ou mulheres, dos nomes batismais que estes usam habi
tualmente. Mas, por que, como já notamos, este liberalismo 
favorece, sobretudo, as aves? Pela estrutura anatómica, a fisio
logía e o genero de vida, elas se situam mais longe dos homens 
do que os caes, aos quais nao se dá uro nome de batismo sem 
provocar urna sensat;ao de mal.estar, senáo mesmo um ligeiro· 
escindalo. Parece-nos que a explica~ao já está c:ontida nesta 
observa~ao. 

Se, mais facilmente do que outras classes zoológicas, as 
aves recebem nomes de batismo humanos, conforme a espécie 
a que pertencem, é que elas podem permitir-se parecer com 
os homens, na medida em que, precisamente, deles diferem. 
As aves sao cobertas de penas, aladas, ovíparas e, flsicamente 
também, separam-se da sociedade humana pelo ciernen!.º no 
qual tem o privilégio de mover-se. Formam, por isto, urna 
comunidade independente da nossa, mas que, em virtude mes
mo desta independencia, nos aparece como urna sociedade di
ferente e homóloga aquela ero que nós vivemos: a ave é 
apaixonada pela liberdade; constrói uro ninho, onde vive em 
família, e alimenta seus filhotes; entretém, muitas vezes, rela-
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~<>es sociais con1 outros men1bros <le sua espécie; e comunica-se 
com eles por meios acústicos que evocam a palavra articulada. 

~or conseguinte, todas as condit;óes estao objetivamente 
reunidas para concebermos o mundo das aves como urna s.ocie
dade humana metafórica: nao lhe é ela, aliás, literalmente 
paral~la em o~tro nível ? A mitologia e o folclore atestam, 
com 1numeráve1s exemplos, a freqüencia <leste modo de repre
se~ta~ao; tal como a ~ompara~ao, já citada, feita pelos indios 
ch1ckasaw, entre a soc1edade das aves e urna comunidade hu
n1ana (1). 

Ora, esta rela~ao metafórica, imaginada entre a sociedade 
das aves e a sociedade dos homens, acompanha-se de um pro
cesso de denomina~ao, que é de ordem metonímica (nao nos 
cre~os atados, neste trabalho, pelas sutilezas dos gramáticos e 
a s1nédoque - "espécie de metonímia", diz Littré - nao será 
trata~a por nós como um tropo distinto): quando se batizam 
espéc1es de aves "~ierrot", "Margot" ou "Jacquot", tiram-se 
estes nomes de bat1smo de um lote, que é apanágio dos seres 
humanos e a rela~ao dos nomes de batismo de aves com os de 
batismo humanos é, pois, a da parte com o todo. 

A situa~ao é simétrica e inversa para os caes. Estes, além 
de nao formarem urna sociedade independente, como animais 
"domésticos", fazem parte da sociedade humana, embora nela 
ocupem um lugar tao humilde, que nao sonharíamos, seguindo 
o exemplo de certos australianos e amerindios, chamá-los como 
humanos, quer se tratasse de nomes próprios ou de termos de 
parentesco (2). Bem ao contrário, destinamos-lhes urna série es-

( l) Cf. supra, p. 144. 

Nossa interpreta~o é confirmada a contrario pelo caso desses animais 
q~e recebem igualmente nomes de batismo humanos, se bem que n~o 
~Jam aves: J~an Lapin, Robin Mouton, Bemard (ou Martin) l'Ane, 
Pierre (ou Ala1n) le Renard, Martin l'Ours, etc. (SÉBILLOT u, p. 97, 111, pp. 
19-20.) De fato, esses animais náo constituem urna série natural: uns s:io 
domésticos, outros, selvagens; uns slo herbívoros, outros, carnívoros; uns, 
am~~~s (ou desdenhados), outros, temid~ .. . Trata-se, Pois, de um sistema 
art1f1c1aJ , formado na base de oposi~Ocs características entre os tempera
mentos e os generos de vida, com tendéncia a reconstituir metaforicamente 
dentro do reino animal, um modelo em miniatura da sociedade humana:' 
processo de que o Roman de Renart ofcrece uma ilustra~o característica. 

(2) Cf. supra, p. 196; e menos ainda - como fazem os dayak -
chamar os humanos a maneira indígena: pai (ou mle) de tal ou qual 
do... (GEDDES). 
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pecial: Azor, Medor, Sultao, Fido, Diana (este último, nome 
humano de batismo, sem dúvida, mas conhecido, primeiro, 
como mitológico), etc., que sao, quase todos, nomes de teatro 
a formar urna série paralela aos que se usam na vida corrente, 
ou por outra, nomes metafóricos. Por conseguinte, quando a 
rela~áo entre espécies (humana e animal) é socialmente con
cebida como metafórica, a rela~ao entre os sistemas de den~
mina~oes respectivos toma o caráter metonímico; e quando a 
rela~ao entre espécie~ é concebida como metoní.mica, os siste· 
mas de denomina~oes assumem um caráter metafórico. 

Eis, agora, um outro caso: o do gado, cuja posi~ao social 
é metonímica (faz parte de nosso sistema tecno-económico ), 
mas diferente da dos caes, nisso que o gado é mais abertamente 
tratado como objeto, o cao como sujeito (o que é sugerido, de 
um lado, pelo nome coletivo, com que designamos o primeiro, 
de outro lado, pelo tabu alimentar imposto ao consumo do 
cáo, em nossa cultura; a situa~áo é .diferente entre os pastores 
africanos, que tratam o gado como tratamos os caes). Ora, os 
nomes que damos ao gado provem de urna outra série que os 
das aves ou os dos caes; sao, geralmente, termos descritivos, 
que evocam a cor do pelo, o porte, o temperamento: Indómito, 
_Baio, Branquinha, Mimosa, etc. (Cf. Lévi-Strauss 2, p. 280). 
Estes nomes tem, freqüentemente, um caráter metafórico; mas 
diferem dos nomes dados aos caes, pois sao epítetos provenien
tes de uma corrente sintagmática, enquanto que os segundos 

. provem de urna série paradigmática; uns dependem, pois, 
muito mais da palavra, os outros, antes, da língua. 

Consideremos, en.fim, os nomes ·dados aos cavalos. Nao 
aos cavalos ordinários que, segundo a class·e e a profissao do 
proprietário, podem situar-se a distincia, mais ou menos apro
ximada, do gado ou dos caes e cujo lugar foi tornado mais 
incerto ainda pelas rápidas transforma~óes técnicas que mar
caram nossa época, mas os cavalos de corrida, cuja posi~ao so
ciológica está nítidamente determinada em rela~ao aos casos já 
examinados. Pri.meiro, como qualificar esta posi~ao ? Nao se 
pode dizer que os cavalos de corrida formem urna sociedade 
independente, a tnaneira dé\S aves, já que sao um produto da 
indústria humana e que nascem e vivero justapostos nos haras, 
concebidos em sua inten~ao, como individuos isolados. Nao 
faz.em, tampouco, parte da sociedade humana, nem mesmo a 
título de sujeitos ou de objetos; sao, de preferencia, a condi~áo 

Alfabeto ele ai;es 
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dessocializada <la existencia de urna socie<lade particular: a 
que vive dos hipó<lromos, ou que os freqüenta. A estas dife
renc;as corresponde urna outra, no sistema de denominac;óes, 
se bem que a compara<;ao imponha, aquí, duas reservas: os 
nomes dados aos cavalos de corrida sao escolhidos em cumpri
mento de regras particulares, diferentes para os puros-sangues 
e os meios-sangues; e eles atestam um ecletismo, que se liga mais 
a literatura erudita, do que a tradi<;ao oral. Dito isto, nao há 
dúvida de que os nomes dos cavalos de corrida contrastam, de 
maneira significativa, com os das aves, dos caes e do gado. 
Sao rigorosamente. individualizados, porque, como entre os 
tiwi, considera-se incompatível que dois individuos tragam o 
mesmo nome; e, s·e bem que eles partilhem com os nomes 
dados ao gado de urna formac;ao retirada da cadeia sintagmá
tica: Oceano, Azimuth, ópera, Bela-da-Noite, Telégrafo, Lu
dola, Orviétan, Week-End, Lápis-Lazúli, etc., deles se distin
gue1n pela ausencia de conota<;ao descritiva: sua criac;ao é 
absolutamente livre, porquanto respeita a exigencia duma in
dividuac;ao sem ambigüidade e as regras particulares, a que 
já aludimos. Por conseguinte, enquanto o gado recebe nomes 
descritivos, formados a partir das palavras do discurso, os cava
los de corrida recebem como nomes palavras do discurso que 
nao os <lescrevem, ou que, raramente, os descrevem. Se os no
mes do primeiro tipo se parecem com cognomes, os outros me
recem ser chamados de subnomes, porque é neste segundo do
mínio que reina a mais avanc;ada arbitrariedade. 

Para resumir: aves e caes sao pertinentes em relac;ao a so
ciedade humana, ou porque a evoquem pela própria vida social 
(que os homens concebem como urna imitac;ao da deles); ou 
porque, sem vida social própria, fac;am parte da nossa. 

Como os caes, o gado faz parte da sociedade humana; mas 
faz parte dela, se assim se pode dizer, associalmente, já que 
se situa no limite do objeto. Enfim, os cavalos de corrida 
formam, como as aves, urna série a parte da comunidade 
humana, mas, como o gado, desprovida de sociabilidade in
trínseca. 

Se as aves sao, pois, humanos metafóricos, e os caes huma
n.os metonímicos, o gado é um inumano metonímico e os cava
los de corrida sao inumanos meta{ óricos: o gado só é contíguo 
por falta de semelhanc;a e os cavalos de corrida somente seme
lhantes por falta de contigüidade. Cada urna destas duas cate-

.· 
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gorias oferece a imagem "em vazio" de urna das duas outras 
categorias, que se acham por sua vez numa rela~ao de simetria 
invertida. 

No plano das denomina~oes, encontra-se o equivalente lin
güístico deste sistema de diferen~as psicossociológicas. Os no:
mes de aves e de caes provém do sistema da Hngua. Mas, 
embora oferecendo o mesmo caráter paradigmático, eles dife
rem, porque os primeiros sao nomes de batismo reais, os se
gundos, nomes de batismo por conven~ao. Os nomes de aves 
sáo extraídos do grupo dos nomes de batismo humanos ordiná
rios, de que constituem urna parte; enquanto que os nomes de 
caes reproduzem, virtualmente, na sua totalidade, um grupo de 
nomes que se parecem, sob o ponto de vista formal, com os 
nomes de batismo humanos, se bem que sejam raramente usa
dos por humanos comuns. 

Os nomes do gado e dos cavalos provem mais da pala~rá, 
já que uns e outros sao tirados da ·torrente sintagmática. Mas 
os nomes do gado permanecem mais próximos dela, pois, como 
termos descritivos, quase que 11ao sao nomes próprios. Chama
se Mimosa a vaca, pois dela se diz, habitualmente, que é "mi
mosa". Os nomes dados ao gado permanecem, pois, como tes
temunhas de um discurso passado e podem, a qualquer mo
mento, retomar, no discurso, sua fun~áo de qualificativos: mes
mo quando se fala ao gado, seu caráter de objeto nao lhe per
mite ser nunca senáo o de que se fala. Os nomes dos cavalos 
de corrida estáo "em discurso" de outra maneira: nao "ainda 
no discurso", mas "feítos com discurso". É preciso, para en
contrar nomes para os cavalos, desintegrar a cadeia sintagmá
tica, e transformar suas unidades discretas em nomes próprios, 
que nao poderao figurar, a outro título, no discurso, a menos 
que o contexto levante a ambigüidade. A diferen~a provém 
de que o .gado está colocado na parte in~mana da soci~dade 
humana, enquanto que os cavalos de corrida '(que parulham 
objetivamente da mesma categoría) apresentam primeiro a ima
gem de urna anti-sociedade a urna sociedade restrita que só 
existe por eles. De todos os sistemas de denomina~ao, o que 
a eles se aplic~ é o mais fra~camente inumano, como é tam
bém mais bárbara a técnica de demoli~ao lingüística posta em 
execu~áo para construí-lo. 

No fim de cantas, chega-se a um sistema de tres dimensoes: 
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1 
-avle• ---...'><:'.'_....-i"'lªlos--- ........ - ......... -des gaclo-

1 1 

No plano horizontal, a linha superior corresponde á rela
\ªº metafórica, positiva ou negativa: entre sociedades humana 

·e animal (aves), ou entre a sociedade dos homens e a anti-so
ciedade dos cavalos; a linha inferior, a rela~ao metonímica 
entre a sociedade dos homens, de um lado, os caes e o gado 
do outro, que sao m·embros do primeiro, a título de sujeitos 
ou de objetos. 

No plano vertical, a coluna esquerda associa aves e caes, 
que tem rela~ao co1n a vi<la social, seja metaf6rica ou metoní
mica. A coluna direita associa os cavalos e o gado, .. que nao 
tem rela<;ao com a vida social, se bem que o gado dela fa~a 
parte (metonímia), e que os cavalos de corrida oferey1m com 
ela urna semelhan<;a negativa (met<Hora). 

Enfim, é preciso acrescentar dois eixos oblíquos, já que 
os no1nes dados as aves e ªº gado sao formados por empréstimo 
metonímico (feito a um con_junto paradign1ático, ou a urna 
corrente sintagmática), enquanto que os nomes dados aos caes 
e aos cavalos sao formados pela reprodu~ao metafórica (ou de 
um conjunto paradigm;ttico. ou de urna corrente sintag1n<ítica). 
Estatnos, pois, tratando ro1n u1n sistema coerente. 

O intercsse, que ofcrccem a nossos olhos cstes usos, nao 
se prende, apenas, as rela<;ües sistem:\ticas que os unem (1): Se 
bem que tirados de nossa civiliza<;ao, onde ocupam um lugar 
modesto, eles nos póem no mesmo nivel com usos diferentes, 
aos quais as sociedades, que os observam, emprestam extrema 

(l) Este livro já estava terminado, quando M. M. Houis chamou, cor
lcsmcntc, nossa aten~áo para o trabalho ele V. LAROCK. Se bem que nao o 
tcnhamos utilizado, porque se situa numa perspectiva bem diferente da 
nossa, pareceria injusto nao render urna homenagem, mencionanclo-a, a 
esta primeira tentativa de interpreta<.;lio dos nomes de pcssoas sob um 
ponto de vista ctnogr;Hico. 
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importancia. A aten<;ao dispensada a certos aspectos de nossos 
é:ostumes, que alguns julgarao fúteis, justifica-se, pois, a um 
duplo título: primeiramente, esperamos formar, por este meio, 
urna idéia mais geral e mais clara da natureza dos nomes pró
prios; em seguida, e sobretudo, somos levados a interrogar-nos 
sobre os motivos secretos da curiosidade etnográfica: a fasci
na<;ao que exercem sobre nós costumes aparentemente muito 
afastados dos nossos, o sentimento contraditório de presen<;a 
e estranheza com que nos afetam, nao se prenderao a que 
estes costumes estao muito mais próximos do que parecem 
de nossos próprios usos, dos quais eles nos apresentam urna 
imagem enigmática e que pede para ser decifrada ? É, em todo 
caso, o que confirma urna compara<;ao dos fatos, que acabam de 
ser analisados, com alguns aspectos do sistema nominal dos 
tiwi, por nós deixados, provisoriamente, de lado. 

Lembramo-nos que os tiwi fazem um consumo desen
freado de nomes próprios: primeiro, porque cada individuo 
tem vários nomes; depois, porque todos estes nomes devem ser 
distintos; em terceiro lugar, porque cada novo casamento (e 
já vimos que eles sao freqüentes) implica que todos os fil~os 
já nascidos de urna mulher recebam novos nomes; e, enfim, 
porque a morte de um individuo impóe a proibi<;ao, nao ape
nas dos nomes que ele usa, mas também de todos os que, du· 
rante sua exist~ncia, pode ser levado a conferir (1 ). Em tais 
condi<;óes, comó os tiwi conseguiriam fabricar sem parar novos 
nomes? 

É preciso distinguir vários casos. U m nome próprio pode 
ser reposto em circula<;ao pelo filho do defunto, se decide as
sumi-lo, depois do período durante o qual seu emprego er~ 
proibido. Muitos. nomes sao, a.ssim, posto.s de reserva, con~u
tuindo urna espéc1e de econom1a onomástica, da qual ~.lícito 
servir-se. Entretanto, e se se supoem constantes os coeficientes 
de natalidade e de mortalidade, pode-se prever que, em virtude 
da dura<;ao prolongada do tabu, a reserva diminuirá regular
mente, a menos que um brusco desequilíbrio demográfico exer
<;a urna a<;ao compensadora. O sistema <leve, pois, dispor de 
ou tros processos. 

Existem vários, com efeito, dos quais o principal resulta 
da extensao aos nomes comuns da proihi<;ao que atinge os no-

(1) Cf. supra, pp. 231 ·232. 
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mes próprios, quando se observa, entre eles, urna semelhan<;a 
fonética . Todavia, estes nomes comuns, desvalorizados pelo 
uso corrente, nao sao totalmente destruidos: passam para a 
língua sagrada, reservada para o ritual, onde perdem, progres
si vamente, sua significa<;ao, pois a língua sagrada é, por defi
ni<;áo, ininteligível para os nao-iniciados, e, para os próprios 
iniciados, parcialmente liberta de fun<;ao significante. Ora, as 
palavras sagradas, cujo sentido se perdeu, podem servir para 
forjar nomes próprios, pelo acréscimo de um sufixo. É assiin 
que a palavra matirandjingli da linguagem sagrada, cujo sen
tido é obscuro, torna-se o nome próprio Materandjingimirli. 
O processo é sistematicamente empregado e puderam escrever 
que a linguagem sagrada é sobretudo feíta de palavras que se 
tornaram tabu, pukimani, em virtude da contamina~ao da lin
guagem comum pela proibi<;ao que atinge os nomes dos mortos. 
A linguagem sagrada está, por sua vez, isenta desta contamina
<;ao (Hart). 

Estes fatos sao importantes, sob dois pontos de vista. Pri
meiro, está claro que este sistema complicado é perfeitamente 
coerente: os nomes próprios contaminam os nomes comuns; 
estes, expulsos da linguagem comum, passam para a língua sa
grada, a qual, em troca, permite formar nomes próprios. Este 
movimento cíclico é sustentado, se assim se pode dizer, por 
urna dupla pulsa<;ao: os nomes próprios, primitivamente des
providos de sentido, ganham-no, aderindo aos nomes comuns 
e estes perdem seu sentido, passando para a língua sagrada, 
o que lhes permite voltar a serem nomes próprios; O siste1na 
funciona, pois, por bomheamento alternado da carga seman
tica, dos nomes comuns aos nomes próprios, e da língua pro
fana a língua sagrada. No fim de contas, a energia consumida 
provém da linguagem comum, que fabrica palavras novas, para 
as necessidades da comunica~ao, a medida que palavras antigas 
lhe sao retiradas. O exemplo demonstra admiravelmente o ca
ráter secundário das interpreta~oes apresentadas para explicar 
a proibi<;ao do nome dos mortos, seja pelos etnólogos seja· pelos 
indígenas. Pois nao é o medo dos fantasmas que pode ter dado 
nascimento a um sistema tao bem ajustado. Antes foi aquele 
que veio enxertar-se neste. 

Isso parecerá ainda mais certo se se observa que o sistema 
tiwi apresenta analogias mareantes, no plano humano, com este 
que acabamos de por em evidencia, na nossa própria sociedade, 
analisando as diversas maneiras de dar nomes aos animais, e 
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no qual (é preciso dize-lo ?) o medo dos mortos nao intervé?I 
de forma alguma. Entre os tiwi também, o sistema se base1a 
numa espécie de arbit~ag:m, exerc.ida por m~io dos nomes pró
prios, entre urna cade1a s1ntagmáuca (a da hnguagem comum) 
e um conjunto paradigmático (a língua sagrada, de que é o 
caráter essencial, já que as palavras nela se tornam, perdendo 
sua significa~ao progressivamente, inaptas para f?rmar _ um~ 
cadeia sintagmática). Além disso, os nomes própr1?s estao li
gados, mctaforicamente, aos nomes comuns, por efe1to de urna 
semelh.an~a fonética positiva, enquanto que as palavras. sagra
das estao ligadas, metonimicament~, aos nomes própnos (a 
título de meios ou de fins), pelo efeito de urna semelhansa 
negativa, base~da na ausencia ou na pobreza do conteúdo se
mftntico. 

Mesmo se se define, no nível mais geral, como consistindo 
numa troca de palavras entre líng~a prof~na e Hn.g~a sagrada, 
por intermédio dos nomes própnos, o sistema uw1 esclarece 
fenómenos que somente aspectos menores de nossa cultura nos 
baviam permitido abordar. Compreendemos melhor qu~ ter
mos de urna língua duplamente "sagrada" (porque launa e 
científica), como Brassica rapa, possam ter o caráter de nom~s 
próprios; nao como o quería Ga~diner e con;io .~art _parec1a 
prestes a admitir, porque sao privados de s1gnihca~ao, mas 
porque, apesar das apa:rencias, fazem parte de um s~stema g~o
bal, no qual. a significa~ao nunca é totalmente perdida: senao, 
a Hngua sagrada dos tiwi nao seria urna Hngua, mas um c?n
glomeradQ de gestos o:r;ais. Ora, nao se poderia por em dúv1~a 
que u~a Hngua sa~ada, mesmo obscura, conserve urna voca~ao 
signifu;:ante. Voltaremos a este aspecto do problema. 

No momento precisa~os assinal~r ?u.tro tipo .d.e lfng~a "sa
grada" que 11tiliz~mos, ao iµodo dos uw1, ~ara 1ntroduzir no
mes próprios na hnguagem comum, com o r1~co de transform~r 
em no~es p¡óprios os nomes comuns provenientes do domín10 
apropriado. Assim, como já notamos, tiramos nomes de flores 
para dá-los, como próprios, as nossas filhas, mas nao para~os 
aí, pois que a imagina~ao dos horticult.~res dota as flores, re
centemente criadas, de nomes próprios tirados aos seres huma
nos. Oi;a, esta contradan~a apresenta particularidades notáveis: 
os nomes que tiramos das flores e nós damos (principalmente 
as pessoas do sexo feminino), sao nomes comuns, pertencentes 
a linguagem comum (a rigor, um~ m.ulher pode chamar-se 
Rosa, mas nao com certeza. Rosa centifolia); porém, os que lhcs 
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devolvemos provem <le urna língua "sagrada", já que o patrO. 
nimo, ou o nome de batismo se acompanha de um título, que 
lhe confere urna misteriosa dignidade. Nao se denomina, 
habitualmente, urna flor nova "Elizabeth", "Doumer", ou 
"Brigitte", mas "Queen-Elizabet~", "Président-Paul-Doumer", 
".ivla<lame-Brigitte-Bardot" (1). Além disso, nao se leva em conta 
o sexo do portador (em certos casos, o genero gramatical do 
nome da flor) para denominá-lo: urna rosa, um gladíolo, po
dem receber, indiferentemente, um nome de multier, ou um 
nome <le homem, o que lembra urna das regras de atribui~ao 
clo no1ne "umbilical", entre os wik munkan (2). 

