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Nota sobre a grafia 

O som representado por r indica vogal alla, central, que se 
aproxima da vogal inglesa na palavra firsl 

O som representado por x é semelhante a consoante portuguesa em chá. 
Antes e depois de i, transforma-se em xy, o mesmo ocorrendo com k e g. 

Os nomes pessoais foram substituídos por pseudonimos, exceto 
aqueles que sao pronunciados publicamente. 

lntrodu~áo 

O Avesso da Etnografia 

Ele folheou as anota~6es mais uma vez. Como é que iría dar 
vida a essas figuras, cuja existencia mesma reduzia-se tantas 
vezes a um nom.e, a um único detalhe, a um acontecimento ou 
a um simples e/o numa cadeia que se estendia ao passado ... ? 

M. Jackson,Barawa and the Ways Birds Fly in the Sky 

Dezesseis anos depois de ter tenninado minha tese de doutorado, decidi 
embarcar na aventura intelectual de reescreve-la. Por que nao a publiquei 
antes e por que senti agora a necessidade de fazer urna drástica reestrutura~ao 
no texto original nao sao perguntas de resposta fácil e rápida. Elas 
enveredam por paisagens profissionais e existenciais que vao muito além de 
urna simples decisao editorial. 

A feitura da tese, no ano de 1971, foi eivada de mágoas e frustracaes 
nao só por falta de estímulo na orientacao, mas porque nao .tive o vagar e 
ócio necessários para deter-me em prolongadas reflexües sobre um material 
etnográfico extremamente complexo. Acabei escrevendo-a cm dois meses e 
meio, defendí-a ~inda em forma preliminar e, do ambiente escolar da 
Universidade de Wisconsin, partí as pressas para o Museo Nacional do Rio 
de Janciro, onde tinha um ano de contrato para lecionar no programa de pós-
gradua~ao em Antropología Social. . 

Por sua vez, o estilo teórico da época, privilegiando a análise 
descamada de sistemas sociais como se nao fossem vividos por gente de. tres 
dimensoes, tolheu toda e qualquer possibilidade de eu ir buscar numa 
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lin~u~ge~ ~temativa os canais de expressao que dessem conta de maneira 
~a1s 1ntehg1vel de um elenco de dados etnográficos que f ugia aos e anones 
:igentcs sobre como se comportara sistemas de relac0es em sociedades 
1ndíg~nas da ~é~ica do Sul. Resultado: um trabalho duro, árido e pouco 
con;1ncent_e. A guisa de amostra, cito um pequeno trecho do original, já. que 
~ hng~a. inglesa parece acentuar ainda mais a preocupa~ao com a 
1mparc1ahdade, gerando um tom distante e impessoal, principalmente, nos 
estudos de parentesco: 

Alth?ugh. the two-section system is expressed in the 
relat1onsh1p termi~ology as well as in the ideal marriage 
pattern a~ verbahzed by the Sanumá, it is not closely 
o~served in actual fact. We find that in reality marriages 
w1th one's own kin relatives seem to occur often enough 
to s~ggest that ~e characterization of the society as a two
secuon system 1s a model based on jural rules rather than 
on its statistical norm (Ramos 1972: 159-160). 

Mesmo assim, a análise central da tese ainda se sustenta e continua a 
ser o b~luarte do meu entendimento sobre o sistema social Sanumá. Foi 
construida com dados levantados durante 23 meses; de mar\:O de 1968 a 
s~tembro de ~ 970, do~ quais dezoito foram ininterruptos no campo. Depois 
d1sso, fiz ma1s duas v1agens: dois meses em 1973 e outros ·dois meses em 
1974, desta última vez para coletar material sobre as rela~oos intertribais 
envolvendo os Sanumá e seus vizinhos Caribe, os Maiongong. Essas idas a 
campo renderam vários artigos e um livro, mas a minha relutancia em 
explorar mais intensamente o sistema social Sanumá continuou. 

~~ ~odos estes anos fui amadurecendo quase subliminarmente a 
~xpen~nc1a de campo. Como num demorado cozimento em que os 
1ngred1~ntes díspares se combinam como tempero para produzir um sabor 
~on1oso e todo próprio, mantive meus dados etnográficos como que cm 
1nfu~~? mental até ao ponto de serem, ou servidos, ou perdidos. O que 
pre~1p1tou tal ~nto oeste momento é um desses imponderáveis sobre os 
qua1s se podena conjeturar, psicanalisar ou até seguir a receita Zande em 
reverso, pois o que precisa explica~o aquí nao é um infonúnio mas um 
aceno. Scm ~úvida, nao se deve a um fator único e espetacular, ~as a urna 
sobr~dete~m1na~ao, a um conjunto heterogeneo de circunstancias externas e 
de d1spos1~oes internas trazidas a tona por longas conversas com Bruce 
Albert e Ken Taylor, dois yanomamólogos empenhados -em extrair de mim 
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o "livro Sanumá" há tanto prometido. Fosse bruxaria branca - se é que há -
ou persuasao, o fato é que se deflagrou, quase que apesar de mim, um 
processo mental e emocional bastante eficaz, embora nem sempre indolor. 
Retomar os diários de campo, os registros de entrevistas, fotos, fichas e 
outros momentos congelados de um ~o muito especial da minha história 
de vida foi como abrir um flanco desprotegido a nostalgia, a consciencia de 
que o que foi nunca mais se repetirá. Eu mudei, os Sanumá também e, a 
mais imponente de todas as mudancas, o cerco da invasAo de milhares de 
garimpeiros aperta-se cada vez mais em volta deles. 

No processo de reescrever o material da tese de doutorado, muitas vezes 
flagrava-me absorta por horas nos diários de campo com a desculpa de catar 
urna migalha qualquer de informa~o que viesse como detalhe estratégico 
esclarecer algum ponto da análise. O misto de prazer e angústia que essa 
volta imaginária ao campo precipitava punha-me paralisada ante o texto a 
ser escrito. E mesmo que nao houvesse urna proibi~o oficial do governo 
brasileiro ao meu retomo, o que atualmente ocorre, e eu pude"sse novamente 
morar nas aldeias Sanumá, o que seria reencontrar pessoas distantes há 15 
anos, enfrentar ausencias por morte, constatar a metamorfose de criancas em 
gente madura, registrar influencias externas que mudam aqueta face cultural 
que me ficou tao familiar? Essa ambigüidade da n1emória, esse estar lá sem 
se estar lá, f oi o refrao que acompanhou os oito meses que levei para 
orquestrar a primeira parte do livro. 

A minha experiencia de campo, na trilha da proverbial expectativa dos 
etnógrafos, foi verdadeiramente urna iniciacao com todas as ansiedades e 
descobertas que a acompanham. Sem receio de cair em exageras de sabor 
romantico-heróico, posso dizer que ·ela me causou consideráveis 
reverberac0es existenciais. Vinte e sete meses exposta a um bombardeio de 
alteridade das mais drásticas foi adose inevitável para eu abandonar uns 
poucos hábitos mentais, redimensionar outros tantos e adquirir alguns 
novos. Com os Sanumá aprendí a admirar - embora nem sempre a imitar -
a sabedoria da relativizacao de verdades e mentiras; a paciencia de se lidar 
com crianc;as nos seus piores humores;-a capacidade de direcionar a raiva 
unicamente para o objeto que a provocou e continuar de bem com o resto do 
mundo; a esfuziante alegria de viver e o inesgotável gosto pelo drama. 
Como num espelho, vi refletida neles a minha própria imagem de 
intransigencia face a expectativas frustradas, de impaciencia com ritmos 
lentos, de irritabilidade com a falta de sossego, de espanto com minhas 
próprias dúvidas sobre as minhas próprias reac;0es. Tive inveja das 
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garotinhas que, ainda tao incompletas culturalmente, já transitavam a 
vontade naquele meio: donas da situa~o. desenvoltas e em casa, fazendo 
com que eu me percebesse um mero fragmento de gente. Nao é a toa que 
sanima dfbf, "seres humanos", s00 eles e só eles! 

Desci ao fundo do p~o da humildade e de lá emergí aos poucos, 
apreciando imensamente a sutileza dos Sanumá. Engoli em seco quando 
confessaram terem-me dito meias verdades meses antes porque, se me 
tivessem dito tudo, eu noo teria entendido nada. Inflei de orgulho quando me 
elogiaram o progresso na fluencia da língua, comparando-me a um 
menininho de cinco anos. 

Mas, ndo há dúvida, estes angulos e perspectivas da experiencia 
etnográfica só se fazem visíveis totalmente porque estao distantes. Na época 
da pesquisa, meu maior desejo era sair de lá, voltar para casa, fugir do 
exagero de convívio, compensar-me das privac0es físicas que a falta de 
chuveiro quente e de água geladinha simbolizavam. 

No entanto, é daí que vem os ditos dados etnográficos; dados que 
tomam cores e sabores diferentes se forem trabalhados como matéria-prima 
"verde", recém-colhida e ainda rígida com a aspere:za do imediato, ou como 
testemunhos sazonados de atos e falas que voo-se sedimentando num lento e 
contínuo processo de compreensao. É isto que nos leva a ponderar sobre a 
natureza desses dados etnográficos, obtidos a duras penas emocionais, 
envoltos em mcmórias boas e más, sujeitos a sublimacoos, supressücs e 
reinterpretacoos aparentemente inexplicáveis. Nao é porque sao "dados" que 
eles sno sempre "recebidos'\ se nao se está pronto para recebe-los. Desde 
1968, minhas notas de campo contem 'informacoos preciosas sobre política, 
vida e morte, puberdade, entre outras coisas. No entanto, por mais que as 
encarasse, elas pouco me disseram até que, munida de um novo interesse 
teórico, eu "recebi" a mensagem desses "dados". Algo semelhante é descrito 
por Renato Rosaldo ( 1980) a respeito da enxurrada de depoimentos 
aparentemente sem interesse que lhe impingiiam os Ilongots e que acabaram 
transformados no ponto central de sua etnografía. 

O meu grande problema com os dados sobre a organizacao social 
Sanumá foi primeiro entender o que estavam dizendo e depois transmitir o 
que me diziam, especialmente com relacao a um aspecto inesperado, nada 
ortodoxo e quase etéreo: o terem as linhagens urna vida tao tenue que nem 
conseguem reter cm seu bojo todos os homens e mulheres da sociedade. Que 
linhagens enHlo eram essas que nao se encaixavam nas expectativas 
antropológicas? Que leitura tinha eu feito dos "dados" de modo a torná-los 
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tao refratários ao bom senso etnológico? Ainda por cima, insistir, como eu 
havia feíto na tese de 1972, em falar de descendencia e linhagens no 
continente etnográfico sol-americano passara a ser visto como antiquado e 
curto em sofistica~oo teórica. É que já na segunda metade dos anos 70, os 
sul-americanistas lutavam por sua descolonizacao conceitual, declarando 
independencia de influencias notadamente africanistas. 

Atravessando esse período de turbulencia, deixei de molho meus dados 
de organizacao social Sanumá sem, contudo, abdicar da percepeao original 
que eu continuava a manter sobre ela. Ao longo dos anos, essa organizacao, 
indomável megera de maneiras recalcitrantes a compreensao, com~ou a ser 
domesticada até que os seus contornos incertos e fragmentados se resolveram 
numa configura~ao inteligível. Precisei incursionar pelos meandros auto
conscientes da antropología reflexiva para deslocar o eixo da análise do 
esqueleto para o sangue e a carne da etnografía. O meu vivido passou a ter 
tanto ou mais espa~o no texto do que o meu pensado. A sociedade deixou de 
ser apenas urna desculpa para demonsttar modelos. Os Sanumá voltaram a 
ser gente, como sempre o foram na envolvente experiencia do campo. O 
resultado dessa transformacao está nos cinco capítulos que compüem a 
primeira parte do livro. 

Por ser feíto de fragmentos do tempo, juntando o longo período dos 23 
meses iniciais entre mar~o de 1968 e setembro de 1970, dois meses em 
1973 e outros dois em 1974, para, finalmente, ser reescrito em 1988/89, o 
texto oscila entre a sincronía e a diacronía. Ao exercitar a memória, tive 
momentos de congelá-lo num relato radiográfico e outros momentos em que 
o devir de 20 anos assumiu um tom impositivo. Urna conseqüencia dessa 
alternancia entre telescópio e cronómetro é que os tempos da narrativa 
resvalam em inconsistencias que nao conseguí controlar totalmente; ora falo 
no passado, ora no presente. Quando me transporto aos quase dois anos da 
primeira vivencia comos Sanumá, é como se o tempo se comprimissc e cu 
ainda estivesse lá e nada houvesse mudado. Aí, o tempo do verbo é o 
presente. Mas, quando me desloco para o aquí e agora e vejo quantas coisas 
se transformaram, assumo o devir e emerge o tempo passado do verbo. Por 
exemplo, muitas situacües concretas sao descritas no presente, mas já as 
idades das pessoas tendero a ser relativizadas. Alguém que era adolescente em 
1968 ou em 1974 é agora pai ou mae de família. Em casos assim, evitei o 
fazer de conta do presente congelado e recorrí a frases do tipo: "Fulano que 
em 1974 estava na fase pré-púbere ... " 
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Ainda mais complicado f oi negociar as atuali?.a~s de 1989, sem que 
eu tivesse voltado ao campo. Esses dados recentes foram coletados 
indiretamente, em Boa Vista, em entrevistas com Donald Borgman, 
missionário da Mi~o Evangélica da Amazónia (MEV A) que opera na área 
desde os anos 60. Sendo dados de segunda mao, eles nao tem o mesmo 
caráter dos outros e, no entanto, vem juntar-se a eles para esclarecer 
tendencias, refutar possibilidades ou dar urna nova perspectiva a análise 
anterior. Decidí, entao, manter o corpo do texto no registro dos seis anos de 
pesquisa, entre 1968 e 1974, e apresentar as infonna~Oes de 1989 em notas 
de pé de página. O efeito é como o de um contraponto: tempos diferentes 
mas simultaneos reportando-se a urna mesma narrativa. Se eu estivesse 
escrevendo cm Sanumá é possível que essa dificuldade nao existisse, dada a 
1Ua minuciosa grada~ao de a~ües e tempos verbais. Em portugues esse 
problema talvez seja insuperável, só podendo ser contornado com recursos 
retóricos permitidos a literatura, mas negados a urna disciplina que dizem ser 
"positiva". Para sair do impasse, optei pela maneira mais imediata de 
simplesmente alertar o leitor para a alternancia dos tempos presente e 
passado; minha única justificativa é que o exercício da memória e da 
retrospec~o tem raroes que a razao realista desconhece. 

* * * 
Sei que nao é possível nem a mim nem, creio, a ninguém transmitir 

ao leitor a totalidade do que é urna experiencia etnográfica de campo. Urna 
boa parte dessa experiencia transmuta-se em impressOes subliminares, 
algumas coisas sao sumariamente suprimidas da memória, outras tantas 
ainda apelam para os sentidos de tal maneira que fogem a capacidade da 
expressao escrita. Por outro lado, tentar comprimir um cotidiano de 27 
meses em algumas páginas é desafiar todas as leis da física e do bom senso. 
Portanto, é preciso selecionar. Para este propósito, neste momento, optei 
por fixar-me, nao tanto numa descri~o do dia-a-dia nas aldeias, mas em 
certos aspectos da convivencia comos Sanumá que julgo mais interessantes 
para trazer a tona o sabor do nosso encontro etnográfico. 

I • • • 

A ansiedade pré-campo que ataca em diversos graus e maneiras a todos 
os etnólogos, transfonnou-se numa paralisante enxaqueca quando pisei o 
chao de Auaris, na pista de pouso que serve a missao da MEV A. Deixei-me 
coitduzir por Ken Taylor, meu companheiro de campo e de vida, para a rede 
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mais próxima, na casa de hóspedes dos missionários, como que envolta 
numa névoa que me protegía de dezenas de olhares e quase outras tantas 
maos que buscavam inform~Oes tácteis sobre quem eu era. Os missionários 
estavam ausentes, os índios eram todos nossos. Pior ainda, éramos todos 
dos índios. 

A curiosidade das primeiras horas, naturalmente, diminuiu com o 
passar dos meses, mas nunca chegou a desaparecer de todo. Sempre vinha 
algum visitante para nos observar, dando aos nossos vizinhos a oportunidade 
de nos exibir com conhecimento de causa, declamando hábitos, posses e 
humores pelos quais nos definiam. Nunca fomos "adotados", nunca 
deixamos de ser setenabi drbr. "brancos". Isso tinha desvantagens, mas 
também, como toda dialética que se preza, suas vantagens. Se, como 
eternamente estrangeiros, estávamos sempre virtualmente na berlinda, por 
outro lado, podíamos, sem ofender bríos relativistas de ninguém, apelar para 
o conveniente fato de sennos tiko dibi, "outros", quando queríamos man ter 
distancia tanto física como cultural e, principalmente, psicológica, de 
nossos hospedeiros. Por exemplo, as ilossas refeicOes, que durante meses 
foram feitas como que num palco aberto a urna platéia sedenta de comédi~ 
passaram a ser resguardadas de tanta publicidade quando evocamos a fórmula 
mágica tiko dibf: por sennos "outros", "diferentes", ternos hábitos próprios 
que queremos ter só para nós; portanto, voltem mais tarde. 

Com o retorno dos missionários a Auaris, revelou-se urna faceta 
engenhosa dos Sanumá que, afinal, estAo longe de aceitarem inertes a 
presen~a branca que lhes é imposta. Explorando as diferen~s entre nós e os 
missionários, eles tiravam, ou pelo menos tentavam tirar, o máximo de 
proveito de ambos os lados. Nas freqüentes ondas de barganha por objetos 
manufaturados, urna das fórmulas mais usadas era cotejar branco contra 
branco, declarando que o outro era sempre melhor, mais generoso, pronto 
para agradá-los. Aos missionários que resistiam a urna transacao arrojada 
diziam que nós, os antropólogos, é que éramos bons; a nós vinham elogiar a 
magnanimidade dos missionários, declarando-nos umi, "mesquinhos", 
"sovinas". Essas acusa~Oes, nunca levadas a sério, nem proferidas como 
ofensas irreversíveis, apelam, entretanto, para um dos valores mais caros aos 
Sanumá. Ser sovina é ser anti-social, é negar a inviolável reciprocidade que 
rege o ideal das relaeoes entre as pessoas e cuja quebra pode precipitar 
acusacOes de feiti~aria ou, no mínimo, maus eflúvios. 

Os Sanumá sao grandes apreciadores do que sai das fábricas do 
Ocidente. Dentre os bens manufaturados, imperam as mi~angas, de 
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preferencia brancas, vermelhas e azuis. Sao medida de troca e até de 
sentimentos. Quando voltei a Auaris em 1973 e 1974, em meio as 
manifesta~Oes de boas-vindas, urna mulher declarou-me a grande saudade que 
tinha sentido, mostrou por mímica como havia chorado a minha ausencia; 
coroou sua demonstracao estendendo-me a mao e cobrando micangas em 
troca de tanta afetividade. Minha r~ao imediata, como a de qualquer outro 
ocidental que pretende man ter amigos, amigos, negócios a parte, f oi a de 
desacreditar sumariamente de tudo aquilo como encena~o para arrancar de 
mim as mi~angas. Em retrospecto, e depois de muito pensar sobre 
aparencias e subjacencias aqui e lá, cheguei a conclusao de que, justamente 
ao contrário do nosso ethos que cultiva o sentimento "desinteressado", 
aqueta mulher Sanumá lan~ara mao do que lhe era mais precioso para 
convencer-me de que, realmente, ela se regozijava com o meu retorno. 

De maneira semelhante, aprendi a redimensionar, ou melhor, a traduzir 
culturalmente, e nao literalmente, a expressao iba de pio, "eu quero isso", 
quando alguém, geralmente crianca, parecía cobicar algo que eu tinha, fosse 
roupa, utensílio ou outra coisa qualquer. Como quase nunca havia 
insistencia depois do pedido negado ou simplesmente ignorado, acabci por 
tomar esses "pedidos" como formas de exprimir elogio, como se dissessem: 
"é tao bonito que eu quero para mim". Entre nós, em situac0es semelhantes, 
em vez de omitirmos a primeira parte da frase, como fazem os Sanumá ao 
acentuarem apenas a segunda, silenciamos sobre a segunda e só enfatizamos 
a primeira. Tudo em nome do relativismo cultural. 

Nao posso dizer que a nossa aceitacao pelos Sanumá fosse motivada 
apenas pelos bens que carregávamos como passaporte etnográfico. Urna 
convivencia tao próxima e tao longa gera sempre sua própria dinamica 
emocional. Mas, sem dúvida, a nossa bagagem de facas, pano, panelas, 
micangas, etc., contribuiu muito para que fóssemos estrangeiros bem
vindos. Quando, numa tentativa de em Roma f azer como os romanos, Ken 
rcsolveu produzir a nossa própria lenha, a reacao foi surprccndcnte: em vez 
de aprova~ao, os Sanumá franziram a testa. Estávamos tirando deles um 
canal de troca importante. Nossa auto-suficiencia energética parou aí. 

Como praticamente tu do no trabalho de campo, es se f oi mais um 
exemplo das relacaes negociadas que permeiam o convívio no contexto 
etnográfico, sem, insisto, reduzir essas rela~oes a meros jogos de 
oportunismo. A dimensao pessoal de seres humanos interagindo com outros 
seres humanos nunca deixou de existir com todas as nuances que dif erenciam 
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personalidades: há aqueles de quem gostamos, aqueles que preferimos manter 
a distancia e aqueles que nos sao apenas indiferentes. 

Nesse sentido, estar no campo enquanto casal mostrou-nos como é 
distinta a disposi~ao das mulheres e a dos homens Sanumá na sua 
convivencia, pelo menos, com forasteiros como nós. Enquanto Ken teve que 
passar por fases de enfrentar a co~a de bravado de certos homens de quem 
coletava dados, eu, que trabalhei muito mais intensamente com mulheres, 
sempre desfrutei da tranqüilidade, bom humor e receptividade da grande 
maioria delas. Nao tendo nada a provar além de serem elas mesmas, as 
mulheres representam o lado afável, sereno e confiante da vida Sanumá. Já 
os homens, carregando o ónus de terem que mostrar servi~o na ca~a, no 
xamanismo, nos rituais de recePCao, armaram para si próprios ciladas 
existenciais que os levam a competicoes implícitas e explícitas com 
ocasionais duelos e bastante ansiedade. Mas. nem a homcns nem a mulhercs 
falta o gosto pelo drama e o senso de humor. 

Foi por causa desse senso de humor. as vezes em excesso, que nos 
decidimos pela estratégia das entrevistas solitárias com urna pessoa de cada 
vez. Sempre que tentamos urna conversa generalizada sobre algum assunto 
em que, obviamente, éramos aprendizes, a coisa descambava para a pilhéria, 
numa enfiada de anedotas, chistes, trocadilhos que diziam bastante sobre as 
habilidades cómicas dos participantes, mas muito pouco sobre o assunto que 
queríamos discutir. Nas duas aldeias onde vivcmos, tínhamos um abrigo, do 
tipo tapiri, para entrevistas. As sess0es com os entrevistados passaram a 
fazer parte da rotina dessas aldeias e todos entenderam o seu propósito, senao 
antropológico, ao menos estratégico. Geralmente, éramos nós que 
convidávamos as pessoas a vir falar no tapiri, mas várias outras se 
prontificaram, de modo a captar também aquela fonte de troca de bens. 
Poucas entrevistas. duraram mais que duas horas de cada vez, mas com as 
pessoas que mais informac0es tinham a dar repetiram-se muitas vezes esses 
encontros a dois. O mais, cada minuto na aldeia ou em viagem com os 
Sanumá gerava "dados" dos mais diversos e, com freqüencia, fez emergir 
novos temas para serem aprofundados nas entrevistas. 

V ale aqui um comentário sobre estilos de trabalho de campo. Na dé.cada 
de 60, era comum o culto a imagem do etnógrafo mimético, isto é, aqucle 
que procurava diluir-se entre os nativos, participando em todas as atividades 
que lhes pudesscm ser cabíveis: mulheres antropólogas matavam-se de 
cansaco carregando pesadíssimas cestas de mandioca; borneos antropólogos 
entravam em pane emocional pelo ef cito de alucinógenos, tu do em no me da 
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mística da observa~ao participante. Nik> me surpreendeu, portanto, que Ken e 
eu fóssemos severamente criticados durante urna palestra que demos na 
Universidade de Durham, na Inglaterra, quando vieram a baila OS nosSOS· 
conspícuos tapiris de entrevista. Como poderíamos nós pretender conhe.cer 
aquela sociedade, se nos valíamos da formalidade de entrevistas a dois, em 
vez de nos atirarmos a faina da r~a, as canseiras da ca~a, aos seroos do 
xamanismo, etc., etc.? Foram evocadas as condutas exemplares de devotados 
etnógrafos estoicamente going native, como demonstra~ao irrefutável da 
maneira correta de se fazer pesquisa de campo. Nao se discutiu a 
possibilidade nada desprezível de que rotinas assim estafantes acabem por 
embotar a curiosidade etnográfica. 

Mas, como tudo que se transforma perde o sabor de absoluto, também 
o estilo de campo tomou novos rumos. Entre a completa imersao e a distan
cia total, há espa~ para alternativas. Os antropólogos que fizeram pesquisa 
nos anos 70, a julgar pelos exemplos que conh~o (especialmente Bruce 
Albert e Eduardo Viveiros de Castro), deixaram de lado essa ansia mimética 
e assumiram o fato de que, afinal, estavam lá para fazer perguntas e mais 
perguntas e nao para imitar desajeitadamente os movimentos dos índios. En
volvendo-se em algumas coisas e distanciando-se em outras, o etnógrafo 
pode buscar o entendimento do outro, sem em nenhum momento abdicar do 
que ele é. Na verdade, desconfio que os Y anomami achariam mesmo ridícula 
urna tentativa nossa de nos tomarmos nativos, passando pelo que nao 
somos. 

Por estranho que par~, os estilos de constru~ao dos textos etnográ
ficos sao muitas vezes o inverso das práticas de campo: os miméticos 

1 
acabaram escrevendo monografías extremamente distanciadas e impessoais, 
privilegiando quase exclusivamente abordagens de análise mais apropriadas a 
formaliza~ao (ver, por exemplo, os livros de Christine e Stephen Hugh
Jones 1979); em contraste, os etnógrafos assumidos produziram textos 
muito mais interativos e interpretativos, mesmo quando inspirados por 
recursos analíticos f ormais, como o estruturalismo. 

No meu caso específico, acabei ficando com o estilo de campo dos 
anos 70 e com a retórica profissional dos anos 60. Nada disso, porém, 
rctlete a intensidade da intera~oo que cada antropólogo tem, enquanto ser 
humano, com aqueles com quem convive por meses a fío, em nome da 
profissao, mas no espírito da vivencia existencial. 
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• • • 
A partir de que experiencias é feíto um texto etnográfico? O que ocorre 

no ~po, no .ato mesmo de captar a informar;ao fugidia, insinuando-se no 
nosso 1nconsc1en.te ou ficando explícito na consciencia, nem sempre passa 
para. o te~to ~scnto; de fato, raramente o faz. No entanto, por trás de cada 
anáhse fna e 1mpessoal da produ~o etnológica mais corrente estik> situ~ 
quase sempre trespassadas de em~ de vários tipos, muitas vezes servindo 
?e ~~pu_lso a ap~ofundamentos ou a novas indaga~oos, mas que ficam 
1nv1s1ve1s . ao le1t~r por razoes que vao desde decoro a exigencias 
metodológ1~. Ass1m, aquele momento sensível que servio de centeltia para 
urna postenor elabo~ao antropológica acaba, quando muito, enterrado no 
recess~ dos diários de campo. Mas, pode ser que revelar as condi~oos 
pessoa1s no levantamento de certos dados acabe ajudando a entender por que 
o texto tomou aquele rumo e nao outro. Há, por exemplo, aqueles escritos 
que sao frutos de longa e penosa disciplina, tanto do etnógrafo como do 
?~~grafado, amarrados a urna problemática específica e dirigidos aos 
1n1c1ados da profissao. Em contraste, há outros textos cuja origem foi puro 
golpe do acaso, como sao os capítulos 8, ttComo se Ganha um Nome" e 9 
"U m Boato no Palco Interétnico". ' • 
. . Confesso que fui atraída aos nomes pessoais Sanumá por sabe-los 

s1gil~sos, noma típica atitude de saborear o proverbial fruto proibido. O que 
eu n~o esperava era encontrar um subtexto tao imprevisto quanto o "fazer o 
cóccix ~lo nome". A minha estranheza foi tao grande quando pela primeira 
vez ou:~ essa expressao, que provoquei na minha interlocutora, a paciencia 
person1f1cada, um acesso de repeticües em tom de voz e grau de exaspe~o 
ca~ ~ez mais altos, como se o meu problema de compre.ensao fosse apenas 
acusllco. Perplexa ao ponto de nem saber como articular perguntas 
coerentes, f u1 tateando pelo assunto até, várias conversas mais tarde, 
come~ a se delinear na minha mente o sentido desse tlfazer 0 cóccixtl. A 
cada expressao minha de absoluta opacidade de entendimento a mulher . . ' 
sorna, .reurava o tabaco da boca, suspira va com um complacen te minaga! ( é 
o ~egu1nte!) e, com gestos e mais palavras, tentava penetrar na muralha da 
m1nha estupidez. Minhas lembrancas dessa fase, por volta de 1969, trazem 
?e novo a expressao divertida no rosto da infonnante e o meu sentimento de 
incompetencia e embara~o por nao entender do que se tratava. ·O assunto 
esta va tao f ora do meu programa de pesquisa e tao long e do que eu havia Iido 
que foi preciso um esforco concentrado para me fazer ver o que estava lá 
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gritando para ser visto. As peripécias da descoberta desse ritual de nomina~ 
nao constam do produto final escrito primeiramente como artigo e publicado 
em 1974 na revista norte-americana Ethnology. É enorme a distancia entre a 
vivencia das muitas horas sentada a sós com aqueta mulher e com várias 
outras pessoas esmiu~ando o "fazer o cóccix" e o trabalho acabado, limpo 
das incertezas, reticencias e contradi~Oes que salpicam o processo de coleta de 
dados. Mas a minha perplexidade diante do assunto foi o principal motor 
para o esfor~o que investi em tentar compreender o que ele representava, nno 
apenas enquanto mecanismo de nomina~ao, mas também nas rela~éks entre 
homens, natureza e espíritos, que sao exploradas também no capítulo 5. 

Já no "Boato", tudo que precisei fazer foi, quase que literalmente, deitar 
na rede e assistir ao desenrolar de um drama, improvisado mas nem tanto, 
que acabou revelando climensoos escondidas ou pouco declaradas das rela~s 
dos Sanumá com seus vizinhos Maiongong e das imagens que constroem 
sobre os brancos e o mundo exterior. A facilidade com que as informa~Oes 
me chegavam - as pessoas vinham a mim pór-me a par dos últimos 
acréscimos a um boato que levou dois meses para ser construído - refletiu-se 
na agilidade que senti ao escrever o artigo, também publicado em ingles, em 
1979, na revista venezuelana Antropológica e em portugues, em 1980, no 
livro Hierarquía e Simbiose. Aí nao houve perplexidades expostas a 
informantes solitários. Foi um assunto público e notório do início ao fim, 
envolvendo gente Sanumá, Maiongong, missionários presentes e ausentes, 
brancos hipotéticos e as antropólogas do momento, eu e minha assistente, 
Ana Gita de Oliveira. Todos nós, querendo ou nao, fomos envolvidos e 
contribuímos, direta ou indiretamente, para a gesta~ao desse interessante 
monstro da retórica intertribal. O artigo original foi elaborado em parte sob 
inspira~ao levi-straussiana da análise de mitos, mas afasta-se dela por sua 
enfase no processo mais do que na estrutura e por nao perder de vista o 
indivíduo, mesmo querendo alcan~ar o coletivo. Acabei por reescreve-lo a 
imagem de urna ~a teatral, aproveitando a deixa já contida na vers!lo 
anterior, quando chamo a aten~ao para o gosto Sanumá pelo drama. Tal 
ousaclia, forado meu horizonte em 1974, quando originalmente o escrevi, só 
agora me dispus a assumi-la. 

A segunda parte do livro apresenta artigos, todos já antes publicados, 
que, de angulos diferentes, real~am o importante papel dos nomes como 
articuladores de esferas sociais ligadas a descendencia, a identidade social e 
indivídual, a diferencia~ao entre afins e consangüíneos e a cren~s que unem 
homens, animais e espíritos. Os dois primeiros, capítulo 6, "Tecnonímia", 
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e capítulo 7, "Nome Para Que Te Quero", f oram originalmente publicados 
no Anuário Antropol6gicol76 e 77, (o primeiro, com o título "Personal 
Names and Social Classification in Sanumá (Y anoama) Society", apareceu 
na coletanea organizada por Browman e Schwarz 1979). Mesmo depois da 
revisao que acabo de fazer, principalmente na linguagem, sao típicos 
representantes de urna fase da minha trajetória profissional que privilegiava o 
rigor antropológico em prejuízo de wna busca mais voltada a comprecnsao 
da intersubjetividade. Os nomes pessoais sao tratados como instrumentos 
que ajudam a dissecar o social e o seu aspecto de expressao individual é 
abordado de maneira acessória, apenas para contextualizar o sociológico. 
Esses capítulos representam como que urna saída de escape que permitiram 
afastar-me dos estudos de parentesco tradicionais. Comum aos tres artigos da 
Parte 11 é o reconhecimento de que os Sanumá emitem conceitos e 
constroem idiomas sociais com a própria a~ao, isto é, por meio de várias 
facetas dos processos de nomina~ao que tero a seu dispor. 