Ora, cstes usos pertencem, manifestamente, ao mesmo gru
po que todos os que apreciamos, quer provenham também de 
nossa cultura, quer da dos insulares australianos; nota-se, com 
efeito, a mesma equivalencia entre relat;áo metonímica e rela
~ao n1ctafórica, que, desde o prindpio, nos pareceu represen
tar, entre eles, o papel de denominador comum. Os nomes, 
que tiramos das flores, para deles fazer nomes próprios, tctn 
valor de metáfora; bela como a rosa, modesta como a violeta, 
etc. ~1as os nomes tirados · das línguas "sagradas", que lhes 
da1no~ ern troca, tero valor de metonímia, e isto, de <luas ma
neiras: Brassica rapa retira da rouve-nabo sua suficiencia, 
para dela fazer urna espécie de um genero, a parte de um todo. 
O nomc Imperatriz Eugenia, dado a u1na nova variedade de 
flor, opera urna transforma~ao simétrica e inversa, já que se 
faz sentir no nível do significante, etn lugar de o ser no do 
significado: desta vez, a ílor é qualificada por meio da parte 
ele um todo; n;¡o é qualquer Eugenia, mas urna Eugenia par
ticular; nao a Eugenia de Montijo antes de seu casamento, mas, 
dcpois; nao um indivíduo biológico, mas urna pessoa num pa
pel social determinado (3 ), etc. Uro tipo de nome . "sagrado" 

(1) Esta tendencia já é aparente na tradi~Ao popular que, quando 
atribui a ccroas flores nomes de batismo humanos, os •nsere, geralmente, 
numa locu~áo: "Beau Nicolas", para o narciso, "Marie Cancale", para a 
nigcla-dos.trigos ou axcnus; "Joscph Foireux", para a primavera, etc. 
(Rou.AND, Flora , t. u.) Em ingles, também os nomes de flor: "Jack in 
the Pulpit", "Jack bchind the Garden Gate", cte. 

(2) Cf. supra, pp. 214-215. 

(3) Notar-se-á a inversáo do ciclo em rela~o ao sistema tiwi. Entre 
nós, o ciclo vai da linguagem comum ao nome próprio, do nome próprio 
a língua ·•sagrada", para voltar, finalmente, a linguagem comum. Esta 
linguagcm fornece o nome comum rosa, que se torna, primciro, Rosa, nome 
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é, pois, "metonimizante", outro, "metonimizado", e esta opo
si~ao vale nos casos já examinados. Lembramo-nos de que se 
os humanos tiram nomes das flores, dao alguns dos seus as 
aves; estes nomes sao, também, "metonimizantes", pois consis
tem, na maioria das vezes, em diminutivos tirados da língua 
popular e que se referem a comunidade das aves (o inverso 
do caso com as flores) como equivalente, em sua totalidade, a 
um subgrupo humilde e ingenuo da sociedade humana. Do 
mesmo modo, dir-se-ia, de boa mente, que os nomes metafóri
cos, dados aos caes e ao gado, situam o papel do tropo no 
nível do significante e no do significado, respectivamente. 

Por mais sistemático que possa parecer o conjunto dos 
processos de denomina~ao que passamos em revista, eles apre
sentam um problema: estes processos equivalentes, ligados uns 
aos outros por rela~óes de transforma~ao, operam em diferentes 
níveis de generalidade. Os nomes de batismo humanos dados 
as aves se aplicam a qualquer membro individual de urna es
pécie determinada: toda pega se chama Margot. Mas os nomes 
dados as flores: Queen-Elizabeth, Imperatriz-Eugenia, etc., abar
cam, somente,. a variedade e a subvariedade. Mais restrito 
ainda é o campo de aplica~ao dos nomes dados aos caes e ao 
gado: na inten~áo do proprietário do animal, eles denotam 
um só individuo, se bem que, de fato, cada nome possa ser 
usado por vários: nao há um só cáo chamado Medor. Apenas 
os nomes de cavalos de corrida e de outros animais de ra~a 
sao inteiramente individualizados: durante os 26 anos do ciclo 
alfabético, nenhum outro cavalo de trote além do que assim 
foi batizado, é, foi ou será chamado Orviétan 111. 

Mas, a nosso ver, a prova mais clara que se possa desejar 
é que, com fazerem os nomes · próprios e os nomes de espécies 
parte do mesmo grupo, nao existe nenhuma diferen~a funda
mental entre os dois tipos. Mais precisamente, .a razao da 
diferen~a nao está na sua -natureza lingüística, mas na maneira 
pela qual cada cultura recorta o real e nos limites variáveis 
que marca, em fun~ao dos problemas que apresenta (e que 
podem difer.ir para cada sociedade particular, dentro do grupo 
social), a empresa de classifica~ao. É, pois, em virtude de 

de batismo, feminino, depois volta a linguagem comum, por intermédio da 
Hngua sagrada, sob a forma: Princesa "Margaret-Rose", a qual denomina 
urna variedade de rosa que (se a flor tiver sucesso) será, depressa, seu nome 
comum. 

• 
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urna determina~ao extrínseca que um certo nível de classifi
ca~ao requer denomina~óes que possam ser, conforme o caso, 
nomes comuns ou nomes próprios. Mas nao perfilhamos, por 
isto, a tese de Durkheim da origem social do pensamento ló
gico. Se bem que exista, indubitavelmente, urna rela~ao dialé
tica entre a estrutura social e o sistema das categorías, o se
gundo nao é um efeito, ou um resultado do primeiro: traduzem 
um e outro, a custa de laboriosos ajustamentos recíprocos, cer
tas modalidades históricas e locais das rela~óes entre o hornero 
e o mundo, que formam seu substrato comum. 

Esta exatidao era indispensável para nos permitir salien
tar, sem risco de mal-entendidos, o caráter, ao mesmo tempo 
sociológico e relativo, que se prende tanto a no~ao de espécie 
quanto a de indivíduo. Considerados pelo ftngulo biológico, 
homens provenientes da mesma ra~a (supondo-se que este ter
mo tenha um sentido exato) sao comparáveis as flores indivi
duais, que brotam, desenvolvem e morrem na mesma árvore: 
sao outros tantos espécimes de urna variedade ou de urna subva
riedade; assim, todos os membros da espécie Horno sapiens sao 
logicamente comparáveis aos membros de urna espécie qual
quer, animal ou vegetal. Todavía, a vida social opera, neste 
sistema, urna estranha transforma~ao, pois incita cada indiví
duo biológico a desenvolver urna personalidade, no~ao que nao 
mais evoca o espécime dentro da variedade, mas, antes, um 
tipo de variedade, ou de espécie, que, provavelmente, nao exis
te na natureza (se bem que o meio tropical tenda, as vezes, 
a esbo<;á-lo) e que se poderia chamar "mono-individual". O 
que desaparece, quando morre urna personalidade, consiste 
numa síntese de idéias e de comportamentos, tao exclusiva e 
insubstituível quanto a operada por urna espécie floral, a par
tir de corpos simples químicos, utilizados por todas as espécies. 
A perda de um parente próximo ou a de um personagem pú
blico: homem político, escritor, o~ artista, quando nos afeta, 
o faz, entao, da mesma maneira com que sentiríamos a irrepa
rável priva~ao de um perfume, se se extinguisse a Rosa centi
folia. Sob este ponto de vista, nao é falso dizer que algumas 
formas de classificat;ao, arbitrariamente isoladas sob a etiqueta 
do totemismo, conhecem um emprego universal: entre nós, 
este "totemismo" apenas se humanizou. Tudo se passa como 
se, na nossa civilizat;ao, cada indivíduo tivesse sua própria per
sonalidade por totem: ela é o significante de seu ser significado. 
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Enquanto proven1 <le ~un conjt_into parad.igmático (1
), os 

nomes próprios· formam, po1s, a fran Jª de um sistema geral de 
classifica~ao: sao, ao mesmo tempo, seu prolongamento e seu 
limite. Quando entram em cena, o pano se levanta para o 
último ato da representa~ao lógica. Mas o tamanho da pe~a 
e o número de atos sao fatos de civiliza~ao, nao de língua. o 
caráter mais ou menos "próprio" dos nomes nao é detenninável 
de maneira intrínseca, nem pela simples compara~áo com ou
tras palavras da linguagem; depende do momento~~ q~e cad? 
sociedade declara terminado seu trabalho de classiflca~ao. D1-
zer que urna palavra se percebe como nome próprio, é o mesmo 
que dizer que ela se situa .num nível além do qual .nenhuma 
classifi ca~ao se faz necessána, nao absolutamente, e s1m dentro 
de um sistema cultural determinado. O nome próprio perma
nece sempre do lado da classifica~ao . 

Em cada sistema, por conseguinte, os nomes próprios re
presentam os quanta de significas-O.o, abaixo dos quais nada se 
faz, além de mostrar. Atingimos, assim, a raiz do erro paralelo, 
cometido por Peirce e Russell, o primeiro definindo. o nome 
próprio com um "índice", o segundo crendo de~cobnr. o mo
delo lógico do nome próprio no pron~me de~onstrauvo. É 
admitir, com efeito, que o ato de denominar se situa num con
tinuo no qual se efetuaria, insensivelmente, ª. passagem do ato 
de significar ao ato de mostrar. Ao contráno, esperamos ter 
estabelecido que esta passagem é descontinua, se bem que cada 
cultura lhe fixe os limites de forma diferente. As ci~ncias na
turais situam seu umbral no nível da espécie, da variedade, 
ou da subvariedade, conforme os casos. Serao, pois, tennos de 
generalidade diferente que. elas perceberao de ~ada ~ez como 
nomes próprios. Mas o perito - e as vezes o sáb10 - indígena, 
que também pratica estes modos de classifica~ao, os estende, 
pela mesma opera~ao mental, até os membros. i~divi_duais do 
grupo social, ou, mais exatamente, até as pos1~oes singulares 

(1) Mesmo Vercingétorix que, para Gardiner é um exemplo perfe~to 
de nome "encarnado''. Sem fazer urna hipótese, sobre o lugar de Verc1n
gétorix no sistema nominal dos ga~leses, está claro que, para nós, ele 
designa este guerreiro dos tempos anugos, que desfruta de ~m nome exclu- ~ 
sivo e de consonincia original, que n~o é Atila, nem Genscnco, nem Jugur
ta, nem G~ngis-cá . . . Quanto a Popocatépetl, out~o exemplo caro a Gar
diner, todo · colegial, mesmo ignorante de geografia, sabe que este nome 
remete a urna classe de que faz parte, também, Titicaca. Classifica-se como 
se pode, mas classifica-se. 
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que indivíduos - cada um dos quais forn1a urna subclasse -
podem ocupar, simultaneamente, ou em sucessao. Sob un1 
ponto de vista formal, nao há, pois, diferen~a profunda entre 
o zoólogo e o botanico que atribuem a urna planta, recen~e-
1nente descoberta, a posi~ao Elephantopus spicatus Aubl., que 
lhe havia sido preparada pelo sistema (embora ela nao estivesse 
inscrita nele antecipadamente), e o sacerdote omaha que define 
os paradigmas sociais de um novo membro do grupo, conferin
do-lhe o nome disponível: Casco-usado-de-bisií.o-velho. Eles sa
bem o que fazem, nos dois casos. 
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CAPÍTULO 8 

O tempo redescoberto 

Quand~ s~ toma ~ma vista de conjunto das operac;óes e 
processos CUJO inventáno, sobretudo, procuramos fazer até aqui, 
é-se logo impressionado pelo caráter sistemático das rela
<;~es que os unem. Além disso, este sistema se apresenta ime
d1atamente sob um duplo aspecto: o de sua coerencia interna, 
e o de sua capacidade de extensao, que é, praticamente, ili
mitada. 

Como o demonstraram nossos exemplos, em todos os casos, 
um·eixo (que é cómodo imaginar vertical) suporta a estrutura. 
Une o geral ao especial, o abstrato ao concreto; mas, seja num 
~entido, seja no outro, a intenc;ao classificadora pode, sempre, 
ir até o seu termo. Este se define em func;ao de urna axiomá
tica implícita, para a qual toda classifica~ao procede por pares 
de contrastes: pára-se somente de classificar quando chega o 
momento em que nao é mais possível opor. Propriamente fa
lando, por conseguinte, o sistema ignora reveses. Seu di
namismo interno diminui ao mesmo tempo em que a classifi
ca~ao progride ao longo de seu eixo, seja numa, seja noutra 
direc;ao. ·E quando o sistema se imobiliza, nao é nem por um 
obstáculo imprevisto, resultante das propriedades empíricas dos 
seres, ou das coisas, nem porque seu mecanismo esteja emper
rado: é que percorreu o seu caminho e realizou, plenamente, 
sua func;ao. 

Quando a intenc;ao classificadora se volta, digamos, para o 
alto, no sentido da maior generalidade e da mais arrojada das 
abstrac;óes, nenhuma diversidade a impedirá de aplicar um es
quema, sob a a<;ao do qual o real sofrerá urna série de depura
c;óes progressivas, cu jo termo será fornecido, de conformidade 
coma inten~ao da opera~ao, sobo aspecto de urna simples opo-
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sic;ao binária (alto e baixo, direita e esquerda, paz e guerra, etc.), 
e além do qual é, por motivos intrínsecos, tao inútil quanto 
impossível ir. A mesma operac;ao poderá ser repetida em outros 
planos: seja o da organiza~ao interna do grupo social, que as 
classifica<;Oes ditas totemicas permitem ampliar as dimensóes de 
urna sociedade internacional, pela aplica~ao do mesmo esquema 
organizador a grupos sempre mais numerosos; seja o plano es
pácio-temporal, gra~as a urna geografia mítica que, como o de
monstra um mito aranda já citado (1 ), permite organizar a 
inesgotável variedade de urna paisagem, por sucessivas redu
c;óes, que terminam novamente numa oposi<;ao binária (aqui, 
entre dire<;óes e elementos, já que o contraste está colocado en
tre terra e água). 

Para baixo, o sistema nao conhece, tampouco, limite ex
terno, já que consegue tratar a diversidade qualitativa das es
pécies naturais como a matéria simbólica de urna ordem, e 
que sua marcha para o concreto, o especial e o individual, nem 
sequer é detida pelo obstáculo das denominac;óes pessoais: nem 
mesmo os nomes próprios deixam de servir de tennos a urna 
classifica<;áo. 

Trata-se, portanto, de um sistema total, que os etnólogos 
se esfor~aram em váo para retalhar, para daí confeccionar ins
titui<;óes distintas, das quais o totemismo permanece a mais 
célebre. Mas, por este meio, chega-se, apenas, a paradoxos que 
confinam como absurdo: foí assim que Elkin (4, pp. 153-154), 
numa obra de síntese, de resto admirável, ~ornando o totemismo 
por ponto de partida de sua análise do pensamento e da orga
niza~ao religiosos dos indígenas australianos, mas logo se de
frontando com sua riqueza especulativa, evita a dificuldade 
a brindo urna rubrica especial para o "totemismo classific.atório,,. 
Faz, assim, da classificac;ao urna forma especial do totemismo, 
quando, como pensamos ter estabelecido, é o totemismo, ou o 
que tal pretende ser, que constitui, nao um modo sel.luer, mas 
um aspecto, ou um momento, da classificac;ao. Ignorando tudo 
do totemismo (e, sem dúvida, gra~as a esta ignorancia, que lhe 
evitava ser mistificado por um fantasma), Comte compreen
deu, melhor do que os etnólogos contemporaneos, a economia 
e o alcance de um sistema classüic..atório cuja importancia, por 
falta dos documentos que teriam confirmado sua tese, ele 
havia, grosso modo, apreciado na- história do pensamento. 

(1) Cf. supra, pp. 197-198. 
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"Nunca, desde essa época, as concep~oes humanas 
puderam recuperar, em um grau de algum modo compa
rável, esse grande caráter de unidade de método e ele 
homogeneidade de doutrina, que constitui o estado ple
namente normal de nossa inteligencia e que ela havia, 
en tao, adquirido espontaneamente ( .. . ) (Comte, 53.ª 
li~ao, p. 58.) 

Sem dúvida, Comte atribui a um período da história -
idades do fetichismo e do politeísmo - este "pensamento sel
vagem", que nao é, para nós, o pensamento dos selvagens nem 
o de urna humanidade primitiva, ou arcaica, mas o pensamento 
no estado selvagem, diferente do pensamento cultivado ou do
mesticado a fim de obter um rendimento. Este apareceu cm 
certos pontos do globo ·e em certos momentos da história e 
é natural que Comte, privado de informa~oes etnográficas (e 
do sentido etnográfico, que apenas a coleta e o manejo de 
informa~óes deste tipo permitem adquirir), tenha tomado o 
primeiro, sob sua forma retrospectiva, como um modo de ati
vidade mental anterior ao outro. Compreendemos melhor boje 
que os dois possam coexistir e se interpenetrar, como podem 
(pelo menos de direito) coexistir e se cruzar espécies naturais, 
urnas no estado selvagem, e outras tal como a agricultura ou 
a domestica~ao as transformaram, se bem que - pelo fato mes
mo de seu desenvolvimento e das condi~óes gerais que reque
rem - a existéncia destas últimas ameace de extin~ao as pri
meiras. Mas, quer isto seja motivo de lástima ou de alegria, 
conhecem-se ainda zonas onde o pensamento selvagem, como 
as espécies selvagens, encontra-se relativamente protegido: é o 
caso da arte, a qual nossa civiliza~ao coricede status de par
que nacional, com todas as vantagens e todos os inconvenientes 
que se vinculam a urna fórmula tao artificial; e é, sobretudo, 
o caso de tantos setores da vida social, ainda nao desbravados, 
e nos quais, por indiferen~a ou por impoténcia, e sem que 
saibamos por que o mais das vezes, o pensamento selvagem 
continua a florescer. 

Os caracteres excepcionais deste pensamento, que chama
mos selvagem, e que Comte qualifica de espont~neo, prendem
se, sobretudo, a amplitude dos fins a que se determina. Pretende 
ser, simultaneamente, analítico e sintético, ir até seus extremos 
limites numa e noutra dir~ao, sempre continuando capaz de 
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exercer urna me<lia~ao entre estes dois pólos. Comte notou 
muito bem a orienta~ao analíti~a: 

"As próprias supersti~óes que nos parecem, hoje em dia, 
as mais absurdas ( . . . ) tiveram primitivamente ( .. . ) um 
caráter filosófico verdadeiramente progressivo, como que 
a manter habitualmente um enérgico estímulo em obser
var com constancia fenómenos cuja explora~ao nao podia, 
nessa época, inspirar diretamente nenhum interesse cons
tante." (Id., p. 70.) 

O erro de julgamento que aparece na última proposi~ao 
explica por que Comte se enganou completamente sobre o as
pecto sintético: escravos da "infinita variedade dos fenómenos" 
e como o confirma, segundo ele, sua "explora~ao judiciosa", os 
selvagens contempor~neos ignorariam toda "simboliza~ao nebu
losa" (p. 63). Ora, "a explora<;ao judiciosa dos selvagens 
contemporaneos" assim como, precisamente, a etnografía a pra
tica, anula nesses dois pontos o preconceito positivista. Se o 
pensamento selvagem se define, ao mesmo tempo, por urna 
voraz ambi~ao simbólica, e tal como a humanidade nunca 
mais experimentou igual, e por urna aten~ao escrupulosa intei
r~mente voltada para o concreto, enfim, pela convic~ao implí
cita de que estas duas atitudes nao sao mais do que urna, 
nao é, precisamente, porque se baseie, tanto sob o ponto cJ.e 
yista teórico, quanto sob o ponto de vista prático, nesse "inte
resse constante" do qual Comte o nega capaz ? Mas quan
do o homem observa, experimenta, classifica e raciocina, nao 
está sendo mais impulsionado pelas supersti~óes arbitrárias do 
que pelos caprichos da sorte, a que vimos, no início deste tra
balho, ser ingénuo atribuir um papel na descoberta das artes 
da civiliza~ao (1). 

Se fosse preciso escolher entre as duas explica~óes, prefe
rir-se-ia ainda a de Comte, mas com a condi~ao de livrá-la pri
meiro do paralogismo em que se baseia. Para Comte, com 
efeito, toda evolu~ao intelectual procede do "inevitável ascen
dente primitivo da filosofia teológica", isto é, da impossibili
dade em que se encontrou o hornero, no inicio, de interpre
tar os fenómenos naturais, sem assimilá-los "a seus próprios 
atos, que sao os únicos cujo modo essencial de produ~ao póde 

(1) Cf. p. !-!. 
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sempre. acreditar compreender". (Id., 51.ª li~o; 1v, p. 347.) 
Mas como o poderia se, por urna opera~ao simultanea e inversa, 
nao atribuísse a seus próprios atos um poder e urna eficácia 
comparáveis aos dos fenómenos naturais? Este homem, que 
o homem exterioriza, nao pode servir para modelar um deus, 
a nao ser que as for~as da natureza lhe estejam já interiorizadas. 
O engano de Comte, e da maioria de seus sucessores, foi acre
ditar que o homem tenha podido, com alguma verossimilhan~a, 
povoar a natureza de vontades comparáveis a sua, sem empres
tar a seus desejos certos atributos dessa naturez_a, na qual ele 
se reconhecia; pois, se ele houvesse come~ado únicamente pelo 
sentimento de sua impotencia, este nunca lhe teria fornecido 
um principio de explica~ao. 

Em verdade, a diferen~a entre a a~ao prática, dotada de 
rendimento, e a a~ao mágica ou ritual, desprovida ·de eficácia, 
nao é a que se acredita perceber qu~ndo se definem respecti
vamente por sua orienta~áo objetivá ou subjetiva. Isto pode 
parecer verdadeiro se se consideram as coisas de fora, mas, 
sob o ponto de vista do agente, a rela~ao se inverte: concebe a 
a~ao prática como subjetiva no seu principio e centrífuga na 
sua orienta~ao, já que resulta de sua imis~ao no mundo 
físico. Enquanto que a opera~ao mágica lhe parece ser urna 
adi~ao a ordem objetiva do universo: para aquele que a rea
liza, ela apresenta a mesma necessidade que o encadeamento 
das causas naturais, nas quais, sob a forma de ritos, o agente 
cr~ inserir, apenas, elos suplementares. Imagina, pois, que a 
observa de fora, e como se ela nao emanasse dele. 

Esta retifica~ao de perspectivas tradicionais permite eli
minar o falso problema levantado, para alguns, pelo recurso 
"normal" a fraude e ªº embuste, durante as opera~oes mágicas. 
Porque se o sistema da magia se baseia inteiramente na cren~a 
de que o homem pode intervir no determinismo natural, com
pletando-o ou modificando seu curso, quase nao tem impor
tancia que o fa~a um pouco mais ou um pouco menos: a 
fraude é consubstancial a magia, e, própriamente falando, o 
feiticeiro nao "trapaceia" nunca. Entre sua teoría e sua prática, 
a diferen~a nao é de natureza, mas de grau. 

Em segundo lugar, a questao tao controvertida das rela
~oes da magia e da religiao se esclarece. Porque, se, num sen
tido, pode dizer-se que a religiao consiste em urna humaniza
fao das leis naturais e a magia, em urna naturalizafao das 

Clwri11ga <w~traliano 
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afoes humanas - tratamento de algumas a~oes humanas como 
se elas fossen1 urna parte integrante do determinismo físico 
- nao se trata aí dos termos de urna alternativa, ou das etapas 
de urna evolu~ao. O antropomorfismo da natureza (em que 
consiste a religiao) e o fisiomorfismo do hornero (pelo qual 
definimos a magia) formam dois componentes sempre dados e 
cuja dosagem, apenas, varia. Como se notou mais acima, cada 
um implica o outro. Nao há mais religiao sem magia, do que 
magia que nao contenha, ao menos, um grao de religiao. A 
n~áo de urna supernatureza só existe para urna humanidade 
que se atribuí poderes sobrenaturais e que empresta, em troca, 
a natureza, os poderes de sua super-humanidade. 

Para compreender a penetra~ao de que dáo prova os su
postos primitivos, quando observam e interpretam os fenóme
nos naturais, nao é necessário invocar o exercício de faculda
des desaparecidas ou o uso de urna sensibilidade supranume
rária. O índio americano que decifra urna pista por meio de 
indicios imperceptíveis, o australiano que identifica, sem hesi
tar, as pegadas deixadas por um membro qualquer de seu 
grupo (Meggitt), nao procedem diferentemente do que o faze
mos nós próprios, quando conduzimos um automóvel e perce
bemos, com um simples golpe de vista, urna ligeira mudan~a 
de dire~áo das rodas, urna flutua~ao da marcha do motor, ou 
mesmo, a inten~áo suposta de um olhar, no momento de ul
trapassar, ou de evitar um carro. Por incongruente que possa 
parecer, esta compara~áo é rica de ensinamentos; porque o que 
agu~a nossas (acuidades, estimula nossa percep~ao, dá seguran
~a a nossos julgamentos, é, de um lado, que os meios de que 
dispomos e os riscos que corremos sao incomparavelmente 
acrescidos pela for~a mecanica do motor, de outro lado, que 
a tensao, que resulta do sentimento dessa for~a incorporada, se 
exerce numa série de diálogos com outros motoristas, cujas 
inten~óes, semelhantes as nossas, se traduzem por sinais, que 
nos encami~amos em decifrar, porque, precisamente, sao sinais 
que solicitam intelec~ao. 

Transposta para o plano da civiliza~ao mecanica, reen
contramos, pois, essa reciprocidade de perspectivas em que o 
homem e o mundo se espelham um no outro, e que nos pareceu 
poder ser a única a explicar as propriedades e as capacidades 
do pensamento selvagem. Um observador exótico julgaria, 
sem dúvida, que a circula~ao de automóveis, no centro de urna 
grande cidade, ou numa estrada de rodagem, ultrapassa as 
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faculdades humanas; e as ultrapassa, de fato, na medida em 
que nao coloca, exatamen~e, frente a frente, nem homens nem 
leis naturais, mas ·sistemas de for~as naturais, humanizados pela 
inten~ao dos motoristas, e homens transformados em for~as 
naturais pela energia física de que se fazem mediadores . . Nao 
mais se trata da atua~ao de um agente sobre um objeto inerte, 
nem da a~ao de resposta de um objeto, promovido ao papel de 
agente, sobre um sujeito que se teria despossuído em seu 
favor, sem nada lhe pedir em troca, isto é, de situa~oes que 
permitam, de um ou de outro lado, certa dose de passividade: 
QS seres em questao se defrontam, ao mesmo tempo, como su
je"itos e como objetos; e, no código que utilizam, urna simples 
varia~ao da dist~ncia que os separa tem a for~a de um mudo 
suplicar. 

• 
Compreende-se, entao, que urna observa~ao atenta e me

ticulosa, toda dirigida para o concreto, encontre, no simbolis
mo, ao mesmo tempo, seu princípio e seu término. O pensa
mento selvagem nao distingue o momento da observa~ao e o 
da interpreta~ao, assim como nao registramos logo, ao observá
los, os signos emitidos por um interlocutor, para procurar, em 
seguida, compreende-los: fala e a emissao sensível traz com ela 
sua significa~ao. É que a linguagem articulada se d·ecompoe em 
elementos dos quais cada um é, nao um signo, mas o meio de 
um signo: unidade distintiva, que nao poderia ser substituida 
por outra, sem que mudasse a significa~ao, e que pode ser 
ela própria privada dos atributos dessa significa~ao que ·~x
prime, unindo-se ou opondo-se a outras unidades. 

Esta concep~ao dos sistemas classificatórios como sistemas 
de significa~ao sobressairá ainda melhor, se nos for permitido 
evocar, ligeiramente, dois problemas tradicionais: o da rela~ao 
entre o suposto totemismo e o sacrificio; e o que levantam as 
semelhan~as apresentadas, no munqo inteiro, pelos mitos que 
ser~em para explicar a origem das denomina~Oes clAnicas. 

Que a história das religióes tenha podido ·ver no totemismo 
a origem do sacrifício vem sendo, após tantos anos, motivo de 
admira~ao. Mesmo que se convenha, pelas necessidades da cau
sa, em emprestar ao totemismo urna aparencia de realidade, as 
duas institui~óes só apareceriam ainda mais contrastadas e in-

O TEMPO REDESCOBERTO 257 

compatíveis, como Mauss, nao sem hesita~oes r.em arrependi
mento, foi levado muitas vezes a afirmar. 

Nao pretendemos que sociedades segmentares, cujas das 
levam nomes de animais e de vegetais, nao . tenham podido 
praticar certas formas de sacrificio: basta lembrar o sacrifício 
do dio, entre os iroqueses, para nos convencer do contrário. 
Mas, entre os iroqueses, o dio nao serve de epónimo a nenhum 
da e o sistema de sacrificio é, portanto, independente do <las 
afinidades danicas. Sobretudo, existe outra razáo, que toma 
os dois sistemas mutuamente exclusivos: se se admite que, nos 
<lois casos, urna afinidade é, iinplícita ou explícitamente, reco
nhecida entre um homem, ou um grupo de homens, de um 
lado, um animal, ou um vegetal, do outro (seja a título de 
epónimo de um grupo de homens, seja a título de coisa sacri
ficada que substitua o homem, ou sirva de médium ao sacri
ficador humano), está claro que, no caso do totemismo, ne
nhuma outra espécie ou fenómeno natural é substituível ao 
epónimo: nao se pode nunca tomar um animal por outro. 
Se eu sou membro do cla do urso, nao posso pertencer ao da 
águia, já que, como vimos, a única realidade do sistema con
siste numa rede de separac;oes diferenciais entre termos pro
postos como descontínuos. No caso do sacrificio, é o inverso: 
se bem que coisas distintas sejam muitas vezes destinadas, de 
modo preferencial, a certas clivindades, ou a certos tipos de 
sacrificio, o prindpio fundamental é o da substitui~ao: ·na 
falta da coisa prescrita, qualquer outra pode substituí-la, desde 
que permanec;a a inten~ao, que é a única que importa, e ainda 
que o próprio zelo possa variar. O sacrifício situa-se, entao, 
no reino da continuidade: 

"Quando um pepino faz as vezes de vítima sacrifi
cada, os nuer falam dele como se fosse um boi e, expri
mindo-se assin1, váo tnn pouco alén1 da sitnples afirmac;ao 
de que o pepino substituí o boi. Certamente, nao pre
tendem que os pepinos sejam bois e, quando se referem 
co1no a um boi a tal pepino particular, em situa~a·o ele 
ser sacrificado, dizem apenas que é o mais susceptível 
de se assimilar a um boi, nessa contextura particular, 
e agem etn conformidade co1n isto. cumprin<lo cada rito 
do sacrificio, tanto quanto é possível, exatamente co1no 
faze1n quando a vítima é um boi. A semelhanc;a é con
ceptual, nao perceptiva; o "é" baseia-se numa analogía 
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qualitativa que nao implica a expressao de urna sime
tria: um pepino é um boi, mas um boi nao é um pe
pino." (Evans-Pritchard 2, p. 128.) 

Entre o sistema do totemismo e o do sacrificio há, pois, 
duas diferen~as fundamentais: o primeiro é um sistema quan
tificado, enquanto que o segundo admite urna passagem conti
nua entre seus termos: como vitima de sacrificio, um pepino 
vale um ovo, um ovo um pinto, um pinto urna galinha, urna 
galinha urna ~abra, urna cabra um ~oi; p~~ outro lado, ~ssa 
grada~ao é orientada: na falta de bo1, sacnfica-se um pepino, 
mas o inverso seria absurdo. Ao contrário, no totemismo, ou o 
que se supoe que o seja, as rel.a~oes sao sempre revers~veis: i;ium 
sistema de denomina~aes cl~nicas, onde um e outro f1guranam, 
o boi seria em verdade equivalente ao pepino, nesse sentido 
de que é impossivel confundí-los e que eles sao igualmente pr~
prios para manifestar a separa~ao diferencial entre os do1s 
grupos que conotam respectivament~. Mas eles nao pode~ 
desempenhar este papel senao na mechda em que (ao contrár10 
do sacrificio) o totemismo os proclama distintos, portan to nao
substituíveis entre si. 

Se se quer, agora, aprofundar a razáo destas diferen~as, ela 
será encontrada nos papéis outorgados respectivamente por cada 
sistema as espécies naturais. O totemismo se baseia numa ~.o
mologia postulada entre duas · séries par~lelas - a das espéc1es 
naturais e a dos grupos sociais - dos quais, na~ o esque~amos, 
os termos respectivos nao se parecem, dois a dois; apenas a 
reia~ao global entre as séries é· homomórfi~a: correla~ao for~a! 
entre dois sistemas de diferen~as, dos qua1s cada um consutu1 
um pólo de oposi~ao. No sacrificio, a série (continua e n~o 
IIH\is descontinua, orientada e nao mais .reversivel) das espéc1es 
naturais exerce o papel de intert;11ediária entre dois te~~os 
polares, dos quais um é o sacrificador e o outro, ~ d1v1n
dade, e, entre os quais, de inicio, nao existe homolog1a, nem 
mesmo rela~ao de espécie alguma; pois a finalidade do sacrifi
cio é, precisamente, instaurar urna rela~ao, que nao .é de s;eme
lhan~a, mas de contigüidade, por meio de urna sér!e de 1~en
tifica~oes sucessivas, que se podem fazer nos doIS se~udos, 
segundo o sacrificio seja expiatório, ou represente um rito .d~ 
comunhao: seja, pois, d~ sacrificante ao sacri~i~ador, do ~cnf1-
cador a vitima, da Vitlma consagrada a d1v1ndade, Seja na 
ordem inversa. 
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E nao é tudo. Urna vez assegurada pela vítima consagrada 
a rela~ao entre o hornero e a divindade, o sacrifício a rompe 
pela destrui~ao desta mesma vítima. Urna interrup~ao na 
continuidade aparece, assim, pela a~ao do hornero, e, como 
este havia previamente estabelecido urna comunica~ao entre 
o reservatório humano e o reservatório divino, este último <le
verá, automaticamente, preencher o vazio, liberando o bene
fício esperado. O esquema do sacrifício consiste numa opera~ao 
irreversível (a destrui~ao da vítima), a fim de desencadear, num 
outro plano, urna opera~ao igualmente irreversivel (a outorga 
da gra~a divina), cuja necessidade resulta da entrada em co
munica~ao prévia de dois "recipientes" que nao estao no mes
mo nivel. 

Ve-se que o sacrificio é urna opera~ao absoluta ou extrema, 
que tem por alvo um objeto inte.rmedi~rio. Sob est~ ponto 
de vista, ele se parece, mesmo opondo-se a isso, comos ntos cha
mados "sacrílegos", tais como o incesto, a bestialidade, etc., 
que sao opera~Oes intermediárias que versam subre objetos 
extremos; nós o demonstramos, num capítulo anterior, a res
peito de um sacrilégio menor: o comparecimento de urna mu
lher menstruada enquanto se desenrolam os ritos da ca~a 
as águias, entre os indios h.idatsa (1). o. sacrifíci.o ~r~c~ra 
estabelecer urna conexao dese1ada entre do1s domín1os, 1n1c1al
mente separados: como a linguagem o diz muito bem, sua fina
lidade é obter que urna divindade longínqua satisfafa os votos 
humanos. Ele ere alcan~á-lo ligando inicialmente os dois domi
nios por meio de urna vitima consagrada (objet? ambí.guo, 
que se prende, com efeito, a um e a outro), depo1s abohnd? 
este termo de conexao: o sacrifício cria, assim, um deficit 
de contigüidade e induz (ou ere induzir), pela intencionali
dade da ora~ao, o surgimento de urna continuidade compen-

(1) Cf. supra, p. 78 e segs. 



260 O PENSAMENTO SELVAGEM 

sadora no plano en1 que a carencia inicial sentida pelo sacrifi
cador tra~ava, por antecipa~ao, e a modo de ponteado, o 
caminho a seguir para a divindade. 

Nao basta, pois, que, nos ritos australianos de multiplica
~ao, conhecidos com o nome de intichiuma, se observe, as 
vezes, urna consumi~ao da espécie totemica, para que se possa 
dela fazer urna forma primitiva de sacrificio, ou até urna forma 
aberrante: a semelha n~a é tao superficial quanto a que levaría 
a identificar baleia e peixe. Aliás, estes ritos de multiplicat;ao 
nao sao regularmente ligados as classifica~oes ditas totemicas; 
mesmo na Austrália, nao os acompanham sempre e pelo mun
do conhecem·se numerosos exemplos de ritos de multiplicat;ao 
se1n "totemismo" e de "totemismo" sem ritos de multiplica~ao. 

Sobretudo, a estrutura dos ritos do tipo intichiuma e as 
no~oes implícitas, sobre as quais repousam, estao muito afas
tadas das que descobrimos no sacrifício. Nas sociedades que 
usam os ritos intichiuma, a produ~ao (mágica) e a consumi'Sªº 
(real) das espécies naturais estao normalmente separadas, por 
efeito de tnna identidade postulada entre cada grupo de ho
mens e urna espécie totemica, e de urna distin~ao pro1nulgada 
ou constatada, de um lado entre os grupos sociais, de outro 
lado entre as espécies naturais. O papel do intichiuma é, pois, 
periodicamente e por um breve instante, o de restabelecer a 
contigüidade entre a produ~ao e o consumo: como se fosse 
preciso que, de tempos em tempos, os grupos humanos e as 
espécies naturais se contassem, de dois a dois e por pares de 
aliados, antes que cada um fosse tomar o lugar que lhe compete 
no jogo: as espécies, para alimentar esses homens, que nao as 
"produzem", os homens para "produzir" essas espécies que eles 
se proíbem de consumir. No intichiuma, por conseguinte, os 
homens certificam, momentaneamente, sua identidade substan
cial com suas espécies totemicas respectivas, pela dupla regra 
de que cada grupo produz o que consdme e consome o que 
produz, e que estas coisas sao iguais para cada um e diferentes 
para todos; gra'Sas a isso, o jogo normal de reciprocidade nao 
arriscará máis criar confusües entre as defini~óes fundamentais, 
que devem ser periodicamente repetidas. Se se designa a série 
natural por maiúsculas e a série social por minúsculas, 

ABCDE . ........ .. .... . .. . .. N 

a be <l e · : ·· · ········· · ······ n 

O TEMro· JlEDESOOBER.TO 261 

o intichiuma lembra a afinidade entre A e a, Be b, C e e, N 
e n, atestando que se, no curso normal da existéncia, o ·grupo 
b se incorpora por ronsumo alimentar as espécies A, C, D, E ... 
N, o grupo a as espécies B, C, D; E.·: .N, e assim por .diante, 
trata-se de urna troca ·entre grupos soc1a1s e de u~a arb1tragem 
entre semelhan~a e contigüidade, nao da substitui?o de urna 
semelhan~a por outra semelhan~a, ou de urna contigüidade 
por outra éontigüidade (1 ) •• O sacrificio n:corre a compara~ao 
como meio de apagar as d1feren~as e a fim de estabelecer ~ 
contigüidade; as refei~é>es ~itas totémic~s. ·instauram a co~u
güidade, mas, apenas, e.m vista. de pem11~1r urna compara~ao, 
cujo resultado esperado é confirmar as d1feren~as. 

Os dois sistemas se op~, pois, por sua orienta~ª?• .me
tonímica num caso, metafórica no outro. Mas, esta anu-s1me
tria os deixa ainda no mesmo plano, ~nquanto que, de fato, 
eles se situam, sob um ponto de vista epistemológico, em 
níveis diferentes. 

As classifica~óes totemicas t~·m urna dupla b.as.e objetiva.: 
as espécies naturais ~xistem verdadeiramente e ex1stem efeu-: 
vamente sob a forma de série descontínua; por seu lado, os 
segmentos sociais existem também. O totemismo, ou o q~e 
se pretende que o seja, limita-se ·a conceber urna homolog1a 
de estrutura entre as duas séries, hipótese perfeitamente legí
tima, já que os segmentos sociais estao instituidos e que está 
ao alcance de cada sociedade tornar a hipótese plausível, nela 
conformando suas regras e suas representa~óes. Ao contrário, 
o sistema do sacrificio faz intervir um termo nao existente: a 
divindade; e adota urna concep~~o objetivamente falsa da 
série natural, já que vimos que ele a representa como contínua. 

(1) Os indios do Canadá oriental nao cornero carne de veado enquanto 
o ca~m, nem trutas durante a esta~o da pesca. GENNESS I, p. 60.) Conso. 
mem, portanto, apenas quando nao matam e mat~m ai;>enas quando nlo 
consomem. A reciprocidade entre homem e espéc1e animal é do ~esmo 
tipo que a que, em certa~ tribos australia~as, se estabelece entre dolS gru
pos de homens a propósito de uma espéc1e natural. Por ?utro ~ado, tra· 
ta-se, no Canadá, de urna reciprocidade diacrónica e n1o s1ncrón1ca, como 
na Austrália. A mesma diferen~a aparece também entre os pue~lo do 
grupo ke.resan: "Cada ano o (chefe da mata) e~olhia algumas espéc1es sel
vagens, tanto animais quanto vegetais, nas qua1~ se concentr~~ª· para pro
vocar sua abundancia; a lista das espécies escolh1das era mod1f1c.ad~ d~ um 
ano para 0 outro." (L. A. Wn1TE, p. ~06. ) Trata-se, pois •. de um i~uch1um~, 
mas colocado no eixo das sucessóes, em lugar de no e1xo das s1multane1· 
dad es. 
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Para expnm1r a diferen~a entre o totemismo e o sacrifício, 
nao basta, pois, dizer que o primeiro é um sistema de refe
rencias, o segundo um sistema de opera~Oes; que um elabora 
um esquema de interpreta~ao, enquanto que o outro propóe 
(ou ere propor) urna técnica para obter certos resultados: um 
é verdadeiro, o outro, falso. Mais exatamente, os sistemas 
classificatórios se. situam no nível da língua: sao códigos mais 
ou menos bem fe1tos, mas sempre em vista de exprimir sentidos, 
enquanto que o sistema do sacrifício representa um discurso 
particular e desprovido de bom sentido, ainda que ele seja 
proferido freqüentemente. 

• 
Num outro trabalho, evocamos ligeiramente os mitos de 

origem das institui~oes ditas totemicas e mostramos que, mes
mo nas regié5es longínquas, e apesar das moralidades diferen
tes, es tes mitos traziam o mesmo ensinamento, a saber: 1) que 
estas institui~oes se baseiam numa correspondencia global entre 
duas séries, nao em correspondencias particulares entre seus 
termos; 2) que esta correspondencia é metafórica, nao metoní
mi~a; 3) enfim, qu~ ela só se torna n:ianifesta depois que cada 
séne se tenha pi-ev1amente empobrecido, por supressao de ele
mentos, de forma que sua descontinuidade interna sobressaia 
nitidamente. (Lévi-Strauss 6, pp. 27-28 e 36-37.) 

Por sua precisao e por sua riqueza (tanto mais surpreen
dentes quanto os mitos analisados nos sao conhecidos apenas 
por versoes abreviadas ou mutiladas) (1 ), esta li~ao contrasta 
singularmente com a insignificancia dos mitos que exprimem 
as denomina~óes pr~prias de cada cla. Parecem-se todos, pelo 
mundo afora, pnnc1palmente por sua pobreza. A Austrália 
possui, certamer te, mitos complexos que se prestam a urna 
análise semantic , inspirada na que aplicamos aos mitos de 
outr~s regioes (-.tanner 2). Entretanto, os especialistas desse 
co~t1n~~te estao acostuma~o~ a recolher mitos nos quais a 
atnbu1~ao a um grupo totem1co de um ancestre meio-homem, 
mei?-~nimal, resulta de urna simples ata de constata~ao : o mito 
cerufica que o ancestre apareceu em tal lugar, que percorreu 

(1) FIRTH (2) acaba de publicar versües mais completas do mito de 
Tikopia. 
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tal trajeto, realizou aqui e ali certas a~oes, que o designam 
como o autor de acidentes do terreno que ainda se podem 
observar, eniim, que ele parou ou desapareceu em um local 
determinado. Falando propriamente, por conseguinte, o mito 
resume-se na descrü;ao de uro itinerário e nada acrescenta, ou 
quase nada, aos fatos notáveis que pretende estabelecer: que 
uro trajeto, que os olhos-d'água, os pequenos bosques, ou os 
rochedos que o margeiam apresentam, para um grupo humano, 
um valor sagrado, e que este grupo proclama sua afinidade 
com tal ou qual espécie natural: lagarta, avestruz ou canguru. 

Sem dúvida, e como T. G .. H. Strehlow salientou, o em
prego exclusivo do pidgin, por muito tempo obrigou os pesqui
sadores a se contentarem com versoes tao sumárias quanto 
ridículas . . Mas, além de se dispor hoje de numerosos textos, 
coro tradu~ao justalinear, e de adapta~oes, que sao obra de 
especialistas competentes, outras regioes do mundo, onde os 
obstáculos lingüísticos foram mais depressa superados, forne
cem mitos que sao exatamente do mesmo tipo. Limitemo-nos 
aqui a tres exemplos todos americanos, dos quais os dois pri
meiros provem, respectivamente, do norte ·e do sul dos Estados 
Unidos da América e o terceiro do Brasil central. 

Para explicar suas denomina~óes clanicas, os menomini 
dizem que o urso, quando era dotado da forma humana, se 
estabeleceu, com sua mulher, nao longe da embocadura do rio 
Menomini, onde pescavam esturjoes, que constituíam seu único 
alimento (os das do urso e do esturjao pertencem a mesma 
fratria). Um dia, tres pássaros-trovao pousaram num banco 
rochoso, que se ve no lago Winnebago, no lugar chamado 
Fundo-do-Lago. Depois de se transformarem em homens, visi
taram os ursos e combinaram com eles convocar vários animais, 
dos quais o mito precisa o local de nascimento ou de residencia. 
Todos se puseram a caminho. Chegado a Green Bay, no lago 
Michigan, o lobo, que nao sabia nadar, deveu a urna onda 
complacente o ser transportado para a outra margem. Como 
prova de gratidáo, ele adotou a onda como um dos totens 
de seu cla. Um incidente análogo, que situam perto de Mac
kinaw, também as margens do lago Michigan, teve como resul
tado a associa~áo do urso preto e da águia-calva. Foi igual
mente em virtude de encontros fortuitos e de servi~os prestados, 
que se estabeleceram rela~óes entre outros clas: alce, grou, cáo; 
cervo, castor, etc. (Hoffman, Skinner J.) 
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Se o clá hopi da mostarda silvestre traz este nome ao 
mesmo tempo que o do carvalho, o do galo selvagem e o do 
guerreiro, é que, no curso de urna migra~o legendária, ten
tou-se estancar o pranto de urna crian~a, oferecendo-lhe folhas 
de mostarda e um galho de carvalho, colhidas e cortado em 
caminho; depai,s, encontrou-se um galo e em seguida um 
guerreiro. O cla do texugo e da borboleta é assim denominado 
porque seus ancestres trouxeram com eles um homem-texugo, 
com quem haviam travado conhecimento, pouco antes de cap
turar urna borboleta, para distrair urna crian~a; mas a crian~a 
estava doente e foi o texugo que a curou com plantas medici
nais. Os ancestres do cla do coelho e do fumo acharam a 
planta e se encontraram com o animal; os do clá .patki toma
ram, inspirando-se nos acidentes do caminho, os nomes do lago, 
da nuvem, da chuva, da neve e da névoa. Em um lugar entre o 
local atual de Phoenix (Arizona) e o Pequeno Colorado, os an
cestres do cla do urso descobriram urna carca~a de urso, de 
onde o seu nome; mas um Óutro bando encontrou o couro, 
do qual pecjuenos roedores haviam arrancado o ~lo para ata
petar sua toca. Deste couro, fizeram correias e, desde entao, o 
cla da .correia e o cHi do urso estao associados; um terceiro 
b~ndo tomou o nome dos roedores . e se aliou aos clas prece-
den tes. (Voth 4, Parsons.) . 