A terceira parte, também composta de artigas publicados, explora a 
interface entre os Sanumá e os nao-Sanumá, especialmente com seus 
vizinhos Maiongong e com os brancas. Além das ramificac;ües do boato 
(capítulo 9) sobre a suposta morte de homens Sanumá e Maiongong cm sua 
viagem para a cidade dos brancas, no capítulo 1 O, "Os Outros dos Sanumá", 
a análise é sublinhada por urna preocupa~ao política com o sentido 
ontológico do ser "índio". O contraste entre as categorías étnicas definidas 
pelos Sanumá e aq uelas que se criam no contexto de relac;óes interétnicas, 
onde domina a retórica do "civilizado", leva-me por considerac;ües de ordem 
política, ética e moral. Esses trabalhos sao o resultado de urna fase 
intermediária, onde a enfase passa do estritamente sociológico para urna 
preocupac;ao mais fenomenológica, antes de chegar ao exercício de 
interpreta~ao que o capítulo 11, "Reflexos Yanomami", exemplifica. 
Publicado na revista norte-americana Cultural Anthropology, em 1987, esse 
artigo póe em relevo o caráter relativo dos "dados" etnográficos que criam 
imagens indígenas a imagem dos etnógrafos que constroem esses dados. Um 
mesmo povo - os Yanomami dos quais os Sanumá sao um subgrupo -
pode ser visto de tantas maneiras quantos olhos houver para ve-los. Moral da 
história: nao só há cegos tateando patas e tromba do que seria um elefante 
invisível, como, de fato, tal elefante nem chega a existir. Enquanto os 
capítulos 9 e 10 se dirigcm as alteridades com que se defrontam os Sanumá, 
o capítulo 11 constrói alteridades etnográficas ao desconstruir urna busca 
ilusória da "verdade" sobre um povo estudado. A questao é saber o que resta 
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de comum as diferentes versües etnográficas do mesmo povo se, no final das 
contas, concluirmos que nao existem lá, no terreno, os "verdadeiros" 
Y anomami. O que sobra é um ar de familia que exsuda dos vários relatos e, 
acima de tudo, as individualidades profissionais de cada etnógrafo, 
irrcdutíveis urnas as outras. Aflora, entao, urna outra alteridade, a dos 
próprios etnógrafos. Somos os outros entre nós mesmos. "Reflexos 
Yanomami" levanta, portanto, a questio epistemológica do status do dado 
etnográfico. Nao é como µma fruta que está 1á pronta para ser colhida, mas 
como urna porcao de barro que ainda está por ser esculpido. A escultura vai 
depender da habilidade do escultor, da disposicao do modelo em se deixar 
esculpir e como, e da consistencia técnica do trabalho de cri~ao. Tomar a 
"escultura" do dado por "realidade" concreta pode gerar equívocos que, em 
última análise, acabam revertendo em imagens nem sempre edificantes do 
povo em questao que, afinal, nao tem nenhum controle sobre o produto 
definitivo, feito na solidao de um estúdio longínquo, e muito menos 
controle sobre a sua divulgacao. 

Este trabalho é mais urna demonstra~ao de que nAo há urna descri~ao 
definitiva e verdadeira de um povo. Mais radical ainda do que comparar o 
trabalho de dois ou mais etnógrafos com o mesmo grupo é comparar os 
escritos do mesmo pesquisador sobre a mesma gente em momentos diversos 
de sua trajetória. Quem leu a minha tese de doutorado provavelmente irá 
perguntar o que tem a ver a sua autora com a deste livro. Mas esse 
comentário eu deixo para o leitor que o quiser elaborar. 
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"Todos os animais e todos os seres humanos, enquanto estao vivos, tcm 
dentro de si um espírito uku dubu" 

(Taylor 1974. Foto: Ken Taylor) 

Capítulo 1 

Espac;os Sanumá 

O maci90 das Guianas, divisor de águas entre as bacias do Orinoco e do 
Amazonas, é quase todo coberto de floresta tropical interrompida aqui e ali 
por clareiras, pequenas savanas de origcm ainda incerta.1 Com urna 
fertilidade de solo extremamente baixa em quase toda a sua extensao, esse 
grande território é, no entanto, muito diferenciado ecologicamente, com 
ocorrencias de espécies animais e vegetais próprias a cada um dos vários 
níveis de altitude. Da área montanhosa em seu centro as bordas que dcscem 
para os grandes ríos, em meio a aparente uniformidade da paisagem, percebe
se, com um pouco mais de familiaridade, urna distribui9ilo bastante 
diversificada de recursos naturais. Enquanto, por exemplo, nas terras altas 
das serras Parima e Pacaraima a ausencia de peixes de médio e grande porte é 
compensada por urna grande variedad~ de lagartas comestíveis e certas frutas 
e nozes próprias da área, nas terras baixas dos rios Ajarani e Catrimani, para 
mencionar apenas dois, encontram-sc castanheiras, palmeiras como inajá e 
buriti que nao existem nas montanhas. Longe de ser monoliticamente 
uniforme, a floresta exibc urna rica diversidade de fauna e flora por baixo do 
grande manto verde que, visto de aviao, deixa-se perceber como 
interminavelmente igual. 

Originalmente habitantes das montanhas do Parima, os Y anomami tero 
se espraiado ao longo dos séculos até alcan9arem os vales dos rios das 
planícies, tanto para o sol, no Brasil, quanto para o norte, na Venezuela. O 
seu território ocupa hoje urna vasta área de mais de nove milhücs de hectares 
no Brasil e quasc dez milhües de hcctares do lado venezuelano da fronteira, 
área que está contida entre O e 5 graus norte e entre 61 e 67 graus oeste. De 

1 Smole argumenta que foram produzidas por uso intensivo e prolongado do fogo de muitas 
queimadas (1976). 
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um total estimado em 22.000, a popula~ao Y anomami no Brasil é de cerca 
de 10.000 pessoas2. 

Os Sanumá, que se autodenominam saníma díbi" (sanüna, "gente"; dwr. 
"plural, mais de dois''), falam urna das quatro línguas conhecidas da família 
lingüística Yanomami. Formam, juntamente com os Yanomam, os 
Yanomami e os Y anam, o maior grupo indígena das Américas a preservar 
ainda suas tradi~ües, apesar das imensas pressres que boa parte deles tem 
sofrido pelo contato maci~o a eles imposto desde meados da década de 70, 
como veremos no final deste capítulo. Sua distribui~oo geográfica é vasta e 
acompanha a fronteira entre o Brasil e a Venezuela em toda sua extensao 
(vide 1napa 1). 

A inteligibilidade mútua dessas quatro línguas varia entre si (Migliazza 
1972). As mais próximas sao Yanomam e Yanomami, as mais distantes, 
Sanumá e Yanam. Existem notáveis varia~oes sócio-culturais que se 
relacionam, em grande medida, com essas diferen~as lingüísticas. Mas, por 
trás das distin~ües subgrupais, está um inqúestionável ar de família que 
permite identificar todos eles como pertencentes a urna etnia comum, a que 
nós, brancos, convencionamos chamar de Yanomami. Este é um termo 
lingüisticamente híbrido, criado para englobar a família como um todo. 

Estima-se que os Sanumá tenham urna popula~ao total de 3.200 
pcssoas. Ocupam a por~ao mais setenlrional do territórie Yanomami e 
contam, no Brasil, com cerca de 600 a 700 pessoas espalhadas por urnas 12 
comunidades. O número de suas aldeias na Venezuela é de 88 (Colchester 
1985:7). 

Como a maioria dos Yanomami, grande parte dos Sanumá escolhe os 
locais de residencia em terreno alto, longe dos grandes rios, o que toma as 
viagens a pé entre comunidades um exercício de subidas e descidas as vezes a 
mais de 45 graus de declive. A maior parte das ~omunidades supre-se de água 

2A rigor, a popula~o total dos Yanomami no Brasil ainda nio é completamente conhecida. 
Foram fcitos alguns levantamentos, mas nenhum deles esgotou todas as comunidades 
indígenas. Em 1977, a FUNAI realizou um levantamento aéreo; era época de chuvas e 
muitos locais nao foram visitados. O resultado desse survey foi urna popula~io de 8.400 
Y anomami espalhados por 203 habita~s. Em 19tr7 /88, um grupo interministerial composto 
de representantes de vários órgios (Conselho de Seguran~a Nacional, FUNAI, Ministério 
da Reforma Agrária) realizou o mais extenso levantamento até hoje, chegando ao número 
total de 9.910 Yanomami cm Roraima e no Amazonas. O resultado foi a delimita~áo oficial 
de 19 áreas pequenas e descontínuas sornando menos de 2.500.000 hectares, ou seja, menos 
de 1/4 do território Y anomami no Brasil. Para maiores detalhes, vide CCPY 1980, Albert 
1987. 
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de igarapés ou nascentes, que ficam quase sempre a alguma distancia das 
aldeias, o que também acarreta um constante esf or~ físico de caminhadas 
morro abaixo e morro acima com vasilhas cheias d' água. 

Na regiao das serras Parima-Pacaraima está o alto rio Auaris, local de 
minhas pesquisas entre os Sanumá. Ele corre por urna área montanhosa com 
urna altitude em torno de 700 a 800 metros acima do nível do mar. O clima 
é úmido, mas a temperatura é bastante amenii.ada pela altitude; durante o dia 
é raramente insuportável, ficando quase sempre abaixo dos 30 graos 
centígrados, e a noite é preciso recorrer a cobertores e fogueira para um 
branco dormir com conforto, quando a temperatura lá fora pode descer até 
cerca de 1 O graus. Esse quadro térmico, variável nas 24 horas do dia, nao 
oscila muito durante o ano entre a época das ch uvas (de junho a novembro) e 
a esta~ao seca (de dezembro a maio). Essa seca é relativa, pois é rara a 
semana em que nao chove de maneira torrencial, mesmo que por pouco 
tempo. Mas é nas chovas que a paisagem se transforma radicalmente: 
pequenos igarapés de Jeito cristalino tomam-se vastos caudais barrentos; 
cantinhos agradáveis da floresta, onde se acampa na seca, ou indescritíveis 
emaranhados de galharia heterogenea abrigando vespas, espinhos e 
belíssimas flores, por onde se anda a busca de ras, cipó, minúsculos peixes, 
caranguejos e outras coisas da mata, transformam-se em aguaceiros 
impossíveis de atravessar a pé. Formam-se grandes lagos que af ugentam 
animais e a maior parte das pessoas. Em conseqüencia da varia~ao sazonal, 
os recursos naturais sao diferentes durante o ano. Certos produtos, como 
frutas, nozes, larvas, ninhos de vespa, lagartas, só aparecem em alguns 
meses. A fruta azumato a, doce e vermelha, amadurece na seca, entre os 
meses de dezembro e mar~o; já a lagarta kasa atravessa a seca e entra por 
alguns meses das chuvas. Animais como a paca e a capivara sao presas mais 
fáceis na seca, quando a água dos igarapés se retrai e eles acabam se 
aproximando mais da beira dos rios, das r~s e até das aldeias. A seca é a 
época da fartura, das visitas, das ea~adas coletivas, dos acampamentos de 
familias inteiras na mata e dos cerimoniais em homenagem aos mortos. 

O rio Auaris, juntamente com o rio Parima, forma o Uraricoera, que 
escoa no rio Branco que, por sua vei, desemboca no rio Negro, o qual, de 
forma espetacular, deságua na margem esquerda do Amazonas a poucos 
quilómetros abaixo de Manaus. A grandiosidade crescente dos rios que, em 
dir~ao sul, descero para o Amazonas contrasta com a escala quase em 
miniatura dos igarapés das nascentes, numa profusao de pequenos cursos de 
água bloqueados por troncos e galhos que compüem a minibacia do Auaris, 
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o axikamou dos Sanumá. Pelos padrOes amazónicos, ele é um rio modesto, 
mas, no julgamento dos Sanumá, é urna ·grande expansao líquida, 
principalmente para aqueles que residem longe dele e estao acostumados a 
igarapés que atravessam sobre troncos caídos. Esses igarapés, afluentes do 
Auaris, cuja largura nos pontos mais amplos corresponde a pouco mais do 
que a de urna canoa atravessada, tem urna · propor~ao mais familiar e 
confortável para o modo de vida Sanumá; suas margens lodosas mostram 
pegadas de animais, esconderijos de caranguejos, sinais de inimigos e todo 
um manancial de indícios por eles facilmente detectados. 

Nesses igarapés está inscrita urna geografia que também é história. Ao 
longo dos 27 meses que passei entre os Sanumá, esses riachos 
compareccram assiduamente nos levantamentos de genealogías, nos relatos 
sobre movimentos de gente, de aldeias, de animais e de espíritos. É como se 
fossem as veias e os capilares que regam nao s6 de água, mas de memória e 
significado cultural o corpo prático e simbólico da sociedade Sanumá. Por aí 
correm notícias de aldeia a aldeia, corre gente atrás de peixes atordoados de 
timbó na época da seca, corre também urna tradi~ao de antigas r~as. locais 
de residencia inextricavelmente ligados a urna história topográfica repleta de 
detalhes e de elos que unem as comunidades numa trajetória comum. Sao 
eles o walobiu, o ókobiu, o kakudu e muitos outros cujos nomes aparccem 
sempre que as conversas se voltam para casos de ca~das, de velhas ~as. de 
festivais ou locais onde alguém nasceu ou morreo. 

Igualmente importantes sao as trilhas que ligam as várias aldeias. Mais 
diretas que. os igarapés, elas tra~m caminhos plenos de informa~ao que os 
Sanumá vao contando em viagens curtas de poucas horas ou longas de dias 
intciros, informa~é>es sobre memoráveis ca~adas, encontros com espíritos, 
flagrantes de inimigos escondidos. Essas trilhas, que se irradiam de cada 
aldeia, constroem urna elaborada teia de atalhos ligando r~as novas a 
velhas, territórios de caca, locais de coleta e pesca, acampamentos de verao, 
aldeias vizinhas e distantes. Por elas passam todos os impulsos sociais que 
mantem viva a cadeia de relac0es entre comunidades e que tornam 
virtualmente impo~sível o isolamcnto e a atomiza~o dos grupos locais. É 
como se fossem nervos condutores de sentido perpassando aldeias, r~as, 
mata e o sobrenatural. Trilhas e igarapés, nervos e veias, comp0em a trama 
intricada de urna topografía historicizada e topológica que contém um 
universo de eventos mareantes e rela~Oes em fluxo. O encadeamento que 
disso resulta, ao mesmo tempo em que, na sua subjacencia, mantém um 
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padrao pennanente, está sempre em movimento, ao sabor dos deslocamentos 
de aldeias e ~as, das amizades e inimizades entre a gente. 

A r~a, higali a, é o espa~o de subsistencia, mas nao só. É também o 
resultado de trabalho conjunto e urna fonte de intera~o social que vai desde 
o corte e queimada a muitas maos masculinas até encontros amorosos 
legítimos ou fortuitos. A r~a é um espa~o essencialmente domesticado. 
Mesmo quando está longe da aldeia, é urna extensao desta. Na r~a nao só se 
planta o alimento mais confiável, regular e abundante, como é a mandioca, a 
banana, o cará, o inhame, como também se registram rela~t>es de trabalho 
bem definidas - a for~a do homem na derrubada, a paciencia da mulher na 
colheita, o aprendizado dos filhos, a obriga~o dos genros. Cada r~ que se 
faz é um registro que se abre. Na história de urna aldeia, as ~as sao pedras 
fundamentais que marcam as coordenadas sociais mais significativas no seu 
passado e presente. 

Abertas em círculo, sempre em declive, as r~as na regiao do Auaris 
permitem o zoneamento de plantas por níveis de altura, que possibilitam 
urna drenagem diferenciada, confonne as suas necessidades. Os algodoeiros 
ficam a beira da aldeia, próximos as casas. A mandioca-brava, que ocupa a 
maior parte da ~a, é plantada nos círculos superiores do terreno desmatado. 
Necessita de menos umidade do que, por exemplo, as bananeiras, que ficam 
no fundo, onde a água acumula. Nos níveis intermediários, planta-se 
inhame, cana-de-a~úcar, taioba, cará e fumo. As folhas deste último sao 
desidratadas no calor da f ogueira doméstica, depois molhadas·· em água, 
misturadas com a cinza fina e esterilizada do centro da fogueira e, moldadas 
numa trouxinha, sao sugadas enLre o lábio e os dentes inferiores. Com 
exce~ao das crian~as, praticamente todo mundo usa intensamente o tabaco 
dessa forma. 

É nas chuvas que se cortam as árvores para abrir urna nova r~a: depois 
das prime iras semanas da estiagem, com a vegeta~ao cortada já 
suficientemente seca, faz-se a queimada para, urnas poucas semanas mais 
tarde, serem plantados a maniva e os outros produtos. O trabalho árduo e 
intenso da derrubada é comumente partilhado por um grupo de irmaos, 
embora possam ter a ajuda de cunhados. Daí em diante, as mulheres dao urna 
enorme contribui~ao na queimada, no plantío, na manuten~ao, na colheita. 
De seis meses a um ano dcpois de plantada a maniva, já se colhe mandioca. 
Sao grandes cestas cónicas, wr a, transbordando de raízes, que as mulheres 
carregam com urna al~a presa a testa, urna ou duas vezes por semana. 
Geralmente, elas saem em grupos para as r~s e voltam horas mais tarde, 
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curvadas soba imensa carga, em fila indiana que se dissolve pelas várias 
ca~. O pr?Ces~ d~ lavar, desc:3sc:ai:• ralar, espremer a polpa em tipitis para 
extralr o ácido pruss1co é tarefa mdiv1dual, as vezes com a ajuda de urna filha 
pequena e leva o dia inteiro. O beiju que resulta desse trabalho é o alimento 
mais regul~ dos Sanu?1á de Auaris, desde que, há urnas poucas gera~Oes, 
eles as~ur:niram o planuo da mandioca-brava por influencia dos Maiongong, 
seus v1z1nhos de fala Caribe, também conhecidos como y ekuana e 
Maquiritare. Ainda é destes últimos que os Sanumá adquirem a parafemália 
usada no processamento do beiju - balaios, peneiras, ralos, tipitis - muito 
embora alguns homens já os fabriquero, com exc~ao dos ralos. A mandioca 
tomou o lugar proeminente que tinham as bananas na dieta Sanumá mas . . , , 
cm suas mu1tas vanedades, elas continuam sendo bastante consumidas, tanto 
maduras, cruas ou em mingau, quanto verdes, assadas na brasa· mantem 
ainda o papel principal, dentre o~ alimentos cultivados, nas refei~s rituais 
e~ homenag~m aos mortos. E em mingau de banana-da-terra que se 
m1sturam as c1nzas dos mortos para serem comungadas pelos vivos. 
. ~empre se espera comer carne com um acompanhamento, di, 
invanavelmente produzido nas ro~as, isto é, ou beiju ou banana de 
preferencia. O beiju, 7xái, de tamanhos variados dependendo do aces~ a 
"fomos~ (chapas redondas de ceramica ou metal), é onipresente na vida 
S~numá: as crian~as o beliscam pelo dia afora, os homens o levam em 
v~a?em, as mulheres o esfarelam em água para fazer naxikñi, o bálsamo dos 
viaJantes cansados e sedentos, os brincalhües o comparain com a lua cheia. 
~em Txái o mais animad9 dos acampamentos de ca~a é interrompido, 
JUDtam-se OS pertences e VOlta-se a aldeia, porque falta de zxat é sinal de 
fome a vista. 

Nas r~as também se plantam flechas, mas nao em todas as aldeias, 
por fal~ das condi~0es ideais de terreno; sao importadas por boa parte das 
comun~~~':s. Plantam-se também cenas raízes de propriedades mágicas, 
alawalz gzgz, que se prestam a vários fms, dependendo da espécie ou varie
dade e~pecífica: urnas servem para fazer as crian~as crescer; outras para ga
nhar o amor de urna mulher; outras para esterilizar urna pessoa, outras, mais 
poderosas, servem para fazer magia maléfica contra algum desafeto. Mas 
estas últimas, ninguém admite plantá-las, elas sao o material temido do~ 
6k~ dibl, inimigos que vem de longe e que, sub-repticiamente, na ca'lada da 
º?~te, escondidos no mato, sopram pó de alawali na dir~o da aldeia da 
v1t1ma. 
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Em dois anos, urna r~a já perdeu muito de sua produtividade. As ervas 
daninhas tomam conta e é hora de fazer outro rc~ado. Em um dado período 
de tempo, urna família pode ter duas ou até tres ~as em estágios diferentes: 
urna velha, outra em pleno vigor e outra ainda por plantar ou imatura. O 
trabalho de limpar as ervas dan in has é tao grande que é pref erível com~ar 
outro de zero. Mas, a vantagem de se abandonar urna ~a velha ao assalto 
das ervas é que estas s:io, na venlade, o primeiro indício de rejuvenescimento 
da floresta. Primeiro, pequenos arbustos espinhosos, depois árvores de 
médio porte características de capoeira vao abrindo caminho e protegendo 
com suas sombras os brotos das grandes árvores que, sem o completo 
dcstocamento até a raíz, conseguem refazer-se da coivara e do uso intensivo 
que as plantas cultivadas fazem dos nutrientes do solo durante dois ou tres 
anos. Calcula-se que, naquela regiao do maci<;o das Guianas, a floresta leva 
nada menos que cem anos para voltar ao antigo vigor se nilo for reutilizada 
para r~ados nesse espa<yo de tempo, o que, de maneira geral, nao ocorre. 

Urna ro<;a velha nao é, estritamente falando, abandonada, a nao ser 
depois de longo tempo. Ficam ainda alguns produtos aos quais a família 
volta ano após ano, como banana e pupunha. A pupunheira é urna palmeira 
que leva vários anos para crescer e amadurecer. Quando come<ya a produzir, já 
a ro<;a onde foi plantada está irreconhecível, totalmente tomada pela 
vegcta<;ao secundária. Os Sanumá voltam regularmente as suas pupunheiras 
na época da seca e entao, durante semanas, as casas se enchem dos cachos da 
fruta vistosa e gorda, altamente apreciada por todos pelo seu sabor e 
capacidade de sustento. As r~as velhas também sao freqüentadas por 
pássaros e mamíferos atraídos por alimentos lá deixados e, por sua vez, 
atraemos ca<;adores. 

A floresta, uli a, da qual as ro<;as sao pequenas transf orma<;oes 
temporárias, é a base para a circunscri<;ilo territorial de urna aldcia ou grupo 
de aldeias. O tenno uli a carrega, entre outras coisas, a conota~o de "lar", o 
lugar ao qual se pertence: iba dwr uli a, "a terra da minha gente", é urna 
expressao corren te que dcixa transparecer o conforto e aconchego do que é 
familiar. É interessante notar que as r~s podem também ser chamadas de 
uli, o que sugere a possibilidade de limites frouxos entre o silvestre e o 
cultivado, ou, se quisennos, entre a naturei.a e a cultura 

Mas, a familiaridade que os Sanumá demonstram ter com a floresta e o 
seu desembara<;o em navegar por ela nilo escondem de todo o ar de mistério 
que dela emana, repleta como é de entes materiais e imateriais sobre os quais 
nao se tcm muito controle. Se até para os Sanumá a floresta exerce fascínio, 
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reverencia e um certo medo respeitoso, que dirá para os etnólogos. 
Adormecer ao som grave e compassado do sapo soso, acordar com as notas 
agudas da música do sabiá ou com os gritos estridentes do gaviao caracará, 
divagar como canto sofrido do lucano nos fins de tarde, sobressaltar-se com 
o estrondo retumbante de alguma árvore gigantesca que, chegando ao fim da 
vida, dcsaba de sua imensa altura arrastando consigo um emaranhado de 
outras árvores menores numa vertigem de folhagem e galharia, alertar-se 
pela onda sonora que precede urna pancada de chova em rápido avan<;o pela 
mata, tudo isso dá um sabor todo especial, familiar mas nunca totalmente 
compreensível, a experiencia de se criar um cotidiano em tao grande 
proximidade coma floresta. Por mais absortos que fiquemos coma rotina 
humana e com as preocupacoes etnográficas, nao é possível ignorar a 
presen<;a da mata que engolfa todos os sentidos. Sao cenas, sao sons, sao 
chciros, sao sensa<;oes palpáveis ou imprecisas que dao corpo e alma a 
vivencia do dia-a-dia imerso pela floresta e que tornam tais experiencias 
praticamente irrelatáveis em sua plenitude. 

A floresta abriga espíritos, mas também fornece a caca e a coleta. 
Domínio masculino por excelencia, a ca<;a pode ser feita individualmente ou 
em grupo, cotidianamente ou para propósitos rituais. A primeira - namo. hu 
- é praticada o ano inteiro, enquanto a coletiva - hinomo hu - é organizada 
mais na seca, envolvendo homens de urna única aldeia, ou anfitri0es e 
convidados para a cerimonia em homenagem aos mortos (sabonomo ); -
também sao rnuito comuns na seca as prolongadas visitas a urna aldeia 
runiga ou a acampamentos da mata, quando urna farnília inteira ou várias 
famílias viajarn juntas, urna prática comum conhecida como wazi'mi". 
Ca<;am, principalmente, anta, paca, caititu, queixada, eolia, capivara, tatu, 
várias espécies de macaco e urna variedade de pássaros, desde muturn a um 
tipo de perdiz e também algumas cobras. 

No cotidiano da aldeia, um homern vai ca<;ar urnas duas ou tres vezes 
por semana, dependendo do sucesso das ca<;adas. Se ele mata urna anta, nao 
precisa voltar a ca<;ar enquanto dura a carne, o que nao significa muito 
tempo, pois ela é fartamente distribuída por toda a comunidade. Se mata 
urna cotia, ela nem chega a sair da casa do cacador e em 48 horas já f oi 
consumida por sua familia; logo é preciso voltar a cacar. 

Existe urna espécie de recato em se revelar o sucesso de urna ca<;ada, 
um pouco reminiscente do pudor que nós ternos en1 tomar pública a nossa 
renda familiar. O ca<;ador chega a aldeia carregando sua presa que, se for 
pcquena, vem cmbrulhada ern folhas, se for grande, vem pendurada as costas, 
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exposta a todos os olhos. Ele chega, sem olhar para os lados, segue 
compenetradamente o caminho da casa, em silencio atira o animal no chao e 
faz de conta que nao é nada com ele. As pessoas em volta também agem 
como se nada houvesse, até que com~ a movimenta~o para preparar a 
carne. As c~as, sempre prontas a correr as noticias, vem entAo contar em 
sussurros quem matou o que. A distribui~ao de carne segue linhas bem 
definidas de idade e parentesco, tratadas exaustivamente por Taylor (1974, 
1981). 

O que vem da r~ é muito mais constante e certo do que o que vem da 
ca~a. Mas, enquanto nao há carne e por mais bananas, beiju ou frutas que se 
coma, fica-se com forne, urna fome especial, nagi, mais precisamente, 
"fome de carne", que nao se confunde com a outra, ohi, urna fome mais 
generalizada, de estómago vazio. Derivado de nag, "dente", nagi reflete a 
ansiedade de quem pode passar días a fio sem carne e que leva esposas a 
espica~ar os maridos para que peguero de arco e flechas ou espingarda e vao a 
ca~a. envergonhando-os como choro nagi dos filho~ .. Q~do_a carne. vem, 
as crian~as se deleitam, mastigando peda~os com be1Ju, pnmerro a betra do 
fogo familiar, depois vadeando pela aldeia, exibindo barriga cheia com 
expressOes de pi1i", "cheias", satisfeitas. . . . 

Dependen do do tamanho do animal, ele pode s~r f erv1do e consu~1do 
imediatamente: se for urna queixada, urna anta ou vários macacos, depo1s da 
primeira refei~ao de carne cozida com muita água ~ansformada em ~precia~o 
caldo, moqueia-se o resto para preservá-la por mais tempo. Com do1s ou tres 
dias de moquém, a carne recebendo calor e fuma~a ininterruptos, os peda~os 
ficam uniformemente pretos e endurecidos. Entre os Sanumá nao há 
absolutamente lugar para um rosbife mal passado. Essa, aliás, é urna das 
marcas de humanidade: só os animais comem carne croa; aos seres humanos 
nao é permitido ingerir carne mole, semicrua e sangrenta, sob pena de 
adoecerem.3 

Já nos anos 60, havia espingardas em algumas aldeias Sanumá, 
principalmente nas proximidades da missao. Mas, tradicionalmente, os 
mamíferos terrestres sao c~ados com urna ponta de flecha larga e achatada, 
feíta de bambu, os pássaros com ponta de osso e os macacos com ponta de 
madeira seccionada em várias partes, de modo que, ao penetrar o corpo do 

3Em fins de 1968, Ken Taylor contraiu hepatite. Os Sanumá atri~uíram seu estado ªº.fato 
de, meses antes, ele haver comido carne sangrenta de veado. Fo1 através de xamamsmo 
que chegararn a esse diagnóstico. 
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animal e quebrar-se, nao seja expelida pelos movimentos de fuga, liberando, 
ao mesmo tempo, o resto da flecha que é entao recuperada. Essas pontas sao 
cobcrtas pelo alucinógeno sakona, que produz relaxamento nos músculos, 
fazendo o macaco cair da árvare num estado de breve semiparalisia. Daí, a 
persegui~o é fácil. Sempre que há curare a mao - um produto impo~do 
pela rede de trocas intertribais - ele é usado em vez de sakona. P~r slla: ~ez.,, 
os tatus sao arra'ncados de seus huracos a toque de fuma~a e depo1s abatidos 
na fuga. 

Dá-se 1nuita importancia aos caes de ca~a, embora sua eficiencia seja 
menor do que a expectativa que se tem sobre eles. U m bom cachorro é . 
bastante valioso, podendo ser trocado por urna preciosa tanga de mi~angas. 
ou por urna espingarda usada. No cerco aos animais terrestres e na 
perseguicao aos macacos atordoados pela inj.e~ao de sakona, os cae~ 
complementam de maneira vantajosa as armas e a habilidade do c~ador. E 
comum, de manhazinha, encontrar algum cachorro com a testa pintada de 
urucu. É que o dono, depois de urna noitada de xamanismo, estende ao cao 
os cuidados mágicos que propiciam urna boa ca~ada. Cada cao parece 
especializar-se em alguma c~a específica, embora nao seja.treinado para 
isso. Se for bom na caca, ele é razoavelmentc bcm alimentado; se nao for, é
lhe negada comida e ele acaba definhando até a morte. Quando um bom 
cachorro é morto numa ca~ada ele é pranteado e cremado como urna pcssoa e 
os ossos de um animal que ele matou ficam pendurados acima da fogueira 
durante algum tempo cm sua homenagem. As aldeias Sanumá sao, em 
gcral, chcias de caes que sao treinados para nao sujarem os caminh~s, mas 
que atraem imensas quantidades de pulgas e mordidas de morcegos .e, a 
aproximacao de alguém pouco íntimo ou inesperado, criam tamanha 
algaz.arra que os donos tem que berrar a todos os pulmres, atirando-lhes o 
que tiverem a mao para os fazer calar. Seu aspecto é quase sempre 
esquelético e sofrido, joguetes que sao nas maos das crian~as, servindo 
muitas vezes de alvo para os meninos treinarem sua pontaria com arco e 
flecha. Cachorros recalcitrantes que se recusam a acompanhar o dono a ca~. 
voltando seguidamente para casa, tem que ser praticamente arrastados na · 
ponta de um cipó que faz as vezes de coleira e guia. A impressao que dá é 
que caes de ca~a nao fazem parte da tradi~ao Sanumá, a julgar pela falta de 
eficiencia no trcinamento e pela quantidade que morre por falta de cuidados. · 

Outros fatores que iníluem na maior ou menor abundancia de carne de 
caca sao a natureza do terreno no que tange a variedade de nichos ecológicos 
num dado tcrritório de caca. o tamanho da comunidade e o tempo de sua 
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permanencia no mesmo local. Urna grande concentracao de pessoas no 
mesmo lugar por muito tempo, invariavelmente, produz escassez de c~ e é 
urn dos motivos para os deslocamentos das aldeias. 

A grande importancia da coleta de produtos silvestres para a 
alimentacao dos Sanumá nao é óbvia a primeira vista. Sem o resultado 
espetacular de urna boa ~da ou de urna carga desmesurada de mandioca que 
entra na aldeia na wi a abarrotada das mulheres, petiscos como nabi, urna 
larva que cresce nos troncos apodrecidos de palmeiras, favos de mel, certas 
lagartas, ras, frutas de vários tipos, nozes e outras coisas comestíveis sao 
consumidos imediatamente na mata ou chegam a aldeia em modestas 
trouxinhas de folhas, mas com regularidade suficiente para contribuir 
significativamente no suprimento de vitaminas, proteínas, sais minerais e 
urna apreciada variedade gustativa. Na época de bacaba, acaí e outros frutos 
de palmeira, estes sao trazidos em grandes quantidades e logo consumidos 
em suco. A coleta pode ser combinada com pescarías curtas por grupos de 
mulheres, grupos de borneos ou por casais. No caminho, apanha-se também 
o que for preciso, como, por exemplo, cipó, makam toto, para fazer cestas. 