Passemos agora a América do Sul. Os bororos contam que 
se o sol e a lua pertencem ao cla badedgeba da metade cera, 
é cm virtude de urna disputa entre pai e filho, que se queriam 
apropriar dos nomes dos corpos celestes. Chegou-se a um ajuste 
que reservou ao pai os nomes de Sol e de Caminho-do-sol. O 
fumo pertence ao cla paiwe, porque um indio d~ste clá desco
briu fortuitamente as folhas da solanácea no ventre de um 
peixe que ele limpava antes de cozinhar. O chefe do clá baded
geba "preto" possufa, outrora, certas aves negras (Phimosus in
fuscatus) e vermelhas (Ibis rubTa), mas seu colega badedgeba 
"vermelho" roubou-as e foi preciso concordar com uma parti
lha, de acurdo com a cor (Colbacchini). 

Todos estes mitos de origem das denomina~óes clanic.as se 
parecem de tal forma, que é inútil citar exemplos provenientes 
de outras regi0es do mundo, coino a África, onde eles abundam 
também. Quais sao, pois, seus caracteres comuns ? Primeiro, 
urna concisao que nao deixa lugar a digressóes aparentes, mui- . 
tas vezes rica$ .de um sentido oculto. Urna narra~ao reduzida 
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aos contornos essenciais nao retém, para o analista, nenhuma 
surpresa de reserva. Em segundo lugar, estes mitos sao falsa
mente etiológicos (supondo que um mito o possa ser verda
deiramente), na . medida em que o genero de explica~ao que 
suscitam se reduz a urna exposi~ao apenas modificada da situa
~ao inicial; sob este ponto de vista, apresentam um caráter 
redundante. Antes que etiológico, seu papel parece ser demar
cativo: nao explicam verdadeiramente urna origem e nao de
signam urna causa; mas invocam urna origem ou urna causa 
(em si mesmas insignificantes) para real~ar qualquer detalhe, 
ou para .,marcar" urna espécie. Este detalhe, esta espécie 
adquirem um valor diferencial, nao em · fun~ao da origem 
particular que lhes é atribuida, mas do simples fato de que 
sao dotados de urna origem, enquanto que outros detalhes e 
espécies nao a tem. A história se introduz subrepticiamente 
na estrutura, sob forma modesta e quase negativa: nao explica 
o presente, mas opera urna triagem entre os elementos do 
presente, outorgando, a alguns dentre eles somente, o privilégio 
de ter um passado. Por conseguinte, a pobreza dos mitos 
totemicos provém de que cada um tem, exclusivamente, por 
fun~ao, estabelecer urna diferen~a como diferen~a : eles sao 
as unidades constitutivas de um sistema. A questao da sig
nifica~ao nao se coloca no ~ível de cada mito, tomado isola
damente, mas no nível do sistema de que eles sao os elementos. 

Ora, reencontramos aqui um paiadoxo, já discutido en1 
outro capítulo (1): os sistemas que nos ocupam sao, como sis
temas, dificilmente "mi.tologizáveis", porque seu ser sincrónico 
virtual está empenhado num conflito incessante com a dia
cronía: por hipótese, os elementos do sistema está.o aquém do 
mito, mas, por destino, o conjunto está sempre além; dir-se-ia 
que o mito corre atrás, para pegá-lo. Nao o c<>nsegue senao 
excepcionalmente, porque o sistema é, constantemente; aspirado 
pela história; e quando se eré que ele o conseguiu, surge urna 
nova dúvida: as representa~óes míticas corresponderá.o a urna 
estrutura atual, que modela a prática social e religiosa, ou 
traduziráo, simplesmente, a imagem fixa, por meio da qual os 
filósofos indígenas; se dáo a ilusao de íixar urna realidade que 
lhes foge? Por mais importantes que possam ter sido as desco
bertas de Marcel Griaule na África, pergunta-se freqüente
mente se elas dependem mais desta ou daquela interpreta~ao. 

(1) Cf. supra, pp. 89-96, 
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As mais antigas teorías sobre o totemismo estao como 
que infectadas por este paradoxo, que nao souberam clara
mente formular. Se McLennan e, após ele Robertson, Smith 
e Fr.azer (1v, pp. · 73~76, 264-265), sustentaram, com tanta 
C?~v1c~ao, q~e o totemi.smo era anterior a exogamia (propo
s1~ao .des~rov1da de senudo a nossos olhos), é porque este lhes 
parec1a s1mplesmente denotativo, enquanto que . suspeitavam 
do caráter sistemático da segunda; ora, o sistema nao pode 
estabelecer-se senao entre elementos já denotados. Mas, para 
perceber também o totemismo ·como sistema, seria preciso si
tuá-lo no contexto lingüístico, taxinómico, mítico e ritual, dos 
quais estes autores tinham come~ado por isolá-lo, ocupados que 
estavam em tra~ar os contornos de urna institui~ao arbitrária. 

Com efeito, e como já mostramos, as coisas nao sao tao 
~imp~es. A ambigüidade do ~ote~i~mo é real, se a institui~ao 
imaginada na esperan~ de supr1mi-la nao o é. De fato, con
forme o ponto de vista que se a<ilota, o suposto totemismo 
apresenta, Ol:l exclui, os caracteres de um sistema: é urna gra
mática votada a se deteriorar em léxico. Diferente dos outros 
sisten;ias de classifica~ao, que sao, sobretudo, concebidos (como 
os mitos) ou pastos em ªfªº (como os ritos), o totemismo é 
9ua~e sempre vivido, isto .é, adere a grupos concretos e a 
1nd1víduos concretos, porque é um sistema hereditdrio de clas
sificafao (1 ),. 

Desde logo, compreende-se que um conflito permanente 
apare~a, entre o caráter estrutural da classifica~ao e o caráter 
estatístico de seu suporte demográfico. Como um palácio arras
tado por um rio, a classifica~ao tende a desmantelar-se e suas 
partes se compóem, entre si, diversamente do que o teria que
rido o arquiteto, sob o efeito das correntes e das matés de qua
drat?ra, dos obstáculos e dos estreitos. No totemismo, por con
segu1nte, a fun~ao sobrepóe-se, inevitavelmente, a estrutura; o 
problema, que nao cessou de apresentar aos teóricos, é o da re
la~ao ~ntre a estrutura e o acontecimento. E a grande li~ao do 
totemismo é que a forma da estrutura pode, as vezes, sobreviver, 
quando a ptópria estrutura sucumbe ao acontecimento. 

Há, pois, urna espécie de antipatia profun~a entre a his
tória e os sistemas de classifica~ao. Isto explica, talvez, o que 

(1) Sem dúvida certas formas de totemismo n~o ~o. falando propria· 
mente, hereditárias; mas, mesmo nestes ca~. o sistema é sustentado por 
homens con~retos. 
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seríamos tentados a chamar o "vazio totemico", já que, mesmo 
no estado de vestigios, tudo o que poderia evocar o totemismo 
parece notadamente ausente das áreas das grandes civiliza~óes 
da Europa e da Ásia. A razáo nao será terem estas escolhido 
explicar-se a si próprias pela história e ser esta empresa incom
patível com a que classifica as coisas e os seres (naturais e 
sociais) por meio de grupos finitos ? As classifica~óes tot~
micas repartem, sem dúvida, seus grupos entre urna série ori
ginal e urna série surgida: a primeira compreende as espécies 
zoológicas e botanicas, sob seu aspecto sobrenatural, a segunda, 
os grupos humanos sob seu aspecto cultural, e afirma-se que a 
primeira existía antes da segunda, tendo-a, de qualquer forma 
engendrado. Apesar disso, a série original continua a viver na 
diacronia, através das espécies animais e vegetais, paralelamente 
a série humana. As duas séries existem no tempo, mas nele 
elas desfrutam de um regime atemporal, já que, reais urna e 
outra, elas váo de conserva, permanecendo tais como eram no 
instante de sua separa~áo. A série original está sempre pronta 
a servir .de sistema de referencia para interpretar, ou retificar, 
as mudan~as que se produzem na série surgida. Teoricamente, 
se nao praticamente, a história está subordinada ao sistema. 

Mas, quando urna sociedade toma o partido da história, 
a classifica~ao em grupos finitos torna-se impossível, porque 
a série surgida, em lugar de reproduzir urna série original, se 
confunde com ela, para formar urna série única da qual cada 
termo é surgido em rela~ao ao que o precede e original em 
rela~ao ao que o segue. Em vez de urna homología dada, urna 
vez po,r todas, entre duas séries, cada urna, por sua conta, 
acabada e descontinua, postula-se urna evolu~ao continua, den
tro de urna única série, que acolhe termos em número ilimi
tado. 

Algumas mitologias polinésicas situam-se nesse ponto crí
tico, onde a diacronia predomina irrevogavelment~ sobre a 
sincronía, tornando impossível a interpreta~ao da ordem huma
na como urna proje~áo fixa da ordem natural, já que esta en
gendra a outra, que a prolonga, em lugar de refleti-la: 

"Fogo e Água uniram-se e ·de seu casa mento nasce
ram a terra, as rochas, as árvores e todo o resto. A siba 
lutou com o fogo e perdeu. O fogo lutou com as rochas, 
que venceram. As grandes pedras combateram as peque
nas; estas foram vitoriosas. As pequenas pedras lutaram 
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com a erva e a erva alcan~ou a vitória. A erva lutou 
com as árvores, perdeu e as árvores ganharam. As árvores 
lutaram com as lianas, perderam e as lianas foram vito
riosas. As lianas apodreceram, os vermes nelas se multi
plicaram e de vermes se transformaram em homens." (G. 
Turner, pp. 6-7.) 

. Este evolucionismo exclui toda síntese de tipo totémico, 
porque as coisas e os seres naturais nao oferecem o modelo 
estático de urna diversidade igualmente estática entre grupos 
humanos: ordenam-se como génese de urna humanidade, da 
qual preparam o advento. Mas esta incompatibilidade suscita, 
por sua vez, um problema: se ela existe, como os sistemas clas
sificatórios chegam a eliminar a história ou, quando isso é 
impossív.el, a integrá-la ? 

Sugerimos em outro lugar que a desastrada distin~fio 
entre os "povos sem história" e os outros poderia ser vantajo
samente substituida por urna distin~ao entre o que nós chama
mos, para as necessidades da causa, as sociedades "frias" e as 
sociedades "quentes": urnas procurando, gra~as as institui~oes 
que se dao, anular, de forma quase automática, o efeito que 
os fatores históricos poderiam ter sobre seu equilibrio e sua 
continuidade; as outras, interiorizando resolutamente o movi
mento progressivo histórico, para dele fazer o motor de seu de
senvolvimento. (Charbonnier, pp. 35-47; Lévi-Strauss 4, pp. 
41-43.) Ademais é preciso distinguir vários tipos de encadea
mentos históricos. Ainda estando em dura~ao, alguns ofere
cem um caráter recorrente; assim o ciclo anual das esta~óes, 
o da vida individual, ou o das trocas de bens e de servi~os, 
dentro do grupo social. Estes encadeamentos nao apresentam 
problema, porque se repetem periodicamente na dura~ao, sem 
que sua estrutura seja, necessariamente, alterada; a finalidade 
das sociedades "frias" é fazer de forma que a ordem de sucessao 
temporal influa o menos possível sobre o conteúdo de cada 
um. Sem dúvida, só o conseguem imperfeitamente; mas é a 
norma que se fixam. Além de usarem processos que sao mais 
eficazes do que querem admitir alguns etn'ólogos contempo
raneos (Vogt), a verdadeira questao nao é saber que resultados 
reais obtem, mas que inten~ao · durável as guia. porque a ima
gem que se fazem de si próprias é urna parte essencial de sua 
realidade. 
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A este respeito, é tao fastidioso quanto inútil empilhar 
argumentos para provar que toda sociedade está na história 
e que muda: é a própria evidencia. l'vf as, encarni~an<lo-se numa 
demonstra~ao supérflua, arrisca-se a desconhecer que as socie
dades humanas rea.,gem de formas muito diferentes a esta 
comum condi~ao: algumas a aceita1n de bom ou de mau grado 
e, pela consciéncia que disso tomara, amplificam suas consc
qüencias · (para elas mesmas e para as outras sociedades) ein 
enormes propor~oes; outras (que por este motivo chatnamos 
primitivas) querem ignorá-la e tenta1u, con1 tuna habilidade 
que subestimamos, tornar tao permanentes quanto possíveis 
estados que consi<leram os "pritneiros" de seu desenvoh·i1nento. 

Para que o consigam, nao basta que suas institui~ües cxcr
~am urna a~ao reguladora sobre os encadeamentos recorrentes. 
limitando a incidéncia dos fatores demográficos, amortizando 
os antagonismos que se manifestam dentre do grupo, ou entre 
grupos, enfim, perpetuando o quadro oncle se desenrolatn as at i
vidades individuais e coletivas (1); é preciso tatnbém que estas 
cadeias de aconteci1nentos nao-recorrentes e cujos efeitos se ar.u
mulam para produzir reviravoltas econtnnkas e socü1is, sejan1 
rompidas tao logo se forn1cm, ou que a socieda<le disponha de 
um processo eficaz para prevenir sua forma~ao. Conhere-se este 
processo, que consiste, nao em negar o devir hislúrko, 1nas 
cn1 admití-lo como urna forma sem conteúdo; há sempre un1 
antes e un1 depois, mas sua \1nica significa~ao é a de rcfletir 
um ao outro. t assim que todas as atividades dos aran<la 

· (1) No inicio de um cstndo recente, G. BALANDIER anuncia com c11tr(·. 
pito que está no tempo, para a ciencia ~ocial. de "captar a socicd&ule na 
sua própria vida e no seu mo\'imcnto progrcssivo". Depois do <1uc dcs
creve, de forma aliás muito pertinente. instituh;oes cuja finalidadc (·. con
forme seus próprios termos, "reagrupar" linhagcns amca(aclas pcl&t dispcr
s:lo; "corrigir" seu eafacelamento; "lembrar" sua solidariccla<lc: "cstab::
lecer" urna comunica~o com os ancestres; "impedir que os mcmbros 
desunidos clo clli se tornem estranhos uns aos outros"; fornecer "um ins
trumento ele prote~Jo contra os conflitos"; "controlar" e "dominar·· os 
antagonismos e os distúrbios, por mcio de um ritual "minudosamentc 
regrado", que é "um fator de reforc:o das cstruturas sociais e pollticas". 
Ficar·se-á focilmente de acordo com ele, cmbora cluvidanclo que de próprio 
o esteja com suas premissas, para reconhccer que institni~ócs. de que havia 
come~:ado por contestar fossem bascadas cm "rcla~ócs lógicas" e "cstruturas 
fixadas" (p. 2,), demonstram. de fato, o "prevalccimcnto da lógica social 
tradicional" (p. ''), e que "o sistema clássico revela. assim. durante um 
longo período, urna surpreendcnte capacicladc 'assimiladora '" (p. '4 ). Em 
ludo só há de ·'surprecndentc" a surpr<.'sa do autor. 
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setentrionais reproduzem as que, dizem, seus ancestres totemicos 
sempre praticaram: 

"O ancestre gurra ca~a, mata e come perameles 
(bandicoot) e seus filhos continuam a dedicar-se a mesma 
busca. Os homens-larvas "witchetty" de Lukara passam 
cada dia de sua vida extraindo larvas das raízes das acá
cias . . . O ancestre ragia (ameixeira silvestre) se ali
menta dessas bagas que nao pára de amontoar num 
grande recipiente de madeira. O ancestre caranguejo con
tinua sempre a levantar barragem após barragem através 
das ondas cu jo curso segue; e nao cessará nunca de arpoar 
os peixes ( ... ) [mas, recíprocamente] ( ... ) se se tratam 
os mitos dos aranda setentrionais como um todo, aí se 
encontrará a exposi~ao detalhada de todas as formas de 
atividade a que se entregam ainda os indígenas da Aus
trália central. Através de seus mitos, percebe-se o indí
gena ligado a suas tarefas cotidianas; ca~ando, pescando, 
colhendo plantas silvestres, cozinhando e modelando di
versos instrumentos. ·Todos estes trabalh~s com·e~aram 
com os ancestres totemicos; e, ainda neste domínio, o 
indígena respeita cegamente a tradi~ao: permanece fiel 
as armas primitivas que usavam seus longínquos avós e 
a idéia de aperfei~oá-las nao lhe vem nunca ao espirito." 
(T. G. H. Strehlow, pp. 34-35.) 

Preferimos este testemunho a todos aqueles, provenientes 
de outras regióes do mundo, que se poderiam citar no mesmo 
sentido, porque emana de um etnólogo nascido e criado entre 
os indígenas, que falava correntemente sua língua e lhes per
maneceu profundamente ligado. Nao se pode, pbis, suspeitar 
de sua parte incompreensao nem malevolencia. É-nos, sem 
dúvida, difícil (como a ele, se se acredita na continua~ao do 
seu texto) nao julgar desfavoravelniente urna atitude que con
tradiz, de maneira flagrante, essa ávida necessidade de mudan
~ª que é própria de nossa civiliza~ao. ~ntretanto, a fidelida:de 
tenaz a um passado concebido como modelo intemporal, antes 
do que como urna etapa do devir, nao trai nenhuma carencia 
moral ou intelectual; exprime um partido adotado consciente 
ou inconscientemente e cujo caráter siste1nático é atestado, no 
mundo inteiro, por essa justifica~ao, incansavelmente repetida, 
de cada técnica, de cada regra e de cada costume, por meio de 
um argumento único: os antepassados nos ensinaram. Como 
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para nós, em outros dominios, até urna época recente, a anti
güidade e a continuidade sao as bases da legitimidade. Mas 
esta antigüidade está fundada no absoluto, já que remonta a 
origem do mundo, e esta continuidade nao admite orienta~ao 
nem graus. 

A história mítica oferece, pois, o paradoxo de ser simulta
neamente desunida e unida em rela~ao ao presente. Desunida, 
já que os primeiros ancestres eram de outra natureza que 
a dos homens contemporaneos: aqueles foram criadores e estes 
sao copistas; e unida porque, desde o aparecimento dos ances
tres, nada se passou além dos acontecimentos cuja recorrencia 
apaga periodicamente a particularidade. Falta demonstrar 
com~ o pensamento selvagem consegue, nao apenas sobrepor-se 
a esta dupla contradi~ao, mas também a tirar dela a matéria 
de um sistema coerente, em que urna diacronía, de qua!quer 
forma domada, colabora com a sincronía, sem o risco de que 
entre elas surjam novos conflitos. 

Gra~as ao ritual, o passado "desunido" do mito se articula, 
de um lado com a periodicidade biológica e de esta~ao, de 
outro lado com o passado "unido" que liga, ao longo das 
gera~5es, os mortos e os vivos. Este sistema sincro-diacrónico 
foi bem analisado por Sharp (p. 71), que classifica em tres 
categorías os ritos das tribos australianas da península do cabo 
York. Os ritos de controle sao positivos ou negativos; visam a 
aumentar ou restringir as espécies ou os fenómenos totemicos, 
ora em beneficio, ora em detrimento da coletividade, fixando 
a quantidade de espíritos ou de substancia espiritual cuja li
bera~ao se permitirá, nos centros totemicos estabelecidos pelos 
ancestres em diversos pontos do território tribal. Os ritos 
históricos, ou comemorativos, recriam a atmosfera sagrada e 
benéfica ~os tempos míticos - época do "sonho", dizem os 
australianos - a cujos protagonistas e grandes feítos refletem, 
como num espelho. Os ritos de luto correspondem a um pro
cesso inverso: em vez de confiar a homens vivos o encargo 
de personificar longínquos ancestres, estes ritos asseguram a 
reconversao em ancestres a homens que cessaram de viver. 
Ve-se, pois, que o sistema do ritual tem por fun~ao vencer 
e integrar tres oposi~é>es: a da diacronía e da sincronía; a 
dos caracteres periódico ou aperiódico, que podem apresentar 
urna e outra; enfim, dentro da diacronía, a do tempo reversível 
e do tem~o irreve~sível, já q:Ue! se bem que o presente e o 
passado SCJam teoncamente distintos, os ritos históricos trans--
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portam o passado para o presente, e os ritos de luto, o presente 
para o passado, e que os dois processos nao sao equivalentes: 
dos heróis míticos, pode dizer-se realmente que eles voltam, 
porque toda sua realidade está na sua personifica~ao; mas os 
hu1nanos morrem, de fato . . Seja o esquema: 

VIDA 
permanencia e periodicidade 

ritos de controle (+ -) 

SINCRONIA 

SONHO 1'f0RTE 
passado-+ presente presente-+ passado 

· ritos históricos ,1-. ___________ _.. ritos de. luto 
. (+) DIACRONIA (-) 

Na Austrália central, este sistema é completado, ou refor-
. ~ado, pelo uso dos churinga ou tjurunga, que deu lugar a 
muitas especula~Oes, antigas e recentes, mas que as conside
ra<¡Oes precedentes ajudam a explicar. Os ritos comemorativos 
e funerários postulam que, entre o passado e o presente, a 
passagem é possível nos dois sentidos; nao fornecem a prova 
disso. Pronunciam-se sobre a diacronía, mas o fazem ainda 
ero termos de sincronía, já que o simples fato de celebrá-los 
equivale a transformar o passado ero presente. Concebe-se, 
portanto, que certos grupos tenham procurado reconhecer, sob 
urna forma tangível, o ser diacrónico da diacronía dentro da 
própria sincronía. É significativo, <leste ponto de vista, que 
a importancia dos churinga seja, sobretudo, grande entre os 
aranda ocidentais e setentrionais e que vá decrescendo, até se 
apagar completamente, a medida que se avan<;a para o norte. 
De fato, nestes grupos aranda, o problema da rela~ao entre 
diacronia e sincronía foi tornado ainda mais espinhoso, pelo 
fato de representarem os ancestres totemicos, nao como heróis 
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individualizados, de quem todos os membros do grupo tot~ 
mico seriam descendentes diretos, a moda dos arabanna e dos 
warramunga (Spencer e Gillen, pp. 161-162), mas, sob a forma 
de urna multidao indistinta, que deveria excluir, em principio, 
até a no~ao de continuidade genealógica. Com efeito, e como 
vimos num outro capítulo (1); tudo se passa, sob um certo 
ponto de vista, entre estes aranda, como se, antes de nascer, a . 
cada individuo coubesse por sorte o ancestre anónimo de 
quem seria a reencarna~ao. Por causa, sem dúvida, do requinte 
de sua organiza~ao social, que prodigaliza a sincronía o bene
ficio das distin~oes nítidas e das defini~oes precisas, até a 
rela~ao entre o passado e o presente lhes aparece em termos de 
sincronía. O papel dos churinga seria, assim, o de compensar 
o empobrecimento correlativo da dimen~ao diacrónica: eles 
sao o passado materialmente presente e oferecem o meio de 
conciliar a individualiza~ao empírica e a confusao mítica. 

Sabe-se que os churinga sao objetos de pedra, ou de ma
deira, de forma aproximadamente oval, com extremidades 

. pontudas, ou arredondadas, muitas vezes gravados coro sinais 
simbólicos; algumas vezes, também, simples peda~os de madeira, 
ou seixos nao-trabalhados. Qualquer que seja sua aparencia, 
cada churinga representa o corpo físico de um determinado· 
ancestre e é solenemente atribuído, gera~ao após gera~ao, ao 
vivo que se eré ser este ancestre reencarnado. Os churinga sao 
empilhados e ocultos nos abrigos naturais, longe dos caminhos 
freqüentados. Sao retirados, periodicamente, para inspe~ao e 
para serem manuseados e, em cada urna d_estas ocasioes, sao 
polidos, engraxados e coloridos, nao sem que lhes sejam diri-

FIG. 11 (pág. 274) - Churinga de um homem aranda do totem ·da r4. 

Os grandes círculos concentricos (a) representam trés árvores célebres, 
que marcam o lugar totémico, perto do rio Hugh. As linhas retas que os 
ligam (b) representam as grossas raízes, e as linhas curvas (e), as pequenas. 
Os pequenos círculos . concentricos ( d) representam árvores de menor im
port~nda, coro suas raízes, e as linhas pontilhadas (e) s~o tra'i'os deixados 
pelas r~s ao saltitarem na areia, a beira da água. As próprias ras sáo 
representadas num dos lados do churinga (a esquerda) pela rede compli-

cada de linhas (seus membros) que ligam os pequenos círculos 
concentricos (os corpos). 

(Segundo B. SPENall e F. J. GILUN, The Native Tribes of Central Australia, 
nova ed., Londres, 1938, pp. 145-147.) 

(1) Cf. supra, p. 105. 
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gidas ora~0es e ~ncantamentos. Por seu papel e pelo trata
mento que !hes é reservado, eles oferecem, assim, analogías sur
preendentcs comos documentos dos arquivos, que metemos em 
cc:>fres, ou confiamos a guarda secreta dos notários, e que, de 
tempos em tempos, inspecionamos, com os cuidados devidos 
a coisás sagradas, para repará-los, se necessário, ou para co~
fiá-los a pastas mais elegantes. E, em tais ocasic5es, nós também 
recitamos, de bom grado, os grandes mitos, cuja lembran~a é 
reavivada pela contempla~ao das páginas rasgadas e amarele
cidas: fatos e gestos de nossos antepassados, história de nossas 
moradas, desde sua constru~ao, ou sua primeira cessao. 

Nao é, pois, útil procurar, tao longe quanto o faz Dur
kheim a razao do caráter sagrado dos churinga: quando um 
costume exótico nos cativa, a despeito (ou por causa) de sua 
aparente singularidade, é que, géralmente, ele nos apresenta, 
como um espelho deformante, urna imagem familiar e que nós 
reconhecemos, confusamente, como tal, sem conseguir ainda 
identificá-la. Durkheim (pp. 167-174) queria que os churinga 
fossem sagrados, porque trazem a marca tot~mica, gravada ou 
desenhada. Mas, a principio, sabe-se hoje que isto nem sempre 
é verdadeiro: T. G. H. Strehlow assinala, entre os aranda seten
trionais, churinga de pedra, mais preciosos que os outros, e 
que ele descreve como "objetos rudes e insignificantes, polidos 
grosseiramente, por terem sido esfregados uns contra os outrosi 
durante as cerimonias" (p. 54); e, entre os aranda meridio
nais, ele viu churinga, que sao "simples peda~os de madeira ... 
que nao trazem nenhum sinal, e revestidos de urna espessa 
camada de almagre e graxa, misturados" (p. 73). O churinga 
pode ser mesmo um seixo poli do, urna pedra natural ou urna 
árvore (p. 95). 

Por outro lado, e conforme a inten~áo mesn1ó de Dur
kheim, sua interpreta~ao dos churinga devéria confirmar urna 
de suas teses fundamentais: a do caráter emblemático do tote
mismo. Sendo os churinga as coisas mais sagradas que conhe
ciam os aranda, era preciso explicar este caráter por urna figu
ra~ao emblemática do totem, para demonstrar que o totem 
representado é mais sagrado que o totem real. Mas, como já 
dissemos, nao há totem real (1): o animal individual repre-

(1) Cf. supra, pp. 175-176. 
"Erilre os humanos, n!io há um chefe único que comande toda urna 

tribo, mas tantos chefes, quantos bandos; assim ·também as espécies ani· 
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senta o papel de significante, e o caráter sagrado prende-se, 
nao a ele ou a seu ícone, mas ao significado de que estes indi
ferentemente fazem as vezes. Enfim, um documento nao se 
torna sagrado pelo simples fato de trazer um selo de prestigio, 
como, por exemplo, o dos Arquivos Nacionais: traz o selo 
porque, primeiro, foi reconhecido sagrado; e, sem ele, con
tinuaria a se-lo. 

Tampouco se pode dizer, seguindo outra interpreta~ao, 
que Durkheim reduz, aliás, a precedente, que o churinga é o 
corpo do ancestre. Esta fórmula aranda, recolhida por C. 
Strehlow, deve ser tomada na sua acep~ao metafórica. Com 
efeito, o ancestre nao perde o corpo, porque, no instante da 
concep~ao, abandona seu churinga ( ou um deles), em bene
ficio de sua próxima encarna~ao: o churinga traz, antes, a 
prova tangível de que o ancestre e seu descendente vivo sao 
urna única carne. Sena<;>, como poderia ser que, no caso de nao 
se descobrir o churinga original, no lugar onde a mulher foi 
fecundada misticamente, se fabricasse outro, que lhe faz as 
vezes? Por este caráter probatório, os churinga parecem-se 
também com os documentos de arquivo, principalmente com 
os títulos de propriedade, que passam pelas maos de todos 
os compradores sucessi'vos (e que podem ser reconstituidos, cm 
caso de perda ou destrui~ao), exceto que, aquí, se trata, nao 
da deten~ao de um bem imóvel por um ·proprietário, mas de 
urna personalidade moral e física, por um usufrutuário. Aliás, 
e ainda que, para nós também, os arquivos constituan1 os 
mais preciosos é os mais ·sagrados de todos. os bens, acontece
nos, a moda aranda, confiar estes tesouros a grupos estranhos. 
E se enviamos o testamento de Luís x1v aos Estados Unidos 
da América, ou se es tes nos emprestam a Declara~ao da 'lnde_: 
pendencia, ou o Sino da Liberdade, é a próva de que, confor
me os próprios termos do informan te aranda, 

mais e vegetais náo tero um patrono único; há patronos diferentes para 
cada localidade. Os patronos sao sempre maiores que os outros animais 
ou plantas da mesma espécie, e, no caso das aves, dos peixes e dos qua. 
drúpedes, sao sempre de cor branca. Acontece, de tempos em tempos, 
que os indios os avistem e os matem, mas, o mais das vezes, des se 
mantero longe das vistas dos humanos. Como o fazia observar um velho 
índio, eles se parecem com o govt'.rno que se acha em Ottawa. Nunca 
um simples indio pode ver "o governo". Enviam-no de repartil;ao em 
reparti~áo, de funcionário a funcionário, e cada um <lestes pr~te.nde, fre
qüentemente, ser o "patráo"; mas o verdadeiro governo n~o é visto nunca: 
porque tem o cuidado de manter·se oculto." (JENNESS l, p. 61.) 
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" ( ... ) estamos em paz com nossos vizinhos: porque 
nao podemos por-nos a disputar nem entrar em conflito 
com gente que tem a guarda de nossos tjurunga e que 
confiou seus tjurwnga a nossos cuidados." (T. G. H. 
Strehlow, p. 161.) 

Mas, por que damos tanto valor a nossos arquivos? Os 
acontecimentos a que se referem sao atestados independente
mente e de mil formas: vivero no nosso pres~nte e nos 
nossos Iivros; em si mesmos estao desprovidos de um sentido 
que só lhes vem de suas repercussóes históricas e dos 
comentários que os explicam ligando-os a outros aconteci
mentos. Dos arquivos poder-se-ia dizer, parafraseando um ar
gumento de Durkheim: no fim de cantas, sao peda~os de 
papel (1). Por pouco que todos tenham sido publicados, nada 
seria mudado no nosso conhecimento nem na nossa condi<;ao, 
se um cataclisma destruísse as pe~as autenticas. Apesar disso, 
sentiríamos esta perda como um mal irreparável que nos atinge 
o mais profundo do ser. E nao seria sem motivo; se nossa 
interpreta~ao dos churinga é exata, seu caráter sagrado pren
de-se a fun~ao de significa~ao diacrónica, que sao os únicos a 
assegurar, num sistema que, por ser classificatório, está com
pletamente desenrolado numa sincronia, a qual consegue até 
assimilar-se a dura<;áo. Os churinga sao as testemunhas pal
páveis do período mítico: esse alcheringa, que na sua falta se 
poderia ainda conceber, mas que nao mais seria físicamente 
atestado. Assim também se perdessemos nossos arquivos, nosso 
passado nao seria, por isso, abolido: estaría privado do que seria 
tentado a chamar seu sabor diacrónico. Existiría ainda como 
passado; mas preservado apenas nas reprodu<;oes, nos livros, 
nas institui~5es, numa. situat;ao mesmo, todos· co~temporAneos 
ou recentes. Por conseguinte, ele também estar1a desdobrado . . 
na s1ncron1a. 

A virtude dos arquivos é por-nos. em contacto com a pura 
historicidade. Como já dissemos dos mitos de origem das 
denomina~Oes totemicas, seu valor nao se prende a significa<;áo 
intrínseca dos fatos evocados: estes podem ser insignificantes 
ou estar mesmo completamente ausentes, se se trata de um 
autógrafo de algumas linhas, ou de urna assinatura sem con
texto. Que pre~o, entretanto, teria a assinatura de Joao Se-

' (l) " ( ... ) em si mesmos, · os churinga sao objetos de madeira e de 
pedra como tantos outros ( · . . )" (DuRKHEIM, P· 172.) 
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bastiao Bach, para quem nao ouve tres compassos dele sem 
sentir bater o cora~ao 1 Quanto aos próprios acontecimentos, 
dissemos que sao atestados de outra forma do que pelos atos 
autenticos, e o sao, de modo geral, melhor. Os arquivos 
trazem, pois, outra coisa: por um lado, constituem o aconte
cimento na sua contingencia radical (já que apenas a inter
preta~ao, . que dele nao faz parte, pode fundá-lo numa razao); 
por outro lado, dao urna existencia física a história, porque, 
neles apenas fica superada a contradi~ao de um passado termi
nado e de um presente, em que ele sobrevive. Os arquivos sao 
o ser encarnado da "acontecimentalidade". 

Reencontramos, entao, por este ~ngulo, dentro do pen
samento selvagem, esta história pura, com a qual os mitos 
totemicos já nos haviam confrontado. Nao é inconcebível 
que alguns dos acontecimentos por eles relatados sejam reais, 
embora o quadro que pintara seja simbólico e deformado. 
(Elkin 4, p. 210.) Todavia, a questao nao é essa, já que todo 
aconteci.mento histórico resulta, de modo geral, do recorte do 
historiador. Mesmo que a história mítica seja falsa, ela nao 
deixa por isso de exibir, no estado puro e sob a forma mais 
mareante (tanto mais, poder-se-ia dizer, que é falsa), os carac
teres próprios do acontecimento histórico, que se prendero, por 
um lado, a sua contingencia: o ancestre apareceu em tal lugar; 
foi aqui, depois lá; fez tal e tal gesto; por outro lado, a seu 
poder de suscitar emo~é>es intensas e variadas: 

ºO aranda setentrional é preso a seu solo natal por 
todas as fibras de seu ser. Fala sempre de seu "lugar 
de nascimento" com amor e respeito. E hoje, as lágri
mas lhe vem aos olhos, quando evoca um sítio ancestral 
que o hornero branco tenha, as vezes involuntariamente, 
profanado ( ... ) O amor ao país, a nostalgia do país, 
aparecem também, constantemente, nos mitos que se 
referem aos ancestres totemicos." (T. G. H. Strehlow, 
pp. 30-31.) 

Ora, este apego apaixonado ao tonáo natal se explica, 
sobretudo, por urna perspectiva histórica: 

. 
"As montanhas, os riachos, as fontes e os charcos nao 

sao apenas para ele (o indígena) aspectos da paisagem 
belos ou dignos de aten~ao · ( ... ) Cada um foi a obra de 
um dos ancestres, de quem ele descende. Na paisagem 
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que o cerca, le a história da conduta dos seres imortais 
que venera;. seres que, por um breve instant~, po~em 
ainda assumir a forma humana; seres, dos qua1s mu1tos 
lhe sao conhecidos, por experiencia direta, como pais, 
avós, irmaos, maese irmas. Todo o país é para ele como 
urna árvore genealógica antiga e sempre viva. Cada indí
gena concebe a história de seu ancestre totemico como 
urna rela~ao de seus próprios atos no come~o dos tempos 
e na própria aurora da vida, quando o mundo, tal como 
se conhece boje, estava ainda entregue a maos todo-po; 
derosas que o modelavam e o formavam." (!bid., pp. 
30-31.) 

Se for observado que estes acontecimentos e estes lugares sao 
os mesmos que fornecem a matéria dos sistemas simbólicos, aos 
quais os capítulo~ anteriores foram consagrados, dever-se-á reco
nhecer que os povos ditos primitivos soubetam elaborar méto
dos razoáveis para inserir, sob seu duplo aspecto de contingen
cia lógica e de turbulencia afetiva, a irracionalidade na racio
nalidade. Os sistemas classificatórios permitem, pois, integrar a 
história; mesmo, e principalmente, a que se poderia crer re
belde ao sistema. Porque é preciso nao haver engano: os mitos 
totemicos, que relatam, com compun~ao, incidentes fúteis e que 
se enternecem com a lembran~a trazida por um nome especial 
de lugar, nao recordam, relativamente a história, senao a pe
quena: a dos mais apagados cronistas. As mesmas sociedades, 
cuja organiza~ao social e normas de casamento requerem, para 
sua interpreta~ao, o esfon;o dos matemáticos, e cuja cosmologia 
surpreende os filósofos, nao veem descontinuidade entre as altas 
especula~é>es a que se entregam nestes dominios e urna história, 
que nao é a dos Burckhardt ou dos Spengler, mas a dos Le
nótre e dos La Force. Considerado sob esta luz, o estilo dos 
aquarelistas aranda parecerá, talvez, menos insólito. E nada 
se parece mais, em nossa civiliza~ao, as peregrina~oes que os 
iniciados australianos fazem, periodicamente, aos lugares sagra
dos, conduzidos por seus sábios, que nossas visitas-conferencias 
as casas de Goethe, ou de Vítor Hugo, cujos móveis nos ins
piram emo~óes tao vivas quanto arbitrárias. . 

De resto, como sucede com os churinga, o essencial nao é 
que a cama de Van Gogh seja exatamente aquela em que se 
afirma ter ele dormido: tudo o que o visitante espera é que 
lha mostrem. 



CAPÍTULO 9 

História e dialética 

No decurso deste trabalho, permitimo-nos, nao sen1 segunda 
inten~ao, fazer uso de alguns termos tomados de empréstimo ao 
vocabulário de Jean-Paul Sartre. Queríamos, assim, levar o 
leitor a se propor um problema, cuja discussao servirá de en
trada na matéria para nossa conclusao: em que medida um 
pensamento que sabe e que quer ser, ao mesmo tempo, ane· 
dótico e geométrico, pode ainda ser chamado dialético ? O 
pensamento selvagem é totalizante; de fato, ele pretende ir 
bem mais longe, neste sentido, do que Sartre o faculta a razao 
dialética, pois, num extremo, esta deixa fugir a serialidade pura 
(cuja integra~ao acabamos de ver alcan~ada pelos sistemas 

classificatórios) e, no outro extremo, exclui o esquematismo, 
onde estes mesmos sistemas encontram sen coroamento. Pen
samos que, nesta intransigente recusa do pensamento selva· 
gem de que nada de humano (e, mesmo, de vivo) lhe .possa per
manecer estranho, a razao dialética descobre séu verdadeiro 
prindpio. Mas, fazemos dela urna idéia muito diferente da 
de Sartre. 

Quando se lé a Crítica, é difícil deixar de sentir que o 
autor hesita entre duas concep~é>es da razao dialética. Ora . ele 
opóe razao analítica e razáo dialética como se opuse'ise o erro 
e a verdade, se nao mesmo, o diabo e o bom Deus; ora as duas 
razoes aparecem complementares: caminhos diferentes, que 
conduzem as mesmas verdades. Além de a primeira concep~áo 
desacreditar o saber científico e chegar mesmo a sugerir a im
possibilidade de urna ci~ncia biológica, ela contém, também, 
um curioso paradoxo, porque a obra intitulada Crítica da razao 
dialética é o resultado do exerdcio, pelo autor, de sua própria 
razao analítica: ele define, distingue, classifica e opóe. Este 
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tratado filosófico nao é de ourra natureza que as obras que 
discute e com as quais empreende o di.álogo, m~smo 9ue seja 
para condená-las. Como ~ razao analítica poder1a .ª~hcar-se a 
razao dialética e pretender fundá-la, se elas se defln~ssem por 
caracteres mutuamente exclusivos? O segundo partido apre
senta o flanco a outra crítica: se razao dialética e razao ana· 
lítica chegam, finalmente, aos mesmos resultados, e ~e suas v~r
dades respectivas se confundem numa verdade única, em v1r· 
tude de que seriam colocadas em oposi~ao, e, sobretudo, como 
proclamar a superioridade da primeira sobre a segun.da~ Num 
caso, o empreendimento de Sartre parece contrad1tórto; pa-
rece supér~uo, no outro.· 

Como se explica o paradoxo e por 9.ue s~ pode dt:le e~
capar? Nas duas hipóteses, entre as q~a1s he~1ta, Sart~e at.n
bui a razao dialética urna realidade sui genens; ela existe in· 
dependentemente da razao analítica, seja como sua ant~gonista, 
seja como sua complementar. Se bem 9ue nossa reflexao, sobre 
umá e outra, tenha seu ponto de partida em Marx, parece-me 
que a orienta~ao marxista conduz a visao diferente: a oposi~ao 
entre as duas razóes é relativa, nao absoluta; corresponde a 
urna tensao, dentro do pensamento humano, que subsistirá 
talvez indefinidamente de fato, mas que nao está baseada em 
direito. Para nós, a razao dialética é sempre constituinte; é a 
p~ssarela, sem cessar prolo!1gada e melhora~a, que a razao ana· 
lítica lan~a sobre um abismo, do. qual nao percebe a outra 
borda, mesmo sabendo que ela existe, e que <leva, constante
mente, afastar-se. O termo razao dialética encobre, assim, os 
esfor~os perpetuos que a razao analíti~a deve fazer pa~a refor
mar-se, se pretende levar ero conta a hnguagem, a soc1edade. e 
o pensamento; e a distin~ao entre as duas raz~s nao se base1a, 
aos nossos olhos, senao no desvío temporáno que separa a 
razao analítica da inteligencia da vida. Sartre chama de razao 
analítica a razao pregui~osa; chamamos dialéti~a a mesma ra
zao, mas ·corajosa: arqueada pelo esfor~o exerc1do para sobre-
paja~~. . . . 

No vocabulário de Sartre, <lefin1mo-nos. po1s, com~ ma-
terialista transcendental e como esteta. Materialista transcen
dental (p. 124), já que a razao dialética nao é, para. nós, m~i~ 
do que a razao analítica e isso sobre que se baseana a on~1-
nalidade absoluta de urna ordem humana, mas qualquer coisa 
a mais na razao analítica: sua condi-;ao requerida, para que 
ouse empreender a resolu~ao do humano em nao-humano. Es-
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teta, já que Sartre aplica este termo a quem pretende estudar 
os ho~ens como se fossem formigas (p. 183). Mas, além de 
esta autude nos parecer a de todo homem de ciencia, desde 
que ~gnóstico, ela quase nao é comprometedora, porque as 
form1gas, com suas cogumeleiras artificiais, sua vida social e 
suas mensagens químicas, já oferecem urna resistencia suficien
temente coriácea aos cometimentos da razao analítica. . . Acei
~a~os, ~ois,. a qualific~~ao. de esteta, por acreditarmos que a 
ultima hnahdade das ciencias humanas nao é constituir o ho
mem, mas dissolvé-lo. O valor eminente da etnologia é o de 
corresponder a primeira etapa de um processo que comporta 
outras: para além da diversidade empírica das sociedades hu
~anas, a análise etnográfica quer atingir invariantes que se 
~ltuam,_ as vezes, mostra-o o presente trabalho, nos pontos mais 
imprevistos. Rous~au (2, cap. v111) o havia pressentido, com 
sua clarividencia habitual: "Quando se quer estudar os ho
mens, é preciso olhar perto de si; mas, para estudar o homem, 
é p_reciso aprender a dirigir a vista para longe; é preciso, pri
me1ro,. obse:var as. diferen~as para descobrir as propriedades." 
Todav1a, nao seria . bastante reabsorver humanidades parti
culares numa humanidade geral; esta primeira empresa esbQ\a 
outras, que Rousseau nao teria de tao boa mente admitido e 
que incumbem as ciencias exatas e naturais; reintegrar a cul
tura na natureza, e, finalmente, a vida no conjunto de suas 
condi~oes físico-e¡ uímicas (1). 

Mas, a despeito da fei\ao voluntariamente brut&J dada a 
?OSS~ tese, nao perdemos de vista que O verbo "dissol~r" nao 
implica ~bso~utamente (e mesmo ~xclui) a destrui~ao das· par
tes constitutivas do corpo submeudo a a~ao de outro co'rpo. 
A solu~ao de u~ só_Iido num líquido modifica o arranjo das 
mo~écu~as do pnmeiro; oferece também, com freqüencia, um 
me10 eftcaz de p6-las de reserva, para recuperá-las, se necessário, 
e para melhor estudar suas propriedades. As redu\óes que en
caramos nao serao, pois, legítimas nem mesmo possíveis, senao 
sob duas condi\oes, das quais a primeira é a de nao empobre
cer os fenomenos submetidos a redu~ao e de ter a certeza de 
que, pre~iamente, s~ reuniu em tomo de cada um tudo o que 
contnbui para sua riqueza e para sua originalidade distintivas: 

. (1) A oposi~ao entre natureza e cultura, sobre a qual. outrora, insis-
timos (1, cap. 1 e u) nos parece, hoje, oferecer uro valor principalmente 
metodológico. 
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porque de nada serviria empunhar um martelo, se fosse para 
bater ao lado do prego. 

Em segundo lugar, <leve-se estar preparado para ver cada 
redu\aO alterar completamente a idéia preconcebida que se 
possa fazer do nível, qualquer que seja, que se experimente 
alcan\ar. A idéia de urna humanidade geral, a qual conduz a 
redu\ªº etnográfica, nao terá mais nenhuma liga\ªº com a que 
havia sido feíta antes. E no dja em que se chegar a compreen
der ~ vida como urna !un\ªº ?ª ma téria inerte, será para des
cobnr que esta possui propriedades bem diferentes das que 
s~ lhe atribt~íam anteriormente. Nao se poderia, pois, classi
hcar. os níveis de r~du\aO em superiores e inferiores, já que é 
preciso, ao contráno, esperar que, pelo efeito da redu\aO, o 
nivel .tido como superior comunique, retroativamente, algo de 
sua riqueza ao nivel inferior, ao qual o terao reduzido. A 
ex~lica~a? científica nao con~is~e na passage1n da complexidade 
a simphcidade, mas na substitui~ao de urna complexidade mais 
inteligível a urna outra, que o era menos. 