O fato de o rio Auaris ser entrecortado por grandes cachoeiras faz com 
que seu trecho superior seja pobre em peixes de tamanho médio. Por isso, a 
pesca é menos importante entre os Sanumá do alto Auaris do que em outras 
partes de seu território. As pequenas espécies que existem sao pescadas com 
anzol e linha ou, na seca, com timbó em pescarlas coletivas. Nao se fazem 
armadilhas nem se usam redes. Quando os peixes ficam atordoados pelo 
timbó, sao apanhados com cestas improvisadas feitas de cipós ali mesmo, 
no próprio local da pescarla. 

Extrai-se o timbó do cipó xilo xilo tolo, que, cortado em pedacos, é 
amarrado em feixes e macerado com marretas de madeira numa pedra do 
igarapé. O líquido leitoso que exsuda entra na água e vai afetar os peixes, 
provocando urna asfixia temporária; os que nao sao apanhados conseguem 
recuperar-se do efeito do timbó. Sao escolhidos pequenos cursos de água 
lenta ou bacías quase paradas dos rios maiores. O espetáculo da atividade de 
urna aldeia inteira, homens, mullieres e criancas de todas as idades, cestas em 
punho, rio abaixo apanhando peixe numa excitacao de gritos, exclamay<>es, 
tropecos, tombos e muita gargalhada, é urna das lembrancas mais vivas e 
caras na minha memória.4 

4Para urna compara?o com as atividades economicas de outros Sanumá, residentes na 
regiao dorio Ventuari na Venezuela, ver Colchester 1982. 
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Nao é de admirar que baja urna divisan de trabalho por sexo entre os 
Sanumá, com algumas coisas que sao f eitas só por borneos, como cacar e 
derrubar árvores, e outras só por mulheres, como ralar mandioca, preparar 
fios de algodao e fazer cestas wr a. O que admíra é a flexibilidade com que a 
maioria das atividades de cunho económico passa de maos masculinas para 
femininas e vice-versa. Ambos os sexos trabalham nas roeas, pescam, 
coletam, tecem redes, fazem cestaria. O trabalho de casa é muito mais 
feminino do que masculino, buscar água é coisa de mulher, trazer lenha 
todos os dias é obrigacao das donas de casa. Mas nao é raro ver-se homens 
preparar comida, tomar conta dos filhos o dia inteiro, cortar lenha e, ainda 
que raramente e com relutancia, podem até fazer beiju e buscar água se as 
mulheres da casa nao podem faze-lo. 

Quanto a idade, percebe-se urna gradacao suave nas atribuic0es das 
criancas. Até pouco antes da puberdade, meninos e menin~s tem urna 
enqrme liberdade para brincar juntos, embora haja urna tendencia rriaior de 
delegar as meninas a tarefa de tomar conta de irmaos menores, o que nao as 
impede de participar da maioria das brincadeiras. Mais do que seres in
completos com atividades e espacos segregados da gente grande, as criancas 
Sanumá sao ¡¡dultos em miniatura, adquirindo muito cedo habilidades 
básicas, como mexer com fogo sem se queimar ou com facas sem se cortar. 
É comum ver maes chegarem a aldeia com suas cestas transbordantes segui
das de urna filha pequcnina carregando sua mini-wf a também cheia: urnas 
bananas, urnas poucas raízes de mandioca, uns poucos pedacos de lenha. Por 
sua vez, os país ajudam os meninos a fazer arcos e flechas de brinquedo com 
os quais desenvolvem forca e pontaria; as vezes, passarinhos cacados assim 
sao preparados na panela pelos próprios meninos que nao escondem o orgu
lho da f acanha. Quando chegam a idade adulta, restam aos jovcns poucos 
mistérios da vida cotidiana para serem desvendados. Embora o processo de 
aprendizado cultural continue até a velhice, a eficiencia necessária para 
sobreviver é adquirida nos primeiros dez anos da vida de urna pe~oa. 

As comunidades 

Do vale inteiro do Auaris, ficaram conhecidas as sete comunidades Sa
numá do alto curso do rio. No baixo Auaris, existe um conjunto de aldeias, 
conhecidas como x7koi dibi', cujo número nao se sabe ao certo, mas pode
mos arriscar urna estimativa de quatro comunidades, com base em 
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informa<r<ks obtidas de parentes seus que vivero rio acima. Além das sete 
comunidades do alto Auaris, coletei dados sobre urna oitava aldeia do rio 
Metacuni, na Venezuela. Embora nao fOssemos a ela, por falta de visto para 
urna travessia legal da fronteira, ela veio a· nós. Os membros dessa comu
nidade - Mamugula - sao visitantes assíduos da aldeia de Kadimani, onde 
Taylor e eu passamos quase metade da primeira fase da pesquisa. Numa 
ocasiao, aquela comunidade cm peso ficou várias semanas cm Kadimani e 
tivemos entAo a oportunidade de com ela interagir tanto quanto com os 
moradores locais. 

Tomo comunidade como sendo o conjunto de pessoas que partilham 
um mesmo local de residencia e aldeia, o sítio e as constru~Oes dessa 
residencia. Sao as seguintes as comunidades sobre as quais coletei censos e 
material demográfico: em um primeiro bloco, além de urna aldeia Yekuana 
(Maiongong, no Brasil) com cerca de 60_pessoas5, as comunidades Sanumá 
de Mosonawa, Kalioko, o que chamo de "Colonia" (Ramos 1980), e Sabuli. 
As tres primeiras estio localizadas nas imedia~Oes ·da missao Auaris, um 
posto evangélico da MEV A (Missao Evangélica da ·Amazonia ou 
Unevangelized Fields Mission). O termo algo inusitado de "Colonia" é o 
apelido que inventamos para nos referirmos a comunidade composta dos 
descendentes e agregados de dois casais intertribais - dois homens 
Maiongong e suas mulheres Sanumá6• Em um segundo bloco de aldeias, 
nos igarapés da margem direita do Auaris, ficarn as comunidades de Lalawa, 
Kadimani e Sogosi. Já _na Ve~ezuela, no alto rio Metacuni, está a aldeia de 
Mamugula (vide Mapa 2). 

· S Atualmente, os Maiongong dividem-sc em dois grupos: mn próximo a missio, o outro, bem 
longe, num local chamado Waikás, a bcira do rio Uraricoera, rcgiio de influencia dos 
Y anomami da Serra de Surucucus. 

6rnronna~0es recentes (f evereiro de 1989) sio de que o innio mais novo desligou-sc do 
grupo e vive a beira do médio Auaris. A "ColOnia", como um todo, mudou-se para Olomai, 
a cerca de seis días de canoa da missio de Auaris, rio abai:xo, local de novo posto da 

. MEV A, desde 1980 (infonna~o verbal de Donald Borgman). 
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É a seguinte a populacao Sanumá dessas comunidades: 

Homens Mulheres 

Mosonawa 20 20 

Kalioko 23 19 

Sabuli 13 15 

Lalawa 28 20 

Kadimani 27 25 

Sogosl 26 15 

Mamugula 14 19 

Total 151 133 

Total 

40 

42 
28 
48 

52 
41 
33 

284 

Acrescente-se a esses números os 12 Sanumá que vivem na "Colonia" 
e o total passa para 296. É preciso esclarecer que os filhos das mulheres 
Sanumá com homens Maiongong sao todos considerados Maiongong pelo 
cálculo patrilinear dos Sanumá (Ramos 1980). 

Esses dados referem-se ao período de 1968-70. Em viagens 
subseqüentes ao campo (feyereiro-marr;o de 1973, janeiro-marr;o de 1974), 
foram revisitadas as comunidades da missao. As alterar;oos na composicao 
demográfica nos quatro anos intermediários foram devidas, principalmente, 
ao nascimento de algumas crian~as e a agregar;ao de um ou dois rapazes 
pretendentes de meninas locais. 

Já a comunidade inteira de Kalioko havia se instalado a cerca de quatro 
horas de canoa a jusante da missao, na margem direita do Auaris. Enquanto 
na missao essa comunidade estava agrupada sobo mesmo teto, numa casa 
retangular dividida em compartimentos familiares, na nova aldeia, as 
familias distribuíam-se em tres casas separadas, cada urna sob a lideranr;a de 
um casal maduro. Eram 43 pessoas ao todo, 24 homens e 19 mulheres, num 
total praticamente identico ao de 1970. 

Por sua vez duas aldeias anteriormente localizadas na Venezuela -. . 
Azagoxi e Mamugula - mudaram-se para o lado de cá da fronteira. A 
primeira, que quatro anos antes vivia a vários dias de caminhada a sudoeste 
de Auaris, em 1974, estava instalada num local a 45 minutos a pé a 
montante da missao. A segunda transladara-se para o igarapé walobiu, na 
regiao da antiga aldeia de Kadimani, enquanto esta última vivia agora a beira 
desse mesmo walobiu e nao mais no topo da magnífica colina que 
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corihecemos em 1969nO, de onde se descortinavam as montanhas para além 
das quais estavam já terras venezuelanas. E, por último, Lalawa também 
saíra de onde estava em 1970, no local conhecido como kisinabi duli a e, em 
duas levas, acabou mudando-se toda para um local chamado kaku duli a, 
próximo a margem direita do Auaris, abaixo da aldeia de Sabuli. 

Pessoas que visitaram Auaris em 1974, vindas de Kadimani, 
informaram sobre a morte de vários membros das aldeias de Kadimani e 
Lalawa, entre elas, um jovem que conheceramos adolescente, casado havia 
pouco e pai de urna crianca. Seu pai, morador habitual de Kadimani, passava 
o período de luto na aldeia de Mosonawa, articulando preparativos para mais 
dois cerimoniais em memória do filho, depois de um primeiro que ocorrera 
meses antes. 

O pesquisador que retoma com anos de intervalo fica atónito a cada 
chegada, bombardeado com a movimentar;ao de gente, as mudanr;as de 
residencia, as mortes e nascimentos. Sao os mesmos Sanumá, mas já 
diferentes. Tudo isso cria urna forte impressao, ao mesmo tempo, de 
dinamismo e de déja vu. 

Nenhuma das aldeias Sanumá do alto Auaris tem a conf onna~ao das 
malocas Y anomami conhecidas em filmes e livros. Falta a imponencia dos 
grandes yano cónicos dos Yanomam ou dos anéis de abrigos contínuos que 
compóem os xabono Y anomaml Ao contrário, sao geralmente constru~ües 
retangulares de duas águas, várias em número, dispostas de maneira 
aparentemente aleatória e até displicente, sem urna orientar;ao d~finida. Nao 
existe um pátio central interno, como nas aldeias Yanomam ou Yanomaml, 
o cora~ao cerimonial dessas comunidades. Os rituais dos mortos, as 
discussocs acaloradas, as grandes sessoes xamanísticas, os debates 
interfamiliares e intercomunitários, os duelos e muita brincadeira de crianr;a 
tem lugar no espar;o fora das casas, transformado em "prar;a" cerimonial sem 
contornos físicos bem delimitados. 

Quando vistas a luz das magníficas malocas de outros subgrupos 
Yanomami, as aldeias Sanumá dao a impressao de pauperismo arquitetónico. 
Mas a concepr;ao da aldeia pode ficar bem mais complexa se prestannos 
atenr;ao a linguagem que denuncia dimensOes escondidas nessa modéstia 
arquitetural. Enquanto a palavra Sanumá para "casa" é sai a, em Yanomam é 
yano e em Yanomaml é xabono. Um exercício simples em morfofonemica 
demonstra que as tres palavras sao relacionadas entre si. Nenhuma delas tem 
seu significado restrito meramente ao prédio, a construr;Ao física da casa. Em . 
cada um desses vocábulos está inscrita urna carga semantica muito mais den-
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Figura 1. a: Aldeia de Mosonawa. Disposi~áo das casas e 
rogueiras 
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sa, fazendo das "casas" Y anomami verdadeiros microcosmos sociais e sim
bólicos. Tanto yano como xabono referem-se a casas redondas, comunais, 
com as fogueiras domésticas ao redor das paredes e o pátio central, onde se 
realil.am os cerimoniais dos mortos chamados de reahu (Albert 1985; Lizot 
1975). Para os Sanumá, que nAo tem casas desse tipo, o tenno sabonomo 
corresponde ao reahu, o fazer o cerimonial dos mortos, mas cuja moñologia 
é estreitamente ligada a xabono. Entlo, se a sai a Sanwná nio traz consigo a 
defini~ao de um espa~o cerimonial, conceitualmente esse espa~o existe. O 
que falta na arquitetura está presente no conceito: sabonomo é a atividade 
ritual Sanumá equivalente a que ocorre no xabono Yanomami e no yano 
Y anomam. O tenno sabonomo liga o seu cerimonial sem esp~o próprio ao 
espa90 proprio de cerimonial indicado pela palavra Y anomami xabono e seu 
equivalente Yanomam yano 7. Com algwnas varia~Oes, o cerimonial dos 
mortos tem basicamente a mesma estrutura para os tres subgrupos. Podería
mos dizer que, mesmo sem o pátio inserido entre paredes redondas, os 
Sanumá concebem seu ritual maior - o sabonomo - em tennos de um 
arranjo espacial que, se algum dia existiu em suas vidas, boje se deixa 
antever no imaginário do nao-cotidiano. 

Nao importa que feitio as casas tenham, o que deve ser ressaltado é que 
elas sao, acima de tudo, entidades socialmente constituídas. Ao longo dos 
anos, as constru~oes mudam de aparencia, de lugar e de composi~ao, 
conforme os materiais envelhecem, os movimentos das pessoas fluem e as 
rela90es sociais desencadeiam-se pelo ciclo da vida física e social. Durante os 
27 meses de campo, foram muitas as modifica~Oes nas aldeias onde 
trabalhei. Como já disse, de urna volta a outra a Auaris, algumas casas 
haviam sido deslocadas, outras abandonadas, outras expandidas, outras 
recém-construídas e, ao longo dos anos, a fuligem que adere ao teto, vinda 
das f ogueiras domésticas constantemente acesas, passou a ser um indicador 
certeiro da idade das constru~oos. Em algumas aldeias, o contraste entre as 
folhas ainda verdes de um telhado novo e o negrume do de outros em 
declínio testemunha o perene mover-se dos Sanumá de urna casa para outra. 
As vezes, a mudan~a nao passa de apenas uns poucos metros de distancia; 
outras vezes, sao deslocamentos de várias horas ou dias de vlagem a pé ou de 
canoa, quando novas ~s sAo abertas muito longe das anteriores e da aldeia. 

7 Outra f onna tomada pela palavra yano é yahi teri que, para os Y anomam, significa gente 
caseira, que passa muito tempo dentro do yano (informa~o verbal de Bruce Albert). Por 
sua vez, yahi corresponde ao Sanumá sai. · 
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Na comunidade de Lalawa, por exemplo, havia, em nossa primeira visita de 
junho de 1969, urna constru~ao em forma de pentágono, com telhado em 
piramide já negro, assemelhando-se um pouco as malocas cónicas dos 
Yanomam. Dois meses depois, ela havia sido demolida, dando lugar a urna 
constru~ao retangular como as demais da aldeia. Em 1974, os Lalawa dibi' 
haviam mudado de sítio e estavam em processo de reorienta~ao de suas 
rela~oes internas, com a separa~ao, ao menos temporária, de um de ~us 
segmentos. 

As aldeias se deslocam por várias raz6es. A principal está ligada a 
busca de novos sítios com maior capacidade de producao. Se urna 
comunidade permanece muito tempo num mesmo lugar, com~ a rarear a 
caca e a se tomar m.aior a distancia entre as casas e as r~as. É melhor 
construir urna nova aldeia em outro lugar do que forcar as pessoas a fazer 
verdadeiras viagens ~ procura de ca~a~ de materiais de constru~ao e outros 
recursos e a penosas excurs0es a r~s cada vez mais dista'ntes. Mas a gente 
também se muda por razé>es sócio-políticas~ Se, no interior de urna 
comunidade, com~a a ·surgir urna cisao entre blocos de residentes, o mais 
comum é que um ou mais desses blocos se afaste e crie sua própria aldeia 
em novo local que·pode ficar a algumas centenas de metros ou a vários 
quilómetros da anterior: A dinamica écológica e social garante, pois, que 
todo um territó~o, que a primeira vista pode parecer intocado e vazio, seja 
totalmente tomado pelas· comunidades da regiao. Nao existe, virtualmente, 
urna parcela da mata do vale do Auaris·que nao séja conhecida 'por quem 
reside no alto curso desse rio. 

1 • 

Os materiais 'de construcao das casas sao madeira para a estrutura e 
paredes, folhas para o telhado e, as vezes, mas raro, também para ~ paredes. 
Há urna diferen~a entre o tipo de f olhas que cobrem as casas da aldeia e as 
dos abrigos temporários, tapiris. Na aldeia, sao as palmeiras, de pref ercncia 
acaí e bacaba; nos acampamentos, os tapiris, sai a pakidai, sao cobertos de 
ubim, kumixi nag, pixa nag ou, menos permanente ainda, folhas de 
baiianeira silvestre, xilagam'isi' henag. A maior parte das casas é fechada com 
talas de paxiúba, managa, urna ou duas de pau-a-pique e outras ainda ficam 
sempre sem paredes. 

A disposicao das famílias é basicamente a mesma na aldeia e nos 
acampamentos. Os tapiris sao erigidos seguindo a conformacao dos arranjos 
familiares, guardando-se a distancia que mantero na al~eia. Escolhido o local 
para.acampar, geralmente o mesmo de anos anteriores, erguem-se os tapiris 
em menos de urna hora. Primeiro, vem a annacao triangular extremamente 
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simples e eficiente, depois a cobertura de folhas colocada sem muito zelo, 
com pedras e paus que a segurem contra o vento, e estao instaladas as 

~ 

famílias para sua temporada de verao. Aí, as atividades de ca~a. coleta e 
pesca com timbó sao dramaticamente intensificadas, em com~o com as 
da aldeia. A volta para casa é determinada, entre outras coisas, pela falta de 
beiju, trazido da aldeia em grandes trouxas. Um acampamento de esta~ao 
seca pode durar uns dez dias, mas nao muito mais. 

Mesmo na seca, nao é raro chover e aí inundam-se os tapiris. Urna 
multidao de gente comprime-se em volta do fogo para se livrar das goteiras, 
enquanto as criancas, mais do que ninguém, dramatizam essas ocasiües, tiri
tando e batendo os dentes num exagero de frio. Mas, quem está na mata em 
alguma atividade, geralmente e~frenta com estoicismo a desagradável expe
riencia de ficar encharcado e rodeado de vegetacao gotejando por todos os la
dos. Os mesmos gestos de contra~ao muscular sao feitos na aldeia, todas as 
manhas, cedinho, quando as pessoas com~am a circular ainda tímidamente 
em meio ao ar frío e a bruma gelada característicos das aldeias de montanha. 

A f ogueira doméstica é o centro físico e simbólico da família. Fe ita em 
forma de estrela, com os pedacos de len ha convergindo no meio, ela é um 
eterno sorvedouro de madeira, consumindo carregamentos diários de lenha 
que as mulheres trazem já cortada de roeas novas ou que os homens carregam 
em toras nos ombros. Tudo na casa cheira a fumaca e o que fica próximo ao 
centro por muito tempo, ou pendurado das traves, adquire urna pátina 
característica da fuma~a incrustada, parecendo vemiz. Sobre a fogueira 
penduram-se ossos de animais, mementos de grandes ca~adas, folhas de 
tabaco, pedacinhos de raízes de alawa/i, embrulhinhos de urucu; em volta 
dela, as redes, quase sempre numa confusao de angulos e níveis, encardidas 
pela mistura de fumaca e Ulllcu que sai dos corpos sempre que se deitam; ao 
longo das paredes ficam cestas,. maletas, roupas, arcos e flechas e toda urna 
tralha que, noma desarrumacao organizada, dá um ar de domesticidade e 
aconchego a cada compartimento familiar. Esse ar, tao presente nas aldeias, 
nao chega a s~ fórmar nos acampamentos da mata que primam pela 
4 • - • ... • 

1mprov1sacao e 1mpennancncra. 

Os espa~os familiares 
. 

Cada construcao pode conter de um a seis compartimentos familiares, 
marcados pela f ogueira central em torno da qual sao armadas as redes. Se a 
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familia é grande, os quatro lados em voila da fogueira nAo 800 suficientes, 
criando-se entJo duas ou mais camadas de redes ~a acomodar filhos, 
genros, netos e, de vez em quando, hóspedes. Essa disposi~Ao . nAo é 
aleatória. Num compartimento muito cheio, os maridos tem a rede ac1ma da 
das mulheres. Se é urna família poligínica, o marido fica acima da mulher 
mais nova. As mAes donnem com os filhos de colo na mesma rede e as 
outras crian~ penduram as suas acima da da mAe ou em diagonal sob~ ela. 
As esposas de um mesmo homem dormem em lados opostos da fogue1ra e, 
se nAo sAo irmas ou mae e filha, as suas rela~óes tendem a urna certa 
evitacao mútua. As redes mais baixas sao quase sempr~ das mu!h~res, 
encarregadas de man ter acesa a f ogueira durante a noite. E caracu:nsn~a a 
batida compassada do abano a intervalos regular~ durante toda a no1te vin~ 
das várias fogueiras que esquentam as famílias. As vezes, quando a foguerra 
está em baixa, o frio tira um dos borneos da rede e o leva a aticar ele mesmo 
o fogo, aproveitando para, acocorado, ficar uns minutos aquecendo o corpo 
antes de voltar a donnir. 

As filhas casadas ainda sem bebes. geralmente, dormem na mesma rede 
com os maridos, mas quando nasce um filho, aqueles mudam-se para cima. 
Se de todo possível, um genro amarra sua rede do lado oposto ao da sogra e, 
se ambos estiverem presentes, ele vira-se de costas para ela, mesmo que 
tenha que encarar seguidamente a parede, pois a evi~Ao entre eles é restrita. 
Sao os homens que devem ir morar nos compartimentos das esposas. Em 
quase metade dos casos, eles tem mesmo que mudar de aldeia para casar. 
Desse modo, quase todos os homens enfrentam ou. já enfrentaram essa 
desconfortável convivencia silenciosa e distanciada com a sogra. 

A rede é a ~a de mobiliário mais versátil e indispensável de urna 
pessoa. Ela é cama e mesa, é retiro para quem quer urna trégua de 
privacidade, é, afinal, urna das marcas de humanidade; só os animais dormem 
no chao. Se um c~ador é apanhado na mata depois do anoitecer, ele procura 
fibras ou cipós que lhe deem matéria-prima para, ali mesmo, montar urna 
rede, amarra-la nas árvores e tentar dormir. Entre o fogo e a rede, esta é mais 
indispensável nessas circunstancias. NAo creio que seja mera coincidoocia 
que o mesmo verbo, pilio, designe "deitar na rede .. e também o ato de 
"morar .. , ter um domicílio. 

Os grupos familiares, que podemos chamar de grupos domésticos, 
variam em composicao e tamanho, dependendo do momento em que cada 
família se encontra no seo ciclo de desenvolvimento. Selecionando desse 
ciclo urna fatia fina, que corresponde ao tempo da pesquisa de campo, 
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detectamos diversos arranjos nos grupos d~mésticos, desde famílias 
conjugais de marido, mulher e filhos solteiros, a grandes famílias extensas 
com avós, pais, filhos casados. filhos solteiros e netos. Dos 4 7 grupos 
domésticos estudados que sao exclusivamente Sanumá, a maior parte, nQ 
período de 1968-70, era constituída de famílias conjugais (17), seguidas 
pelas extensas· (14) e pelas poligínicas (11); o restante era de casais sem 
filhos e outras combina~oes pouco comuns. 

Na grande maioria das famílias extensas, isto é, casais maduros com 
filhos casados já com netos ou ainda sem eles, slo genros e nao noras os 
cónjuges que ingressaram no grupo doméstico. A preferencia pela 
uxorilocalidade está demonstrada em 76% dos casos contra 24 % de 
virilocalidade. 

Mas, a fatia de tempo que revela esses "tipos" de famílias d~nuncia 
também um movimento processual de forma~ao de novos grupos 
domésticos que vem substituir outros ao longo das gera~óes. Comecemos 
pela obriga~ao do servi~o-da·noiva, su hamo, que leva um homem, 
geralmente depois da puberdade, a vi ver com os pais da mulher pretendida. O 
noivado infantil, pelo qual um rapaz casa com urna menina ainda impúbere, 
pode resultar num longo períooo d.e suhamo, se ele tiver a paciencia de 
esperar até a matura~ao da esposa para consumar o casamento (cerca de seis 
meses depois do ritual da primeira menstrua~ao, hogolomo). Segundo a 
vers~o dos genros, o servi~o-da-noiva tennina com o nascimento de dois a 
quatro filhos (a versAo das sogras é que suhamo é para o resto da vida); isso 
pode envolver mais de vinte anos, dependendo da idade da noiva no início do 
noivado e considerando que o esp~amento entre um filho e outro é de cerca 
de tres anos. Durante esse tempo, o rapaz tem que fornecer bens e servi~os 
para os sogros e, as vezes, aos cunhados. Se vem de urna aldeia dis,tante, ele 
tende a ser explorado e pilhado pelos irmAos da mulher. Deve observar urna 
rigorosa evita~Ao dos sogros e dos irmAos destes e aprender a se movimentar 
no novo ambiente, inclusive nos · territórios de ca~a, coleta e pesca. 
Enquanto a esposa está a vontade entre os seus, ele fica vulnerável e a merce 
das personalidades.de seus afins, ao menos nos primeiros anos de suhamo. 

Urna vez nascido o número canónico de filhos, o marido fica livre para 
levar a família para onde quiser, ao menos teoricamente e segundo a sua 
própria versao. Se sair da casa dos sogros para morar em grupo doméstico 
próprio, ele será o ca~a de urna nova família conjugal; ou, se obtiver outra 
mulher, sem fazer servi~o-da-noiva (no caso de órfls e algumas mulheres 
divorciadas), ele ·terá urna família poligínica. Quando os filhos crescem, os 
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rapazes mudam-se para fazer seu próprio suhamo; em compensa\:ªº· ao 
menos urna de suas filhas atrairá um genro para fazer o mesmo para ele. 
Quando as filhas tem filhos, forma-se urna nova família extensa, até que se 
mudem, se mudarem, ou morram os país. 

, Depois que partero as filhas e genros de urn casal de velhos, estes 
podem ir morar com um dos filhos adultos que cuide deles na velhice. E 
mais comurn que desse casal só reste a mulher, viúva. Nos 47 grupos 
domésticos estudados, tres viúvas e apenas um viúvo moravam com seus 
filhos hornens e as familias destes. 

Naturalmente, as linhas gerais deste processo nao revelam arranjos 
extemporane-0s, contingencias que podem levar urna pessoa a viver com 
parentes menos próximos, üm homem a se separar sem casar de novo, urna 
mulher com filhos e sem marido ou urna crian~a que vive com o marido da 
m~e que nao é seu pai. Nas comunidades conhecidas, encontramos exemplos 
de todo isso, numa variada gama de possibilidades que transbordam qualquer 
tentativa de conre-las cm tipos estanques. 

Circulando pelas comunidades 

Quanto mais longe no espa~o. mais longe nas rela~oes. Esta obviedade 
aplica-se, em seus contornos gerais, tambérn aos Sanumá. A intera~ao que 
eles tem com outros subgrupos Yanomami é, por exemplo, muitíssimo 
menor do que seus contatos com os Maiongong, que vem de outra tradi~ao 
cultural sem vínculos históricos com eles até o assentamento dos 
Y anomarni no território Maiongong há cerca de um século (Ramos 1980). 

No interior do subgrupo Sanumá, os contatos sao muito intensos 
dentro do bloco de comunidades do alto Auaris, principalmente entre 
Mosonawa, Kalioko, Sabuli e , com menos intensidade, Lalawa. Esta última 
está numa posi~o intermediária tanto geográfica como socialmente entre as 
aldcias da missao e Kadimani, freqüentando assiduamente todas elas. 
Esporadicamente, a gente de Kadimani visita Auaris e vice-versa, mas o que 
corre entre esses dois locais sao principalmente noticias, via Lalawa. 

Percebe-se claramente urna divisao geográfica nos padrOes de visita~o. 
Enquanto Sabuli e as comunidades de Auaris manrem estreitos contatos com 
as aldeias do rio Merevari na Venezuela, ao norte da fronteira internacional, 
os moradores de Lalawa e Kadimani sao visitantes freqüentes dos Sanumá 
que se espraiam para o sul, sudeste e sudoeste, do rio Ocamo ao Cuntinamo, 
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na V~nezuela (vi.~e Mapa 1). Gente que está tao longe de Auaris que nem é 
men~1ona~ frequenta com regularidade a aldeia de Kadimani. Enquanto em 
Au~1s o~viamos f~ar d.os kobali dibí como sendo aquela gente indomada do 
sul, 1nclu1ndo .Kad1man1, chegando a esta última, a "linha" kobali já se tinha 
deslocad~ mais p~ º. sul e ninguém admitía ser kobali. Tudo indica que, 
ne~sa r~g1ao, kobali se1a um termo usado para os outros, difu.so e levemente 
peJorauvo, !evelan~o urna certa superioridade por parte de quem o usa. 
Parece refenr-se mais a agrupamentos regionais de aldeias distantes ao sul do 
que a aldeias específicas. Entretanto, Smole (1976) identifica como cobari 
sete comunidades do alto rio Ocamo, na Venezuela, imediatamente ao sul do 
território Sanumá, sem, no entanto, indicar a qual das línguas y anomami 
eles pertenceriam. 

Apesar da quantidade de dialetos que despontam praticamente em cada 
v~l~, há urna grande inteligibilidade entre eles e até entre línguas Y anomami 
d1st1ntas, o que permite haver um bilingüismo parcial, em que é possível 
entender-se uns aos outros sem se falar a língua ou o dialeto uns dos outros. 
Essa riqueza. dialetal injeta no vocabulário de cada comunidade, gra~as a 
gran~e mov1menta~ao e~pa~i~l entre elas, palavras e expressoes que 
coex1stem. com o u tras de s1gn1f 1cado aparentemente identico, criando, entre 
ouu:os .ef e1tos, urna grande f onte de confusAo para o ettlógrafo. Quando eu já 
hav1a incorporado termos para paren tes, como nagai ("filha", "inna mais 
nova.") e pi~ai ("filho", "innao mais novo"), surgiram de repente notai e 
potat para dizer a mesma coisa. Disseram-me que esses termos eram usados 
~l~s oxigatali. dibr, grupo agnático que havia morado para o sul e que agora 
vtv1a em Auans. O mesmo ocorreu com hiliwi, aparentemente sinónimo de 
solí, "cunhado", e pehekiamaba, usado por urna mulher jovern para se ref crir 
ao filho de seu rneio-irmao mais velho; ela acrescentou que é gilí "tem 
v~r?o.nha" de~se rapaz a quem chama de pehekiamaba, aoque ~acece, 
s1non~mo de stzo. Palavras como waziini', viagens prolongadas de famílias, 
também aparecem em formas diferentes, como waximr, utilizada na rcgiao 
dorio Ventuari, na Venezuela (Colchester 1982). 

A vari~ao dialetal pode servir até para brincadeiras infantis. Nas rodas 
cost~meiras de crian~as em volta da fogueira dos etnógrafos, a noitinha, um 
d~~ Jogos favoritos era colocar gravetos acesos na boca para criar o efeito 
sm1stro de caveira iluminada (como as abóboras do Halloween das criancas 
norte-americanas); um outro jogo era imitar o sotaque de gente como os 
hogomawa dibr ou os samatali dibr, provocando gargalhadas infalíveis. 
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Parte dessa rique7.a lingüística sao os diálogos cerimoniais, contextos 
intercomunitários por excelencia, onde as rel~Oes agonísticas entre aldeias 
tomam expressao própria e, muitas vezes, dramática. Eles ocorrem quando 
chegam visitas. · 

O tenno hama de (visitante) é um dos mais presentes nas conversas dos 
Sanumá. A visita~ao entre aldeias é constante, mas o tenno é pouco 
aplicado aos moradores de aldeias vizinhas com quemo contato é muito 
intenso. Estes chegam sem alarde, acomodam-se no compartimento de 
alguém que lhes é íntimo e sao virtualmente ignorados durante alguns 
minutos, até que· urna mulher local lhes venha trazer naxikói (água 
engrossada com farelo de beiju). 

Em contraste, os visitantes de aldeias mais afastadas geográfica e 
socialmente tem urna rece~ao bem diferente. A chegada de pessoas com 
quem se mantero relacoes nAo totalmente amistosas deflagra um confronto 
ritualizado onde é expressa a desaprova~ dos anfitri00s através de um porta
voz. No duelo verbal que se segue a chegada, os anfitriOes acusam os 
visitantes de talvez pretender fazer alguma trai~ao contra eles. Por sua vez, 
os visitantes, também via porta-voz, declaram suas intencOes de boa paz. 
Tudo isso é falado em estilo apropriado para a ~asilo, urna espécie de 
arenga cantada, um homem de cada vez. Mais tarde, do pór do Sol ao 
amanhecer, a noite é tomada por pares de borneos que se revezam, um de 
fora, outro local. Primeiro em pé segurando arco e flecha, discursam 
alternadamente e, depois, acocorados e enroscados num tipo de abraco, 
intercalam diálogos cerimoniais - wazamo -, urna combina~ao de troca de 
notícias com planos para troca de bens a ser efetuada no dia da partida. A 
linguagem desses diálogos é altamente estilizada, numa série de staccatos 
entrecortados mutuamente: a cada duas sílabas de um falante, o outro 
interpOe duas outras, compondo-se, assim, um discurso duplo com 

, . . 
interlocucOes encaixadas urna na outra. E um traco caractensticamente 
Y anomami (Migliazza 1972; Albert 1985), embora outros tipos de diálogo 
cerimonial sejam praticados pela Amazónia afora8• 

Só os homens fazem wazamo, mas quase sempre sobo olhar e os 
comentários atentos das mulheres que ·muitas vezes se engajam em ardentes 
solilóquios paralelos, incitando seus homens a conseguir o melhor que 
podem dessas batalhas lingüísticas. Com um ouvido no opositor e o outro 
na diatribe da mulher, um ator de wazamo pOe a prova sua capacidade de 

8Vide Fock. 1963; Maybury-1...ewis 1967; Riviere 1971; Hamer 1972; Urban 1986. 
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concentra~o e competi~ao. Urna boa argumentarAo políu'ca 
0 ... · be . y u urna troca 

econom~ca m-suc~da podem depender diretamente da habilidade de 
sobrepujar o adversáno pela f o~a do desempenho teatral nesses di 'J · · · o · a ogos 
cenmon1a1s. . tre1no em wazamo vem de crian~a, mas a perícia só é 
alcan~da na tdade ~adura. Um homem de prestígio é aquele que é bom no 
xaman1smo, na capac1dade de persuasao e nas artes do wazamo. 

Trocar bens é urna das atividades mais importantes dos Sanumá, · 
como o é p~ os dem~i~ Ya?omami e muitos outros grupos amaz0::::. 
Fazem-se v1agens de vanos d1as pela mata para se trocar obietos e t' · e ... . J no 1c1as 
q~ qu~se sempre ver:n Juntos: E~ visitas, geralmente, nAo passam de 
cinco d1as, quando fe1tas por 1nd1víduos ou por grupos de homens M 
qua~.d~. urna família inteira visita outra aldeia, nas viagens cha~ad~~ 
wazzmz, a estada é sempre mais longa. A prática do wazfmi é comum 
quando urna família te?1 exces8? de producAo agrícola e convida amigos e 
parente~ de outra ald_e1a para aJudá-la a consumir essa superprodu~Ao. A 
expr~~sao Sanumá iba nimibi dibl, que poderíamos traduzir, mesmo 
d~saJettadamente, por "meus co-comensais", demonstra a importancia do 
vinculo ~ue con:ier junto estabelece entre famílias. Lembra mesmo 

0 ~ommunzo descoto por Weber (1978:423) como a "cerimonia de comer 
Junto qu~ serve para produzir urna comunidade fraterna enb'e os sacrificantes 
e o deus , nAo pelo aspecto do sacrifício, mas pelo convívio e cumplicidade 
que esse comer junto cría entre a gente de comunidades diferentes 

As cerimóni~ dos ~ortos - sabonomo - atraem grandes q~ntidades de 
hós~es de aldeias próximas e distantes. Podendo durar dez dias ou mais, 
elas 1~cluem cacadas col~tivas d~ anfitriOes e visitantes, muita danca, 
xaman1smo, pranto generahzado, bnncadeiras diversas as vezes com sentido 
sexual. O pon~ alto é a comunhoo com as cinzas dos ossos carboni7.ados do 
morto que esuveram solenemente guardadas em cab~ lacradas desde a 
cr~macAo, esperando que fosse realizado o cerimonial. As cinzas sao 
m~sturadas a mingau de banana e tomadas por parentes próximos como a 
mae o · ... · ' 

' pa1~ o conJuge e todos os que conviveram íntimamente com o 
morto. O chma desse momento é de compenetra~o, enquanto a cuia passa 
~~!aren te a par~nte até a última gota do mingau ser devidamente ingerida. A 

unhao das c1~7.as do mono aplaca o fantasma e torna os parentes vivos 
valen tes ~ dest~m1dos, ~~ithili. Pior do que ser abandonado a podridao é ter . 
os restos 1ngendos por 1n1migos; essa é urna eventualidade que causa horror 
aos P.arentes do mono e que os leva a zelar pelas cinzas com cuidado 
espe,c1aI. 

51 



Tempos e Espa~os 

No dia da partida dos hóspedes, há grandes sessOes de troca; objetos 
indígenas e da indústria ocidental sao passados de um dono Pai:1 ?u~ numa 
corrente de trocas sucessivas que levam esses bens a longas distanc~~- Sao 
também feitas promessas de trocas futuras ou estabelecem-se créditos. e 
débitos que garantem transa<;ües que ainda vitno. Depois de horas de ?1uita 
conf abula~ao, os hóspedes simplesmente amarram sua bagage~ em_ Jama
xins ou nas grandes cestas largas e cilíndricas, wr a, sem~re ennquecidas de 
objetos, carne e beiju e, sem mais delongas nem despedidas, um ª. um vao 
formando segmentos de urna longa fila indiana que enche as tnlhas ou 
entulha as canoas que os levam rio abaixo. O silencio que_ fica é sempre ~e 
fim de festa, mas nao deixa de ser bem-vindo depois de d1as afio de mu1ta 

agit.ayao. . 
Em meio as imagens de violencia e guerra que tem revestido os 

Yanomami, gra~as a inusitada enfase que alguns etnógrafos dao ao tema 
(Chagnon 1968, 1988; Biocca 1971, Lizot_ 1976~, os S~numá nunca nos 
deram elementos para privilegiar esse aspecto da vida ma1s do qu: ~ualquer 
outro. Durante os 27 meses que passei entre eles, nao houve um uruco c~o 
de incursao guerreira na área do alto Auaris. Isso nao significa que nao haJa 
conflitos armados. Em outubro de 1970, quando já havíamos saído do 
campo, chegou-nos a informa<;ao, por Donald Borgman, ent.ao missionário 
de Auaris, de que alguns Sanumá das comunidades de Mosonawa, Lal~wa e 
Azagoxi haviam atacado um grupo lwbali, matando qua~ pesso~. Fo1 urna 
resposta a morte de urna mulher de Azagoxi, morte essa diagnosucada como 
resultado do assassinato de seu alter ego animal, nono.xi, pelo grupo atacado. 
Nao há notícia de represálias, nem de outras incursües9

• 
Os borneos Sanumá, que passaram um longo período guerreando os 

Maiongong pela ocup~ao do território que agora é de am~s, mantem ~~a 
viva retórica de valentia e bravado. Mas daí a porem em prattca essa retonca 
parece haver urna grande distancia. Ocasionalmente, ~m ca<;ador voila a 
aldeia em estado de impureza por ter matado, propos1talmente ou nao, o 
nonoxi de alguém e, por isso, submete-se ao ritual de purifica<;ao, kanene
mo. Como esse alter ego está sempre muito distante do seu corresponde~te 
humano (Ramos 1986), as rctali~Oes por esse tipo de assassinato sao muito 
raras. É nas genealogias que encontramos o maior número de mortes por 
ataques gucrreiros. Contados muitos anos depois do evento, esses casos 

9Marcus Colchester (1982) encontra ainda menos incidencia de assassinatos entre os 

Sanumá do Ventuari, na Venezuela. 

52 

Espa~os Sanumá 

fogem a qualquer verifica~o empírica. De qualquer maneira, sao indicadores 
das vicissitudes da trajetória de expansao dos Sanumá, desde o sul até os 
limites atuais, passando por várias fases intermediárias. Fugir de inimigos 
em perseguicao é um dos temas mais recorrentes desse processo de espraia
mento dos_ Sanumá que, como um Jeque, seguiram várias ·dir~res divergen
tes, .ª parttr do _sudoeste, na Venezuela. Ao longo do caminho, ex-compa
nheuos de alde1a, agora separados em aldeias distintas, passaram a aliados 
em transac0es políticas, matrimoniais e economicas. O resultado é que ~o 
muito raros os homicídios e conflitos sérios dentro do bloco de aldeias do 
alto Auaris. Desaven<;as, brigas e mal-entendidos acontecem com freqüencia, 
mas sao quase sempre resolvidos com discussé>es coletivas ou, na pior das 
hipóteses, com duelos de vara ou ter~do que _nao deixam mais que cortes e 
hematomas passageiros, testemunhas da dramaticidade pública mo cultivada 
pelos Sanumá. Esses episódios podem acontecer tanto dentro de urna comu
nidade como entre comunidades vizinhas. Os motivos podem ser brigas de 
marido e mulher, acusa<;ües de adultério, acusacoos de roubo de ro<;aS ou de 
bens industrializados, acusac0es de charlatanismo, duelos entre genros e 
sogras que marcam o fim de um casamento eremero ou outras razoos seme
~hantes. Nunca se acusa um vizinho próximo de magia maléfica, mesmo que 
a boca pequena corram maledicencias que atribuem a moradores da mesma 
comunidade ou de o u tras do bloco de aldeias próximas a autoria de inf ortú
nios menores, como a incapacidade de urna mulher de ter filhos de ambos os 
sexos ou a propensao de outra mulher para aventuras extra conjugais. 

Um olhar telescópico poderá ajudar a compor urna vi~o mais completa 
~o que é urna aldeia Sanumá. Por isso, descrevo os dois locais onde passa
mos mais tempo: a missao de Auaris e a comunidade de Kadimani. Os 23 
meses de campo entre marco de 1968 e setembro de 1970 foram divididos 
mais ou menos em partes iguais entre os dois lugares, alternando estadas de 
dois a quatro meses entre eles. Dois meses de pesquisa em 1973 e outros 
dois em 1974 foram concentrados nas comunidades ao redor da missao de 
Auaris. 
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Auaris 

Até 1975, Auaris continha urna das tres missOes da MEVA10. Está 
locali7-ada na margem direita do alto Auaris, a uns 450 quilómetros em linha 
reta a noroeste de Boa Vista, em Roraima. Fica a cerca de um dia de 
caminhada da fronteira coma Venezuela ao norte, a oeste e ao sul. Em 
1968-70, a MEVA mantinha tres residencias, um depósito e urna quinta 
construcao para uso combinado de escota e casa de culto, mas ambas 
atividades ficavam mais no campo da inten~ao do que da prática. Durante os 
primeiros dois anos da pesquisa de campo, a popula~ao missionária nao 
passou de tres adultos e duas crian~s; geralmente, estava limitada a urna 
família de quatro pessoas norte-americanas, ou a urna enfermeira brasileira. 
Mais tarde, em 1973 e 1974, a composi~ao de missionários havia mudado, 
com a substituicao da família norte-americana por urna brasileira e da 
enfcrmeira brasileira por outra, norte-americana. Em 1973, mais um prédio 
foi erigido para acomodar a família brasileira. 

O foco de interesse profissional dos religiosos era a popula~ao Sanumá 
que, até 1973, estava organi7-ada em duas comunidades: Mosonawa e Kalio
ko. Mas, a atencao dos missionários estendia-se tambérn aos habitantes da 
"Colonia" e da aldeia Maiongong. Urn es~o de Auaris de 1974, na página 
seguinte, rnostra a distribuicao das casas indígenas e missionárias. 

A populacoo total dos Sanumá de Auaris era, até 1974, de quase 100 
pessoas. Ocupando urna mesma área disponível para agricultura, ca~a e 
coleta, também utili~ada pelos Maiongong que eram 100 em 1974, essa 
popula~ao representa urna densidade bastante alta para os padrOes locais. A 
escassez crescente de caca e de esp~ adcquado e próximo para novas rocas 
levou a comunidade de Kalioko a buscar outra localidade para urna aldeia 
nova, a cerca de quatro horas de canoa rio abaixo. 

Algumas r~as das comunidades de Auaris sao Ulo distantes que nao é 
possível ir e voltar no mesmo dia. O pemoite é, entio, instituído com a 
constru~ao de "casas de roca", maiores que tapiris e menores que casas de al-

1 O As demais eram Surucucu e Mucajaí. A partir dcssa data, a missio de Surucucu 
transferiu-se para Palimiu. no alto Uraricoera. foi criado um posto avan~do cm Paapiu, na 
serra de Couto de Magalhies, com visitas esporádicas dos missionários de Mucajaí, e urna 
nova missio, Olomai, um desdobramento da missio de Auaris. 
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deia. Nessas casas as familias podem passar longas tem¡x>radas na época do 
plantio ou da colheita, geralmente na es~o seca. 

A concentra~o Sanumá em Auaris é, ao menos em parte, resultado da 
presenca dos missionários. Desde a sua instalacao aí, em 1964, quatro 
famílias Sanumá mudaram-se para Auaris, além de vários jovens solteiros 
em busca de casamento. A maioria, senao todos, foram atraídos pelo 
prospecto de adquirir mercadorias distribuídas pelos missionários em troca de 
servi~s e comida, além de assisrencia farmacéutica. 

Outra fonte de atracao é a aldeia dos Maiongong, os habitantes 
originais do local. Com recursos tecnológicos mais elaborados, desde a 
construcao de canoas a confeccao do aparato instrumental necessário a 
producao de beiju e farinha de mandioca e com urna experiencia muito maior 
com os brancos, os Maiongong também sao para os Sanumá urna valiosa 
fonte de bens, ainda que em segunda mAo e em menor quantidade do que 
fornecem os missionários. É essa a situacao atual, depois que ambos os 
grupos - Sanumá e Maiongong - passaram décadas em guerra pela ocup~o 
de um território deixado semivazio pela mortalidade da maioria dos gru¡x>s 
indígenas que habitavam a área em tempos anteriores (Migliazza 1972; 
Arvelo-Jiménez 1974; Koch-Grünberg 1979-1982; Civrieux 1980; Ramos 
1980). : 

A impressao que se tem da missoo de Auaris, na sua aparencia física, é 
a de urna espécie de chácara gramada, cercada pela mata, pelo rio e pelas 
casas indígenas. Na verdade, ela está assentada numa grande capoeira que 
resultou de antigas roeas dos Maiongong, os primeiros a ocupar o local. Os 
missionários plantaram cajueiros e limoeiros, mantero limpo o espaco entre 
as casas, cortam a grama, dando ao lugar um caráter rural domesticado e 
tranqüilo, quebrado periodicamente pelas chegadas do monomotor da Asas de 
Socorro que supre a missao. 

Auaris abriga, portanto, urna populacao heterogenea em termos de 
etnia e de relacoos entre as comunidades Sanumá que aí residem. Cada urna 
dessas comunidades - Mosonawa, Kalioko e a mista "Colonia" - consiste 
num conjunto de habitacoos comonais, mais ou menos autónomo, com 
dinamica e lideran~a próprias, composto por estreitos la~os de parentesco, 
tanto por consangüinidade como ¡x>r casamento, o que lhe dá liga e coerencia 
social. Entre essas comunidades existem apenas conexóes de afinidade e de 
consangüinidade distante, o que nao é suficiente para fundí-las numa só 
unidade sob urna única lideranca. A conveniencia de estarem ~o próximas 
faz-se sentir, sobretudo, na escolha de conjuges, pois para um hornero de 
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urna dessas comunidades casar-se com urna mulher de outra aldeia e ainda 
obedecer a nonna da uxorilocalidade basta mudar-se apenas urnas dezenas de 
metros. Porém, tal conveniencia nao parece compensar a desvantagem de 
urna densidade populacional que acarreta transtomos económicos como 
pouca ~a e rocas distantes. , 

, .A com~idade de Mosonawa tem urna base social bem definida. o líder 
e o ftlho ma1s velho de um homem importante que viveu até meados da 
década. de 60. O conjunto de tres casas separadas por uns poucos metros é 
conhec1do como. mosonawa d~bi sai a ("o lugar dos mosonawa''). 

Na comun1dade de Kahoko, encontramos urna diversidadc maior de 
proceden~ias, pois a maioria havia imigrado recentemente para Auaris. Um 
gru~ de 1nnaos - um hornero e quatro mulheres - perfaz 0 núcleo de seus 
habitantes, porém, a lideran~a é do filho de urna outra irma que vive na 
cornunidade de Sabuli. O grupo separou-se do de Mosonawa ainda em 1967 
e era, ao tempo da pesquisa, urna unidade residencial recém-formada. É 
chamada ~e kalioko a sai a ("o lugar de Kalioko"), com referencia di reta ao 
norne do hder. 

. A terceira unidade, a "Colonia", tem como núcleo dois irmaos 
~aiongong, sua irma e um cunhado classificatório. Os dois filhos e as duas 
~Ilhas dess~s casais estao casados com pessoas Sanumá. O mais velho dos 
rrmaos Mruongong é reconhecido por todos os Sanumá como líder da aldeia, 
que . leva. o seu nome (Louren~o em portugues ou, por coincidencia, 
Kad1man1, urn nome aparentemente Maiongong). É fluente na Iíngua 
Sanumá e, na ausencia circunstancial de homens de peso, ele faz as vezes de 
~rta-voz nos diálogos cerimoniais que marcam a chegada de visitas 
distantes. E~a polígamo até a morte de sua rnulher Maiongong. Quando ela 
morreu, vár1os Sanumá tentaram persuadi-Jo a confiar os filhos a guarda dos 
S~numá, como prova de solidariedade e afinidade de intercsses, mas as 
cn3:'1cas acabaram sendo recuperadas pelos parentes da mulher na comunidade 
Mato~gong que tem Louren~o e seu grupo em baixa estima por sua íntima 
associacao com os Sanumá (Ramos 1980). 

~or influ~ncia Maiongong, os Sanumá que vivem as margens do 
Au~s sa~ ~fic1ente~ no manejo de canoas que adquirern de seus vizinhos 
~artbe. Vanas famíhas possuem canoas e o tráfego fluvial é relativamente 
1?te?~ entre a missao e as roeas, os territórios de ca~a e as outras aldeias 
~::u:•nhas ~Sa~uli e Kalioko a partir de 1973). O Auaris, axikamou, tornou 

a importancia para esses Sanumá que outras comunidades sem traquejo 
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com canoas talvez nao possam apreciar. (As ramifi~oes do contato entre 
Maiongong e Sanumá em Auaris estáo mais detalhadas em R~os 1980). 

o axikamou nao é só urna via conveniente de ttansporte. Ele é também 
a fonte de água para todos os habitantes de Auari~, .é l~cal de banho, é 
cenário de jogos infantis, principalmente: ~as m1n1pra1~ ~ue na. seca 
afloram a quase cada curva do rio. Esp~ publico por excelencia, a berra do 
rio nas horas mais quentes do dia, é muito disputada por magotes de 
cri~n~as que brincam e revoadas de borboletas que se alimentam do barro 
descoberto pela vasante. Em contraste comos pequenos que nadam e se 
divertem aos berros, em completa descontra~ao, os adultos demonstram um 
recato corporal muito acentuado. Nunca nadam por prazer, seu banho .é 
sempre discreto e, de preferencia, homens ~ mulhere~ que .nao sAo casais 
evitam-se uns aos outros na hora do banho, geralmente a tard1nha. 

A tardinha é também a hora dos dramas. Sao sinais.de alarme so~re a 
presenya oculta de óka dibi', inimigos que vem ~prar magia maléfica fe1ta de 
a/awali, sao brigas de família ou entre famíl1as, sao enfrentame~tos com 
hóspedes ou discuss0es acaloradas e concorridas que atraem ~raucamente 
todos os habitantes do lugar e parecem brotar do na~ deJ>?1s. que tod?s 
voltam de seus afazeres e, de preferencia, depois da ref ei~o pnncipal do d1a. 
É também nessa hora que se ouvem prantos depois da morte recente de 
alguém ou quando um morto antigo é lembrado por algum par~nte. A 
combina~áo da hora do crepúsculo com o so~ de,sses pra~tos cna urna 
atmosfera de profunda e melancólica nostalgia. E ª. transi~~o entre os 
barulhos agudos do dia - o chilrear de pássaros, os .nsos e~~dentes das 
crian~as _ e os sons graves e soturnos da noite - a bauda. mecan1ca do sapo 
soso, os uivos de animais notwnos, o sussurro dos gnlos, o coaxar dos 

11 sapos . · 'd 'A noite, o silencio humano pode ser, e geralmente é, 1nterromp1 o por 
um ou mais xamas praticando seus canticos até a madrugada ou por urna 

· kosi··b;· "chorona,, que é um estado muito comum e decorre do 
cnan~a wa •, ' · d · 
sentimento que ela desenvolve quando sua mae engravida.cedo demais epo1s 
do seu nascimento, antes dos tres anos esperados. A crian~a chora horas a 
fio, olhos inchados e vermelhos, pulm0es exaustos, os adultos d~sperados, 
a mae amea~ando p0r-lhe pimenta na boca e urna parte da noite se enche 
com esse choro sem consolo e quase sem fim. 

11 É quando "chora" 0 tucano (mazubi" i"kfbalo ), reconhecidamcnte uma hora melancólica 
também para os Yanomam do Catrimani (infonna~o verbal de Bruce Albert). 
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Nossa base residencial em Auaris foi junto a comunidade de 
Mosonawa, numa casa construída pelos Maiongong com a ajuda de alguns 
Sanumá. Era urna constru~ao semelhante as outras, mas dividida em duas 
partes, urna pública e oulra "privada", ao menos em inten~o, com telhado 
de palha, paredes de talas de paxiúba dividindo a parte interna da externa e 
chao de terra batida para acomodar a f ogueira que de dia era fogao e a noite 
lareira. A parte de fora era destinada a visita~ e atraía invariavelmente urna 
grande quantidade de cri~ e adultos, principalmente, na hora das ref ei~Oes 
a tardinha, depois que os afazeres de ro~a, de ca~a/pesca/coleta tinham 
terminado e as famílias jantado. O arranjo de aposentos externo e interno foi 
a nossa tentativa de preservar um mínimo de sossego que nos era necessário 
para urna parte da pesquisa ( escrever diário de campo, organizar os dados) e 
para manter um mínimo de privacidade. Essa estratég~a teve um relativo 
sucesso, pois conseguimos preciosos espa~os de tempo em solidao, apesar 
da quase constante presen~a dos Sanumá que nos observavam, exigiam 
aten~ao, queriam objetos ou simplesmente entabulavam intermináveis 
conversas entre si, aparentemente ignorando os brancos do lado de dentro. 
V ários assuntos, como nomes pessoais, planos de viagens, fuxicos sobre os 
Maiongong, foram registrados durante essas sessoos em nossa "sala de 
visitas". 

Inevitavelmente, os visitantes que apareciam, após observar a etiqueta 
de chegada, passavam a primeira meia hora na nossa casa pechinchando 
lrocas ou nos ridicularizando em meio a gostosas gargalhadas, quando nao 
traziam mazelas novas e velhas para que tratássemos com remédios de 
branco. Em casos mais graves, como ataques de malária, os parentes locais 
amarravam a rede do paciente na parte externa, nao tanto para facilitar a 
administra~ao de medicamentos, como para transformar a nossa casa em 
domínio decididamente Sanumá 

Estar tAo próximo dos Sanumá e, ao mesmo tempo, separados deles 
tinha vantagen~ e desvantagens. Por um lado, mantivemos urna certa medida 
de autonomía e privacidade, ao mesmo tempo em que ~o perdíamos a maior 
parte dos acontecimentos, como discuss0es inflamadas, brigas, chegadas e 
saídas, jogos infantis, sessoes xamanísticas diurnas com o uso do 
alucinógeno sakona ou noturnas, tAo constantes que passaram a ser o 
acompanhamento quase obrigatório do sono na calada da noite. Por outro 
lado, nao vivendo sob o mesmo teto, nao tínhamos acesso imediato a 
detalhes íntimos de sua vida doméstica. Essa dimensáo da existencia Sanumá 
só a fomos ter quando mudamos para a aldeia de Kadimani. 
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Kadimani 

Durante nossa pennanencia em Auaris, fazíamos planos para procurar 
outro lugar para o trabalho de campo, pois queríamos evi~ ao máxin:io a 
influencia dos Maiongong e dos missionários. Esse lugar tena que ser a1~da 
em território brasileiro e de acesso relativamente fácil. Pensamos na reg1ao 
dos x1koi dibi, a sudeste de Auaris, mas, envolvendo vários dias de viagem 
de canoa, passando por diversas cachoeiras e corredei~, ~urante as chuvas, 
ninguém quis arriscar a aventura, que foi postergada, ~meuo, para a ~~~~ 
seca e depois, para sempre. Acabamos escolhendo a d~ao dos kobali d'ibi e 

nos instalando na aldeia de Kadimani. 
Tinham-nos dito várias vezes que o povo de Kadimani nos esperava, já 

haviam até construído urna casa para nós, um chamariz para nos convencer a 
ir morar com eles. Queriam-nos lá porque representávamos urna oportuni
dade para eles adquirirem bens industrializados diretamente, sem passar pela 
muitas vezes incómoda rede de trocas intercomunitárias. 

E foi assim que, depois de urna curta viagem de reconhecimento, nos 
mudamos para Kadimani em setembro de 1969 para urna primeira temporada 

de quatro meses. · 
Aquela Iocaliza~áo de Kadimani ficava a cinco ou sete horas a pé da 

missáo, dependendo da velocidade dos viajantes, ou dez a doze horas de 
canoa, desccndo primeiro o Auaris e depois subindo o seu afl~ente, ~ ~al~
biu, num trecho que, para nós, parecia infinito, com curvas 1ntenn1nave1s, 
troncos atravessados na água que tinham que ser cortados a machadada para 
abrir caminho a canoa, galharia caída abrigando ninhos de vespa, espinhos e 
outros tra<ros inesperados e inóspitos ao etnógrafo de primeira viagem. 

Viajar na esta~ao chuvosa é estar, literalmente, sujeito a chuvas .e 
trovoadas. A longa subida do walobiu nao f oi ex~áo. Fa.zendo uso das Já 
proverbiais cita<rües do diário de campo, encontro a seguinte passagem escri
ta no día 9 de setembro de 1969 que me evoca a lembran~a viva do descon
f orto gélido de um frío úmido que atravessa os ossos e deixa donn.entes os 
dedos: "No walobiu caí u a ch uva mais dramática que duro u urnas duas horas. 
Estávamos todos com frio e imensamente infelizes. A minha tripula~ao 
parou por um tempinho numa parte muito escura do ~g~a~:. mas voltou a 
remar depois de uns quinze minutos, quando a c~uva d1~1nu1u . . 

No porto da aldeia, longe das casas uns v1nte minutos de cam1nhada, 
esperamos que os chamados de um de nossos "tripulantes" trouxessem gente 
de Kadimani para ajudar a carregar a bagagem. O mini safári tomou o 
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caminho mais ou menos invisível que leva a aldeia, seguindo primeiro pela 
mata e depois pelos esp~os deixados na esteira de urna coivara nova. A "tri
lha" altemava-se entre terra firme e troncos de árvores entreconados e justa
postos em vários andares e angulos, na posi~ao em que caíram. Semanas 
mais tarde acabei encontrando urna coerencia nessa rota da aldeia ao igarapé, 
superando, em parte, a sen~ao de caos que a derrubada deixa e que a quei
mada enfatiz.a com um forte cheiro de veg~ chamuscada e carbonizada. 

Era o lugar mais bonito dentre todas as aldeias que conheci no vale do 
Auaris. As casas estavam construídas no alto de urna colina. A rem~ao das 
árvores em volta permitia urna vista espetacular de montanhas, neblinas 
matutinas e vespertinas que, na minha niemória, ficam associadas a pinturas 
chinesas onde a sucessao de serras é reconada pelas brumas que as separam 
em múltiplos planos, ganhando movimento com as gar~as brancas que 
voam baixo e devagar, como que em camara lenta. Para aumentar ainda mais 
o prazer da contempla~ao paisagística, havia um imenso tronco atravessado 
na beira da aldeia que fazia as vezes de banco, onde podíamos combinar o 
prazer estético da vi~o paradisíaca com conversas informais e etnografi
camente ricas comos donos da aldeia. Sentados no tronco, éramos também 
objetos de observa~ao e de espanto por parte deles, aquele .tempo, ainda 
inocentes das maneiras dos brancos. 

As casas eram novas, com as folhas do telhado ainda limpas. A clareira 
entre as casas ainda tinha sinais de derrubada, com tocos de árvores espalha
d~s pela aldeia, servindo de poleiros, bancos e objeto de brincadeira das 
Crtan\a~. 

Com exce~ao de urna faixa de mata acompanhando o cimo da colina 
para o sul, o resto da área circundando a aldeia tinha sido preparada para 
~as, esperando a seca para serem queimadas. Dois meses depois de nossa 
chegada, num dia de vento propício, duas dessas ~as, wna de cada lado da 
aldeia, queimavam a todo vapor, produzindo quantidades de fagulhas. Urna 
dessas fagulhas pós fogo na palha seca do teto de urna das casas, produzindo 
um incendio que consumiu tres das quatro constru<rOes da comunidade. Logo 
depois da grande com~llo que esse desastre causou, com evoca<roos 
dramáticas aos céus, novas casas já estavam sendo erigidas sobre os 
escombros carbonizados das anteriores. 
. A nossa expectativa de encontrar urna "casa" esperando por nós foi 
1mediatamente relativizada quando vimos que o que nos aguardava era um 
compartimento dentro de urna casa, em meio a outros compartimentos. De 
urna vez por todas aprendemos a levar em conta a polissemia do termo sai a 
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na língua Sanurná e que, por nossa conta e risco, havíamos ttaduzido 
simplesmente por "casa". Existem vários níveis de inclusividade no uso de 
sai a, indo de compartimento familiar, a cons~ao. a comunidade, a aldeia, 
a regiao. No caso específico, estávamos diante do nível menos inclusivo e 
nos vimos levados por nossos hospedeiros a urna constru~ retangular onde 
viviam tres familias e onde acabamos ocupando o quarto esp~. vazio, entre 
duas delas. Nossa sai a estava separada das outtas por urna mistura de talas 
de paxiúba e peda~os de entrecasca convenientemente espa~ados de modo a 
podermos espreitar-nos uns aos outros com certo conforto. Aí vivemos até o 
incendio de novembro, observando e absorvend~ a rotina da vida em família 
de um lado e de outro do nosso espa~o doméstico, sendo intensamente 
"etnografados" pelos Sanumá que tudo registtavam e sobre todo comentavam 
do que fazíamos e possuíamos. Esse processo continuou, com menos 
esttanheza, mas sempre óbvio, nas outras duas combina~0es de domicílio 
que tivemos em Kadimani: um outro compartimento entre outtas famílias 
numa constru~ao pós-incendio e um abrigo tipo tapiri que havíamos 
encomendado para realizar entrevistas e que sobrevivera ao fogo. 

Comparada com a grande expansao e amplitude dos gramados de 
Auaris, Kadimani era urna aldeia pequena, compacta, comprimida entre 
casas, tocos de árvores e declives por quase todos os lados. O acesso a água 
era penoso, morro abaixo por entre pés de mandioca, fumo e bananeiras, até 
urna nascente no fundo de urna ~a com volume de água que, na seca, era 
suficiente para se apanhar urna cuia de cada vez e nas chovas era um lama~al 
difícil de negociar nas descidas e subidas. A colina ttansf ormava-se em 
montanha pelo angulo de vi sao e pelo peso das vasilhas cheias d' água. As 
grandes sess0es lúdicas de banho e nata~ típicas do Auaris na seca ficaram 
reduzidas a urnas idas esporádicas ao walobiu distante e sombrio. O que 
ganhamos em beleza visual perdemos em conforto corporal quando trocamos 
Auaris por Kadimani. 

Mas, sendo socialmente mais coesa, Kadimani oferecia urna outra face. 
As pessoas eram mais afáveis, menos impositivas e mais espontaneasl2. 
Urna das indica~0es dessa maior coesao eram as conversas, já de noite, que 
atravessavam a aldeia, a muitas vozes, vindas de casas diferentes, com as 
pessoas deitadas em suas redes, unindo a comunidade em ondas de garga-

12Essa nossa experiencia contrasta can a descrita por Colchester (1982) que apresenta os 
Sanumá na Venezuela que vivem longe das miss0es como sendo mais agressivos do que 
aqueles que sof rem influencia mais direta dos missionários. 
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lha~s prov?Cadas por piadas, chistes e muita goza~ao. Em noites de lua 
che1a, a luz intensa as vezes incitava alguém a trabalhar como se fosse dia· 
urna ~ulher ralando mandioca ou um homem tecendo urna cesta, nao 

0
; 

necess1dade, mas por pura dis~oo. P 

També~ Kadimani tinha sua wakosi'bi', chorosa menina de olhos 
ver:melhos, fdha do nosso vizinho do lado. Mesmo assim, as noites eram 
rruus sos~gadas, que~radas, as vezes, quando os caes Iatiam desesperadamen
te e tem1a-se a ~proxim~~ao .de oka di'bi, os sopradores de magia. Compa
rando com Auaris, a frequencra de xamanismo era bem menor · 
. _ .A c~mposi~ao de Kadimani é relativamente simples: u~ grupo de oito 
rrm.aos e irm~s todos filhos de um mesmo pai, mas de duas maes diferentes, 
ma1s urna pnma paralela e os cónjuges e filhos de todos esses irmaos adul
tos, nu_m total de 52. pessoas, em 1970. A sua peculiaridade é ter sido a 
comun1da~e .h~sped~rra de duas viúvas e suas oito filhas, foragidas de um 
ataque de 1n1m1gos a sua aldeia para o sul. As seis filhas adultas casaram 
com os homens locais, criando famílias estreitamente ligadas entre si. Os 
cunhados desses homens, por sua vez, sao irmaos e primos paralelos uns 
dos outros. 