. Na nossa perspectiva, por conseguinte, o eu nao se opoe 
mais ao outro do que o homem se op5e ao mundo: as ver
dades aprendidas através do homem sao "do mundo" e sao 
importantes por este fato (1). . Compreende-se, en tao, que 
achássemos na etnologia o principio de toda pesquisa, en
quanto que, para Sartre, ela apresenta um problema, sob a 
forma de embara\o a superar, ou de resistencia a reduzir. E, 
com efeito, que se pode fazer dos povos "sem história", quan
do .se definiu o homem pela dialética e a dialética pela his
tóna ? As vezes, Sartre parece tentado a distinguir duas dia
léticas: a "verdadeira", que seria a das sociedades históricas, 
e urna dialética repetitiva e de curto prazo, que ele concede 

. (1) Isto ~ até verdadeiro das verdades matemáticas, a respeito das 
qua1~ um lógico contemporáneo escreveu, entretanto: "Pode-se hoje quase 
consid~rar, como urna op~niao comum dos matemáticos. a idéia de que os 
enunciados da matemática pura nada exprimem sobre a realidade." 
(HEYTING, p. 71. ) l\1as os enunciados da matemática refletem, pelo menos, 
o funcionamento livre do espirito, isto é, a atividade das células do córtex 
cerebral, relativamente libertadas de toda pressáo exterior, e obedecendo, 
apenas, a sua.s próprias leis. Como o espirito também é urna coisa, o fun
cionamento desta coisa nos instruí sobre a natureza das coisas: mesmo a 
reflexllo pura se resume em urna interioriza~o do cosmo. Sob urna forma 
s~mbólica, ~lustra a estrutura do de-fora: "A lógica e a logística sao cien
cias empíricas, que pcrtencem mais á etnografia clo que a psicología." 
(BETH, p. 151.) 
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as sociedades ditas primitivas, ainda que a colocando muito 
perto da biologia; exp5e, assim, todo seu sistema, já .que! pelo 
viés da etnografia, que é, incontestavelmente, uma c1énc1a hu
mana e que se consagra ao .estudo dessas sociedades, a ponte 
demolida, com tanto encarn1~amento, entre o home~ e a na
tureza, encontrar-se-ia subrepticiamente restabelec1da. Ou 
entao Sartre se resigna a enfileirar, ao lado do hornero, u~a 
humanidade "mirrada e disforme" (p. 203); mas, nao sem in
sinuar que seu ser da humanidade nao lhe· pertence como pró
prio e .que~ fu~~ao de. que seja to~ad~ como ~cargo ~a ~u
manidade h1st6nca: se1a que, na s1tua~ao colonial, a p~1me1ra 
tenha come~ado a interiorizar a história da segunda; se1a que, 
gra~as a própria etnologia, a segunda dispensa a ben5ao de um 
sentido a urna primeira humanida~e~ que.ºªº o unha .. N~s 
dois casos, deixa-se escapar a prod1g1osa !iqueza e a d1vers1-
dade dos costumes, das· cren~as e dos hábitos; esquece-se que, 
a seus próprios olhos, cada urna das dezenas, ou das centenas 
de milhares de sociedades que coexistiram na terr~, ... ºu que se 
sucederam desde que o hornero nela fez sua apan~ao, se pre
valeceu de urna certeza moral - semelhante a que podemos, 
nós próprios, invocar - para proclamar que nela - fo~se ela 
reduzida a um pequeno bando nómade, ou a um lugare10 per
dido no cora~ao das florestas - se condens~vam todos os sen
tidos e a ·~ignidade de que é susce~fvel a vida humana., Mas, 
seja entre elas seja entre nós, é preciso bastante eg~ent~ismo e 
ingenuidade, para crer que o ?om~m está, todo ~nte1ro, re
fugiado em um só dos modos h1st6ncos ou geográficos de seu 
ser, enquanto que a verdade do hornero reside no sistema de 
diferen~as e de propriedades comuns desses modos. 

Quem come~a por instalar-se nas supostas evidencias do 
eu, daí nao sai mais. O conhecimento dos borneos pa~ece, as 
vezes, mais fácil aos que se deixam prender na armad1lha da 
identidade pessoal. Mas eles, assim, ~e fecham ~ porta do 
conhecimento do hornero: toda pesquisa etnográfica tero seu 
principio nas "confiss5es" escritas_, ou inconfessadas. De f~t?, 
Sartre torna-se cativo de seu Cogzto: o de Descartes perm1t1a 
ter acesso ao universal, mas com a condi~ao de permanecer 
psicológico e individual; so.ciologizando o Cogito, Sartre tr~ca 
apenas de prisao. Daí em dtante, o gr.upo.e ~época de cada in
dividuo far-lhe-ao as vezes de consc1enc1a intemporal. Tam
bém, a mira, que Sartre faz sobre o ni~ndo e sobre o ho~e!D, 
oferece essa estreiteza pela qual se apraz reconhecer trad1c10-
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nalmente as sociedádes fechadas. Sua insistencia para tra~ar 
urna distin~ao entre o primitivo e o civilizado, com grande re
for~o de contrastes gratuitos, reflete, de urna forma apenas 
mais matizada, a oposi~ao fundamental que postula entre o eu 
e o outro. E, ·contudo, na obra de Sartre, esta oposi~ao nao é 
formulada de maneira muito diferente da que faria um sel
vagem melanésio, enquanto que a análise do prático-inerte 
restaura, muito ingenuamente, a linguagem do animismo (1). 

Descartes, que queria criar urna física, isolava o Homem 
da Sociedade. Sartre, que pretende criar urna antropología, 
isola sua sociedade das outras sociedades. Entrincheirado no 
individualismo e no empirismo, um Cogito - que quer ser in
genuo e bruto - perde-se nos impasses da psicología social. 
Pois é evidente que as situa~óes a partir das quais Sartre pro
cura depreender as condi~óes formais da realidade social: gre
ve, luta de box, jogo de futebol, fila nun1a parada de onibus, 
sao todos incidentes secundários da vida em sociedade; elas 
nao podem, por conseguinte, servir para desvendar seus fun
damentos. 

Para o etnólogo, esta axiomática tao afastada da sua é 
tanto mais decepcionante, quanto ele se sentc inuito próximo 
de Sartre, cada vez que este se aplica, co1n urna arte incom
parável, a captar, no seu movimento dialético, urna experiencia 
social, atual ou antiga, mas interior a nossa cultura. Ele faz, 
entao, o que todo etnólogo experimenl:<t fazer para culturas di
ferentes : pór-se no lugar <los homens que nelas vivero, com
preender-lhes as inten~óes no seu princípio e no seu ritmo, per
ceber urna época ou urna cultura co1no um conjunto signifi
cante. A este respeito, podemos, muitas vezes, tomar li~óes 
dele; mas elas tero um caráter prático, nao teórico. Pode ser 
que para alguns historiadores, sociólogos e psicólogos, a exi
gencia de totaliza~ao seja urna grande novidade. Para os etnó
logos, ela é corriqueira, desde que Malino·wski a ensinou a 
eles. Mas as insuficiencias de Malinowski nos ensinaram tam
bém que aí nao residía o final da explica\áo; esta come~a 

(1) t precisamente porque se encontram todos estes aspectos do pen
samento selvagem na filosofia de Sartre. que cla nos parece incapaz de 
julgá·lo: pelo simples fato <le ofcreccr-lhe o equivalente. cla o cxdui. Para 
o etnólogo, ao contrário, esta filosofia representa (como todas as outras) 
um documento etnográfico de primeira ordem, cujo cstuclo {• indispens.ível 
se se quer romprt'cncler a mitologia <le nosso tempo. 
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apenas quando chegamos a constituir nosso objeto. O papel da 
razao dialética é o de por as ciencias humanas de posse de urna 
realidade que só ela é capaz de lhes fornecer, mas que o es
for~o propriamente científico se resume em decompor, depois 
em recompor, seguindo um outro plano. Embora rendendo ho
menagem a fenomenologia de Sartre, só esperamos nela encon
trar um ponto de partida, nao um ponto de chegada. 

E isso nao é tudo. É preciso que a razao dialética nao se 
deixe levar por seu impulso e que o processo, que nos leva a 
compreensao de urna realidade diferente, atribua a esta, além 
de seus próprios caracteres dialéticos, os que procedem mais 
do processo que do objeto: do fato de todo conhecim~nto do 
outro ser dialético, nao resulta que o todo do outro seja inte
gralmente dialético. A for~a de fazer da razao analítica urna 
anticompreensao, Sartre chega, muitas vezes, a lhe recusar toda 
realidade como parte integrante do objeto de compreensao. 
Este paralogismo é já aparente na sua forma de invocar urna 
história cuja dificuldade está em descobrirmos se é essa histó
ria que os Jiomens fazem sem saber; ou a história dos homens, 
tal como os historiaJores a fazem, sabendo-o; ou, enfim, a in
terpretar;ao, pelo filósofo, da história dos homens, ou da his
tória dos historiadores. Mas a dificuldade torna-se ainda maior 
quando Sartre experimenta explicar como vivem e pensam, nao 
os atuais ou os antigos membros de sua própria sociedade, mas 
os das sociedades exóticas. 

Ele ere, com razao, que seu esforr;o de compreensao só tem 
possibilidade de se realizar com a condi~ao de ser dialético; e 
concluí, erradamente, que a rela~ao, com ·o pensamento indí
gena, do conhecimento que dele tem, é a de urna dialética 
constituida para com urna dialética constituinte, retomando, 
assim, por sua conta, por um atalho imprevisto, todas as ilu
sóes dos teóricos da mentalidade primitiva. Que o selvagem 
possua "conhecimentos complexos" e seja capaz de análise e 
de demonstrar;ao, parece-lhe menos suportável ainda que a um 
Lévy-Bruhl. Do indígena de Ambrym, tornado célebre pela 
obra de Deacon e que sabia demonstrar ao pesquisador o fun
cionamento de suas regras de casamento e de seu sistema de 
parentesco, trar;ando um diagrama na areia (aptidao de forma 
alguma excepcional, já que a literatura etnográfica contém 
muitas observa~5es semelhantes), Sartre afirma: "Resulta na
turalmente· que esta constru~ao nao é um pensamento: é um 

I I 
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trabalho manual, controlado por un1 conhecin1ento sintético 
q~e nao exprime" (p. 505). Seja; mas, entao, seria preciso 
d1zer o mes1no do professor da Escola Politécnica que faz, no 
quadro, urna demonstra~ao, pois todo etnógrafo capaz de com
preensao dialética está intünamente persuadido de que a si
tua~ao é exatamente a mesma, nos dois casos. Convir-se-á, por
tanto, que toda razao é dialética, o que estamos, de nossa parte, 
pronto a admitir, já que a razao dialética nos aparece como a 
razao analítica em marcha; mas a distin~ao entre as duas for
mas, que é a base do empreendimento de Sartre, terá ficado 
sem objeto. 

Devemos confessá-lo hoje: sem o querer e sem o prever, 
favorecemos essas interpreta~oes falíveis, ao parecer, demasiadas 
vezes, nas Estruturas elementares do parentesco, estar a pro
cura de urna genese inconsciente da permuta matrimonial. 
Seria preciso distinguir ainda mais, entre a permuta, tal como 
se exprime espo~tanea e imperi~samente na P:axi's dos grupos, 
e as regras conscientes e premeditadas, por meio das quais estes 
mesmos grupos - ou seus filósofos - se poem a codificá-la e 
a controlá-la. Se há um ensinamento a tirar das pesquisas 
etnográficas destes últimos vinte anos, é que este segundo as
~cto é muito mais importante do que os observado:res - ví
u~as da mesma ilusao que Sartre - tinham, geralmente, sus
peitado. Devemos, entao, como Sartre preconiza, aplicar a 
razao dialética no conhecimento de sociedades nossas e outras. 
Mas, sem perder de vista que a razao analítica conserva um 
lugar considerável em todas e que, já que está nelas, o processo 
que seguimos <leve também permitir encontrá-la. 

Mas, mesmo que ela aí nao estivesse, nao se ve como seria 
melhorada por isso a posi~ao de Sartre, porque, nesta hipótese, 
as ~ociedades. exóticas nos poriam frente a frente apenas, com 
ma1s generahdade do que as outras, a urna teleoloo-ia incons-
. b o ciente que, em ora histórica, escapa por completo a história 

humana: aquela, cuja lingüística e psicanálise nos patenteiam 
certos aspectos e que se baseia no jogo combinado de mecanis
mos biológicos (estrutura dp cérebro, les5es, secre~oes inter
nas) e psicológicos. Aí, parece-nos, está "o osso" - para re
tomar urna expressao de Sartre - que sua crítica nao consegue 
quebrar. Aliás, ela nao tem esta preocupa~ao e eis a mais 
grave censura que se Ihe possa fazer. Porque a língua nao con· 
siste, nem na razao analítica dos antigos gramáticos, nem na 
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dialética constituida da lingüística estrutural, nem na dialé
tica constituinte da praxis individual defrontada com o prá
tico-inerte, já que todas tres a sup0em. A lingüística nos póe 
em presen~ de um ser dialético e totalizante, mas exterior 
(ou inferior) a consciencia e a vontade. Totaliza~ao nao-re
flexiva, a Hngua é urna razao humana que tem suas razoes, e. 
que o homem nao conhece. E, se nos objetam que, apenas, ela 
é assim para o individuo que a interioriza a partir da teoría 
lingüística, responderemos que, 4 este sujeito, que é um sujeito 
falante, esta escapatória deve ser recusada: porque a mesma 
evidencia, que lhe revela a natureza da Iíngua, lhe revela tam
bém que ela era assim quando nao a conhecia, pois já se fazia 
compreender, e que continuará tal qual, amanha, sem que ele 
o saiba, urna vez que seu discurso nunca resu~tou, nem resultará 
nunca de urna tQtaliza~ao consciente das leis lingüísticas. Mas 
se, como sujeito falante, o homem pode encontrar sua expe
riencia apodítica numa totaliza~ao outra, nao se ve por que, 
como sujeito. vivente, a mesma experiencia lhe seria inacessível 
em outros seres, nao necessariamente humanos, mas vivos. 

Este mé~odo poderia também reivindicar o nome de "pro
gressivo-regressivo"; de fato, o que Sartre descreve coro este 
termo nao é nada além do método etnológico, tal como o 
praticam os etnólogos há longos anos. l'vlas Sartre o restringe 
a seu processo preliminar. Porque nosso método nao é sim
plesmente progressivo-regressivo: t:le o é duas vezes. Numa 
primeira etapa, observamos o dado vivido, analisamo-lo no pre
sente, procuramos captar seus antecedentes históricos, tao lon
ge quanto possamos mergulhar rio passado .. depois trazemos a 
superficie todos es tes fatos, para integrá-los . numa totalidade 
significante. Entao, come~a a segunda etapa, que renova a pri
meira em outro plano e em outro nivel: esta coisa humana 
interiorizada, que nos aplicamos a prover de toda sua riqueza 
e de toda sua originalidade, fixa, sornen.te, a razao analítica 
a distlncia a vencer, o impulso a tomar, para superar a separa
~ªº entre a complexidade sempre imprevista <leste novo objeto 
e os meios intelectuais de que disp0e. t preciso, entao, que 
como razao dialética, ela se transforme com a esperan~a de que 
um~ vez tornada flexfvel, dilatada e fortificada, por ela este 
objeto imprevisto será reduzido a outros, esta totalidade ori
ginal fundida em outras totalidades, . e que assim exaltáda, 
pouco a pouco, sobre o amontoado de suas conquistas, a razao 
dialética perceberá outros horizontes e outros objetos. Se·m 
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dúvida, o processo se perderla se, a cada etapa, e principal
mente quando se acredita chegado ao termo, nao estivesse em 
condi~0es de voltar sobre seus passos e de se dobrar sobre si 
mesmo, para conservar o contacto com a totalidade vivida, que 
lhe serve, ao mesmo tempo, de fim e de meio. Nesse retorno 
sobre si mesmo em que Sartre encontra urna demonstra~ao, 
vemos, antes, urna verifica~áo, já que, aos nossos olhos, o ser
consciente do ser apresenta um problema de cuja solu~ao nao 
é possuidor. A descoberta da dialética submete a razao ana
lítica a uma exigencia imperativa: a de explicar também a 
razao dialética. Esta exigéncia permanente obriga, sem cessar, 
a razao analítica a estend~r seu programa e a transformar sua 
axiomática. Mas a razao dialética nao pode justificar-se nem 
explicar a razao analftica. 

Objetar-nos-áo que esta amplia~ao é ilusória, porque se 
acompanha sempre de urna passagem ao menor sentido. Dei
xaríamos, assim, a presa pela sombra, o claro pelo obscuro, o 
evidente pelo conjetural, a verdade pela fic~áo científica. 
(Sartre, p . 129.) Ainda seria preciso que Sartre pudesse de
monstrar que ele próprio escapa a este dilema, inerente a todo 
esfor~o de explica~ao. A verdadeira questao nao é saber se, 
procurando compreender, ganha-se ou se perde sentido, mas 
se o sentido que se preserva vale 111ais do que aqucle a que se 
tem a sabedoria de renunciar. A este respeito, parece-nos que, 
da li~ao combinada de Marx e de Freud, Sartre só reteve a 
metade. Eles nos ensinaram que o homem só te1n sentido com 
a condi~ao de colocar-se no ponto de vista do sentido; até aí, 
estamos de acore.lo com Sartre. Mas é preciso acrescentar que 
este sentido nunca é o born: as superestruturas sao a tos falhos 
que, socialmente, ti11eram exito. É, portanto, vao indagar do 
mais verdadciro sentido a obtcr da consciencia histórica. lsto 
que Sartre chama razao dialética é somente a reconstru~ao pelo 
que ele chama razao analítica, de processos hipotéticos, dos 
quais é impossh·el saber - exceto para aquele que os realiza 
sem neles pensar - se tem qualquer rela~ao com o que deles 
Sartre nos diz, e que, no caso afirmativo, seriam definfveis so
mente em termos de razao analítica. Assim, terminamos no 
paradoxo de um sistema que invoca o critério da consciencia 
histórica para distinguir os "primitivos" dos "civilizados~·, mas 
que - ao contrário do que pretende - é, ele próprio, a-his
tórico: nao nos oferece urna in1agem concreta da história, mas 
um escp1e1na abstrato dos homens a fazer urna história tal que 
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se possa manifestar no seu devir sob a forma de uma total~
dade sincrónica. Situa-se, pois, frente a história, como os pri
mitivos frente ao eterno passado: no sistema de Sartre, a his
tória exerce, muito precisamente, o papel de um mito. 

Com efeito, o problema apresentado pela Crítica da razáo 
dialética pode reduzir-se a este: (ID que condi~óes o mito.~ª 
Revolu~o Francesa é possível? E estamos prontos a admitir 
que, para que o homem contemporaneo possa plenamente 
desempenhar o papel de agente histórico, ele deve crer neste 
mito, e que a análise de Sartre isola, admiravelmente, o con
junto de condi~óes formais indispensáveis para que este re.sul
tado seja assegurado. Mas daí nao decorre que este sentido, 
por ser o ~ais ric~ (e, po~tan to, o ~ais próp.rio p~ra i!lspirar 
a a~ao práuca), seja o ma1s verdade1ro. Aqu1, a d1aléuca vol
ta-se contra si mesma: esta verdade é de situa~ao e se tomar
mos nossas distancias em rela~ao a esta situa~ao --como é dever 
do cientista faze-lo - o que aparecia como verdade vivida co
me~ará, primeiro, por embaralhar-se e acabará por desaparecer. 
O hornero dito da esquerda agarra-se ainda a um período da 
história contemporanea que lhe dispensava o privilégio de urna 
congruencia entre os imperativos práticos e os esque~as ~e 
interpreta~ao. Talvez esta idade de ouro da consc1enc1a his
tórica esteja terminada; e que se possa, ao menos, c~nceb_er 
esta eventualidade, prova que se trata, apenas, de urna s1tua~a~ 
contingente, como poderia ser a focagem fortuita de um ins
trumento óptico, do qual a objetiva e o foco se movimentassem 
urna relativamente ao outro. Estamos ainda "em dia" 
coro a Revolu~ao Francesa; mas estaríamos com a Fronda, 
se tivéssemos vivido antes. E, como já é o caso para a segunda, 
a primeira deixará breve de nos oferecer urna imagem coe
rente, pela qual se possa modelar nossa a~ao. O que ensina, 
coro efeito, a leitura de Retz, é a impotencia do pensamento 
para extrair uro esquema de interpreta~ao, a partir de acon
tecimentos distanciados. 

A primeira vista, parece, nao há hesita~ao: de um lado 
os privilegiados, do outro, os humildes e os explorados; como 
poderíamos vacilar? Somos frondistas. Co!1t~d~, o pov? pa
risiense é manobrado pelas casas nobres, cu1a un1ca f1nahdade 
é tratar de seus problemas com o Poder, e por urna metade 
da familia real, que desejaria despossuir a ou!ra. E eis-!1-os 
aqui, já meio frondistas. Quanto a Corte, refugiada em Sa1nt
Germain, aparece, primeiro, como urna fac~ao de inúteis, ve-
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getando em seus privilégios, saciando-se de exa~óes e de usura, 
as custas da coletividade. Nao: ela tem, apesar de tµdo, urna 
fun~áo, pois detém a for~a militar; ela dirige a luta contra os 
estrangeiros, esses espanhóis que os frondistas nao tero medo 
de convidar para invadir o país, para impor suas vontades a 
essa mesma Corte, defensora da Pátria. Mas a balan~a pende, 
ainda urna vez, no outro sentido: juntos, frondistas e es
panhóis formam o partido da paz; o príncipe de Condé e a 
Corte só procuram aventuras guerreiras. Nós somos pacifistas 
e voltamos a ser frondistas. E, entretanto, as a~óes militares 
da Corte e de Mazarino nao aumentaram a Fran~a até os seus 
atuais limites, fundando o Estado e a Na~ao? Sem elas, nao 
seríamos o que somos. Eis-nos, novamente, do outro lado. 

Basta, portanto, que a história se afaste de nós no tempo, 
ou que nós nos afastemos dela pelo pensamento, para que 
deixe de ser interiorizável e perca sua inteligibilidade, ilusao 
que se prende a urna interioridade provisóri.a. Mas nao ~os 
fa~am dizer que o homem pode, ou <leve, hvrar-se d~sta 1n
terioridade. Nao está em seu poder faze-lo e a sabedona con
siste, para ele, em olhar-se vive-la, embora sabendo (mas em 
outro registro) que o que vive, tao completa e intensamente, 
é um mito, que aparecerá como tal aos ho~ens de '!m século 
próximo, que aparecerá como tal a ele própno, daqu1 a alguns 
anos, e que, aos hom~ns de um próximo milenio, nao apare
cerá, absolutamente. Todo sentido é jurisdicionado de uro.sen
tido menor, que lhe dá seu mais alto sent~?o; e se. esta ~ 
gressao resulta, finalmente, em reconhecer urna le1 contin
gente, da qual apenas se pode dizer: é assim e nao de outra 
forma" (Sartre, p. 128), esta perspecti~a na_da t.em de alar
man te para um pensamento a que nao angustia nenhuma 
transcendencia, ainda que sob forma larvada. Porque o ho
mem teria obtido tudo o que poderia razoavelmente dcsejar 
se, coro a simples condi~ao de inclinar-se ante esta lei conti
gente, conseguísse determinar sua forma prática e situar todo 
o resto num meio de inteligibilidade. 

• 
Entre os filósofos contemporineos, Sartre nao é, certamen

te o único a valorizar a história em detrimento das outras , . 
ci~ncias humanas e a fazer dela urna concep~áo quase mística. 