. Kadim~i ~tisfez a muitas das nossas expectativas de pesquisa, com a 
fascina~ª.º adicional. de ~ermos sido os primeiros brancos que a maioria de 
se.us. habi~ntes hav1a visto na vida. Era muito menos influenciada pelos 
miss1onários ~ pelos Maiongong do que os Sanumá da missao, apesar de 
con~tos relat1vamen.te freqüentes entre alguns dos moradores de ambos os 
~ocais. Mas, deve ficar ~lar~ que os residentes de Kadimani partilham 
ig~al~ente do processo histpnco de aproxima~ao dos Maiongong, sendo 0 
propno nome da ald~~a um~ apela~oo Maiongong dada a um de seus grandes 
homens - pada de - Jª falec1do por ocasiao da pesquisa. 

• • • 
Nao voltei a regiao do alto Auaris para continuar a pesquisa desde mar

~º d~ 1974. De lá para cá, muitas mudancas ocorreram no território Yano
mam1._ De ~ 973 a 1976, os Yanomam e Yawarib dos vales dos ríos Ajarani 
e Catnman1 sofreram repetidas epidemias de gripe e sarampo, contaminados 
~r .. centenas de pe<ks que abriam a rc>dovia Perimetral Norte. A popula~o 
m~ige~a dessas áreas foi devastada, sendo que quatro aldeias do vale do rio 
Ajarani perderam 22% de sua popula~ao entre 1973 e 1975 e quatro outras 
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do alto Catrimani perderam metade de sua gente numa epidemia de sarampo 
em 1978. Coma descoberta de cassiterita e ouro nas serras de Surucucus e 
Couto de Magalhaes, com~ou em 1976 urna série de ondas invasoras em 
busca de garimpos. A situa~ao alcan~ou um estado extremamente crítico a 
partir de agosto de 1987, com a chegada de milhares de garimpeiros. No 
primeiro semestre de 1989, o número de invasores em busca de ouro era es
timado em quase 50.000, espalhados por toda a regiao central das terras 
Y anomami no Brasil, atravessando a fronteira e causando problemas diplo
máticos coma Venezuela. O rio Mucajaí ficou poluído em toda a sua ex
tensao; os rios Uraricoera, Couto de Magalhaes e Catrimani, contaminados 
de mercúrio e óleo, deixaram de produzir peixes. A constante decolagem e 
aterrissagem de avi5es e helicópteros nas inúmeras pistas de pouso, oficiais 
e clandestinas, afugentou a ca~a. deixando os Yanomami na intolerável 
situa~o de depender dos garimpeiros para comer. É desconhecido o número 
de índios mortos em conflitos armados e por doen~as contagiosas, pois, 
desde agosto de 1987, a FUNAI e o Conselho de Seguran~ Nacional (atual 
SADEN) vedaram a pesquisadores, jomalistas e outros profissionais a entra
da em território Yanomami. (Sobre questoes de contato, vide Ramos e 
Taylor 1979; CCPY 1980; Albert 1989.) 

A tragédia dos Y anomami com~u, portan to, com a abertura da estrada 
Perimetral Norte em 1973 e continua com levas gigantescas e ininterruptas 
de garimpeiros numa das maiores corridas do ouro da h~tória contemporanea 
do país. Os Sanumá, embora nao estando no vértice dessas invasocs, tem 
sofrido o ef eito das ondas de choque desse estrondoso con tato interétnico. A 
corrida do ouro em Araca~á, a sudeste de Auaris, atraiu alguns Sanumá, mas 
com impacto aparentemente pequeno, pois os garimpeiros teriam vedado a 
participa~ao dos índios nas opera~ües de garimpagem. Olomai foi visitada 
por grupos de garimpeiros famintos que, depois de algum tempo, foram 
expulsos pelos índios. Mas, a iminencia de invasües de garimpeiros está 
sempre presente. Em 1985, Auaris abrigava um pelota<> do Segundo BEF e 
é um dos locais previstos para a instala~ao do Projeto Calha Norte13. Cada 
vez mais os Sanumá chegam a Boa Vista, ou para tratamento de saúde ou 

130 Projeto Calha Norte, elaborado pelo Conselho de Seguran~a Nacional em meio a 
grande sigilo, veio a público no início de 1986. Preve a instala~o de destacamentos 
militares, com novos aeródromos, agencias bancárias e de abastecimento (Cobal) ao longo 
da fronteira norte do Brasil. Est.io previstos quatro desses postos em território Yanomami. 
Até meados de 1989, apenas um eslava semiconstruído na Serrados Surucucus (vide Albert 
1989). 
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por outras razües, ficando longos períodos de tempo na cidade, sujeitos a 
contraír doe~as e expondo-se a preconceitos e expol~Oes. 

Mas é na composi~ao interna das rel~Oes intra e intercomunitárias que 
parece ter havido grandes rearranjos. A missAo de Auaris ficou reduzida a 
praticamente um pequeno aglomerado de familias, depois da fragmen~ao 
dos habitantes de Mosonawa em pequenos grupos residenciais espalhados 
pelo río, acima da missao. A "Colonia" mudou-se para o novo posto da 
MEV A em Olomai, próximo a regioo dos x1koi díbi, no igarapé olomaibu, 
no baixo Auaris. A aldeia de Lalawa mudou de nome, de lideran~ e juntou
se a "C~lonia" para, enfim, pulverizar-se em diversas famílias dispersas. A 
comunidade de Kalioko sofreu um golpe fatal com a morte das duas 
mul.heres do líder, Kalioko, num surto de malária no fim dos anos 70. Hoje 
Ka11oko é apenas um genro prestando servi~o-da-noiva num dos fragmentos 
da antiga aldeia de Mosonawa. Kadimani subdividiu-se coma saída de algu
mas famílias e o retomo de outras ao antigo território no igarapé ókobiu. 

Todas essas informa~Oes foram-me gentilmente transmitidas por Do
nald Borgman, membro da MEYA, em fevereiro de 1989, durante curta pas
sagem que fiz por Roraima. A solicitude de Borgman ajuda a mitigar a 
~inha tristeza e frustra~ao por nao poder voltar a área. Por raz0es nao expli
citadas, a SADEN (Secretaria de Assessoramento para a Defesa Nacional, 
que substituiu o Conselho de Seguran~ Nacional), órgao que, juntamente 
coma FUNAI, tomou a si a decisao de fornecer autoriza~ües para pesquisa 
em área indígena, tem impedido o meu regresso a Auaris. 

Os capítulos que se seguem foram escritos antes de eu obter essas in
forma~aes de Borgman. Entretanto, ao apresentar aqui a minha visAo da vida 
social dos Sanumá, noo posso deixar de cotejá-la com essas notícias recen
tes, tendo em vista que elas falam diretamente a questao da plausibilidade da 
análise ~ue construí. Quinze anos de intervalo é tempo bastante para testá-la. 
Resta dizer que, em suas linhas gerais, a minha perce~ da sociedade Sanu
má ainda se sustenta, enriquecida com nuances que eu até agora noo havia 
vislumbrado. 
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Nomes e coletividades 

Fui para a pesquisa de campo entre os Sanumá convencida de que iria 
encontrar um sistema social que privilegiasse as rela~aes cognáticas como 
base de seu ordenamento. As indica~aes bibliográficas que existiam sobre 
eles e o tom dos estudos de parentesco. da época.predispunham-me a essa 
expectativa. Poi por isso que a patrilinearidade dos Sanumá de Auaris 
tomou-me .de surpresa. Nao estando preparada para encontrá-la, nao a 
procurei. Ela veio a mim pela via confusa da repeti~ao monótona de um 
mesmo nome para um aglomerado de gente de idades e sexos diferentes, que 
tinham em comum o fato de serem filhos de um mesmo pai. 

Poi, portanto, no levantamento do mapa genealógico dos habitantes de 
Auaris que chegou a minha consciencia a primeira indica~ao de transmissao 
agnática. Nao quero dar a impressao, falsa, de que os Sanumá cultivem 
genealogías como artefatos culturais ou se preocupem em guardar pedigrees 
ou obituários. Quan~o falo de genealogías, refiro-me específicamente a 
técnica etnográfica que, a semelhan~a do que faz o censo em termos de 
distribui~ao espacial, permite o levantamento de dados de parentesco ao 
longo do tempo. No caso Sanumá, a profundidade temporal preservada na 
memória dos adultos nao vai além de cinco gera~aes, entre vivos e mortos. 

Para identificar quem era relacionado com quem na teia de rela~ intra 
e intercomunitárias, subi urna, duas, até tres gera~oes ascendentes. Um 
homem, por exemplo, era higadili. Comecei entao a me deparar com a 
repeti~ao desse nome de pais para filhos, irmaos e innas, numa prolif era~ao 
nominal que, ao invés de especificar pessoas, classificava-as. Sabendo do 
segredo que reveste os nomes pessoais entre os Y anomami, imaginei que 
seria um truque de minhas interlocutoras para esconder os nomes de quem 
aparecía nas perguntas. Mas, se havia segredo, por que esses nomes me eram 
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revelados tao facilmente e com tanta profusao? Com~aram a es~ar-se 
diagramas do tipo 

Figura 3: Recorrencia de nomes nas genealogias 

higodili . Lf 
1 1 1 * 1 

hi<]Odili higodili higodizoma higodili 

A L. ó A 

higadili higadizoma 

L ó 
* -zoma = SUFIXO FEMININO 

e f oram eles os primeiros ponte iros que me indicaram a existencia de 
agrupamentos de pessoas que tinham em comum, pelo menos, duas coisas: 
patrifilia~ao e nome próprio. Restava saber qual o caráter e abrangencia 
desses agrupamentos e que significado tinham para a sociedade Sanumá. Aos 
poucos, a névoa da minha perplexidade foi-se dissipando e comecei a 
perceber os contornos de categorías sociais espalhadas por aldeias, cobrindo 
o bloco do alto Auaris e, para além, na Venezuela. 

Apresentavam-se como entidades dispersas, agnáticas e discretas, pois 
urna pessoa só pode pertencer a um único desses agrupamentos. Sua 
abrangencia é universal, urna vez que todo hornero ou mulher pertence, 
necessariamente, a um e a apenas um dentre os muitos que existem. As 
pessoas entram neles pelo nascimento e saem - se saírem - pela morte, sem 
af etar a sua pennanencia enquanto categorias; a condi~no de se pertencer a 
eles é transmitida somente pela via paterna, condi~ao essa que toma corpo 
gra~as a duas de suas propriedades mais importantes: nome comum e 
exogamia. 

Passei a chamar esses agrupamentos de sibs (ou clas), inspirando-me 
na literatura antropológica sobre casos semelhantes, mas sem a preocupa~o 
de acondicioná-los a algum protótipo advindo de um conceituário pre-
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esf:abelecido, nem de encaixá-los numa rígida tipologia culturalmente 
descarnada. Sib ou eta é, antes de tudo, um rótulo conveniente para designar 
esse fenómeno de classificacao social elaborado pelos Sanumá com 
elementos de onomástica, esp~o e tempo. 

Refiro-me aos nomes dos sibs como patronímicos num sentido 
semelhante ao de "sobrenomes" que se propagam de geracoo a gera~o. Eles 
delimitam categorias de pessoas que est.ao dispersas por várias aldeias, mas 
que guardam entre si um sentimento mais ou menos intenso de pertencerem 
a mesma "gente". Nao se trata de anunciar aos quatro ventosa que sib se 
pertence; ao contrário, as pessoas evitam ao máximo declarar os nomes 
próprios, sejam pessoais, sejam de seus parentes mais próximos. A 
identificacao explícita é sempre dada de fora, por pessoas de outros sibs, 
portadoras de outros nomes. Essa identifica~o opera, entao, em dois níveis: 
individual - "aquele homem é higadili" - e coletivo - "os higadili drbt'. A 
maneira como se dá a individuacao em meio a tantas repeticoos do mesmo 
patronímico será tratada no capítulo 7. Aqui, quero focal izar o aspecto 
coletivo dos nomes de sib. 

A coletiviza~ é dada pela expressao dibi, o plural para seres humanos 
e extra-humanos, como espíritos de várias sortes, ancestrais míticos, etc., 
em oposicao a objetos ou animais, que tem bi" como a forma plural mais 
comum14. Quando os Sanumá falam de higadili di'bi", eles estao se referindo 
a "gente higadili", a coletividade dispersa mas englobante de parentes 
agnáticos que contrastam com outras coletividades semelhantes, como os 
koima di'bi", os sadali di'bf ou os azatali di'bi", entre muitos outros. O plural 
di'bi' confere o caráter de reconhecimento público a algo que é mais do que a 
soma de suas partes componentes. Para que um conjunto de pessoas tenha 
um tal coletivo, é preciso que exiba certas características comuns que as 
liguem entre si e, ao mesmo tempo, as distingam das demais. Essas 
características transcendem o mero pertencer a urna familia de orien~o ou 
de procriacao e nao se confundem com estas. As famílias conjugais ou 
extensas nao sao identificadas por nomes exclusivos nem sao recortadas por 

14Seria urna distin~o nio muito longe da que faz a sofistica~o filosófica ocidcntal entre 
ser-ontológico, cquivalendo a di"bi", e ente-Ontico, equivalendo a br. Há que acrescentar que 
existe a fonna intenncdiária gigi" ("dois" ou "diversos") entre as formas do singular d~ e a e 
di'bi" ou bi' ("muitos") que é usada tanto para seres como para entes. No cntanto, nunca ouvi 
essa forma dual aplicada a membros de sibs ou a qualquer outra entidade social. O vocábulo 
bi"também é usado como adjetivo, "muito", como em toila bi: "muito bom" (é o equivalente de 
mahi em Yanomam). 
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urna patrilinearidade a lhes conferir a condi~ao de membro. Urna pesooa 
pertence a urna f amília por ser filho tanto de um pai como de urna mie 
específicos. 

Esse recorte onomástico, instrumento de definicao de coletividades 
socialmente expressivas, carrega, obrigatoriamente, em seo bojo a n~oo do 
plural dwr e marca os limites do público e do privado. Aquilo que é privado 
nao é pluralizado; é o caso da imensa maioria dos nomes pessoais. No 
entanto, é necessário pluralizar-se alguns nomes para que a patrifilia~o e a 
nominacao sejam articuladas e assumam o caráter de sistema que dá aos sibs 
o seu papel de operadores de identidades extrafamiliares e extracomunitárias. 
É a custa da perda de privacidade de certos nomes proprios que isso se torna 
possível. Só pode haver "os Fulanos" se for possível revelar o nome do 
"Fulano" (ver capítulo 6). Assim, nao é de surpreender que as famílias nao 
sejam coletividades explícitas, pois, do contrário, cada ca~a de família teria 
que ter seu nome pessoal devassado publicamente, o que seria intolerável, no 
contexto Sanumá onde impera o sigilo dos nomes pessoais, especialmente 
dos adultos (ver capítulo 7). 

Nomes no tempo e no espa~o 

Ao focalizar os nomes de sibs, vislubram-se todas essas complic~<Ses 
e mais ainda. Primeiro, nao é possível detenninar se os nomes dos sibs 
foram alguma vez os nomes pessoais e privados de alguém. Há tanto tempo 
andam em circulacao no domínio público que nao se sabe mais de onde 
surgiram. Seu significado é, em geral, opaco e diz-se comumente que sao 
"apenas nomes", hilo bio (hilo, "nome"; bio, "mero"). Sobre o sib higadili, 
por exemplo, diz-se que é um mero nome; já sobre o sib koima, ao 
contrário, o comentário é que o nome advém de sua gente ser peluda, de kói, 
"pelo"; sobre o sib hazatagiaili diz-se que seus membros sao altos como o 
veado, haza. Além dessas atribuicoos ocasionais de características físicas, 
nada máis se diz sobre esses nomes. 

Percebe-se que alguns nomes de sibs contem o sufixo -dili, que 
geralmente se ref ere a alguma característica de um local de residencia; é o 
equivalente do Yanomam e Yanomaml theri, ou theli. No entanto, esse 
sufixo tanto pode ser derivado de urna localidade, como do nome pessoal de 
alguém, se esse nome foi dado a pessoa por causa de um local, como, por 
exemplo, onde ela nasceu. Nesse caso, -dili é utilizado sempre como fonna 
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masculina. Ternos casos de aldeias que tomam como wn de seus nomes urna 
característica física de seus arredores (k°isüwbidili dibi ref ere-se a comunidade 
que vivia junto ao igarapé ki'si'nabiu, também conhecida como Lalawa dibi) 
ou enmo o nome de um de seos membros (wanabidili dibirefere-se ao grupo 
de wanabi<Jili, um homem assim chamado por ter nascido junto ao igarapé 
wanabiu). Quando os nomes dos sibs contem o morfema -dili, é virtualmen
te impossível saber se provem de um local direta ou indiretamente por mcio 
do nome pessoal de alguém. Mas, pode-se supor que pelo menos alguns 
desses patronímicos surgiram de topónimos. Restam aqueles outros nomes 
de sibs que nao contem -dili. como koima dibr. sadali dibr. nimtali dibr. etc. 
Voltarei a este aspecto dos nomes dos sibs na última ~ao deste capítulo. 

Passados de geracao a geracao,.os nomes de sibs conservaram sua 
. forma, mas perderam sua origem e, na maioria das vezes, seu conteúdo 
semantico. Se o primeiro koima foi um homem específico coberto de pelos 
ou se o primeiro hazatagülili era tao alto como se diz de seos descendentes, é 
urna questao sem resposta e pouco esclarecedora. O que importa ressaltar é 
que, ao serem aplicados individualmente, esses nomes de sibs tem a 
vantagem de preservar a privacidade dos nomes pessoais de seus membros, 
efetuando aí urna dupla operacao: manter os nomes pessoais em sigilo, 
resguardando um dos aspectos mais recónditos da individualidade Sanumá, e, 
ao mesmo tempo, inserir seus portadores numa teia social de gente homo
nima, realcando, assim, o aspecto da interdependencia e da sociabilidade. 

Segundo, os nomes de sibs evocam espacialidade. Indagado do porque 
de todos esses nomes - higadili, koima, azatali, etc. - Zeca, wn higadili de 
astúcia incomum, residente na missao de Auaris, respondeu que é como com 
os brancos, que dizem ser de Boa Vista, de Manaus ou de outros lugares. 
Essa referencia imediata ao local de origem evoca o quao importante é a 
no~ao de espaco para a construcao da temporalidade Sanumá. O que 
transparece na representacao de Zeca. é que, boje, urna categoria social que 
tem seu elemento constitutivo na temporalidade e seu nexo na 
patrilinearidade está associada a e~o. a local de origem, a ponto de partida. 

· Tal representacao aponta também para urna possível chave quanto ao 
surgimento de sibs, que seria a transformaca~ de certas localidades de 
residencia em epónimos de grupos residenciais. E inegável que o fator de co
residencia está sempre presente na formulacao de entidades sociais. Mas, o 
que é mais característico e sui generis na organizacao social Sanumá é ser 
esse fator espacial sistematicamente metamorfoseado em dimensao temporal 
pela via da patrilinearidade. Essa metamorf ose irá repetir-se cm várias outras 
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facetas da vida social e política das comunidades do alto Auaris, conforme 
veremos mais adiante. 

o sib estabelece os parametros da "familiaridade" através de um 
patronímico comum, dos limites na escolha de conjuge e da expectativa de 
hospitalidade. Tudo isso é demarcado pela aplicacao de urna regra muito 
simples, que é a patrilinearidade. É por ser filho ou filha do pai que urna 
pessoa tem em maos o seu mapa social, mapa este que contém um mínimo 
de ambigüidades, urna vez que a simplicidade da norma patrilinear é urna 
bússola clara e certeira na busca do nexo de cada pessoa com cada outra na 
teia do social. Os emaranhados que se formam nessa teia, resultando, por 
exemplo, de casamentos nao canónicos, sao, na maioria das vezes, desfiados 
pela própria patrilinearidade, pois é pelo pai dos filhos desses casamentos 
mais do que pela mae que urna pessoa tra~a a sua relacao com esses filhos. 
O sib é, pois, urna entidade que engloba pessoas agrupadas por um nome 
próprio, que evitam casar-se entre si e que partilham urna tradicao de 
pertencimento comum através de rela~ües de parentesco. Nao existindo um 
ancestral único identificável como fundador da categoria, sao rela~ües do tipo 
consangüíneo que ligam seus membros entre si. Estes acham-se dispersos 
por várias aldeias, algumas delas muito distantes, embora a tendencia seja a 
associa~ao de um sib numa determinada área, que passa a ser identificada 
como a regiao dele em oposi~ao a de outros. Ver na página seguinte como 
está distribuída a presen~ de membros dos 16 principais sibs nas aldeias 
estudadas. 

Os sibs aqui identificados nao esgotam a sua totalidade; eles 
simplesmente refletem a concentracao de alguns deles em certas aldeias e 
indicam a dispersao que pode ocorrer na maioria dos casos. Assim como 
apenas uns poucos neadili dibr ou sakonadili dibi" vivero no bloco de aldeias 
do alto Auaris, também existem membros isolados dos higadili dibi" em 
outras aldeias mais distantes. 

Diz-se que a regiao dos koima dibf, kazuma dibi' e magula dfbf fica ao 
sul e sudoeste de Auaris, dos labadili dfbi a sudoeste, dos lobotali dibi ao 
norte e dos waikasi di"bi e neadili dibi a sudeste e leste, no baixo Auaris. 
Esta associacao dos sibs com certas áreas poderia ser urna conseqüencia 
histórica de haverem perteocido a agrupamentos residenciais que, no passado, 
teriam agregado pessoas que depois se dispersaram, mas que, através da 
transmissao patrilinear, guardaram na memória grupal o registro daquela 
associacao anterior. No final deste capítulo retomarei este ponto com mais 
aten~ao. 
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Tabela .I: Distribui~áo de sibs por aldeia 

ALOEIAS 

~ .... ~ 
t> ~ :::: ~ 

~ ,.... ~ e:: 
·~ 

., ::. t> .<:I 

~ 
t> ~ ., .;::: ~ ~ o::.. 

SIBS ~ ~ o::¡ 
~ ~ ~ Vi -.,J Total 

higod/11 8 1.0 .13 28 27 2 9 97 

koimo 3 12 10 12 37 

nlmto/i l 23 24 
woikosr 11 2 3 16 
óko 11 l 3 15 
sodo/i 7 8 15 
ozotoli 1 10 3 14 
o/odili 7 7 14 
ko.wmo 2 4 4 2 12 
mogulo 8 2 10 
/obodlli l 4 3 l 9 
/obofo/i 2 4 6 
oikomo 4 4 
nt1odl/I 2 2 

sokonod/11 l l 2 
sllowo l l 
Out ros 1 1 l 2 l 6 

Total 40 42 28 48 52 41 33 284 
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A distribui~ao dos sibs por aldeia permite detectar a concentra~o de 
alguns deles de maneira quase hegemónica. No bloco de aldeias do alto 
Auaris, domina o sib higadili dibi que, com koima dibi e nimtali dibi, 
representa mais da metade da popula~ao das sete aldeias que constituem o , 
foco Sanumá da pesquisa. E nesses que concentrarei esta discussAo sobre a 
categoria sib. 

O maior aglomerado dos higalidi dwi está em cinco das seis aldeias que 
perfazem a por~ao mais setentrional do território Sanumá no Brasil. Os 
membros do sib nimtali dibi estao presentes em apenas duas dessas aldeias, 
pois a maioria vive ao norte e ao sul da fronteira internacional. Por sua vez, 
o sib koima dfbi" está representado em quatro das aldeias aqui estudadas, mas 
o seu ambito é muito grande, cobrindo a maior parte da por~ao norte do 
território Sanumá 

Rela~óes entre sibs 

Já disse, mas nao é demais repetir, que toda pessoa Sanumá é, 
necessariamente, membro de um sib. Tanto homens como mulheres sao 
membros vitalícios de seus sibs e nao há possibilidade de se mudar essa 
condi~ao; as mulheres a mantero, mesmo depois de casadas. Nos casos em 
que a rnulher acompanha o marido para a aldeia deste, ela nunca deixa de se 
identificar como sib do pai, ainda que passe a residir permanentemente na 
aldeia dos afins. Por residencia ela é identificada de urna maneira, por 
descendencia, de outra. Mas é com os homens que isso acontece com mais 
freqüencia, pois, ao casar, urna boa parte deles deixa sua aldeia para ir morar 
na da m ulher. Sao higadili dibi' vivendo com sadali dibi ou estes com azatali 
dibi' ou estes ainda com labadili dibi e assim por diante. Se urna pessoa entra 
como cónjuge numa aldeia onde nao tem parentes consangüíneos, é tratada 
inicialmente como estranha. Isso é mais acentuado no caso das mulheres. 
Sendo a expectativa de que elas perman~am na casa dos pais depois de 
casarem, quando saern de sua aldeia para acompanhar os maridos é como se 
estivessem fora do seu elemento. Se urna m~ nova é levada para urna 
família poligínica, cria-se um ligeiro ostracismo f onnalizado, já que há urna 
certa evita~ entre ca-esposas nAo aparentadas. Era o caso de wna mulher na 
aldeia de Kalioko e outra em Kadimani. Ambas eram identificadas pelos 
respectivos patronímicos de sib e ninguém, exceto os filhos, utilizava 
termos de parentesco para se referir a elas, ao contrário da prática corrente de 

73 



Tempos e Espa~s 

tratamento. A de Kalioko já com~va a ser chamada por um tecnonímico 
depois que .seu filho havia passado dos seis meses de idade. 

Os membros de um mesmo sib reconhecem-se pelas suas marcas 
características que sao: um nome próprio em comum e um termo de 
parentesco que denota urna rela~ao de consangüinidade que varia segundo 
sexo, idade e gera~oo. É comum um homem referir-se a outro de seu sib 
como iba hebala, "meu irmao mais velho", ou iba hoosa, "meu irmao 
mais novo", mesmo sem conexao genealógica aparente. Dentro de um 
mesmo sib nunca se usam termos de afinidade, a menos que alguém case 
com um co-membro; nesse caso, os termos para afins - conjuge e seus 
parentes imediatos - substituem os de consangüinidade até entao usados. 

Que eu saiba, nao existe um termo específico para designar sib, assim 
como nao há urna expressao que defina explicitamente família, por exemplo. 
Urna pessoa pode referir-se a todos os mcmbros de seu sib como iba dibi", 
"os meus", se o contexto envolve o contraste com outros sibs. De qualquer 
maneira, iba dwi tende a ser usado para parentes consangüíneos próximos, 
enquanto iba ai dibi', "os meus outros", inclui os afins e consangüíneos 
distantes. A desc~ndencia parece, assim, nao permitir a inclusao de outros 
que se tenham tomado ca-residentes em virtude do casamento. Ao enfatizar o 
núcleo de consangüíneos mais restrito, é comum os Sanumá dizerem iba 
dibi' sai, "os meus mesmo", ou, tomando u'ma certa liberdade de tradu~o. 
"meus verdadeiros parentes". 

Issü envolve urna série de direitos e deveres postos em a~oo quando 
necessário. O fluxo quase constante de visitantes nas aldeias Sanumá dá 
ensejo para se constatar que, a menos que o hóspede tenha la~os muito 
íntimos com alguém local, ele amarra sua rede na casa de um companheiro 
de sib. A hospitalidade é urna das marcas da patrilinearidade e os sibs. com 
sua dispersao geográfica, fornecem importantes pontos de apoio para que 
urna pessoa, ao deslocar-se pela área, fique confiante em encontrar guarida 
onde quer que vá 

Em virtude da aplica~ao automática e exclusiva da transmissao 
patrilinear da condi~ao de membro, os sibs sao entidades discretas, isto é, 
nao tem sobreposi~ao de afiliados. Nem coma quebrada exogamia, que 
acontece com urna certa freqüencia, os sibs perdem sua diferencia~o mútua. 
Os casamentos intra-sib sao vistos com maus olhos, mas nao há puni~ao 
séria, além da de~prova~oo verbal que pode vari~ de intensidade conforme as 
situa~ües específicas. No caso de um homem da aldeia de Mamugula, que 
tomou como terceira esposa a filha do filho do irmao de seu pai, sendo, pelo 
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cálculo Sanumá, urna filha classificatória do mesmo sib, a rea~o da miie do 
marido foi tao forte que levou o casal a abandonar a aldeia e passar um mes 
sozinho acampado na mata. Quando voltaram foram aceitos, mas o evento 
ficou registrado na forma de um nome pessoal que deram a mulher, 
Saulislzoma, derivado de saulrsi, urna pregui~a mitológica, símbolo por 
excelencia do incesto. O hornero protagonista do caso já era casado. com a 
mae da ~~a, coma qual ele sempre se relacionou como afim (é a filh~ de 
um irmao classificatório de sua mae). Se ele tivesse casado com a ftlha 
primeiro e assim transformado a mae desta em. sogra, o seu casamento con_i 
a última teria sido impossível, gra~as a forte ev1ta~ao entre genro e sogra e a 
carga simbólica e emocional altamente negativa que um tal relacionamento 

deflagraría . . d ¡·· .. (" . ¡·· .•• ) a As pessoas tendero a atnburr casos e sau isimo agir como ,sau lSl 

outros sibs distantes e nao relacionados com o próprio. Por exemplo, urna 
mulher da aldeia de Kadimani assegurou que os lwima dibi vivem casando 
com as próprias filhas. Referia-se ao ooso específico descrito acima. 
Acrescentou que os higadili dibi", sib de seu marido, nunca fazem isso. No 
entanto, a aldeia de Sabuli é composta de pessoas· higadili dibi" qu·e vem 
casando entre si por duas ge~! 

De· qualquer forma, existe a expectativa de que cada si~ tenha ~m ~u 
mais parceiros coro quem troca cónjuges. Algumas das c.omb.•~a~oes 1d~á1s 
foram-me colocadas por essa·mesma esposa de hornero higadili, da segu1nte 
man erra: 

Essa mulher afinnou, porém, que· os homens higadili nao casam coro 
mulheres labadili e homens oladili nao casam com ·mulheres nimtali. Isso 
levanta um problema quanto a mutualidade na troca de conjuges. Se ela 
ocorre entre koima e higadili, entre magula e neadili, por que nao com 
outros pares de sibs? Na verdade, encontramos casos concretos dessas 
combina~ücs em várias aldeias: em Lalawa, onde um homem higadili está 
casado com duas mulheres labadili;· em Kadimani, onde o velho líder, já 
falecido, um higadili, estava casado coro mulher labadili; em Sogosl, onde 
um jovem oladili está casado com urna menina nimtali. 

Ficamos, pois, com duas alternativas: ou esses últimos casos sao 
exc~ües a um modelo fixo inscrito em regras matrimoniais a nível de sibs, 
ou as combina~óes apresentadas por aquela mulher representam a s~a 
interpreta~ao pessoal do que deveria ser. Das duas, a segunda parece a ma1s 
provável, pois nao ouvi interpreta~ao semelhante de mais ninguém. ~ 
insistencia geral é de que membros do mesmo sib nao devem casar entre s1; 
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Tabela 11: Homens casam com mulheres 

HOMENS 

koimo 
higodili 
lobodili 
olodili 
nfmtoli 
mogu/o 
neodili 

CASAM COM MULHERES 

higodili 
koimo 
higodili 
xilowo 
olodili 
neodili 
mogulo 

em quais sibs buscar cónjuge parece urna ques~o em aberto. Mais do que 
urna enigmática contradicoo, o que a informante parece demonstrar é, antes 
de tudo, urna visao de que a proximidade entre os sibs é um fator iniportante 
na reciprocidade dos casamentos. Se a afinna~o de que nao há troca mútua 
de conjuges entre higadili e labadili ou entre oladili e nimtali nao faz sentido 
em presenca de contra-exemplos, por outro lado, as combina~Oes 
apresentadas por ela refletem os casamentos mais comuns entre blocos de 
pessoas que se consideram afins entre si. Tudo está a indicar que baja um 
quadro de relacües entre sibs em que uns sao considerados pais, pi a, innaos 
mais velhos, pebala, ou cunhados, soli, de outros. Vejamos algumas dessas 
comb~Oes: 

O sib higadili está para os sibs azatali e sadali na posi~o 
de pf a,"pai". 
O sib magula está para o sib nimtali na posicao de pebala, 
"innoo mais velho". 
O sib nimtali está para o sib /coima na posicao de pebala. 
O sib higadili está para os sibs koima, nimlali e labadili 
na posica<> de soli, "cunhado". 

. C.:om base nessas declaracoes de vários informantes, é possível 
visualizar-se urna divisao em blocos constituídos de relacOes de 
consangüinidade e de afinidade entre os sibs. Dentro de cada bloco, teríamos 
os si~s relacionados como consangüíneos; de um bloco para outro, como 
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afins. Naturalmente, essa divisoo em blocos é apenas a minha tentativa de 
rearranjar as inf onnacOes obtidas dos Sanumá e nao urna ttanscri~o literal 
do que eles me disseram. 

Tabela 111: Blocos de sibs relacionados como consangüíneos e 
como afins 

BLOCO 1 BLOCO 11 

higodili koimo 

CONSANGÜJNEOS soda// .-AFINS+ nimtoli CONSANGUrNEOS 
ozofoli mogu/o 
olodili lobodili 

Cada sib de cada bloco relaciona-se com qualquer sib do mesmo bloco 
como consangüíneo e com qualquer do outro bloco como afim. Isso nao 
significa que nao baja casamentos dentro de cada bloco e, inversamente, que 
exista alianca matrimonial entre todos os sibs de blocos opostos. O que quer 
dizer é que as reiacoos entre esses sibs sao pensadas como se fossem afins ou 
consangüíneas; esse é o idioma no qual sao expressas. Para dar urna idéia de 
quanto ou quao pouco esse modelo, ou melhor dizendo, essa expectativa é 
confinnada estatisticamente, apresento abaixo um quadro resumido de 
casamentos envolvendo sibs desses dois blocos em cinco comunidades, 
contados apenas os conjuges vivos. 

Em Kadimani, Sogosi' e Lalawa, a expectativa é confirmada. Na 
primeira comunidade, de um total de 14 casamentos, seis envolvem os sibs 
mencionados na rela~ao de afinidade esperada; na segunda, de um total de 11 
casamentos, também seis seguem a expectativa de afinidade dos sibs em 
questao; na terceira, Lalawa, de 17 casamentos, 14 envolvem tres dos sibs 
relacionados acima, engajados em intercasamentos, conforme o modelo 
esperado. Mas, já em Kalioko, de oito casamentos, quatro foram entre 
hi.gadili e azatali que estariam numa rela~o "pai-filho", um entre higadili e 
sadali (também "pai-filho") e outro entre sadali e azatali ("irmoos"), ou seja, 

77 



Tempos e Espa~os 

a grande maioria dos casamentos nessa aldeia deu-se entre sibs "consan
güín~". Is~ parece indicar que, para além do alinhamento de sibs ao longo 
do e1xo afin1dade-consangüinidade, está urna considera~ao maior. a da 
exogamia de sibs. Mesmo que o futuro cónjuge seja chamado por um termo 
de consangüinidade, o que importa é que ele perte~ a um sib diferente. 

• Tabela IV: Ocorrencia de casamentos entre sibs relacionados 
como consangüíneos e como afins 

ALOEIA CASAMENTOS OCORRENCIA 

Sogosi' olod1li-nimto/i 4 
nimtoli-hiqodHi 2 

Kodimoni higodtli-koimo 5 
higod1li-lobodi!i 1 

La!owa higodili-koirno 12 
higodi/i-/obod1Ji 2 

Ko/ioko hiqodtli-ozatoli 4 
higodi/i-sadali 1 
sado/i-ozoto/i 1 

~x~s~em vários outros sibs que nao constam dessa lista e que 
const1tu1nam outros tantos blocos de afinidade e consangüinidade. Além 
deles, existem outros ainda, longínquos, com os quais os habitantes do alto 
Auaris nao mantem nenhuma dessas rela~0es. Sobre esses diz-se que sao 
tiko dwi, "outros", "diferentes", forado ambito do conhecido, do familiar, o 
que faz algumas mulheres dizerem que nao casariam aí porque se sentiriam 
gili, um misto de medo e vergonha. 

. Como um tabuleiro de xadrez, as~ sao arranjadas e rearranjadas em 
diferentes rela~Oes confonne os jogadores, mas nunca se conf undem urnas 
co?1 ~ outras. Para algumas pessoas, higadili e sadali estao numa rela~ de 
pa1-fdho; para outras, numa rel~ao afim como entre cunhados, dependendo 
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do foco que selecionam em tennos de casamentos concretos. Mas - e isso 
sim é consensual - quem é higadili nunca se transforma em sadali, nem 
vice-versa. Essa maleabilidade de relacionamento fica ao sabor dos interesses 
- seja a conveniencia de proximidade física, sejam planos de intercasamentos 
- que fluem da experiencia concreta que cada pessoa tem com o tabuleiro 
como um todo . 

Em nome do fundador 

Quando comecei a pesquisa com os Sanumá, eu já esperava encontrar 
dificuldades em obter nomes pessoais. Os textos que consultei na fase 
preparatória antes da ida ao campo indicavam que os nomes sao secretos e 
que nao seria aconselhável enveredar imediatamente por esse tema. Mas, o 
que eu nao esperava era que os nomcs das aldeias também fossem sigilosos. 
Quando minha parca familiaridade com a língua Sanumá permitiu-me 
articular as primeiras perguntas, comecei inocentemente por querer saber 
onde moravam as pessoas que chegavam de visita a Auaris. Deparei-me com 
silencios, olhares embara~ados, reticentes " ... kuue!", "nao sei", que me 
apontavam para urna área de turbulencia no campo da compreensao 
intercultural. 

Passaram-se meses antes que eu entendesse toda a extensao dessa , 
resistencia. E que os nomes de aldeias sao, quase invariavelmente, nomes de 
pessoas, vivas ou mortas (ver capítulo 7). Sao nomes ligados ao processo de 
instala~ao política de certos grupos agnaticamente constituidos e que só me 
foram revelados muito gradativamente, ao longo de horas e horas de 
entrevistas com pacientes mulheres e alguns homens que, com 
impressionante habilidade de malabarismo, tentavam instruir-me nesse 
assunto e, ao mesmo tempo, passar por dois sérios obstáculos: manter o 
sigilo dos nomes e contornar a minha ingenuidade lingüística. Meses mais 
tarde, eu perguntaria a alguém por que, no início, ela s6 me havia contado 
parte de um determinado caso, e levaría como resposta: "se eu tivesse dito 
tudo, vocé nao teria entendido!" 

Conforme crescia a familiaridade dos Sanumá comigo, ia-se dissipando 
a relutancia de pronunciar os nomes de aldeias, até que acabou por 
desaparecer por completo. Revelaram-se os nomes próprios das 
comunidades, mas nao, necessariamente, os nomes pessoais de todo mundo. 
Alguns deles continuam enterrados em seg~o (ver capítulos 7 e 8). 
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Foi esse um dos caminhos que me levou as linhagens Sanumá Utilizo 
o termo "linhagem" para me referir a um grupo agnático bem definido, 
identificado por um fundador conhecido, um no me comum e urna forte 
proibicoo de intracasamentos. Quero ressaltar, a exemplo do que disse sobre 
os sibs, que o termo é usado aquí por urna questao de conforto lingüístico e 
nao por conviccao na univocidade de um conceito que seria aplicado a 
fenómenos empíricamente uniformes. Noo tenho a preocupacoo de encaixar 
esses grupos agnáticos Sanumá em nenhuma tipología, seja ela africana, 
nova-guineense, chinesa ou qualquer outra, mesmo porque "linhagem" nAo é 
um conceito científico no sentido de referir-se a algo bem definido e 
universalmente reconhecível, como seria, talvez, o conceito de "átomo" ou o 
de "gravidade". Urna vez que cada caso empírico corresponde a urna 
configura~o distinta, o termo "linhagem" nada mais é do que um rótulo 
conveniente para permitir falar-se com economía de palavras sobre certos 
fenómenos sociais que tem em comum, no máximo, aquilo a que 
Wittgenstein chamou, e que Needham (1972) endossou, de "ar de família". 
Ou, como disse Geertz, "se ... usarmos um conceito ... nao para formular 
urna uniformidade subjacente a fenómenos superficialmente diversos, mas 
para analisar a natureza dessa diversidade tal qual a encontramos, entao 
procurar significados direrentes que o conceito toma em contextos diferentes 
nao dissolve seu valor enquanto idéia ordenadora, mas sim, enriquece-o" 
(1968:24). Com este esclarecimento, passo aoque realmente importa, que é 
a caracterizacao do que me parece ser a substancia empírica das linhagens 
Sanumá em sua especificidade etnográfica. 

Também como no caso dos sibs, o ponto de partida aquí sao os nomes 
pessoais. Brotando dos sibs e seguindo igualmente urna rota onomástica 
pela via paterna, existem em cada comunidade agrupamentos com defini~o 
genealógica bem mais nítida do que os sibs e com urna participacao bem 
menor de membros. Essas subdivisoos sao facilmente identificadas por um 
nome próprio, um fundador conhecido, urna forte enfase na exogamia e um 
papel político destacado. 

De onde vem e o que representara os nomes dessas linhagens? Mais 
ainda do que no caso dos nomes de sibs, dá-se a quebrado sigilo normal 
aplicado aos nomes pessoais quando se trata de epónimos de linhagens, o 
que representa a passagem de certos homens - os seus fundadores - do , 
recesso privado para o domínio público. E que todas as linhagens recebem o 
nome de seu fundador ou, as vezes, de um de seus filhos. O epónimo de urna 
linhagem é um homem cujo nome pessoal passou definitivamente para a 
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esfera pública, mesmo depois de sua morte. Este é um dos pontos cruciais 
de diferenciacao entre os Sanumá e outros subgrupos Y anomami, cu jo zelo 
em manter silenciosos os nomes dos mortos pode chegar a extremos15. 
Obviamente, noo se trata de apenas um detalhe, urna minúcia etnográfica que 
fascina os especialistas em yanomamologia. Se os Sanumá guardassem os 
nomes dos mortos sob o manto do silencio tanto quanto os demais 
Yanomami, também eles teriam ausencia de linhagens claramente 
identificáveis, como é o caso de, pelo menos, os Yanomam e Yanomam1t6. 
É pelo nome do epónimo humano que as linhagens Sanumá saltam aos 
olhos, nao só do etnógrafo, mas dos próprios Sanumá. Em algumas 
ocasioos, surpreendi-me ouvindo e até participando de conversas em que 
alguém fazia um cálculo mental para localizar um desconhecido, fazendo 
referencia ao seu nome grupal, isto é, ao nome público de seu fundador, 
como se fosse um código que acabara de ser decifrado. 

O processo de formacao de linhagens está intimamente associado a 
prática da tecnonímia, urna tecnonímia ampla que nao se limita ao pai e a 
mae de urna pessoa, mas é extensiva a outros parentes, sejam consangüíneos 
(irmao mais velho, irmao mais novo, irma, filho, filha), sejam afins 
(esposa, marido). Como a tecnonímia e suas conseqüencias sociais e 
conceituais sáo assunto do capítulo 6, direi aqui apenas o mínimo necessário 
para tornar inteligível o que vem a seguir. 

Dentre um grupo de irmaos, é comum selecionar-se o nome de um 
deles, muitas vezes, mas nem sempre, o mais velho, para ser o referente de 
todo o grupo. A princípio, os parentes próximos sao identificados 
individualmente como "Mae de Fulano", "Pai de Fulano", "Irmao mais 
velho de Fulano", "Irma de Fulano", etc. Com o tempo, seu nome passa a 
ser plurali:z.ado, com o acréscimo de dibi aplicado a esse conjunto ampliado 
de parentes, quando todos se tornam conhecidos por "os Fulanos", embora 
persista a prática da tecnonímia individual. Conforme o grupo vai-se 
consolidando como coletividade reconhecida, seu nome vai deixando de ser 

15Chagnon descreve as amea~s que sofreu por pronunciar nomes de mortos entre os 
Yanomami da Venezuela. Bruce Albert, meu leitor privilegiado oeste trabalho. nio 
escondeu seu assombro ante a facilidade com que os Samuná falam abertamente de nomes 
dos mortos, que entre os Sanumá recebem o mesmo tratamento que os vivos. Na sua 
experiencia oom os Yanomam. isso seria impossível (ver capítulo 11). 
16 A ambigüidade dos dados sobre os Yanomami nio é tio grande que nio deixe perceber 
tratar-se de um sistema acima de tudo cognáúoo (Lirot 1984, Chagnon 1968). 
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usado em tecnonímicos, sendo substituído por outros de novas criancas. Ele 
deixa o ambito doméstico e passa ªº domínio público. 

O nome pessoal tomado coletivo é, pois, um dos p~imeir?s s!~ais de 
autonomizacao conceitual de um grupo agnático; é o seu s1nal ~1~cnuco ~r 
excelencia. Para todos os nomes de linhagem sobre os quais 1ndague1 a 
origem e significado foram-me dados os nomes pessoais dos fundadores ou 
de filhos destes. Kadimani, Sogosl, Mosonawa, Lalawa, todos eles foram 
grandes homens, já falecidos ou ainda vivos, liderando suas respecti~as 
aldeias. Nao s:to, portanto, meros nomes, hilo bio, como no caso de ~Ut_!OS 
sibs. Sao marcas personalizadas que se transformam em marcas soc1ocen
tricas através da homonímia que é passada a todos os membros do grupo 
agnático. "Os kadimani dibt' , por exemplo, representam a coalescenc~a 
reconhecida de um processo ao mesmo tempo complexo e fugaz CUJO 

resultado sao, nao mais categorías englobantes, dispersas e aparentemente 
perenes como os sibs, mas grupos sociais que surgem e d.esaparecem ao 
sabor de vários tipos de contingencias, como veremos a segurr. 

A patrilinearidade localizada 

O critério de pertencimento das linhagens é, como com os sibs, 
exclusivamente pela via paterna. Nao devem, portan to, ser conf undi~ com 
familias extensas, pois estas incluem, necessariamente, pessoas relac1on~ 
por lacos de afinidade. Também aqui a condicao de membro é por toda ª.vida 
e as mulheres, embora nao a repassem aos filhos, preservam-na depo1s do 
casamento. Dada a prevalencia de residir comos pais da mulher, acontece 
que numa família de tres gerace>es os netos sao de linhagens diferentes das 
dos avós. Além disso, enquanto urna familia extensa ocupa sempre um 
único grupo doméstico, a linhagem tem seus membros espalhados por doi~ 
ou mais grupos domésticos na mesma aldeia ou em aldeias diferentes. E 
comum a linhagem ser localizada numa única comunidade, mas essa 
tendencia é contrariada pela saída de homens em busca de esposas e pelo 
crescimento do grupo que, eventualmente, pode levar a transferencia de todo 
um segmento para outro lugar. Antes de entrar nas ramificacOes desse 
processo de espraiamento das linhagens, é preciso identificá-las com relacao 
as aldeias onde se ·1ocalizam, como mostra a tabela V. 

É importante notar que o total de membros de cada linhagem por alcleia 
é muito menor do que a populacao total da aldeia. Isso se deve a um traco 
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muito específico e importante do processo de surgimento das linhagens 
Sanumá. Num dado período de tempo, elas podem contar apenas com metade 
da populacao. No caso do bloco de aldeias do alto Auaris, no período de seis 
anos entre 1968 e 1974, cerca de 45% dos seus habitantes nao tinham 
qualquer afiliacao de linhagem. · 

Essa característica, estranha a primeira vista, nao é tao inusitada e nem 
exclusiva dos Sanumá. Nao fiz nenhuma pesquisa exaustiva da literatura 
etnográfica sobre o assunto, mas, por sorte, localizei facilmente dois outros 
exemplos desse tipo de situacao. Como veremos no próximo capítulo, ela 
está também presente entre os balineses e nas comunidades rurais da 
Turquía. 

No caso Sanumá, essa característica é o resultado da colisao de dois 
princípios: o da residencia uxorilocal e o da descendencia patrilinear, fazendo 
da linhagem um grupo altamente vulnerável quanto a sua forma~ao e, 
especialmente, a sua manutencao por várias geraeoes consecutivas. Devo 
ressaltar que a residencia uxorilocal em si mesma nao leva, necessariamente, 
a dispersao dos homens por diversas aldeias. Se eles casarem dentro de sua 
própria aldeia, basta mudar para a casa da mulher para satisfazer a 
uxorilocalidade (Ramos 1982). É quando esta leva os maridos a sair da aldeia 
que o efeito de forca centófuga se faz sentir, jogando homens agnaticamente 
relacionados em várias direcoos, tomando-os incapazes de criar um corpo 
agnático comum. Há que enfatizar, entretanto, que mesmo aqueles que nao 
pertencem a nenhuma linhagem manrem sua afiliacao vitalícia a um sib 
específico. 

Para melhor dar conta desse complicado processo, focalizarei algumas 
das linhagens vinculadas aos tres sibs já apresentados. A rela~o desses sibs 
com suas respectivas linhagens é a da Figura 4. 
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Tabela V: Distribui~ao de linhagens por aldeia 

ALDEIAS 

~ ·- .Q 
e:: ::::, 

o o ~ 
o : .._ °' ·- e: (/) :::> e:: ~ - o E o ·º ::i .Q ~ 1::11 (/) ..::::: .Q 

~ ~ ~ ~ o ~ ~ Linhagens ...J 

kadimani 4 l 26 2 9 

soqosl l 23 
I 

la/awo 20 

momuqu/a 3 10 

oxiqotali 12 

mosonawo 6 

sabuli 4 

azoqox1 2 

soboxiti/i 1 l 

out ros 1 2 

Total 23 4 6 21 30 19 
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42 

24 

20 

13 

12 

6 

4 

2 

2 

3 
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Figura 4: Subdivisao dos sibs 

higodili 

kodimoni lolowa 
sabuli 

nimfali 

sogosi' puluicJili 

koima 

wixo momugula 

, 
E interessante apresentar urna alternativa gráfica a figura acima, para 

que se visualize melhor a rela~ao dessas Iinhagens comas pessoas que nao 
lhes pertencem e que, ainda assim, sao membros do mesmo sib. 

Dessa maneira, as linhagens emergem como ilhas de congrega~ao 
agnática, grupos identificados em meio ao anonimato dos que só tem o sib 
como foco de identifica~aol 7. 

Embora as linhagens estejam incluídas nos sibs, elas tem urna 
dinamica própria e desempenham um papel bem diverso do dos sibs. Estes 

17confira figuras semelhantes elaboradas por Geertz e Geertz (1975:74-76) para mostrar 
urna situa~lio paralela a Sanumá. 
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~o categorias de identifi~Ao e mapearnento social, de longa dur~o, 
mantidos separados uns dos outros pela patrilinearidade e exogam1a. 
Aquelas, também patrilineares e exogamicas, sao grupos sociais coro um 
espaco muito mais restrito e um tempo muito mais acelerado do que os 
sibs. Sobo guarda-chova abrangente e estável do sib, as linhag~ns estio 
num constanie movimento que as torna altamente maleáve1s e nAo 
permanentes. Sua maior contribuicAo é prover um locus privilegiado de 
atuacAo política na figura de líderes de aldeia18• Os detalhes desta 
contribuicAo esmo no capítulo 3. 

Figura 5: O interior do sib higadili 

.. ·®¡ ,~,.. 
, X/ • t • • • 

. ®:·:.::: . : -._:::::.: . .. . -.-::. . .. : . . . . . . . .. . 

@
.
1
ora:.O • : _·. ~ '. 

. @">V . . . : . ,, . 
. . . ::: .. . . : : 

18Em sua tese de doutorado, Marcus Colchester (1982) critica o uso que fa~ dos tennos sib 
e linhagem por considerá-los desnecess,rios e fruto de urna im~si~o conc:itual. Entre os 
Sanumá do V entuari ele nio percebcu cssas dif cren~s e conStdcra que cxistem apenas o 
que chama de local' descenl groups, scm, porém, atentar para o fato de que isso também é 
urna imposi~o conceitual. Para ele, cada Sanu~á ~rtence a apenas ?m desses grupos 
locais de descendencia. Mas, nio deixa de ser mtngante que, cm vános pontos de !cu 
trabalho Colchester se refira a mais de um nome para o mesmo grupo (exemplo: os 
tokolodibi' sio também Apiamü.iioi"', p. 180) ou ao pcrten~ento de ~guém a n:iais de ui:!1 
grupo (exemplo: " ... sua condi~o de mcmbro de grupos agnáucos n~ados é reiterada ... , 
p. 452). Por outro lado, Colchester atribui a an,lisc que fiz cm minha tese de doutorado 
(Ramos 1972) um resultado que, na verdade, dccorre de urna leitura evidentemente 
desatenta. Nio é que os Sanumá descritos por mim, na ausencia de afilia?o a linhagens nio 
tenham mais nada, pois eles sempre retem a afilia~o a seu sib, indepcndcntemcnte de 
pertencercm ou nio a alguma linhagcm. 
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Cada urna dessas linhagens é o resultado da conjuncao de urna série de 
fatores, dentre os quais está, de forma proeminente, a locali~Ao. Se vários 
homens relacionados agnaticamente vivem dispersos em lugares diferentes, 
nao haverá possibilidade de criarem urna linhagem própria, urna vez qoo para 
isso é preciso estarem juntos, residindo na mesma aldeia Se, ao contrário, 
um núcleo de pai e filhos ou innAos conseguir manter-se unido nurn local, é 
possível que acabem criando urna tal unidade, se lhes nascerem filhos 
homens e se estes, por sua vez, se mantiverem junto aos pais quando 
casarem. A continuidade de urna linhagem Sanumá depende, portanto, da 
coerencia espacial de urn mínimo de homens que tenham prole masculina, de 
modo a gerar tanto urna massa crítica como urna temporalidade crítica que 
deem corpo ao grupo agnático. Um aglomerado de pais e filhos ou innoos 
que viva em lugares diferentes e que se ja apenas afiliado a seo sib n!o 
constituí urna linhagem; cada innAo pode vira fundar seo próprio grupo 
agnático, mas a soma desses agnatas dispersos noo faz urna linhagem. 

O processo de emergencia de linhagens, como já disse, anuncia-se coro 
a desprivatizacao de um nome proprio, isto é, quando um núcleo de parentes 
consangüíneos é reconhecido através do nome de urn de seus membros, 
geralmente um jovem ainda solteiro. É preciso enfatizar a importancia do 
nome para a criacao de urna nova linhagem. Pelo nome ela distingue-se do 
resto do sib e cria urna identidade propria que é acompanhada de urna série de 
expectativas e atitudes por parte dos outros. Dada a estreita associacao entre 
linhagem e comunidade, esta passa a ser conhecida também pelo nome da 
linhagem que lhe fomece o líder político19• Todas as comuni~des do alto 
Auaris, coro exc~o de Kalioko e da "Colonia", sao nomeadas a partir de 
linhagens (ver capítulo 7). 

A exemplo do que vimos sobre o modo como evolvem as famílias, 
ternos nas linhagens urna situacao semelhante, ou seja, um olhar sincrónico 
detecta urna série de confi~aes que, tomadas isoladamente, podem parecer 
incompreensíveis, mas que, vistas ao longo do tempo, revelam um sentido e 

A • , • urna coerenc1a propnos. 

l 9Também os líderes políticos estio, em princípio, sujcitos a nonna da uxorilocalidade. 
Cabe-lhes fazer o esfor~ para conquistar o privilégio de escapar ao scrvi~-da-noiva que 
acompanha a residencia comos pais da mulhcr. Portanto, ao contrário de muitas sociedades 
Tupi, por exemplo, quando h' virilocalidade para os líderes, cla nio lhes é dada a priori, 
mas é conquistada por cada um deles. Para maiorcs detalhes, ver capítulo 3. 
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Para entender o processo de desenvolvimento das linhagens, é 
preciso antes saber de que matéria-prima ele é feito. Por isso, e também para 
conduzir o leitor um pouco pelo caminho que eu mesma percorri na 
tentativa de encontrar esse sentido e coerencia, apresento algumas dessas 
configura~oes sincrónicas, com toda sua diversidade e aparente 
inconsistencia. Descrevo essas configura~s aquí para no próximo capítulo 
colocá-las numa perspectiva diacrónica de processo de desenvolvimento. 

Manifesta~oes sincrónicas de um processo diacrónico 

Mamugula di'bi', sabuli d'ibi' e lalawa dibi sAo grupos de agnatas com 
tres ge~0es e com o fundador ainda vivo. Já mosonawa dwi· deixou de ter 
tres gera~s quando morreu o fundador, em meados dos anos 60; passou a 
contar. com dois borneos adultos mas com filhos ainda pequenos, além de 
urna irma casada e de um irmao ainda menino. A lideran~a do grupo passou 
para o filho mais velho que nao demonstra qualidades suficientes para 
satisfazer a todos na comunidade. 

Sua posi~ao está sendo amea~ada pela ascensAo de um outro 
homem, do grupo dos oxigatali dibi. Estes, residentes na comunidade de 
Mosonawa, mudaram-se para lá depois de um ataque de inimigos a sua 
antiga aldeia, na regrao dos x1koi dibi do baixo Auaris. O pai e epónimo do 
grupo foi morto no ataque e por isso a viúva e filhos foram acolhidos por 
um outro grupo de irmaos do sib óka dibi de urna comunidade a vários 
quilómetros a leste da aldeia atacada; esses irmaos acabaram casando com as 
filhas do morto, por sinal, duas delas gemeas. Anos mais tarde, mudaram-se 
todos para Auaris, dentre eles, dois irmaos oxigatali que, nos anos 70, 
competiam pela lideran~a da aldeia de Mosonawa. Primeiramente o irmao 
mais velho e depois, quando este se mudou para a Venezuela, o mais novo, 
vinham conquistando gradativamente um lugar de destaque nos assuntos da 
comunidade. Soma-se a isso o maior aumento demográfico dos oxigatali 
dibf com rela~ao aos mosonawa dibi, fator importante para urna lideran~a 
bem-sucedida. 

Ainda na comunidade de Mosonawa, havia um grupo de irmaos 
solteiros, simultaneamente integrantes do sib higadili d'ibi e da linbagem 
kadimani dibi, mas já conbecidos como sopai dibi, a partir do nome do 
segundo irmao em ordem de nascimento, jovem que passou pela puberdade 
no início dos anos 70. O pai desse grupo, já falecido. era um dos irmaos do 

88 

Organizando o Esp~ no Tempo 

epónimo do grupo kadimani dibf. O irmao mais velho de Sopai estava 
casado com urna menina ainda impúbere e ele próprio era noivo de urna 
criancinha, enquanto seu irmao mais novo era menino ainda. Apesar de tao 
jovem, esse núcleo de agnatas já se destacava do resto dos residentes de 
Mosonawa por um nome proprio e coletivo, tecnonímico de Sopai. 

Na aldeia de Lalawa, um outro grupo de agnatas, do sib koima dibi, era 
reconhecido pelo nome do irmao mais velho, hanixo dibi: Eram tres irmaos 
e duas irmas, todos adultos, todos os borneos casados, mas o epónimo nao 
tinha filhos porque, segundo rumores, sua mulher era estéril. Considerado 
um tipo diplomático, Hanixo era respeitado dentro e fora da comunidade. 
Quando esta mudou de local no início dos anos 70, foi por iniciativa sua20. 

O grupo de sogosr dibi', na aldeia de Sogosl, ainda nao chegara a 
terceira gera~o quando morreo o pai dos seis irmaos, quatro deles borneos. 
EmbQra já em idade ma<;lura, seu epónimo e líder da aldeia tinha filhos ainda 
solteiros. O irmao mais velho, apesar de ter entrado na categoría de avo, nao 
tinha ~etos. O filho mais velho desse irmao fora para Boa Vista anos antes, 
quebrando, assim, a tradi~o de casar cedo e ter filhos logo depois. Todos os 
irmaos e filhos dos irmaos de Sogosl sao identificados como sogosr dibi'. 
Grupo coeso de agnatas, nao tinha, porém, suficiente mercado matrimonial 
na aldeia para permitir que todos os jovens casassem lá; pelo menos dois de 
seus rapazes já haviam saído para casar fora, um em Kadimani, outro em 
Auaris21• 

Kadimani dibi' é a linhagem mais antiga e maior que conheci, con
tando, pelo menos, com quatro gera~Oes entre vivos e monos. Com um for-

20oe Donald Borgman obtive, em f evereiro de 1989, as seguintes inf onna~0es sobre o 
destino de Hanixo. Ainda nos anos 70, morreu o velho líder. Lalawa. quando a canunidade 
vivía junto ao igarapé Jcalr.udu, afluente do médio Auafis. Sob a lideran~ de Hanixo. o 
grupo todo, já chamado hanixo dibí, mudou-se para a beira do Auaris, num local denominado 
halai/cana (nome de um espírito malévolo, tipo sucuri gigante) e passaram a ser reconhecidos 
ccxno halai/cana díbi'. Quando, por volta de 1980, Louren~. o líder Maiongong da "ColO
nia", abriu a pista de Olomai, os halaikana dibi'jun1aram-se a ele na mesma casa. Houve al
guns intercasamentos com pessoas da "Colonia" e dos :itkoi dioi". Aos poucos, os halailcana 
di'bi' come~aram a sair da casa de Louren~o. sen do que alguns f oram para o pé de urna 
montanha a cerca de meia hora de caminhada e passaram a ser chamados pali'Jcüf ili di'bi', 
("gente do peito da montanha"). Por fim, acabaram por dispersar-se (&elegibazoma) mais 
ainda. Hanixo perdeu a lideran~ para um innio mais novo e nao se sabe mais nada de seu 
riradeiro. 

1 Também a aldeia de Sogosi parece ter sofrido uma f ragmenta~o com a saída de wn dos 
innios e sua familia para outro local (infonna~io verbal de Donald Borgman). Mesmo vaga, 
essa inf onna~o aponta para a tendencia centrífuga no sentido de um constante processo de 
divisio dos grupos residenciais. 
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te núcleo de membros localizado na aldeia que leva o seu nome, eles eram, 
em 1970, mais de 40 pessoas numa comunidade de 53 habitantes. Além 
dessa concentra~ao em Kadimani, há segmentos em outras aldeias, como 
Mosonawa, Mamugula e entre os samatali dibi", na Venezuela, além de um 
rapaz que prestava servi~o-da-noiva na aldeia de Kalioko e duas mulheres 
casadas na comunidade de Sogosl. Nas comunidades de Kadimani, Mamu
gula e Mosonawa, os kadimani dibr contavam com 22 homens - 10 adultos 
e 12 crian~as. O ramo da Venezuela, a sudoeste de Kadimani, era liderado 
pelo filho da segunda esposa do pai dos atuais adultos (vide figura 6). 

O ramo residente na aldeia de Mamugula é explícitamente idenúficado 
como kadimani dibr e está sob a lideran~a da linhagem dos mamugula dibi". 
Consiste em um homem de meia idade, Gastao, suas tres mulheres e muitos 
filhos. Gastao é o único irmao vivo do velho Kadimani, epónimo da sua 
linhagem. Quando este ainda era vivo, moravam todos juntos no igarapé 
ókobiu. Mas, logo depois da morte do velho líder, as várias famílias dos 
sobreviventes dispersaram-se pela mata. É um procedimento bastante 
comum em tempo de crise, como foi esse momento de transi~ao no 
processo sucessório da comunidade. A disputa ficou entre Gastao e seu 
sobrinho mais velho, Manoel, filho de Kadimani. Decidida a suces~o em 
favor de -Manoel, todos os filhos de Kadimani voltaram a juntar-se numa 
única aldeia, mas Gastao afastou-se definitivamente, indo morar na aldeia de 
Mamugula, onde vivía urna irma casada com o líder local. 

O segmento de Gastao é também conhecido como ókobiaili dibr, 
nao só por causa do igarapé ókobiu onde viveram, mas - e talvez 
principalmente - por referencia ao filho mais velho de Gastao chamado 
Ókobi"dili por ter nascido no ókobiu. Esse jovem beirava a puberdade em 
1970 e emprestava seu nome para o uso tecnonímico de seus familiares: 
ókobidili a pia ("Pai de ókobi<lili"), ókobidili a pezea ("Irma de ókobidili") e 
assim por diante. Gastao e seus descendentes representam o ramo ókobüJili 
dibi" dos kadimani dioi· 22. 

. O ramo kadimani que vive na aldeia de Mosonawa consiste nos irmaos 
identificados como sopai dibf, já mencionados. Sao os filhos de outro irmao 
mais novo do velho líder, morto numa incur~o antes da morte do irmao. A 
mae fugiu com eles e se refugiou na aldeia de Mosonawa, onde o líder era 
irmao classificatório do pai. Sao tres irmaos e urna irma; em 1974, eram 

22Inf onna~0es obtidas de Donald Borgman indicam que os ólwbüiili diºbf constituem agora 
um grupo a parte dos habitantes da aldeia de Mamugula e estio de volta na regiio do ólwbiw. 

90 

Organii.ando o Espa~o no Tempo 

todos jovens sem filhos ou ainda crian~s e viviam com a mae e o pai desta, 
ocupando um grupo doméstico na casa do líder local. 

Espalhada como é, a linhagem de kadimani dibi dá indícios de estar 
com~ando a subdividir-se; talvez ókobülili dibr e sopai dibr venham a se 
constituir como grupos agnáticos autónomos. Mas. enquanto o núcleo 
central continuar a se propagar nas novas gera~Oes, ela certamente 
conúnuará23• A ramifi~o dos /cadimani d'ibipode ser assim visualizada: 

Figura 6: Ramifica~áo dos kadimani dfbf 

O/cobiailid i'br sopaidlbi' 

Esse processo de segmentos sucedendo segmentos, dispersando-se ¡)etas 
aldeias, pode levar a explosao de urna linhagem em expan~o, talvez até 
~nsf ormando-a em · um. novo sib, ou pode resultar na sua dissolu~ao, 
Jogando-a no esquecimento social. Infelizmente, para que esse processo seja 
demonstrado ou refutado, é preciso um longo período de tempo, talvez de 
gera~ües, de qualquer modo, urna diacronia que nao posso ale~. Resta-me 
apenas a difícil tarefa de decifrar e interpretar os indícios que essa diacronía 
deixa em sua esteira. Por exemplo, é possível haver um acúmulo de nomes 
coletivos, pelo menos por algum tempo. Os sopai drbr também slo 
kadimani dibi" (linhagem) e higadili dibi° (sib), sem falar em saulagülili diór 

23<? !'úcleo c~ntral dos katfimani di"bi" mantém-se unido, vivendo na regiio do ólwbiw. As 
nolíc1as, também de fevere1ro de 1989, sio de que os dois irmios mais velhos desse núcleo 
est.ao juntos e há muitas crian~s na comunidade (infonnayio verbal de Donald Borgman). 
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(categoria residencial histórica a qual voltarei mais adiante). Finnando-se os 
sopai dibr como urna linhagem madura, é pouco provável que os seus 
membros mantenham todos esses nomes no uso e na memória individual e 
grupal. Nas palavras de Zeca, se as pessoas se separam, elas nao usam mais 
o mesmo nome. Seu exemplo era, justamente, o dos sopai dibi que se 
separaram dos kadimani dibi. Zeca disse ainda que, quando QS velhos 
morrem, as pessoas vao embora e adquirem um outto nome tirado do novo 
local. Mas essa afirm~Ao nao pode ser tomada como urna generaliza~Ao 
inescapável. Expressoos como hilo tolea ("o nome além") e pi dibi tolea 
("os pais além") indicam a reten~ao de nomes e memórias que sobrevlvem, 
ao menos por um ceno tempo, a morte e se~o de agnatas. 