292 O PENSAMENTO SELVAGEM 

O etnólogo respeita a história, mas nao lb~ dá um valor pri
vilegiado. Ele a concebe como urna pesquisa con1plementar a 
sua: uma abre o leque das sociedades humanas no tempo, a 
outra, no espa~o. E a diferen~a é meno! a.inda .do que parece, 
já que o historiad?r se e~for~a. em restituir. a imagem das so
ciedades desaparecidas, ta1s qua1s foram nos instantes que, para 
elas, correspondiam ao presente; enquanto qu~ o ~tnógrafo faz 
0 melhor que pode para reconstruir etapas históricas que pre
cederam, no tempo, as formas atuais. 

Esta rela~ao de simetria entre a história e a e.tnolo~ia pa
rece ser rejeitada pelos filósofos, que contestam, 1mplíc:ta ou 
explícitamente, que o desenrola! no espa~o. e a_ sucessao no 
tempo ofere~am perspectivas equivalentes. D1r-se-1a .que, a s~us 
olhos, a dimensao temporal goza de um prestíg10 especial, 
como se a diacronia criasse um tipo de inteligibilidade, nao 
apenas superior ao que traz a sincronia, mas, sobretudo, de 
ordem mais especificamente humana. . 

É fácil explicar, se nao de justificar, esta op~áo: a <l1ver
sidade das formas sociais, que a etnologia capta desdobradas 
no espa~o. oferece o aspecto de um sistema descontínuo; or.a, 
nós nos imaginamos que, gra~as a dimensao temporal, a his
tória nos restituí nao estados separados, mas a passagem de 
um estado a outr~, sob urna forma continua. E como acredita
mos, nós próprios, apreender nosso <levir pe~soal conl:o u~a 
mudan~a contínua, parece-nos que o conhec1mento h1~tón~o 
vero ao encontro da evidéncia do sentido íntimo. A h1stóna 
nao se contentaria coro nos de.,crever os seres em exterioridade, 
ou da melhor maneira possível, com fazer-nos penetrar, por 
fulgura~5es intermitentes, interioridades que seria~ tais cada 
urna por sua conta, ainda que permanecendo exteno~es urnas 
as outras: ela nos faria alcan~ar, fora de nós, o própno ser da 
mudan~a. . . 

Haveria muito que dizer sobre esta suposta conunu1dade 
totalizadora do eu, na qual vemos urna ilusao ~antida pelas 
exig~ncias da vida social - reflexo, pot consegu1n.te, da exte
rioridade sobre a interioridade - mais do que o pbjeto de urna 
experi~ncia apodítica. Mas nao é necessário iniciar a solu~áo 
do problema filosófico, para apercebermo-nos de que a con
cep~ao da história que nos é proposta nao ~o.rresponde a 
nenhuma realidade. Desde que se pretenda privilegiar o co
nhecimento histórico, sentimo-nos no direito (que de outra 
maneira nao pensaríamos reivindicar) de salientar que a pró-

, ' 
HISTORIA E DIALETICA 293 

pria no~ao de fato histórico encobre un1a dupla antinomia. 
Pois, por hipótese, o fato histórico é o que, realmente, se pas
sou; mas, onde se passou alguma coisa? Cada episódio de urna 
revolu~ao, ou de urna guerra, se resolve numa multidao de mo
vimentos psíquicos e individuais; cada um destes movimentos 
traduz evolu~óes inconscientes e estas se resolvem em fenóme
nos cerebrais, hormonais ou nervosos, cujas referéncias sao de 
ordem física ou química ... Por conseguinte, o fato histórico 
nao é mais dado que os outros; é o historiador, ou o agente do 
devir histórico, quem o constituí por abstra~ao, e como que sob 
amea~a de urna regressao ao infinito. 

Ora, o que é verdadeiro para a constitui~ao · do fato his
tórico, nao o é menos para sua sele~ao. Sob este ponto de 
vista também, o historiador e o agente histórico escolhem, par
tero e recortam, porque urna história verdadeiram~nte total os 
confrontaría como caos. Qualquer canto do espa~o contém urna 
multidao de indivíduos, cada um dos quais totaliza o devir his
tórico, de urna maneira que se nao compara as outras; para uro 
único desses indivíduos, cada momento qo tempo é inesgota
velmente rico de incidentes físicos e psíquicos, tocios os quais 
desempenham papéis na sua totaliza~ao. Mesmo urna história, 
que se diz universal, nao é, ainda, mais do que urna justa
posi~ao de algumas histórias locais, no meio das quais (e entre 
as quais) os vazios sao muito mais numerosos do que os espa~os 
cheios. E seria vao acreditar que, multiplicando os colabora
dores e intensificando as pesquisas, obter-se-ia um melhor re
sultado: na medida em que a história aspira a significa~ao, 
ela se condena a escolher regióes, épocas, grupos de homens e 
individuos nestes grupos, e a faz~-los aparecer, como figuras 
descontínuas, num contínuo,, bom, apenas, para servir de pano 
de fundo. Urna .história verdadeiramente total se neutralizaría 
a si mesma: seu produto seria igual a zero. O que torna a 
história possível, é que cabe a um subconjunto de fatos ter, 
num dado período, aproximadamente, a mesma significa~ao 
para um contingente de indivíduos, que nao viveram, obriga
toriamente, estes fatos, e que podem, mesmo, considerá-los a 
vários ~culos de distincia. A história nao é, pois, nunca a bis· 
tória, mas a história-para (1 ). Parcial mesmo quando se proíbe 

(1) Certamente, dirlo os adeptos de Sartre. Mas toda a tentativa deste 
demomtra que, se a subjetividade da história-para-mim pode dar lugar a 
objetlvidadc da história-~ara-nós, náo se chega, entretanto, a converter o 



294 O PENSAMENTO SELVAGEM 

de o ser, ela continua a fazer parte de um todo, o que é ainda 
uma forma de parcialidade. Desde que alguém se proponha a 
escrever a história da Revolu~ao Francesa, sabe (ou deveria 
saber) que esta nao poderá ser, simultaneamente e ao mesmo 
título, a do jacobino e a do aristocrata. Por hipótese, suas res· 
pectivas totaliza~oes (cada urna das quais é anti·simétrica com 
a outra) sao igualmente verdadeiras. É preciso, pois, escolher 
entre dois partidos: seja reter principalmente urna delas, ou 
uma terceira (porque há urna infinidade delas) e renunciar a 
procurar na história urna totaliza~ao de conjunto de totaliza. 
~0es parciais; seja reconhecer a todas urna realidade igual: 
mas, apenas, para descobrir que a Revolu~ao Francesa, tal 
como falam dela, nao existiu. 

A história nao escapa, pois, a esta obriga~ao, comum a 
todo conhecimento, de utilizar um código, para analisar seu 
objeto, mesmo (e sobretudo) se é atribuído a este objeto urna 
realidade continua (1). Os caracteres distintivos do conheci· 
mento histórico nao se prendem a rnsencia de código, que é 
ilusória, mas a sua natureza particular: este código consiste 
numa cronologia. Nao há história sem datas; para conven· 
cermo-n~s disto, basta considerar como um aluno consegue 
aprender a história: ele a reduz a um corpo descarnado, do 
qual as datas formam o esqueleto. Nao foi sem motivo que 
se reagiu contra este método enfadonho, mas caindo, freqüen· 
temente, no excesso inverso. Se as datas nao sao toda a história, 
nem o mais interessante da história, elas sao aquilo na falta 
do qual a própria história desaparecería, já que toda sua origi· 

eu em nós, senlo condenando este nós a nao ser mais do que um eu de 
segunda poténcia, ele próprio hermeticamente fechado a outros nós. O 
pre~o pago aQim pela ilusao de haver superado a insolúvel antinomia 
(num tal sistemá) entre o eu e o outro, consiste na atribui910, pela cons
ciéncia histórica, da fun~ao metáfísica de Outro aos papuas. · Reduzindo 
estes ao estado de meios, bons apenas para satisfazer seu apetite filosófico, 
a rado histórica entrega-se a uma espécie de canibalismo intelectual que, 
aos olhos do etnógrafo, é muito mais revoltante do que o outro. 

(1) Neste sentido, também, pode falar-se de urna antinomia do conhe
cimento histórico: se este pretende atingir o continuo, é jmpossf vel porque 
estará condenado a urna. regressáo ao infinito; mas, para torná-lo possivel, 
é preciso quantificar os acontecimentos e, em conseqüéncia, a temporali
dade fica abolida como dimensao privilegiada do conhecimento histórico, 
porque, cada acontecimento, no momento em que é quantificado, pode 
ser tratado, para todos os fins úteis, como se fo~se o resultado de urna es
colha entre possfveis préexistentes. 
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nalidade e sua especificidade estao na apreensao da rela~ao do 
antes e do depois, que seria votada a dissolver·se se, pelo me· 
nos virtualmente, seus termos nao pudessem ser datados. 

Ora, a codificas;ao cronológica dissimula u1na natureza 
mais complexa do que se imagina, quando se concebem as datas 
da história sob a forma de urna simples série linear. Em pri
meiro lugar, urna data denota um momento numa sucessao: 
d2 está depois de d1 e antes de d3; sob este ponto de vista, a 
data funciona apenas como número ordinal. l\Ias cada data é 
também um número cardinal e, como tal, exprime urna dis· 
táncia em rela~ao as datas mais próximas. Para codificar cer
tos períodos da história, utilizan10-nos de muitas datas; e para 
outros, menos. Esta quantidade variável de datas, aplicadas a 
períodos de igual dura~ao, mede o que se poderia chamar 
pressao da história: há cronologías "quentes", que sao as das 
épocas em que numerosos acontecimentos oferecem, aos olhos 
do historiador, o caráter de elementos diferenciais. Outras, ao 
contrário, em que, para ele (se nao, certamente, para os ho
mens que as viveram ), se passaram poucas coisas, e, as vezes, 
nada. Em terceiro lugar, e sobretudo, urna data é um membro 
de u~a classe. Estas classes de datas se definem pelo caráter 
significante que cada data possui, dentro da classe, em rela~ao 
as outras datas, que também fazem parte da mesma classe, e 
pela ausencia <leste caráter significante, rom respeito as datas 
que pertencem a urna classe diferente. Assim, a data 1685 per· 
tence a urna classe de que fazem tan1bém parte as datas de 
1610, 1648, 1715; mas ela nada significa en1 rela~fio a classe 
formada pelas datas: 1.0 , 2.0 , 3.0, 4.0 milenios, e nada, tam· 
pouco, em rela~ao a classe das datas: 23 de janeiro, 17 de 
agosto, 30 de setembro, etc. 

Isto assente, em que consiste o código do historiador? 
Certamente nao e1n datas, posto que estas nao sao recorrcntes. 
Podem-se codificar mudan~as de temperatura, com o auxílio 
de algarismos, porque a leitura de um número na escala ter
mométrica evoca a volta de urna situa~ao anterior: cada vez 
que leio 0°, sei que gela e visto meu mais quente sobretudo. 
Mas, tomada em si mesma, urna data histórica nao teria sen· 
tido, já que ela nao remetería a outra coisa além de si mesma: 
se ignoro tudo dos tempos ·modernos, a data 1643 nao me en
sina nada. O código só pode, pois, consistir em classes de da· 
tas nas quais cada data significa na n1edida etn que entretém. 
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com Outras datas, rela~óes complexas de correla~áo e de opo
si(W. Cada classe se define por uma freqüéncia e pertence ao 
que se poderia chamar um corpo o.u um dominio da história. 
O conhecimento histórico procede, pois, da mesma forma que 
um aparelho de freqüéncia modulada: como o nervo, ela póe 
em código uma quantidade coritínua - e assimbólica, enquan
to tal - por freqüéncias de impulsóes, que sao proporcionais a 
suas varia~óes. Quanto a própria história, ela nao é represen
tável sob a f9rma de urna série aperiódica de que nós só co
nheceriamos um fragmento. A história é um conjunto descon
tinuo, formado de dominios de história, cada um dos quais é 
definido por urna freqüéncia própria e por urna codifica~ao 
diferencial do antes e do depois. Entre as datas que compóem 
uns e outros, a passagem nao é mais possivel, assim como nao 
o é entre números naturais e números irracionais. Mais exata
mente: as datas próprias de cada classe sao irracionais ero re-
la~ao a todas as de outras classes. · 

Nao é, portanto, apenas ilusório, mas contraditório, con
ceber o devir histórico como uro desenrolar continuo, come
~andt. numa pré-história codificada em dezenas ou ero cen
tenas <le milénios, prosseguindo na escala dos milénios, a par
tir do 4.0 ou do ·~.0, e continuando, ero seguida, sob a forma 
de urna história secular entreroeada, a vontade de cada autor, 
de peda~os da história anual, dentro do século, ou diária, den
tro do ano, se nao, mesmo, horária, dentro do dia. Tódas estas 
datas nao formam urna série: provém de espécies . diferentes. 
Para prender-nos a um único exemplo, a codifica~ao que usa
mos na pré-história nao é preliminar a que serve para a his
tória moderna e contemporinea: cada código remete a uro sis
tema de significa~óes, que é, ao menos teoricamente, aplicável 
a totalidade virtual da história humana. Os ífatos que sao 
significativos para um código, nao o sao para outro. C<>
dificados no sistema da pré-história, os episódios mais famosos 
da história moderna e contemporAnea deixam de ser pertinen
tes; salvo, talvez (e ainda, nada sabemos sobre isso) alguns 
aspectos maci~os da evolu~o demográfica, encarada na escala 
do globo, a inven~ao da máquina a vapor, a da eletricidade e 
a da energía nuclear. 

Se o código geral nao consiste em datas que se possam 
ordenar em série linear, mas ·em classes de datas, cada qual a 
fornecer um sistema de· referéncia autónoma, o caráter desean-
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tinuo e classif~tório do conhecimento histórico aparece cla
ramente. Este opera por meio de urna matriz retangular 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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................ .............. ... .. . 

em que cada linha representa classes de datas que, para esque
matizar, se podem chamar horárias, diárias, anuais, seculares, 
milenares, etc., e que formam, em si, uro conjunto descontinuo. 
Num sistema <leste tipo, a suposta continuidade histórica só 
é assegurada por meio de tra~ados fraudulentos. 

E nao é tuda. Se as lacunas internas de cada classe nao 
podem ser preenchidas pelo recurso a outras classes, nao é me
nos certo que cada classe, tomada em sua totalidade, remete 
sempre a urna outra classe, que contém a razao de urna inte
ligibilidade a que a primeira nao poderia pretender. A his
tória do século XVII é "anual", mas o século xvn, como domínio 
de história, liga-se a outra classe, que o codifica por referencia 
a séculas passados e a séculas por vir; este dominio dos tempos 
modernos toma-se, por sua vez, elemento de urna classe na qual 
aparece em correla~ao e oposi~ao com outros "tempos": idade 
média, antigüidade, época contemporanea, etc. Ora, estes di
versos dominios correspondem a histórias de poderes desiguais. 

A história biográfica e anedótica, que está bem ~mbaixo 
na escala, é urna história fraca, que nao contém em si mesma 
sua própria inteligibilidade, que lhe vero, apenas, quando é 
transportada, em bloca, para dentro de urna história mais forte 
do que ela; e esta mantém a mesma rela~ao com uma classe de 
cat~ria mais ~levada. Toda~ia, seria errado.pen~r que e.;tes 
encaixes reconsutuem progress1vamente urna h1stór1a total; por
que, o que se ganha de um lado, perde-se do outro. A história 
b.iográfica e anedótica é a menos explicativa; mas é a mais 
nea, sob o ponto de vista da informa~o, já que ela considera 
os individuos na ~ua particularidade e que detalha, para cada 
um deles, os mauzes do caráter, as sinuosidades de seus mo
tivo~, as fas~ de suas deliber~~óe.s. Esta informa~ao se esque
matiza, depo1s se apaga, depo1s Ílea abolida, quando se passa 
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a histórias cada vez mais "fortes" (1). Por conseguinte, e con
forme o nivel em que o historiador se coloca, perde em infor
ma~ao o que ganha em compreensao, ou inversamente, como se 
a lógica do concreto quisesse lembrar sua natureza lógica, mo
delando, na argila do devir, um esbo~o confuso do teorema de 
Godel. Em rela~ao a cada dominio da história a que renuncia, a 
escolha relativa do historiador só se faz entre urna história que 
ensina mais e explica menos e uma história que explica mais 
e ensina menos. E, se ele quer escapar ao dilema, seu único re
curso será sair da história: seja por baixo, se a pesquisa da in
forma~ao leva da considera~ao dos grupos a dos individuos, 
depois a suas motiva~óes, que se referem a sua história pessoal 
e a seu temperamento, isto é, a um domínio infra-histórico, 
onde reinam a psicologia e a fisiología; seja pelo alto, se a 
necessidade de compreender o incita a recolocar a história na 
pré-história e esta na evolu~ao geral dos seres organizados, que 
por sua vez, só se explica em termos de biología, de geologia, 
e, finalmente, · de cosmología. 

Mas. existe um outro meio de eludir o dilema, sem, por 
isso, destruir a história. Basta reconhecer que a história é um 
método ao qual nao corresponde um ~bjeto distinto, e, por 
conseguinte, recusar a equivalencia entre a no~ao de história 
e a de humanidade, que nos pretendem impor, com a finali
dade inconfessada de fazer, da historicidade, o último refúgio 
de um humanismo transcendental: como se, sob a única con-

(1) Cada dominio da história é circunscrito em rela~llo ao da catego· 
ria imediatamente inferior, inscrito em rela~llo ao de categoria mais ele· 
vada. Verifica-se, entlo, que cada história fraca de um dominio inscrito 
é complementar da história forte do dominio circunscrito e contraditória 
da história fraca deste mesmo dominio (enquanto ele próprio é um domf· 
nio inscrito). Cada história se acompanha, pois, de um número indeter
minado de anti-histórías, cada urna das quais é complementar das outras: 
a urna história de categoria 1, corresponde urna história de categoría 2, 
etc. O progresso do conhecimento e a cria~o de novas ciéncias se fazem 
por gera~Oes de anti-histórías, que demonstram que urna certa ordem, única 
possfvcl num plano, deixa de o ser num outro plano. A anti-história da 
Revolu~o Francesa, imaginada por Gobineau, é contraditória no plano 
em que a Revolu~o fora pensada antes dele; ela se toma logicamentc 
concebível (o que nlo significa que seja verdadeira) se nos situannos num 
novo plano, que Gobineau, aliás, escolheu desastradamente; isto é, com a 
condi~áo de passar de uma história de categoría ' 'anual", ou "secular" (e 
também polftica, social e ideológica) a urna históría de categoría "milehar", 
ou "pluri·milenar" (e também cultural e antropológica); procedimento do 
qual Gobineau nllo é o inventor e que se poderia chamar: "transforma~o 
de Boulainvilliers". 
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<li~ao de renunciar aos eu por den1ais desprovidos de consis
tencia, os homens pudessem reencontrar, no plano do nós, a 
ilusao da liberdade. 

De fato, a história nao está ligada ao ho1ne1n, nem a ne
nhum objeto particular. Ela consiste, inteiramente, no seu mé
todo, cuja experiencia prova ser ele in<lispensável para inven
tariar a integralidade dos elementos de urna estrutura qual
quer, humana ou nao-humana. Longe, pois1 de que a busca 
da inteligibilidade culmine na história como seu ponto de che
gada, é a história que serve de ponto de partida para toda 
busca de inteligibilidade. Assim como se diz de certas carreiras, 
a história leva a tudo, mas com a condi~ao de sair dela. 

Esta outra coisa a que a história remete, quando a cata de 
referencias, demonstra que o conhecimento histórico, qualquer 
que seja seu valor (que nao se pensa contes_tar), nao merece ser 
oposto a outras formas de conhecimento como urna forma 
absolutamente privilegiada. Notamos anteriormente (1) que a 
descobrimos, já enraizada no pensamento selvagem, e con1-
preendemos agora porque nele ela nao se desabrochou. O pró
prio do pensamento selvagem é ser intemporal; ele quer captar 
o mundo, ao mesmo tempo, como totalidade sincrónica e dia· 
crónica, e o conhecimento que tira parece-se com o que ofe· 
recem, de um quarto, espelhos fixos em paredes opostas e que 
se refletem um no outro (assim como os objetos colocados no 
espa~o que os separa), mas sem serem, rigorosamente, para
lelos. Urna multidao de imagens se forma simultaneamente, 
nenhuma das quais é exatamente igual as outras; cada urna 
delas, por conseguinte, só traz um conhecimento parcial 
da decora~ao e do mobiliário, mas o seu grupo se caracteriza 
por propriedades invariáveis que exprimem urna verdade. o 
pensamento selvagem aprofunda seu conhecimento com o au
xilio de imagines mundi. Constrói edifícios mentais que lhe 
facilitam o entendimento do mundo na n1edida em que se pa
recem com ele. Neste sentido, puderam definí-lo como pen
samento analógico. 

Mas, neste sentido também, ele se distingue do pensamen
to domesticado, do qual o conhecimento histórico constituí 

(1) Pp. 278-279. 
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um aspecto. A preocupa?o de continuidade que inspira este 
último, aparece, de fato, como urna manifestac;ao, na ordem 
temporal, de uro conhecimento, nao mais descontinuo e ana
lógico, mas intersticial e uniente: ero vez de duplicar os obje
tos por esquemas promovidos ao papel de objetos acrescen
tados, procura superar urna descontinuidade o~iginal, ligando 
os objetos entre si. Mas é esta razáo, inteiramente ocupada em 
reduzir as separac;aes e em dissolver as diferenc;as, que pode 
com toda exatidáo ser chamada "analítica". Por um paradoxo 
sobre o qual, recentemente, insistiram, para o pensamento mo
derno, "continuo, variabilidade, relatividade, determinismo se
guem juntos". (Auger, p. 475.) 

Opor-se-á, sem dúvida, este continuo analítico e abstrato 
ao da pra~is, tal como a vivem individuos concretos. Mas este 
seg~ndo continuo aparece derivado como o outro, já que nao 
é senaó o modo de apreensáo consciente de processos psicoló
.gicos e fisiológicos, que sao, eles próprios, descontinuos. Nao 
contestamos que a razáo se desenvolva e se transforme no campo 
prático: a forma pela qual o homem pensa traduz suas re
lac;0es como mundo e comos homens. Mas, para que a praxis 
possa viver-se como pensamento, é preciso, primeiro (num sen
tido .lógico e nao histórico) que o pensamento exista: isto é, 
que suas condic;aes iniciais sejam dadas, sob a forma de urna 
estrutura objetiva do psiquismo e do cérebro, na falta da qual 
nao haveria praxis nem pensamento. 

Quando descrevemos, portanto, o pensa1nento selvagem 
como um sistema de conceitos imersos nas imagens, nao nos 
aproximamos, absolutamente, das "robinsonadas" (Sartre, pp. 
642-648) da dialética constituinte: toda razao constituinte su
p5e urna razáo (:Onstituída. Mas, embora se conceda a Sartre 
a circularidad.e que ele invoca para dissipar o "caráter sus
peito" que se prende as primeiras etapas de sua síntese, sao 
coro efeito "robinsonadas" o que ele propóe e, desta vez, a guisa· 
de descri~ao de fenómenos, quando pretende restituir o sen
tido da permuta matrimonial, do potlatch, ou da demonstra
~ao das regras de casamento de sua tribo por um selvagem 
melanésio. · Sartre se refere, entao, a urna compreensao vivida 
na praxis dos organizadores, fórmula bizarra a que nao corres
ponde nada 9e real, exceto, talvez, a opacidade que op5e toda 
sociedade estranha ao que a considera de fora e que o incita a 
projetar sobre ela, sob a forma de atributos positivos, as la-
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cunas de sua própria observa~ao. Dois exemplos nos ajudarao 
a precisar nosso pensamento. 