Dentre os vários depoimentos que ouvi sobre o que acontece quando 
morre um importante pai de família, o mais completo é o de Jorge, jovem 
da missao, filho de urna das gemeas oxigatali, pertencente ao sib óka dibi"e 
informante privilegiado dos missionários no aprendizado da língua Sanumá. 
Quando, diz ele, há um pai e muitos filhos e o pai morre, os filhos 
dispersam-se (pia nomazoma, pilubi" dibr selegi"bazoma; pra, "pai"; 
nomazoma, "morreu"; pilubi' dibi, "filhos"; selegibazoma, "dispersaram"). 
Se todos os innios já forem casados e viverem juntos, eles nao vao embora; 
mas se só um deles tiver mulher e filhos, este fica e os outros mais novos, 
um a um, irao para lugares diferentes porque "estlo tristes", pii honio; nlo 
tendo esposas, nao ficam na aldeia paterna (püiba lni, kudio maigite; piziba,· 
"esposa"; mi, "nao"; kudio, "ficar", maigite, "nao"). Quebrando-se o frágil 
la~o da co-residencia de pai e filhos, o destino do grupo agnático pode mudar 
drasticamente se, como preconizou Jorge, a maioria dos filhos debandar em 
luto e, eventualmente, em busca de esposas. Separados uns dos outros, esses 
homens diluem-se por comunidades onde ~m que enfrentar a incomoda 
posi~ao de forasteiros. "Quando se está sozinho nao se tem outro nome", foi 
o espírito de um outro comentário de Jorge. Refería-se específicamente a 
dois pares de irmaos do sib higadili; um desses pares inclui o marido de sua 
irma mais velha; o outro é composto por Zeca e seu innao mais velho. Ao 
contrário dos kadimani dibi que sio muitos, continua Jorge, esses homens, 
por serem sós, sami kuteni (sami, "um, só"; kuteni, "devido aj, isto é, 
muito poucos, nAo tem outro nome. O "nao ter outro nome" está 
relacionado a nao se ser membro de linhagem. 
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Como esses há muitos outros que, identificados por seos sibs, nao 
penencem a nenhum grupo agnático o qual, para ser reconhecido, tem que 
ter um nome próprio. É interessante observar que Jorge faz esses 
comentários na posi~o de alguém que nao tem linhagem, mas que está na 
situacao, conf ortável desse ponto de vista, de fazer servi~o-da-noiva na 
"Colonia", a apenas alguns metros da casa dos pais e dos innaos, dois dos 
quais casados e residentes na comunidade de Mosonawa. Como veremos nos 
capítulos 3 e 9, Jorge demonstrava grande ambi~o de se tornar um líde~ 
importante em alguma das comunidades de Auaris24. · 

Se tomarmos todos esses casos de grupos agnáticos nominalmente 
identificados e com faces diversas - uns maiores, outros menores, uns mais 
antigos, outros mais recentes, uns com maior proeminencia política, outros 
com pouca visibilidade pública - além da quantidade de pessoas que nao se 
afiliam a nenhum deles, e os olharmos sob o prisma da dinamica de seu 
movimento no tempo, podemos percebe-los como momentos de um ciclo de 
desenvolvimento das linhagens que envolve todos os Sanumá noma 
complexa trajetória. Esse ciclo está diretamente relacionado a circula~ao de 
poder político pelos membros de urna dada comunidade. Como esse assunto 
merece um tratamento detalhado, ele será objeto do próximo capítulo. 

Envolvidas nesse processo estao as possibilidades de emergencia, 
expansAo, retracao, pulverizacao e recupera~ de linhagens, confonne certos 
fatores cruciais vao se desenrolando no decorrer das gerac00s. Desses fatores, 
os principais sao o nasc·imento de filhos homens e a co-residencia 
prolongada de agnatas. A falta de um ou de outto pode fazer retroceder a zero 
urna linhagem já estabelecida ou pode decepar o potencial de urna nova. 

24 A exemplo de várias outras comunidades que se fragmentaram entre 197 4 e 1989. 
Mosonawa também está muito subdividida. Com exce~o de urnas poucas f amílias. entre elas 
a de Jorge. quase todos os habitantes dessa comunidade vivem atualmente em diversas 
aldeias ao longo do Auaris. a montante da missio. A expectativa que. em 1974, Jorge nutria 
de assumir a lideran~a de alguma das comunidades próximas a missio esboroou-se com essa 
debandada rio aciina (infonna~io verbal de Donald Borgman). É possível que a busca de 
melhores territórios de ca~a e de novos sítios para ~s tenha sido o principal motor dessa 
fragmenta~io. Também é possível que ela seja apenas temporária e que. eventualmente. 
todos voltem a reagrupar-se. Tudo isso atesta com muita clareza a fluidez e mobilidade dos 
grupos residenciais Sanumá. quando vistos ao longo do tempo. mesmo que seja pouco mais 
de urna década. 
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Urna genética androcentrica 

Portadores do destino do grupo agnático, os bebes do sexo masculino 
sao disputados pelos parentes do marido em caso de separa~i? do casal, 
mesmo que isso implique no afastamento da mAe e na falta de leue materno 
para a crian~a. Foi o caso. na aldeia de Kadimani, de um menino de poucos 
meses. filho de Homero e de sua mulher, órfl de pai, vinda de urna aldeia da 
Venezuela. Homero, sem sogro vivo, sentiu-se livre bastante para acabar 
logo o servi~o-da.-noiva e trazer para Kadimani essa mulher, sua favorita 
dentre as tres que tinha. Uns meses depois, os parentes dela montaram u~a 
ope~oo de resgate. aproveitando o clima festivo de um sabonomo na alde1a 
de Lalawa onde estavam congregados os moradores de Kadimani. Na refrega 
que ·se seguiu entre eles e o marido, em que a mulher, joguete dos dois 
lados ora era recuperada por um, ora por outro, ·os parentes dela 
conse'guiram levá-la de volta, mas o bebe ficou. "É meu filho". disse 
Manoel, irmao mais velho de Homero e líder de Kadimani, falando em nome 
de sua coletividade. "ele nao vai ser levado, mo vai sair daqui". Enquanto o 
marido, desolado e de mau humor, roía a dor-de-cotovelo em intermináveis 
solilóquios, sua mae procurava urna ama-de-leite para o neto. Algumas 
mulheres da aldeia, inclusive a irma de Homero, revezara.m-se no 
aleitamen·to até que essa irma decidiu que seu proprio bebe estava sendo 
prejudicado e parou de amamentar o menino. Com isso, ela. provocou .urna 
briga coma mAe que a fez. furiosa, refugiar-se por alguns dw na alde~ de 
Sogos1. onde moravam duas irmas suas. Bem ou mal, o garoto sobrev1veu 
esse período. gra~as a alimen~ prematuramente sólida que lhe da~a a avó. 

Nem sempre o destino dos filhos após a separacao dos prus é tao 
traumático assim. Em Mosonawa, o filho de Lília, irm! de Jorge que havia 
sido casada com Kalioko, o líder da aldeia do mesmo nome, depois de várias 
fases em que morou ora com a mae. ora com o pai, acabou mudando-se. já 
com seus oito anos. para a aldeia de Kalioko, no seu novo local. rio abaixo. 
A mae, mulher de personalidade forte. senso prático e apaixonada pelo novo 
marido que veio de longe para casar com ela, reside com os pais e nao fez 
obj~ao a mudan~a do filho. Suas rela~Oes com Kalioko continuaram 
amistosas e o menino seguiu visitando a mae por períodos curtos mas 
regulares. 

Relacionada com tudo isso está urna teoria genética própria que, em 
versOes ligeiramente diferentes, foi articulada por várias pessoas. homens e 

94 

Organizando o Espaco no Tempo 

mulheres. É o esperma, moxilibi", que faz o embrioo (ulu de thawi; ulu de, 
"crianca"; tha, "fazer"; wi, "agente''). Na versao masculina de Zeca, o sexo 
da crianca depende de que testículo vem o semen: se do esquerdo, será 
homem; se do direito, será mulher. A mulher grávida, xibinabi (que parece 
vir de xibo, "carregar")25. apenas carrega o feto e é só depois do nascimento 
que a crian~a vai ser "realmente" dela.Coma convivencia. os meninos vao 
se parecendo fisionomicamente com o pai, as meninas com a mae. Assim 
como o semen foi fundamental para a formacao do feto em todos os seus 
componentes físicos, o leite materno é essencial para a vida da crianca. Por 
isso, a amamentaca<> é longa, de dois a quatro anos, período em que a crianca 
nao deve disputar o leite com outro bebe. sob pena de pór em risco a vida de 
ambos. Por falta de leite materno urna crian~a pode facilmente morrer; diz-se 
que ela morreu amixi , "com sede". 

O papel do pai e da mae na reproducao é diferenciado. entre outras 
coisas. quando, no levantamento de genealogias. a maneira menos ambígua 
de definir patemidade e maternidade. em meio a urna terminologia de 
parentesco que identifica irmaos do mesmo sexo pelo mesmo termo em cada 
geracao, é falar do pai como tendo thabalima, ou thagiina, "feito", e a mae 
como tendo hákoboma, "abracado na rede", ou sakaboma, "amamentado" a 
crianca. Essa é a forma mais explícita de se saber quem é filho de quem. A 
teoría genética dos Sanumá parece, pois. dar as milos ao viés patrifilial que é 
detectado na transmissao de nomes e de condicao de membro de sibs e 
linhagens. Se o pai biológico nao é o marido da mae. a crian~a tende a ser 
identificada pelo patronímico do primeiro. tendo ele sido ou nao casado com 
ela. Assim. as uniOes sexuais que resultam em prole ficam documentadas 
através dos nomes dos filhos. 

O ideal é ter filhos de ambos os sexos. Se urna mulher só tem filhos 
homens, ela fica apreensiva porque quando crescem eles vao embora; se só 
tem filhas mulheres também nao é bom porque. como dizem algumas. 
mulheres nao ca~am26. Para corrigir um tal desequilíbrio, elas recorrem aos 
xamas que. com a ajuda de seus hekula dibi, preparam urna tip6ia. táitata', 
ou um cinto, xida, especiais, reais ou imaginários. que elas usam antes de 

25Entretanto, segundo Bruce Albert, na língua Yanomam, o equivalente dexibinabi é 
ximunabi, enquanto que carregar é ihibu. Isso parece p6r cm queslio a deriva?o que fa~ 
de xibinabi na língua Sanumá, embora nio seja urna evidencia de todo conclusiva cm 
contrário. 
26comentário sardónico de Zeca: "as mulheres gostam de ter filhos homens para brincar 
com o penis do bebe!" 
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terem rela~Oes sexuais. A tipóia produz meninos e o cinto, meninas. Como 
veremos no capítulo 4, o equilíbrio dos sexos é fundamental para a 
reprodu~a.o dos grupos, pois define na gera~o seguinte os primos cruzados, 
que sAo os cónjuges por excelencia. 

Enquanto os sibs tem certas características físicas que acentuam a sua 
identifica~, as linhagens e grupos agnáticos tem outtas características, nAo 
mais físicas, mas, digamos, simbólicas. Assim é que cada linhagem tem seu 
repertório proprio de animais adequados como epónimos de crian~as (ver 
capítulo 8), de tabus alimentares, de padrOes de recrutamento para o 
xamanismo, _para duelos e incursOes, para .diálogos cerimoniais, etc. (Taylor 
1977). A prolife~ de atividades para cuja inici~o há que levar em conta. 
a fili~i\o de grupo agnático é tal que nos leva a ponderar sobre ela como um 
complicado comentário que os Sanumá parecem fazer sobre o seu próprio 
estilo de conceitualii.a~o. Na.o existe um termo específico para o fenómeno 
linhagem nem para o fenómeno sib e nem para o fenómeno f amília. 
Existem, sim, camadas sobrepostas de referencias, nomes próprios, alusOes, 
atividades, práticas embutidas em outtas práticas que, ao contrário, por 
exemplo, das sociedades Je do Brasil central, com sua "estrutura explícita", 
apresentam-se ao etnógrafo como um vasto quebra-ca~as em constante 
desafio a sua capocidade de interpre~. 

Dentre os indicios desvelados pelo conceituário Sanumá que nos 
permite iniciar a difícil tarefa de juntar as ~as desse minucioso quebra
ca~as em contornos inteligíveis, estao alguns termos de relacionamento 
utilizados de maneira polissemica que parecem abranger vastos campos 
semanticos do seu esp~o social e tecer urna elástica teia de lig~ entre os 

, . , . , 
vanos grupos agnancos e seus componentes. E o que veremos a seguir. 

Os meus, os outros, os diferentes 

Existem alguns termos na língua Sanumá que designam a rela~a.o de 
proximidade entre pessoas e grupos agnáticos entre si. Dois desses tennos 
sAo-me pouco conhecidos: awai dibi foi mencionado apenas urna vez quando 
dois grupos agnátjcos foram caracterii.ados como consangüíneos entre si; 
hanuwf de surgiu urnas duas vezes, por ocasii\o do levantamento das 
conex0es entre pessoas específicas, para indicar a rela~i\o distante de 
irmandade entre dois homens a partir dos respectivos pais, irmi\os 
classificatórios sem vínculo genealógico conhecido. 
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Um terceiro t~rmo, hedu, é o mais comum para designar urna rela~i\o 
de complementanedade entre semelhantes. Sua utiliza~o é variada e 
polissemica. Aplica-se, por exemplo, a espécies animais do mesmo 
genero27; pode ser usado para descrever a rela~o entre dois irmaos; entre 
membros da mesma linhagem; entre linhagens que sao consangüíneas entre 
si, como, por exemplo, kadimani dibi e lalawa dibi, onde os respectivos 
líderes se relacionam como "pai" e "filho", embora o primeiro seja bem 
mais jovem que o segundo; entre pessoas do mesmo sib, como os koima 
dfbr da comunidade de Lalawa e os de Kadimani. Que eu saiba, he du ni\o é 
aplicado a afins. 

Mas os termos mais correntes na design~o da proximidade e distancia 
entre as pessoas sao iba dfbf, iba ai dfbi" e tiko dibi". Segundo Jorge, iba dibI 
inclui pi" a ("pai" pfb'ina ("mae"), peze dfbi" ("irmaos do sexo oposto"), poose 
dfbf ("irmaos mais novos"). Embora essa lista nAo este ja completa, ela dá a 
idéia da diversidade de expressües que se referem aos membros da familia 
imediata de alguém. Já iba ai dibi", ainda de acordo com Jorge, sao os pebala 
diot, "irmaos mais velhos" que tenham maes diferentes (tiko diof hákobo; 
ti~o _dio~·· "outros, diferentes"; hákobo, "abra~ar na rede"). Também aqui 
pnvdeg1ar a rela~ao pela via materna nao esgota o alcance da expressao iba 
~i dio~. ~ois ela. se aplica igualmente a parentes classificatórios por 
1ntermed10 do pa1 e também aparentes considerados afins, como primos 
cruzados. 

Quanto a tiko dioi", Jorge diz que nAo sao parentes (kuumaigite; kuu, 
"dizer, chamar de"; maigite, "na.o"), mas acrescenta que tiko dioi"também se 
aplica aos sogros, p"ixi dioi". 

Observando diversas situa~0es em que esses termos foram usados, dei
me conta de que a sua aplica~ao é bem mais complexa. Dependendo do 
contexto e do nível de contraste que se quer enfatizar, iba diof pode incluir 
pessoas mais distante$ e tiko dioi" pode excluir pessoas bastante próximas 

27Sempre achei que hedu fosse também a palavra para o cabo de algum instrumento, como 
o machado. Mas, nu~a troca de informa~ corn Bruce Albert. fiquei sabendo que, entre os 
Yanomam, cabo de instrumento é heló e nio Mtu , cognata do Sanumá hidu. Isto fez-me 
considerar que ~e~u em Sanumá pode ter a mesma f onna e dois significados distintos, is to é, 
pod:m .ser homommos. Por outro lado, Albert t.ambém me deu a entender que parte da carga 
se~~u~ de ~etu em Yanomam é o ato de acompanhar, ir junto com alguém, estar em 
pos1~ao s1métn<:'1 a algo, o que, em Sanumá, é hi"li, claramente distinguível de Jiidu. Portanto, 
é .ª vez de considerar o Mlu Yanomam como dois vocábulos homooimos com significados 
d1v~rs~s. l sto é a~nas um exemplo de quio importante é a compara~o cm contextos de 
vana~s subgrupais corno é o caso da f amília lingüística Y anomami. 
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(ver capítulo 10). Para refo~ a prioridade dos parentes mais imediatos, é 
comum dizer-se iba dibi" sai, "os meus de verdade", de modo a distingui-los 

· taxativamente de todo o resto. Mas, quando alguém opOe, por exemplo, a 
sua própria comunidade a outra ou a outras, ele declara que todos os seus co
residentes sao iba dibi, nao importa se vao aí incluídos consangüíneos 
distantes e afins. Por outro lado, tiko dibi" pode ser aplicado até a irmaos . 
como fo~a de expressao para marear diferen~ internas a um dado grupo de 
agnatas. · 

Todos esses termos apontam para urna grande maleabilidade na 
definicao das relacoes que ligam pessoas e grupos agnáticos ou residenciais. 
Forjada por conjunturas que variam no tempo e no espa~. a distancia ou 
aproxim~ao entre eles pode ser ajustada, como num telescópio, a sit~Oes 
específicas e interesses determinados. Se é mais conveniente para urna 
pessoa criar um distanciamento com alguém num dado momento, ela pode 
transformar esse alguém de iba dibi" em tiko dibi", sem que isso envolva 
qualquer redimensionamento do lugar que cada um ocupa na trama social 
mais abrangente. Os meios-irmaos nao deixam de ser meios-irmaos só por 
serem taxados de tiko dibi", mais como recurso a um tropo do que como urna 
categoria conceitual despersonaliz.ada. 

O que fica claro nessas evolu~s retóricas de um termo para outro é a 
mutabifidade do conteúdo social e emotivo que impregna as relacoes 
concretas e que se denuncia na utili~oo desses conceitos. Mas, se estes nos 
sao úteis para entendermos os meandros capilares da complicada negoci~o 
do parentesco a nível interpessoal, por outro lado, nao nos ajudam muito a 
captar a mane ira como surgem no vos grupos agnáticos e novas f ontes de 
contrastes entre coletividades. 

Crescei e segmentai-vos 
, 

E pelo exame de mapas genealógicos que se pode apreciar o processo de 
emergencia de grupos agnáticos no interior de um sib, criando entre eles 
urna relacao de he du. A maior parte das linhagens tem menos de cinco 
geracoos de agnatas vivos e monos. Nao é urna preocupacAo dos Sanumá 
mantero registro de elos genealógicos entre os vários grupos agnáticos. 
Mas, em alguns casos, pude ligar genealogicamente dois ou mais deles a um 
único antepassado. Vejamos alguns exemplos. 
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As linhagens de lalawa dibi e soboxidili dibi" separaram-se ·tal vez por 
volta de 1930. Seos fundadores eram irmaos, filhos do mesmo pai; alguns 
dizem que eles tinham a mesma mae, outros dizem que eram maes 
diferentes. O mais novo dos irmaos, Lalawa, epónimo da nova linhagem, 
separou-se do irmao e f oi morar em outra aldeia distante; com seos 
descendentes, criou a linhagem dos lalawa dibi". Enquanto isso, o irmao mais 
velho de Lalawa, conhecido como Lalawa Pebala, deixou a seo filho, 
Soboxidili, o papel de epónimo do grupo que ficou. Soboxidili dibi e lalawa 
dibf passaram entao a ter identidades sociais próprias dentro do sib higadili 
dibi". O fato de o epónimo dos soboxidili dibi" haver morrido sem que seus 
filhos borneos tivessem deixado descendentes nao parece ter alterado a 
identidade do grupo; seus irmaos e os filhos destes sao considerados 
membros dos soboxidili dfbf. O diagrama da Figura 7, na página seguinte, 
ilustra essa segmentacao. 

O sib dos nimtali dibf está dividido em, pelo menos, quatro linhagens, 
das quais apenas conh~o o processo de cisao de tres: sogosi" dibi, omawa 
di'bf e puluidili dibf; pouco sei sobre os pukumatali dfbf. Os epónimos 
daqueles tres sao todos filhos ou·netos de um mesmo homem, já falecido, 
conhecido simplesmente como Nimtali, patronímico de seu sib. Cada um 
dos filhos tem urna mae diferente. As circunstancias que levaram a separa~ao 
desses tres ramos do sib nimtali dibf nao me sao bem conhecidas, mas há 
indicac0es de que cs~o ligadas a ataques dos kobali dibf que resultaram na 
dispersao da maiória da gente dos nimtali dwi. Quando a segmentacAo ocor
reu, cada ramo já estava diferenciado pelo fato de cada um ter mae diferente 
dos outros. Este é um dos casos mais reveladores da importancia das maes 
na diferenciacAo interna de _um conjunto de innaos cuja condi~o de membro 
de grupo é dada automaticamente pelo pai comum a todos. Maes diferentes 
assinalam pontos importantes de cisao, pois marcam diferen~as geradas no 
próprio interior das famílias poligínicas. É onde a articulacao entre família e 
linhagem se dá com maior destaque. A configuracAo do sib nimtali dwf com 
suas linhagens é a que se ve na Figura 8. 
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Figura 7: Conexóes genealógicas entre as linhagens la la wa 
" dibf e soboxidili diof 

........ 

::::: -~ ...... q_ 
"'t::I 

+ 

11:) 11:::1 
·~k ~-=--..... -- -- - --------- - -
.e::: 11:::1 + -S! -....; 

~ 

~ 
+ 

El~ 
: ..._ 

q_ :(;) 

~ ~ 
~ :.::: 
~ 

. ,._ 
~ 
lo'( 
C) 

+ -Q 
C) 
Ir) 

+ 
+ 

L..._..-<1----<~----(\.. 

+ + 

100 

Organizando o Esp~o no Tempo 

Figura 8: O sib nimtali dioi' 
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Na comunidade de Mosonawa, durante a vida de sen epónimo e f un
dador, a linhagem dos mosonawa dibiconsistia em dois irmoos e urna inna, 
filhos da esposa mais velha, e de um iriMo e urna irma, filhos da esposa 
mais nova, irma da primeira. Depois da morte do líder, os dois grupos de 
irmaos uterinos separaram-se; o ramo mais novo primeiro dividiu-se entre a 
aldeia de Kalioko e a "Colonia". para mais tarde reagrupar-se na "Colonia". 
onde a irma está casada com um hornero Maiongong. em diagrama: 

Figura 9: Os mosonawa di'bf 
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A otual IÍdei: 

. Mas sao os membros da linhagem de kadimani dibi', já descrita acima, 
que por seu tamanho e expansáo ilustram um conjunto mais concentrado de 
diferentes fatores. Eles pertencem a urna linhagem que por mais de tres 
décadas vem se dispersando depois de haver estado reunida numa só aldeia. 
Como já vimos acima, seus vários satélites, além do núcleo principal na 
aldeia de Kadimani, residem em Mamugula, em Mosonawa e noma aldeia 
dos samatali dibi: Na própria aldeia-sede, Kadimani, já existem alguns sinais 
de urna nova segmenta~ao. De novo, estao aí as maes como pivós de 
divergencias. Os filhos da esposa mais nova do antigo líder, já morto, sáo 
considerados um tanto diferentes pelos filhos da mulher mais velha. Quando 
todo o grupo agnático se dispersou depois da morte do pai, cada grupo de 
irmaos uterinos foi viver separado comas respectivas maes. Essa separa~o 
foi apenas temporária e os dois grupos acabaram juntando-se outra vez 
quando a lideran~a da aldeia passou definitivamente para o irmao mais velho 
da mae mais velha. Foi-me explicado por urna das filhas dessa mae mais 
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velha que o afastamento de seus meios-irmaos dcu-se porque eles eram tiko 
dibi', "gente diferente". expressao um tanto f orte que, justamente por isso, 
chama a aten~o para as diferen~s que existem aí. De fato, o grupo de filhos 
da viúva mais nova do líder desempenha suas atividades cotidianas quase 
sempre de maneira autónoma com rela~ao a seus meios-irmaos e operam 
como urna unidade semi-independente; o grupo é constituído por dois rapa
zes casados, urna jovem também casada, urna menina pequena e a mae de1es 
todos. Até 1970, ocupavam os tres compartimentos contiguos de urna mes
ma casa retangular; suas r~as eram encostadas urna na outra, do lado oposto 
as demais; com freqüencia, iam acampar na floresta sem o resto da aldeia e, 
quando viajavam com os outros, instalavam-se em tapiris próximos entre si 
e afastados dos outros. Mas eram plenamente reconhecidos como integrantes 
dos kadimani dibl". 

O crescimento extraordinário dessa linhagem de ve-se a f atores extre
mamente favoráveis e até excepcionais. Um deles é a quantidade de filhos 
homens por duas gera~ües, pelo menos. O outro, talvez tao importante 
quanto o anterior para que o grupo agnático se firmasse, foi a acolhida de 
várias mulheres vindas de longe, ref ugíadas de um ataque dos xikoi dfbf que 
desbaratou a sua comunidade. Eram duas mulheres, já idosas, casadas com 
um homem do grupo dos magula dibi'. Segundo seus relatos, foram os ií koi 
dibi', do baixo Auaris, que atacaram e mataram o marido. Viviam ent.ao na 
área montanhosa chamada pasotagi' ("montanha do macaco coatá"), a sudeste 
de Kadimani. As mulheres fugiram e acabaram sendo adotadas pelos kadi
mani dibi'. Trouxeram nove filhos ao todo: sete mulheres, quase todas adul
tas, e dois meninos, além de um casal de netos. Os homens kadimani dibi' 
casaram com as filhas e neta das tluas viúvas. Com oito mulheres para cinco 
homens, tres destes ainda se deram ao luxo da poliginia, ficando cada um 
com duas, e ainda conseguiram a confortável situa~ao de casar sem sair de 
casa; até o servi~o-da-noiva é leve, já que foram as sogras que vieram até 
eles, na condi~ao de f oraste iras. Desse grupo de seis irmaos, apenas um está 
fora fazendo servi~o-da-noiva na aldeia de Kalioko. Essa inusitada conjuntura 
fortalecen o núcleo central da linhagem dos kadimani dwr e garantiu a urna 
gera~ao de homens a almejada co-residencia permanente ou, pelo menos, 
prolongada. 

Kadimani dibi' também demonstra dois aspectos importantes que podem 
aparecer na trajetória de urna linhagem. Um deles é o que acontece quando 
morreo líder, deíxando o problema da sucessao em suspenso. Se nao há 
irmaos vivos, ela passa facilmente para um dos filhos, geralmente, o mais 

103 



Tempos e Espa~s 

velho. Mas, se existem irmaos do morto candidatos a lideran~a, o processo 
de decisao pode resultar na dispersao do grupo. No caso de kadimani dibf, 
Gasta<>, o innoo mais novo do líder falecido, perdendo para o sobrinho, Ma- . 
noel, afastou-se da aldeia e foi vi ver sob a lideran~ do cunhado, Mamugula. 

O outro aspecto exemplificado pela linhagem kadimani di"bf é a 
solidariedade que se cria entre irmaos uterinos no contexto da poliginia. Um 
mesmo pai, ao casar-se com mais de urna mulher, pode gerar pontos de 
clivagem, criando segmentos agnáticos distintos marcados pelas diferentes 
maes. Além dos kadimani dibr e do sib nimtali dibf, isso ocorre também 
com os mosonawa dibf e, segundo urna versao, com os fundadores dos 
lalawa dibf e soboxidili drbr. É um ponto de cisao bastante previsível e 
passa a ter o reconhecimento público quando os ramos dissidentes recebem 
um nome coletivo derivado do nome pessoal de um de seos membros. 
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Reconhecem-se os vínculos entre ramos diferentes de um mesmo 
tronco por express0es como hilo to/ea ("o nome além ") e pf a to/ea ("o pai 
além"). Por exemplo, diz-se que o pf a to/ea do líder dos lcadimani dibf, um 
homem do sib higadili dibr, "fez" os lalawa d'ibf e, portanto, os lalawa dibi 
sao hedu dos kadimani dibf; ou entao que o "nome além", hilo tolea dos 
kadimani drbr é higadili dibi". Ao mesmo tempo que designam rela~<ks 
horizontais entre grupos agnáticos diferentes, esses conceitos indicam a 
origem comum de vários desses grupos. Dentro do sib higadili dib'i ternos, 
entao, as seguintes conex<ks : 

Figura 11: "Os pais além" (pi' dibi" tole a) do sib higadili dfbf 

.-------- ------, 
1 1 
1 1 

+ + 

+ + + 

. 
so1>oxid1ii lolowo kodimoni so/Juli orogox1 

Genealogicomente especificado 
-------- Genealogicamente nao especificado 

Essas conexoes referem-se a antepassados que sao considerados innaos 
mais velhos e mais novos uns dos outros, pebala e poosa, sendo que 
apenas no caso dos fundadores dos grupos soboxidili, lalawa, kadimani e 
sabuli as rela~<ks sao genealogicamente conhecidas. Mas, duas gen~oes 
acima dos adultos vivos, perde-se precisao e é aplicado o critério classifi
catório: por um lado, termos de parentesco como pebala ("irmAo mais 
velho") e poosa ("innao mais novo"); por outro lado, a design~oo dada pelo 
patronímico do sib. 
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Encontros e ~onfrontos 

Os vínculos que existem dentro de um grupo de agnatas sao muito 
fortes e há muito poucas ocorrencias de teris0es específicas, quando compara
mos ~utras, r~l~ües. como entr~ cunhados ou entre primos paralelos, innaos 
class1ficatonos. Poucas vezes 1nnaos dos mesmos país chegam as vías de 
fato, mas quando o fazem nao perdem em dramaticidade para qualquer outro 
confronto. Presenciei apenas duas ocorrencias dessas. Urna, em Mosonawa, 
en_volve~ d?i~ jovens, Jorge e seu irmao mais novo, Ángelo. O cstopim da 
bnga fo1 a rrnta~ao de um dos irmaos com a sovinice do outro, negando um 
peda~o de carne a inna pequena de ambos, fazendo-a chorar. O confronto 
entre os dois nao passou de um curto bate-boca e alguns empurrües. 

O outro caso, mais dramático, foi entre os dois irmaos mais velhos da 
linhagem kadimani drbr. Posso recuperar os detalhes dessa briga do diário de 
campo da época, em outubro de 1969. Foi a noite, na casa de Homero, 0 

segun~o filho do velho líder Kadimani. Homem de temperamento volátil, 
ele é udo como problemático; dizia-se que era filho ilegítimo de um homem 
da longínqua aldeia venezuelana dos hogomawa dibf, concebido durante um 
sabonomo, o cerimonial em homenagem a um morto. A briga com~ou 
com ele batendo na sua mulher mais velha e numa inna desta. As mulheres 
grita~am enquanto ele se postava a beira da fogueira da esposa, esperando 
rctahacao. A mulher bateu-lhe urnas vezes nas costas com um pedaco de 
lenha, enquanto a outra esposa vinda da Venezuela, a favorita, observava 
sentada na rede. De repente, aos pulos, Manoel, o irmao mais velho e líder 
da al?cia, com um tercado na mao, entrando pela porta de leste, mandou dois 
ou ~r~s g~lpes como lado do tercado nas costas de Homero. E comccou o 
ma1s 1ncnvcl tumulto na casa, gente correndo para lá e para cá, annando-se 
de paus, os dois homens se desafiando mutuamente por entre redes e 
f~gueiras, muita gritaria no melhor estilo Sanumá. Manoel explodiu, 
d1zendo algo sobre iba hl"ziba ("minha esposa"), referindo-se ao termo 
genérico, classificatório, pois ele também é casado com urna irma das 
mulhcrcs envolvidas. Depois de apanhar de surpresa, Homero exigía iba 
booa, iba booa ("meu tcrcado, meu tercado"), já balan~ando o corpo no 
ritmo característico da postura de duelo. Nenhuma booa apareceu e ele 
tomou emprestada a do próprio Manoel e, depois de se pr~parar, golpcou 
com o lado do ter9ado as costas do irmao com tamanha pancada que 0 
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barulho ressoou pela casa. Manoel, de pé, sacudiu a ca~ e dissc ma. ma. 
ma ("nao, nao, nao"), como criticando a técnica do innao. Estavam agora no 
extremo oeste da casa, a esposa venezuelana abandonara a rede e estava de pé 
com um ~o de lenha na mao. Os innaos foram de novo para o centro, 
Manoel levou mais um golpe, disse ma. ma, ma enquanto sacudia a ca~ 
gritou iba booa. que alguém lhe püs na mao, mas que sua mac nao o deixou 
usar. Homero, fumegando, saiu da casa dizendo alguma coisa sobre sui 
("mulher"), como se fosse outra vez atrás da esposa, mas voltou logo. Por 
um tempinho, ele s6 f azia os gestos rápidos da postura de briga, tercado na 
mao, repetindo sempre a mesma frase, ignorando a gritaria em volta. 
Manoel desistiu de bater-lhe, coma mae segurando o tercado (num dado 
momento, Homero empurrou-a como quem diz, sua bruxa que produziu esse 
mcu innao, ou talvez, sai da frente, velhota). Enquanto isso, o assunto era 
amplamente discutido. Manoel ainda estava de pé, maos em voila dos 
ombros, quando Homero foi para sua rede, deitou-se e encerrou o caso. Aos 
poucos, saíram todos. A ira de Homero, segundo insinua~ües que correram 
dcpois, devia-se a infidelidade da esposa, que estaría grávida de outro homem. 
De qualquer maneira, a crítica geral contra ele era de que nao se bate em 
mulher grávida seja qual foro motivo. 