Qualquer etnólogo nao pode deixar de ficar impressionado 
pela maneira comum pela qual, através do mundo, as mais 
diferentes sociedades conceptualizam os ritos de inicia~ao. Seja 
na Africa, na América, na Austrália, ou na Melanésia, estes ri
tos reproduzem o mesmo esquema; comec;a-se por "matar" 
simbolicamente os novi~os roubados a suas familias; mantidos 
escondidos na floresta, ou nos matos, lá passam pelas provas 
do além; depois di~o, eles "renascem" como membros da socie
dade . . Devolvidos a seus pais naturais, estes simulam, entáo, 
todas as fases de um novo parto e procedem a urna reeduca~ao, 
que diz respeito até aos gestos elementares da alimentac;ao, ou 
do ato de vestir-se. Seria tentador interpretar este conjunto de 
fenómenos como urna prova de que, neste estádio, o pensa
mento está completamente imerso na praxis. Mas seria ver 
as coisas peló avesso, já que é, ao contrário, a praxis científica 
que, entre nós, esvaziou as no~Oe:s de morte e de nascimento 
de tudo o que nelas nao correspondesse a simples processos 
fisiológicos, tornando-as impróprias para veicular outras signi
fica~5es. N.as sociedades de ritos de inicia~ao, o nascimento e 
a morte oferecem a matéria de urna conceptualiza~ao rica e 
variada, na medida em que um conhecimento científico, vol
tado para o rendimento prático - que lhes falta - nao des
pojou estas n~óes (e tantas outras) de considerá\'el parte de 

. um sentido que transcende a distin~ao do real e do imaginá
rio: sentido pleno, do qual nao sabemos inais que evocar o 
fantasma, na cena r~duzida da linguagem figurada. O que nos 
aparece, entao, como imersao é a marca de um· pensamento que 
leva muito simplesmente a sério as pala\'ras de que se serve, 
quando, em circunstancias semelhantes, se trata, para nós, de 
um "jogo" de palavras. 

Os tabus dos sogros oferecem a matéria de um apé>logo que 
leva a mesma conclusao por um caminho diferente. A proi
bic;ao freqüente de todo contacto físico~ ou verbal, entre paren
tes próximos parece u tao estranha aos etnólogos, que se es
for~aram em multiplicar as hipóteses explicativas, sem veri
ficar sempre se elas nao se faziam mutuamente supérfluas. 
Assim, Elkin explica a raridade do casamento com a prima pa
trilateral, ~a Austrália, pela regra de que un1 hornero, devendo 
evitar todo contacto com sua sogra, mostrar-se-á bem avisado 
se a escolher entre as mulheres que sao totalmente estranhas a 



302 O PENSAMENTO SELVAGEM 

seu próprio grupa local (ao qual pertencem as irmas de seu 
pai). A própria regra teria por finalidade impedir que urna 
mae e sua filha disputassem a af~i~ao do mesmo homem; en
fim, o tabu se teria estendido, por contamina~ao, a avó mater
na da mulher e a seu marido. Tem-se, pois, quatro interpreta
~Oes concorrentes de um fenómeno único: como fun~ao de um 
tipo de casamento, como resultado de um cálculo psicológico, 
como prote~ao contra tendencias instintivas e como produto 
de urna associa~ao por contigüidade. Todavia, o autor nao 
está ainda satisfeito, já que, a seus olhos, o tabu do sogro de
pende de urna quinta interpreta~ao: o sogro é credor do ho
mem a quem deu sua filha e o genro se sente, em rela~ao a ele, 
numa posi~ao de ·inferioridade. (Elkin 4, pp. 66-67, 117-120.) 

Contentar-nos-emos coma última interpreta~ao, que abran
ge, perfeitamente, todos os casos considerados e que torna as 
outras interpreta~óes inúteis, ao sublinhar sua ingenuidade. 
Mas por que é tao difícil colocar estes usos no seu verdadeiro 
lugar? A razao nos parece ser que os u,sos de nossa própria 
sociedade, que lhes poderíamos comparar e que ofereC"eriam 
um ponto de referencia para identificá-los, existem, entre nós, 
no estado dissociado, enquanto que, nestas sociedades exóticas, 
se apresentam sob urna forma associada, que no-los toma irre
conhecíveis. .. 

Conhecemos o tabu dos sogros, ou, ao menos, seu equiva
lente aproximado. t o que nos proíbe apostrofar os grandes 
deste mundo, e que nos impoe afastar-nos, a sua passagem. 
Todo protocolo o afirma: nao se é o primeiro a dirigir a pa
lavra ao Presidente da República, ou a rainha da Inglaterra; 
e adotamos a mesma reserva, quando circunstancias imprevistas 
criam, entre um superior e nós, condi~oes de urna vizinhan~a 
mais próxima do que o autorizaría a distancia social que nos 
separa. Ora, na maior parte das sociedades, a posi~ao de <loa
dor da mulher se acompanha de urna superioridade social {as 
vezes, também económica); a do que recebe, de urna . inferiori
d'.lde e de urna depend~ncia. Esta desigualdade dos parentes 
afins pode exprimir-se objetivamente nas institui~óes, sob a for
ma de hierarquia fluida, ou estável; ou, entao, ela se exprime 
subjetivamente no sistema das rela~oes interpessoais, por meio 
de privilégios e de proibi~óes. 

Nenhum mistério se prende, pois, a usos que a experién
cia vivida nos revela na sua interioridade. Ficamos, apenas, 
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desconcertados, por suas condi~óes constitutivas, que sao dife
rentes em cada caso. Entre nós, eles sao nítidamente isolados 
de outros usos e ligados a uma contextura nao-equívoca. Em 
compensa~ao, nas sociedades exóticas, os mesmos usos e a mes
ma contextura estao como que enviscados em outros usos e 
numa outra contextura: o dos la~os familiares, com os quais 
eles nos parecem incompatíveis. Imaginamos mal que, na in
timidade, o genro do Presidente da República veja nele o Che
fe de Estado, de preferencia ao sogro; e se o esposo da rainha 
da Inglaterra se conduz, publicamente, como o primeiro de 
seus súditos, há boas razoes para supor que, na intimidarle, 
ele seja simplesmente um marido. t um ou outro. A estra
nheza superficial do tabu dos sogros lhe vem de ser, ao mesmo 
tempo, um e outro. 

Por conseguinte, e como já verificamos no que tange as 
opera~óes do entendimento, aqui o sistema de idéias e de ati
tudes nao aparece senao encarnado. Tomado em si mesmo, 
este sistema nao oferece nada que possa desorientar o etnólogo: 
minha rela~ao com o Presidente da República consiste, exclu
sivamente, em observa~óes negativas, já que, na auséncia de 
outros la~os, nossas rela~oes eventuais sao integralmente defi
nidas pela regra de que nao lhe falarei, a menos que ele a 
isso me convide, e que me manterei a urna distancia respeitosa 
dele. Mas bastará que esta rela~ao abstrata esteja envolvida 
numa rela~ao concreta e que as atitudes próprias de cada urna 
se acumulem, para eu me ver tao enleado com minha fa
mília quanto um indígena australiano. O que nos aparece 
como maior comodidade social e como maior mobilidade 
intelectual prende-se, .pois, a que nós prefiramos operar 
com moedas avulsas, se nao mesmo com o "avulso da moeda", 
enquanto que o indígena é um entesourador lógico: sem ces
sar renova os fios, dobra, incansavelmente, sobre si mesmos, 
todos os aspectos do real, sejam físicos, sociais ou mentais. Tra
ficamos com nossas idéias; ele faz das suas um tesouro. O 
pensamento selvagem poe em prática urna filosofia da 
finitude. 

Daí, também, vem a renova~ao de interesse que ele inspira. 
Esta língua de vocabulário restrito, que sabe exprimir nao im
porta que mensagem, por combina~0es de oposi~óes entre uni
dades constitutivas, esta lógica da compreensao, para a qual os 
conteúdos sao indissociáveis da forma, esta sistemática das clas-
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ses finitas, este universo feito de significa~óes, nao nos apare· 
cem mais como os testemunhos respectivos de um tempo 

" ( ... ) em que o céu sobre a terra 
Andava e respirava num povo de de.uses;" 

e que o poeta só evoca para perguntar se deve, ou nao, ser 
deplorado. Este tempo nos é boje devolvido, gra~as a desco
berta de um universo da informa~ao, onde reinam, de novo, 
as leis do pensamento selvagem: céu também, andando sobre 
a terra de ·um povo de emissores e receptores, cujas mensagens, 
enquanto circulam, constituem objetos do mundo físico e po
dem ser captadas, ao mesmo tempo, de fora e de dentro. 

A idéia de que o universo dos primitivos (ou que se supoc 
que o sejam) consiste principalmente em mensagem nao é nova. 
Mas, até urna época recente, atribuía-se um valor negativo ao 
que, erradamente, se tomava por um caráter distintivo, co1no 
se esta diferen~a entre o universo dos primitivos e o nosso con
tivesse a explica~áo de sua inferioridade mental e tecnológica, 
quando ela os póe antes em pé de igual<lade com os modernos 
teóricos da documenta~ao (1). Era preciso que a ciencia física 
descobrisse que um universo semftntico possui todos os carac
teres de um objeto absoluto, para que se reconhecesse que a 
maneira pela qual os primitivos conceptualizam seu mundo é, 
nao apenas coerente, mas a mesma que se impoe cm presen~a 
de um objeto cuja estrutura elementar oferece a imagem de 
urna cqmplexidade descontínua. ' 

De urna só vez achava-se superada a falsa antinomia entre 
mentalidade lógica e mentalidade pré-lógica. O pensamento 
selvagem é lógico, no mesmo sentido e da mesma forma que o 
nosso, mas como o é apenas o nosso quando se aplica ao co
nhecimento de um universo a que reconhece, simultaneamen
te, propriedades físicas e propriedades semftnticas. Urna yez 

(1) O documentalista náo recusa ncm dii;cute a suhstancia das obras 
que analisa para delas tirar as unidades constitutivas de sen código, ou 
para nele adaptá-Jas, seja combinando-as entre si, seja decompondo-as cm 
unidades mais finas, se. for preciso. Ele trata, pois, os autores como deusei;, 
cujas revela~óes seriam escritas no papel, em vez de serem inscritas nos 
seres e nas coisas, oferecendo nao obstante o mesmo valor sagrado que se 
p~ende ao caráter supremamente significante que, por motivos metodoló· 
g1cos, ou ontológicos, n:lo se podcria, por hipótcsc, dispensar de reconhe· 
cer-Jhcs nos dois ca..41os. 

HISTÓRIA E DIAL.ÉTICA 305 

dissipado este mal-entendido, nao é menos verdade que, co~
trariamente a opiniao de Lévy-Bruhl, este pensamento progr1-
de ·pelas vias do entendimento, nao da afetividade; com o a~
xílio de disdn~oes e de oposi~0es, nao por confusao e paru
ci pa~ao. Se bem que o termo nao tivesse . ainda entrado em 
uso, numerosos textos de Durkheim e Mauss mostram que eles 
haviam compreendido que o pensamento dita primitivo era 
um pensamento quantificado. 

Objetar-nos-ao que urna diferen~a capital subsiste, entre o 
pensamento dos primitivos e o nosso: a teoría da informa~ao 
se interessa por mensagens, que o sao autenticamente, enquar:ito 
que os primitivos tomam, erroneamente, par mensag~ns, sim
ples manifesta~é>es do determinismo físico. Mas h~ d~as raz6es 
que retiram todo o peso a este argumento. Em pnmeiro lugar, 
a teoria da informa~ao. foi generalizada e se estende a fenó
menos que nao possuem, intr1nsecamente, o caráter de men
sagens, especialmente aos da biologia; as ilusües do totemismo 
tiveram, ao menos, a vantagem de focalizar o lugar funda
mental que pertence aos fenómenos desta ordem, na economia 
dos sistemas de classifica~ao. Tratando as propriedades sensí
veis do reino animal e do reino vegetal como se fossem ele
mentos de urna mensagem, e neles descobrindo "assinaturas" 
- portanto signos - os homens cometeram erras de atribui
~ao: o elemento significante nao era sempre aquele que eles 
acreditavam. Mas, na falta -dos instrumentos aperfei~oados, 
que lhes teriam permitido situar lá onde ele está mais freqüen
temente, isto é, no nível microscópico, eles discerniam já "co1no 
através de urna nuvem" princípios de interpreta~ao, para os 
quais foram necessárias descobertas bem recentes - telecomu
nica~oes, máquinas calculadoras e microscópio eletronicos -
para nos revelar seu valor heurístico e sua congruencia com o 
real. 

Sobretudo, pelo fato de que as 1nensagens (durante seu 
período de transmissao, em que existem objetivamente, fora 
da consciencia dos emissores e dos receptores) manifestam pro
priedades comuns entre si e · o mundo físico, resulta que, equi
vocando-se sobre os fenómenos físicos (nao absolutamente, mas 
relativamente, no nível onde eles os apreendiam) e interpre
tando-os como se fossem mensagens, os homens podiam, mes
mo assim, chegar a algumas de suas propri.edades. Para que 
urna teoria da informa~ao pudesse ser elaborada, era, sem 
dúvida, indispensávcl que se descobrisse que o universo da 



" 
306 O PENSAMENTO SELVAGEM 

informa~ao era urna parte, ou tun aspecto, do mundo natural. 
Mas a validade da passage1n das leis da natureza as da infor
ma~áo, urna vez demonstrada, implica a validade da pas· 
sagem inversa: a que, depois de 1nilenios, permite aos ho
mens aproximarem-se das leis <la natureza pelas vias da in· 
forma~ao. 

Decerto, as propriedades ace.;síveis ao pensamento se~va
gem nao sao as mes1nas que as que retem a aten~ao dos sáb1os. 
Conforme cada caso, o mundo físico é abordado por extr.:~
midades opostas: u1na supremamente concreta, outra suprema
mente abstrata; e ora sob o angulo das qualidades sensíveis, 
ora sob o das propriedades formais. 1\iias que, teoricamente 
ao menos, e se bruscas mudan~as de perspectiva nao se tivessem 
produzido, estes dois caminhos estivessem destinados a um en
contro, explica que tenham, um e outro, e independentemente 
um do outro, no tempo e no espa~o, conduzido a dois saberes 
distintos, se bem que igualmente positivos: aquele a que urna 
teoría do sensível forneceu a base, e que continua a prover a 
nossas necessidades ess~nciais, por meio dessas artes da civili· 
za~áo: agricultura, cria~áo, olaria, tecelagem, conserva~áo e 
prepara~áo de alimentos, etc., de que a época neolítica assinala 
o florescimento, e o que se situa, de pronto, no plano do in· 
teligível e do qual nasceu a ciencia contemporanea. 

Seria preciso esperar. até o meio <leste século para que os 
caminhos, tanto tempo separados, se cruzassem: o que· tem 
acesso ao mundo físico pela vereda da comunica~áo, e aquele 
de que se sabe há pouco que, pela vereda da física, chega ao 
mundo da comunica~áo. O processo todo do conhecimento . 
humano assume, assim, o caráter de um sistema fechado. É, 
portanto, permanecer ainda fiel a inspira~ao do pensamento 
selvagem, reconhecer que o espirito científico, sob sua forma 
mais moderna, terá contribuído, por um encontro que somente 
aquele póde prever, para legitimar seus princípios e para res
tabelece-lo nos seus direitos. 

12 de junho - 16 de outubro de 1961 

i\.pendice(*) 

Sobre o Amor-perfeíto silvestre (Viola tricolor L.; "Pen· 
sée des charo ps ", Erva da Trindade) : 

"Outrora, a violeta-tricolor (amor-perfeito silvestre) exa
lava um perfume mais suave que a violeta de mar~o (ou vio
leta odorante). Crescia, entao, no n1eio do trigo, que era pi
sado por todos os que a queriam colher. A violeta teve pie
dade do trigo e suplicou, humildemente, a Santíssima Trin
dade, que lhe tirasse seu perfume. Sua ora~ao foi atendida e 
é, por isso, que a chamam flor da Trindade." 

(PANZER 11, 203, citado por PER.CER, p. 151.) 

"A flor das variedades cultivadas é ornada de duas cores 
(violeta e amarelo, ou amarelo e branco), as vt!zes de tres (vio
leta, amarelo e branco amarelado) e vivamente contrasta
das ( ... ) Em alemao, amor-perfeito: Stiefmütterchen: madras
tinha. Na interpreta~áo 'popular, a suntuosa pétala, armada 
de espora, representa a madrasta (esposa, em segundas núpcias, 
do pai), as duas pétalas adjacentes, também muito coloridas, 
representam seus filhos, e as pétalas superiores (cujas cores sao 

(•) Este Ap~ndice figura na edi~1io francesa como ilustra~áo e comple
mento poéticos da idéia central do livro. 

Vem a propósito lembrar que o título da obra de Lévi-Strauss, La 
pensée sauvage, é o homónimo de urna planta silvestre que, entre n6s, é 
conhecida pelo nome de amor-perfeito, ou por seus sinónimos violeta-tri· 
color e flor-seráfica. 

A pensée (em ingl~s hearts' ease (fácil de cora~áo) e pansy) apresen
ta-se na Europa sob as formas cultivada e silvestre, a primeira derivada 
da segunda. 

Ambas nunca deixaram de sensihilizar os povos, e até mesmo o grande 
Shakespcare escreveu: 

There is pansies, that's for thoughts. (N. dos Trads.) 
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mais des botadas), os filhos do primeiro matrimonio. O folclore 
polones apresenta urna interpreta~ao simbólica um pouco dife
rente, e que merece ta~to mais atent;ao quanto leva e~ conta 
a posi~áo das sépalas, a1nda '!ue ofer:cendo um c~nte~do poé
tico tao rico como o da versao alema. A pétala 1nfenor, que 
é a mais notável, repousa, de cada lado, sobre urna sépal~ : 
é a madrasta, sentada numa poltrona. As duas pétalas ad1a
centes, ainda ricamente coloridas, repot~sam cada ·urna sobre 
urna sépala e representam os filhos do segundo casa~nto, 
cada qual provido de um assento. As duas pétalas superiores, 
cuja cór é mais desbotada, se a~iam, _lateralmente, _sobre a 
espora do cálice, que parte do m~10: sao os pobres filhos do 
primeiro matrimonio, que .se devem contentar cc;>m .um as_sento 
para dois. Wagner (In die Natur; p. ~) completa esta tnter
preta~áo. A pétala suntuosamente colorida - 1sto é, a madras
ta - deve inclinar-se para baixo, a guisa de castigo, enquanto 
que os humildes filhos do primeiro casamento (a~ pétalas su
periores) es.tao ·voltadas para-.o alto. O amor-perfe1to selvagem 
serve para preparar urna tisa.na que purifica o sangue, cha
mada tisaria da Trindade." 

(HOEFER e KR.) 

"A interpreta~ao de urna madrasta, dois irmáos ?º .seg~n
do casamento, que tem cada um seu assento, e do1s irmaos 
do primeiro matrimonio que partilham de um único assento, 
é muito antiga ( . .. ) Segundo Ascherson's Quellen, as pétalas 
simbolizam quatro irmas (duas do primeiro e duas do segu.n
do casamento ), enquanto que a madrasta corresponde a quin
ta pétala, sem par.'' 

(TREICHEL, JI olltsthümliches.) 

"Voces admiram minhas pétalas, diz a flor de violeta, mas 
considerem-nas de mais perto: seu talhe e sua ornamenta~áo 
diferem. A de baixo se espalha, é a madrasta má que se apro
pria de tudo; ela se instalou em duas cadeiras, ao mesmo tem
po, já que, como veem, há duas sépalas, sob essa grande ~
tala. A sua direita e a sua esquerda, encontram-se suas pro
prias filhas; cada urna tem o seu assento. E, ·muito longe· dela, 
veem-se as duas pétalas do alto: suas duas enteadas, que se 
acocoram, humildemente, no mesmo assento. Entao, Deus se 
apiada da sorte das enteadas abandonadas; pune a madrasta 
malvada, voltando a flor sobre seu pedúnculo: . a madrasta, 
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que se achava em cin1a, quan<lo a flor estava na boa posi~ao 
de ser vista, ficará, daí em <liante, embaixo e urna grande cor
cun<la lhe cresce nas costas; suas filhas recebe1n urna barba, 
como castigo <le seu orgulho, e esta as torna ridículas aos olhos 
<le todas as crian~as que as verao; enquanto que as enteadas 
desprezadas estao, agora, colocadas mais alto do que elas." 

(Hcrm. \VAGNER, In die Natur, p. 3; citado por 
BRANKY, Pflanzensageu.) 

"Eis por que o a1nor-prefeito se chama Syrotka (órHi). Era 
urna vez um marido, sua mulher e suas duas filhas. A mulher. 
morreu e o homem desposou, em segundas núpcias, urna outra 
mulher, qu·e teve, também, duas filhas. Ela nunca deu mais 
do que urna ca<leira a suas duas enteadas, mas deu urna a cada 
urna de suas filhas e guardava duas para seu próprio uso. 
Quando todos morreram, Sao Pedro os fez sentar da mesma 
maneira, e é o que "repro<luz" o amor-perfeito, tal como o 
vemos hoje. As duas órfas, que deviam sempre contentar-se 
com um único assento, estao <le luto e sao muito brancas, en
quanto que as filhas do segundo casamento estao enfeitadas 
de vivas cores e nao tomam luto. A madrasta, instalada nas 
suas duas cadeiras, é toda azul e vermelho, e tampouco toma 
luto." 

(Lenda da Lusácia, w. V?n SCHULENBURG, Wendisches 
Volksthum, 1882, p. 43.) 

"Um dia, sem que os país o soubessem, um irmao casou 
com sua irma (ignorando que ela era sua irma). Quando os 
dois souberam do crime involuntário que cometeram, ficaram 
com tal desgasto, que Deus teve piedade deles e os transformou 
nesta flor (o amor-perfeito), que conservou o nome de bratky 
(os irmaos)." 

(Lenda da Ucr!nia, Revista de Etnografia (em russo), 
t. Ill, 1889, p. 211 [Th. V.].) 

Se~undo RoLLAND, Flore, t. u, pp. 179·181. 
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Nascido em 1908, CLAUDE LÉVI· 
STRAuss, depois de ensinar por 
dois anos filosofia nos liceus de 
provinha da Franfa, aceita, em 
1935, o convite da Universidade 
recém·criads- de S. Paulo, para 
reger a cadeira de Socioiogia da 
Faculdade de Filosofia, Ciincias 
e Letras, qtfe também ent/Io fora 
criada. · 

Desde sua chegadá ao Brasil, 
interessa-se pela populafllo indí· 
gena do pais e procura entrar 
em contacto com ela. Fa%-se, pelo 
próprio tr~balho, progressivamen· 
te,- etnólogo, t1indo a dirigir vá· 
rias expedif6es cientlficas em 
Mato Grosso e .Amaumia meri· 
dional. 

De volta a Franfa, em 1939, é 
mobiliz.ado -e, alguns anos após 
o armistlc'io, consegue transferir· 
se aos Estados Unidos. Ensina em 
Nova York e aí escreve os seus 
primeiros livros. Com a Liberta· 
fOO da Franfa, é nomeado con· 
selheiro cultural da Embaixada 
da Franfa nos Estados Unidos, 
de onde se demite, em 1947, para 
se consagrar a seus trabalhos ci· 
entíficos, primeiro no Museu do 
Homem, depois na Escola de .Al· 
tos Estudos. ~, desde 1959, o 
titular da cátedra de .Antropolo· 
gia no College de France. 
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