Muito mais comuns e igualmente dramáticas sao as brigas entre 
irmaos classificatórios perteQcentes a grupos agnáticos distintos. Tal foi o 
caso dos protagonistas de um duelo a vara que ocorreu em Kadimani. Um 
dos homens, do sib koima dibi". denunciou o outro, o líder dos sogosi" dibi", 
como um mau xama, o que foi interpretado como urna grave acusa~ao de 
charlatanismo. Vivendo em outra aldcia, a vítima arrebanhou seus 
seguidores e marcharam todos para Kadimani, pintados de preto, enquanto os 
locais, numa correría de alerta, aos gritos de wazu dibi", wazu dwi" ("inimigos 
guerreiros, inimigos guerreiros"), preparavam-se para o confronto. O evento 
principal foi o duelo entre os dois homens, cada um batendo na cabe9a do 
outro duas vezes, sob a atenta vigilancia de urna grande platéia altamente 
tensa e barulhenta. Mas o duelo acabou transbordando para outras duplas 
que, com socos e tapas, provocaram um engalfinhamento generalizado numa 
atmosfera de enonne intensidade emocional, com choros e gritos de 
mulhercs e crian'ras e latidos desesperados que soavam como se viessem de 
mil cachorros. Tudo isso durou talvez menos de urna hora. Ao final, depois 
de todos os ajustes de contas acumulados entre várias pessoas das duas 
comunidades, veio a exaustao da catarse e esclareceu-se o "mal-entendido". O 
caluniador declarou que havia <lito o que disse só de brincadeira (xiwaximo 
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bro ), e as relacéSes voltaram ao normal, como sao entre gente que se consi
dera iba ai dibf, isto é, intensas, amistosas e potencialmente explosivas. 

Sao também freqüentes as altercacéSes entre cunhados, principalmente, 
quando envolvem a defesa de urna mulher pelo irmao ou irmaos contra o 
marido. A mulher, que geralmente fica com seus consangüíneos depois de se 
casar, tem nos irmaos urna fonte de apoio e seguran~ sempre que o marido 
ensaia alguma violencia. Nesse sentido, o servico-da-noiva representa urna 
prot~o para a mulher e urna oportunidade para seus irmaos demonstrarem a 
sua fo~a com relacao ao cunhado, especialmente, se ele for de f ora, vindo de 
alguma aldeia mais distante. No caso de Auaris, com tres comunidades 
praticamente contíguas, a exogamia de aldeia era bastante neutralizada pela 
proximidade, ao menos antes da mudanca de Kalioko para outro local 
distante. Para um homem Mosonawa casar com urna mulher de Kalioko ou 
vice-versa bastava atravessar o gramado da missao. Desse modo, ao menor 
sinal de briga entre marido e mulher, as comunidades se mobilizavam para 
participar do evento, tomar partido e controlar os excessos. 

A área onde os conflitos sao reduzidos ao mínimo corresponde a 
linhagem ou ao grupo de agnatas co-residentes que, afinal de contas, é 
sempre urna linhagem virtual. Como vimos, · brigas existem, mas sao 
poucas e de conseqücncias muito menos sérias do que podem chegar a ter em 
outros contextos. Espera-se dcssas pessoas um alto grau de solidariedade, 
indicado pela expressao iba dfbr sai ("os meus de verdade"). Essa mesma 
proximidade entre agnaths manifesta-se na cooperacao de tarefas e na 
localizacao das roeas. Quando estas ficam longe da aldeia, como no caso da 
missao, constroem-se lá casas que sao ocupadas por temporadas em várias 
épocas do ano. A distribuicao das casas de roea é, de fato, urna réplica da das 
casas de aldeia. 

Em Kadimani, as rocas s00 adjaccntes a aldeia, nao havendo nccessidade 
de ter casas de ~a. mas a localizacao dos roeados reflete os vários arranjos 
sociais da comunidade. O líder, Manoel, e um de seus irmnos uterinos tem 
suas roeas encostadas urna a outra; as de seus meios-irmaos, filhos de outra 
mulher, estilo juntas, do lado oposto. Já as roeas dos tres cunhados, casados 
com irmas de graus diferentes (urna dos mesmos pais, outra de maes 
distintas, a terceira, prima paralela), estao dispersas entre as dcmais. 

A proximidade e cooperacao de agnatas co-residentes, que ficam 
evidentes pela simples observacao do "mapa económico" das aldeias, isto é, 
quem faz o que com quem e onde, sao ainda mais acentuadas quando 
comparadas a situacao de outros homens que nao convivem na mesma aldeia 
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com agnatas próximos. A estes nao é negado o direito a qualquer fonte de 
subsistencia, mas sim, o conforto de exercerem esse direito em estreita 
cooperacao com iguais. Homens desligados de seus agnatas próximos estno 
mais sujeitos a influencia de sogros, ao abuso de cunhados ou de 
consangüíneos mais distantes e a acus~r>es de roubo, aduhério.e outros atos 
considerados abusivos. Na expressao iba ai dibi ("os meus outros") está 
embutida urna ambivalencia com relacao aos afins e aos consangüíneos 
classificatórios que reflete um certo desconforto muitas vezes detectável na 
interac;ao dessas pessoas (ver capítulo 8). As enancas, por exemplo, reagem 
com .expressües faciais de ligeira contrariedade acompanhadas de cochichos 
quando percebem e anuncia~ a aproximacao de alguém que cai na categoria 
de seus iba ai drbr. Por suas reacoos sempre candidas e desarmadas, as 
criancas sao os grandes arautos de inf orma<réSes sobre a vida social que os 
adultos as vezes relutam em revelar, mas que acabam confirmando. 

Os grupos agnáticos transformados em linhagens sao a expressao 
temporal de urna realizacao no espaco, realizac;ao essa que desafia a forca 
centrífuga da exogamia e que se apóia na possibilidade, nem sempre 
presente, de os homens casarem na própria comunidade. O esp~o da aldeia, 
que é dado as mulheres pelo nascimento, é ganho ou perdido pelos borneos 
no casamento. O sucesso masculino de conquistar esse espac;o é evidenciado 
pela habilidade de certos homens em tomar-se fundadores, pr drbr tolea, "pais 
além". Sao os que, assegurando o espaeo, transcendem-no e transformam-no 
em tempo, na forma de linhagens passadas de geracao a geracao. 

De comunidades históricas a categorias patrilineares 

As linhagens nao sao a única forma resultante da coalescencia da 
residencia em patrilinearidade. Na história das comunidades do alto Auaris, 
existem certas categorias sociais que remetem a grandes aglomerados 
residenciais de urnas duas gerac0es atrás cuja importancia social para os 
atuais Sanumá dessa área fica patente a cada incursao pelas narrativas sobre o 
passado. Por várias razóes, dentre as quais o ataque de inimigos, essas 
grandes comunidades tiveram que abandonar suas roeas e aldeias e dispersar
se, em forma de Jeque, rumo ao norte. O aspecto mais intrigante ~essas 
comunidades é que, nesse processo de dispersao, metamorfosearam-se em 
categorias pauilineares. Vejamos, de maneira resumida, o que sao essas 
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categorias e que rela~ao elas podem ter com aquelas outras categorias 
patrilineares que chamo de sibs. 

De modo a facilitar a leitura, omito a maioria dos detalhes relativos aos 
movimentos espaciais das comunidades do alto Auaris, carregados sempre 
com urna multiclao de nomes de rios, igarapés, r~ e gente que pouco mais 
fazem do que atravancar o texto e confundir o leitor. Dou apenas as linhas 
gerais do processo de dispel'SOO dessas comunidades. 

Há cerca de 50 anos, p0r volta de 1940, os país e avós dos adultos que 
vivem nas redondezas da missao de Auaris moravam ao sul, na Venezuela, 
na regiAo dorio Ocamo, o saula du (vide Mapa 1) e, por isso, consideram-se 
saulagülili d'ibi', "a gente do saula du". Abrangendo as comunidades atuais de 
Kadimani, Mosonawa, Sabuli e Azagoxi, o conjunto residencial histórico do 
saula du parece ter marcado profundamente a memória de seos membros, a 
julgar pelas referencias muito· freqüentes a grande aldeia ou grupo de aldeias 
(urna mulher disse que era urna grande casa redonda, em contraste comas 
retangulares de hoje) a bcira do saula du- o rio Ocamo -afluente direito do 
Orinoco, a vários días a pé de Auaris. As pessoas mencionam grandes r~
dos como indica~o da quantidade de gente que morava lá, todos reconhecidos 
como saulagi'dili di'bi'. 

O termo saulagiaili d'ibr é sempre contrastado com nomes de lugares, 
como aldeias, rios ou montanhas já ocupados e historizados pelos Sanumá 
Quando perguntamos se alguém é saulagidili e a resposta é negativa, diz-se 
que morava em outro lugar, tiko ham, chamado X. O pertencer aos 
saulagi'dili dfbrnunca é contrastado ou comparado com o pertencer a sib ou a 
linhagem. Entretanto, hoje em dia, saulagi'dili drbr passou a ser um 
patronímico e até os filhos que nasceram em outro lugar, como Auaris, sao 
saulagülili di'bi', seguindo a identifi~!o paterna. Dizem que eles nao devem 
casar entre si, mas isso ocorre com certa freqüencia, como entre os azatali 
di'bi' e sadali dibi', ambos sibs desse conjunto. · 

O sib higadili tema peculiaridade de ter membros que 800 saulagiaili 
drbr e outros que n!o sao. As linhagens de lalawa di'bi' e soboxidili di'bi', 
numa fase anterior a de saula du, estavam juntos as demais, no conjunto 
chamado totobiaili di'bi', mas, ao se dispersarem, tomaram rumos distintos e 
nunca viveram no saula du. Assim, a categoría residencial de saulagülili d'ibi' 
trespassa os sibs e divide suas linhagens pela experiencia de terem ou nao 
partilhado daquele momento comunitário de sua história. Talvez esse fato 
tenha a ver com o distanciamento que os lalawa di'bi' demonstram com 
rela~o as outras linhagens dos higadili dwi', mesmo as vizinhas. 
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A fase anterior, dos totobidili di"bi, refere-se a outro aglomerado 
residencial, as margens do totobiu, localizado a sudeste de Auaris. Sei pouco 
sobre esse conjunto, já remoto na memória dos mais velhos, mas dizem que 
vários ramos dos sibs higadili di'bi, azatali di'bi' e hazatagi"dili drbr per
tenceram a ele. O que dá para vislumbrar é que o conjunto de totobülili díbi 
teria incluído aqueles que iriam constituir os saulagidili di'bi e mais outros 
que nunca moraram em saula dulia, "o território de saula du". Teríamos, 
assim, a seguinte situa~o: 

Figura 12: Rela~ao de totobiilili dfbf com saulagiilili dibi" 

sodoli 

totobidili 

1 

:azogo.ti 
1 
L - - - - - - - - - - - .- - . ~ - - - - - - - - .J h19od1J1 

Os saulagiaili dwi dispersaram-se devido a ataques de grupos de sama
tali dibi que viviam rio abaixo no saula du, provocando urna debandada, em 
etapas, para o norte. Diversas roi;as foram feítas ao longo dó caminho pelos 
grupos que, já entao, haviam se separado em tres ou quatro segmentos da 
antiga concentra~ao. Essas r~as marcam a sua passagem por certos pontos 
na rota de ocupa~ao de no vos territórios. Algumas dessas passagens f oram 
curtas, outras mais longas, como no local chamado pi1isi'br dulia, "terra 
limpa, savana". Aí foram feítas várias roi;as e nasceram várias cria~~as. 
Marcos na trajetória das comunidades, os nascimentos e as r~s perm1tem 
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acompanhar um pouco do caminho percorrido, mesmo que de maneira nao 
muito precisa. 

Nesse processo de dispersao, os saulagiaili dibf subdividiram-se ainda 
mais, pelo menos, em seis grandes agrupamentos, cobrindo tres comunida
des no Brasil e outras tres ou mais do lado venezuelano. Dentre os saulagfdi.
li dibi da Venezuela, estao os irmaos do velho líder Mosonawa. Segundo 
relato de sua viúva mais velha, o pai de Mosonawa f oi mono por nabi dibf, 
Maiongong, enquanto viviam num local chamado holemabr dulía ("o lugar 
cheio de vermes, minhocas"). A família estava de visita, wazimf, em saula 
dulia, quando os Maiongong o mataram. Quando Mosonawa já era casado e 
morava no saula du com vários irmaos, sofreu um ataque dos samatali di'bi" e 
houve urna dispersao, dibf selegl'bazoma ("o povo dispersou-se"). Mosonawa 
veio para a regiao do Auaris, seu irmao mais velho ficou com os azagoxí 
di"bi" no sul, um irmao mais novo foi procurar esposa na regiao do rio 
Merevari, a nordeste de Auaris, na Venezuela e outro irmao mais novo 
ta.mbém fez r~ na Venezuela, ao norte, e lá se instalou. 

O grupo residencial de saula dulia parece ter durado pouco mais de urna 
gera~ao, pois nenhum dos país dos atuais adultos maduros nasceu lá; a aldeia 
(ou conjunto de aldeias) foi instalada durante a vida dessa gera~o mais velha 
e abandonada quando seos filhos ainda eram muito jovens. Até hoje seos 
filhos e netos ainda sao identificados como saulagidili <ilbi, mesmo que nao 
tenham nascido nem vivido lá. 

Quanto as comunidades de SogosY, Mamugula e outras atualmente ao 
sol de Auaris, a maior parte veio do conjunto residencial conhecido como 
dos pasotagi'dilí d'ibf, nome derivado de pasotagf ("montanha do macaco coa
tá"), a vários días a pé a sudeste de Auaris. Fazem parte dos pasotagüiili d'ibf 
os sibs nímtali dibf, kazumq d'ibf, magula d'ibi', oladi.li dibi', neadíli dibi' e xí
lawa d'ibf. A sua dispersao parece ter sido mais recente que a dos saulagi<Jili 
dibf, talvez a partir de 1950, e de pouca amplitude geográfica. Dizem que 
apenas os magula dibf ainda vivero em pasotagf, mas o levantamento de ge
nealogias indica que lá ainda existem vários representantes dos outros sibs. 

Como no caso de pelo menos algumas linhagens, ternos nessas catego
rias residenciais históricas urna base local bastante definida e urna dispersao 
geográfica que é contrabalan~ada pela continuidade temporal, gra~as ao recur
so da transinissao patrilinear de pertencimento a elas que, desse modo, fixa 
na memória coletiva um espa~o que se perdeu. 

Mas, que rela~ao poderiam ter essas categorías históricas com os sibs? 
De que maneira elas poderiam contribuir para desvendar o enigma da forma-
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~o de sibs? A persistencia na identifica~ao dessas categorias ao longo do 
tempo, muito depois de haver desaparecido o seo locus espacial, evoca nova
mente a compara~ao que fez Zeca entre os sibs Sanumá e os locais de ori
gem dos brancos. Poderíamos sopor que agrupamentos como os de saula du
lía, gerando os saulagüiili dibi", viriam a ser os precursores de futuros sibs? 
Embora declaradamente conjetural, essa hipótese tem ao menos o mérito de 
fazer sentido do fato de que alguns nomes de sibs levam o sufixo -dilí, deno
tando habitantes de certa localidade, como os saulagüiili dibí, pasotagi<Jili 
dibY, etc. 

Já aventei a possibilidade de grandes linhagens, por um proccsso contí
nuo de expansao e subdivisao, acabarem tomando-se sibs. Viriam talvez daí 
os nomes nao-dilí de alguns sibs que seriam nomes de antigos e esquecidos 
fundadores e, quem sabe, outros que, contendo o sufixo -dili, estivessem 
associados ao nome pessoal do fundador de urna tal megalinhagem original. 
Nao seria muito difícil imaginar a linhagem kadímaní dibi" atual vira ex
pandir-se nesses moldes, até chegar a ter as características que tem hoje, por 
exemplo, os higadi.li dibr. 

Levando as últimas conseqüencias esse exercício hipotético, confessa
damente especulativo, é possível imaginar dois caminhos diversos que 
convergiriam num mesmo resultado - os sibs. U m desses c,aminhos seria o 
das linhagens com dur~ao e expansao máximas; o outro seria o dos conjun
tos residenciais históricos, dispersos e transformados em categorías patrili
neares. Em ambos os caminhos, a pedra fundamental é a co-residencia pro
longada; o que com~a como referencial de reside1,1cia resolve-se como marco 
inicial de urna rota de descendencia. Nesse processo, eventos passam a no
mes, que passam a patronímicos, e assim passam a posteridade na memória 
coletiva. É como se transformar o espa~o em tempo fosse urna das marcas 
registradas da historicidade e da estrutura Sanumá. 

Os conjuntos residenciais históricos sao talvez o produto mais acabado 
desse processo de diacronizacao do espa~o pela via da patrilinearidade; sao o 
ponto nodal de um interesse histórico preservado na memória social, de 
modo a resistir as contingencias da intensa mobilidade geográfica que 
caracterizou os Sanumá nos últimos cem anos28• Focos de dispersao, esses 
pontos nodais ocupam boje o status de ancestrais topográficos das gera~res 

28sobre os movimentos espaciais dos Sanumá e demais Y anomami, ver Colchester 1982, 
Chagnon 1968, 1974, Migliazza 1972, Smole 1976, Albert 1985. 
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atuais. E, quem sabe, juntamente com algumas linhagens, talvez passem a 
ser sibs de gera~ües futuras. 
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Diacronia e Lideran~a 

Urna estrutura diacrónica 

Vimos no capítulo anterior como se nos apresenta a abundancia de 
grupos agnáticos grandes e pequenos que compúem o núcleo social das 
aldeias Sanumá. Quando estao relacionados entre si como conjuntos 
inseridos uns nos outros, esses grupos agnáticos denunciam um constante 
processo de subdivisao, desde as abrangentes linhagens aos arranjos mais 
locais e íntimos de país e filhos. O resultado é que, no espa~o de tempo 
limitado da pesquisa de campo - no meu caso, um período de seis anos - o 
que é dado ~rperce~o do etnógrafo é um aglomerado de possibilidades sem 
um nexo aparente que lhes de subjacencia e que revele um sentido imediato 
do quadro global. É apenas pelo esfor~o retrospectivo de análise que se pode 
buscar essa subjacencia e esse sentido. O que se segue é o resultado desse 
esfo~o. 

Observando as manifesta~oos concretas da patrilinearidade, isto é, 
arranjos sonidos de grupos agnáticos de f eitios desiguais como ~as de um 
quebra-ca~a por armar, lancei mao, como fiz com os grupos familiares, do 
recurso ao ciclo de desenvolvimento, na tentativa de converter urna sincronia 
fragmentada em diacronía inteligível. Esse recurso, já usado por Meyer 
Portes, em 1958, para a análise de grupos domésticos, repetido por Hildred e 
Clifford Geertz em 1975, para dar contado fenómeno dadia dos balineses,29 

29 Assirn se resume a caracterísúca principal da dadia balinesa: "um grupo de pessoas 
agnáticas, preferentemente endógamas, altamente corporaúvas ... convencidas ... de serem 
todas descendentes de um ancestral comum ... Um dos tra~s mais interessantes da dadia ... 
é sua contingencia, o fato de que nao se fonna, necessariamente, sempre que há um grupo 
de parenles agnáticos suficientemente grande. Há muitos balineses que tem parentes 
patrilineares reconhecidos e que nunca se organizaram nem se incorporaram numa dadia ... 
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e reconhecível na Turquia rural (Stirling 1965)30, também aqui demonstra a 
sua utilidade. Para tanto, é preciso dirigir a análise para um conjunto de 
variáveis que delineiam os contornos desse ciclo. 

Entre os Sanumá, esse conjunto é composto das seguintes variáveis: o 
nascimento de crian~as do sexo masculino, a distribui~o demográfica dos 
sexos, a for~a centrípeta da preferencia ·por endogamia de aldeia e o seu 
avesso, a for~a centrífuga da necessidade de se casar fora da própria 
comunidade e o processo de cisao de aldeia que, como vimos no capítulo 
anterior, segue linhas mais ou menos previsíveis. 

Teoricamente, qualquer homem pode tornar-se um fundador de 
linhagem. Mas, para isso, é preciso haver duas condi~ües essenciais: ter 
filhos homens e permanecer junto com eles na mesma aldeia por tempo 
suficiente a permitir a consolida~ao do grupo enquanto tal. No entanto, 
vários fatores conspiram para que esse processo se interrompa a qualquer 
momento. Um deles é a dispersao que a norma da residencia com os pais da 
mulher, a uxorilocalidade, traz para um grupo de agnatas. Embora o ideal 
seja casar na própria aldeia, nem sempre há mulheres disponíveis e o 
remédio é sair da aldeia para casar. Na verdade, menos de 40% dos borneos 
conseguem achar esposa sem sair da comunidade dos pais. Dado o longo 
período de servi~o-da-noiva, sua saída, em muitos casos, é irreversível e ele 
acaba tomando-se um membro permanente da aldeia da mulher, a menos que 
se divorcie, o que, aliás, nao é raro. Desse modo, se todos os filhos de um 
homem tiverem que migrar para casar, esvaem-se as chances de se manter 
urna continuidade espa~o-temporal mínima para o surgimen19 de urna nov;;i 
linhagem. E mesmo que se consiga isso e que o grupo agnático ·se 
estabele~a por duas ou tres gera~ües, a qualquer momento, sua existencia 
pode ficar amea~ada pela necessidade de exportar maridos e pelos azares 
demográficos r~lativos ao sexo dos filhos que náscem. Assim como as 

talvez metade da popula~ao fica f ora dos grupos de parentesco corporativps" · (Geertz e 
Gcertz 1975:5, 73). -
3~a Turquia rural, a situa~ao é assim descrita: A linhagem "consiste num número de grupos 
domésticos cujos cabe~as descendem patrilineannente ... de um ancestral comum, 
geralmente, há tres ou quatro gera~0es atrás ... No entanto, nem todos os cabe~s de grupos 
domésticos sao membros de linhagens, nem todas as linhagens que poderiam ser definidas 
genealogicamente constituem grupos sociais significativos ... As aldeias ... contem algumas 
pessoas que nao desejam pertencer a linhagens e outras que nao tem linhagens a que 
peJ\encer. Entre elas, está talvez metade da popula~o de Elbasi e até menos de metade da 
de Sakaltutan ... O grupo doméstico .. ., com a morte do cabe~, se dispersa num número de 
familias simples, cada urna encabe~ada por um dos filhos e cada urna procura crescer 
novamente e fonnar outro grupo patrilinear" (Stirling 1965: 27, 169, 247, 120). 
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mulheres nao gostam de ter só filhos borneos porque eles crescem e vio 
embora, também nao gostam de ter só filhas mulheres. Implícito nessa 
preferencia está o fato de que as mulheres nao transmitem a condi~ao de 
membro de grupo, ou seja, apesar de serem responsáveis pela reprodu~o do 
grupo, nao sao elas que repassam as novas gera~ües a continuidade desse 
grupo no tempo. 

Quando urna linhagem consegue crescer, retendo, inclusive, a lideran~ 
da aldeia, cresce também a possibilidade de fragmentar-se, com o 
afastamento de ramos para outras aldeias, deixando para trás um núcleo 
central em torno do líder político estabelecido. Por um período 
indeterminado de tempo, esses ramos retem o nome da linhagem e seus 
contatos com o núcleo permanecem fortes. Aos poneos, dá-se a 
transf orma~ao desses ramos colaterais em novas linhagens ou em mais 

· fragmenta~ao, resultando em homens espalhados, vi vendo em aldeias 
diferentes, que perderam os vínculos e o nome da antiga línhagem e nao 
pertencem a nenhuma outra31• Para eles, resta a · afilia~ao de Sib. Esses 
homens, resíduos de velhas linhagens, sao, geralmente, maridos imigrantes 
em aldeias dominadas por urna ou outra linhagem a qual nunca poderao 
pertencer. No entanto, ao menos em teoria, há sempre a possibilidade de 
iniciarem urna linhagem própria. 

As linhagens Sanumá sao um exemplo da transforma~ao do espa~o - a 
ca-residencia de agnatas - em tempo, mas um tempo imprevisível, que pode 
nao passar de um mero interlúdio ou pode chegar a urna obra acabada. De 
qualquer maneira, mesmo nas linhagens bem sucedidas, teríamos urna 
situa9ao mais próxima a imagem de urna curva normal com active, topo e 
declive, do que a de urna piramide, árvore ou qualquer outra figura que 
insinue estabilidade. Podemos ver mais de perto esse processo 
acompanhando, hipoteticamente, alguns momentos da trajetória de urna 
linhagem. É como montar um quebra-ca~a cujas ~as seriam os casos · 
concretos de grupos agnáticos sincronicamente visíveis. 

Comecemos o ciclo com os membros de urna familia - pai, mae, 
filhos e filhas. Cada um deles com~ a ser identificado por um tecnonímico 
(ver capítulos 2 e 6) utilizando o nome pessoal de um dos filhos pequenos 

31 Note-se a dif eren~a dessa situa~ao com, por 1xemplo, a dos Xavante descrita por 
Maybury-Lewis (1967: 169). Entre estes, os membros de urna linhagem agonizante sao 
incorporados em outra linhagem, de modo que ninguém deixa de estar afiliado a urna ou 
outra dessas linhagens. Sio, portanto, ~óes culturais distintas: deslocar as pessoas para 
outra linhagem ou deixá-las sem nenhuma. 
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como referente; por exemplo, Pai de Fulano, Mae de Fulano, lrma de 
Fulano, lrmao-mais-novo de Fulano. Pode ser que acabem todos sendo 
identificados coletivamente como "Os Fulanos". Nessa fase é muito 
importante que esses parentes agnatas vivam na mesma aldeia. Com sorte, 
todos os filhos casam coro mulheres vizinhas, de modo que, para fazer o 
servi~o-da-noiva, basta mudar de casa na mesma comunidade; ao mesmo 
tempo, as filhas casadas trazem os maridos para a casa dos pais. Desse 
modo, na gera~ao seguinte, deverá haver urna percentagem razoável de 
primos cruuidos disponíveis e dispostos a se casar entre si. 

Na terceira gera~ao, os filhos dos filhos da família original também 
conseguem manter-se juntos; os homens casam na aldeia, tem vários filhos 
homens e aumentam o número de membros do que já é definitivamente 
reconhecido como "Os Fulanos··. Os azares demográficos quanto ao genero e 
número dos filhos continuam sendo tao decisivos quanto sempre foram para 
o destino do grupo. Ele pode se expandir bastante, principalmente, se os 
homens tiverem várias mulheres e, tomando-se o grupo numericamente 
mais forte, com toda certeza, assumirá a lide~a da aldeia; Daí em diante, a 
tendencia é iniciar-se um processo de ci~o da comunidade. 

O motivo de tal cisao pode estar ligado ao tamanho considerado ideal 
·para urna aldeia, em tennos de recursos naturais disponíveis e de fácil acesso 
(acima de 50 pessoas já com~ a ser excepcional) ou pode dever-se a fatores 
políticos, como a busca de autonomía ou a presen~a de conflitos internos a 
comunidade. Essa cisao pode dar-se pela separa~ao de grupos de irmaos 
uterinos ou pela morte do líder. Nesse momento, provavelmente, haverá a 
separa~ao de seus irmaos e filhos, pelo menos, até que a suéessao seja 
definida32. Assim como é possível que os segmentos dispersos desse modo 
tornero a reagrupar-se urna vez debelada a crise, também é possível que nao 
se reagrupem mais como um todo, tornando a f ragmenta~ao do grupo 
agnático um fato consumado. · 

Os segmentos que se criam por esses mecanismos de cisao podem, 
eventualmente, dispersar-se ainda mais, até se reduzirem a pequenos núcleos 
de parentes agnáticos ou até mesmo a indivíduos isolados sob lideran~a 
alheia. Talvez reste o núcleo central da linhagem original, detentor da 
lideran~a da aldeia por for~a da inércia da sucessao patrilinear, que é o 

32É interessante observar que os Yekuana, vizinhos próximos dos Sanumá, também 
recorrem a dispersio cm épocas de crise, como a morte de um líder ou o ataque de inimigos 
(Arvelo-Jiménez 1971 :190; 1973). 
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caminho mais regular para alcan~á-la. Chegará, porém, a hora em que outro 
grupo da aldeia ganhará proeminencia demográfica e com~ará entao a 
competir politicamente coma linhagem mais velha até que, mais cedo ou 
mais tarde, a lideran~a muda de maos. Também neste caso, há indícios de 
que a transferencia de lide~a é precedida de urna dispersao da comunidade 
em segmentos33. 

Todo indica, portanto, que a dispersao em momentos de crise é um 
recurso bastante eficiente quando alguma decisao coletiva de monta está para 
ser tomada, como é a sucessao quando morre um líder ou há a transferencia 
dessa lideran~a inter vivos. É como se essa dispersao fosse urna fonna sui 
generis de rito de passagem, produzindo urna área tampao de tempo e de 
espaco, evitando um confronto direto e imediato entre as partes 
competidoras. O afastamento físico operaria um resfriamento dos animos e 
pennitiria que a transferencia de lideran~ se desenrolasse de maneira mais 
suave34• 

Mas, se a dispersao amacia a trilha política de urna comunidade, ela 
também pode ser a pedra no caminho dos indivíduos que se desprendem de 
sua linhagem e, incapazes de criar o seu próprio grupo agnático, agregam-se, 
geralmente como afins, a outros grupos em outras aldeias. Os seos 
descendentes, provavelmente, perderao a identidade da Iinhagem original, 
mantendo apenas a afiliacao de sib. 

Por outro lado, urna linhagem que conseguir superar todos os 
obstáculos ao seu crescimento e, alcancando o tamanho pleno, come~ a 
espalhar segmentos em várias dir~óes, pode muito bem estar a caminho de 
transfonnar-se em sib; mantendo-se o nome coletivo e o sentimento de 
consangüinidade entre quem leva esse nome e esquecido o seu fundador, ela 
assume as características de um sib, isto é, urna categoria dé gente 
aparentada de maneira mais ou menos vaga, sem residencia comum, com um 
ciclo de vida mais longo e estável. 

Este sumário do ciclo de desenvolvimento de urna linhagem Sanumá 
hipotética preve a expansao máxima do grupo ao presumir que houve urna 
conjun~ao favorável de vários fatores, como um grande número de 

33sou grata a Ken Taylor por ter-me apontado essa importante faceta do sistema político 
Sanumá: dispersio como buffer zone necessária para um redimensionamento da lideran~a 
comunitária. 
340 exemplo da dispersao da comunidade de Mosonawa cm vários fragmentos ao longo do 
alto Auaris (ver capítulo 2, nota 11) denuncia muito claramente a crise de lideran~ que a 
comunidade vem atravessando por quase duas décadas. 

119 



Tempos e Espayos 

nascimentos masculinos, a possibilidade de todos os homens se casarem na 
própria aldeia por gera~oos sucessivas e a reten~oo da lideran~ política. A 
linhagem kadimani, tratada no capítulo anterior, é a que mais se assemelha a 
essa trajetória ideal. Contando com vários ramos colaterais, alguns já 
separados, outros em via de separa~o, esse grupo teve a sorte de acolher 
várias mulheres imigrantes, esposas sob medida para seus homens que, desse 
modo, gozaram plenamente do privilégio de casar sem sair de casa. Mas, a 
maioria das linhagens talvez nunca chegue a ter as dimensOes da de 
kadimani. permanecendo pequenas ou se dissolvendo antes disso. Há 
também linhagens que nao tem, e provavelmente nunca terao, a lideran~ da 
aldeia. Há que lembrar que as circunstancias podem sempre levar a 
interrup~ao do processo de expansao de um grupo agnático em qualquer 
momento de sua trajetória, abortando futuros promissores de proeminencia 
social e política. O fato de que apenas metade das pessoas no universo dos 
meus dados é afiliada a alguma linhagem reflete a for~a dos f atores que 
inibem o crescimento e instala~ao de grupos coesos de agnatas, conforme 
testemunha o processo de dissolu~ao de antigas linhagens. 

O caminho percorrido por esses grupos agnáticos é tao fluido que as 
vezes é difícil distinguir urna fase da outra, já que pode haver grande 
justaposi~ao entre elas. Fica problemático, por exemplo, decidir se um 
determinado grupo é um núcleo agnático bem desenvolvido, urna linhagem 
que come~a a se firmar ou se está se contraindo antes de desaparecer. 
Problema semelhante foi enfrentado pelos Geertzes (1975) na análise das 
dadias balinesas. 

Tentando dar urna configura~ao gráfica a essa trajetória cíclica das 
linhagens Sanumá, encontro no arco ou círculo aberto a forma que mais se 
ada~ a idéia que tento expressar, como pode ser visto na página seguinte. 

E preciso levar em conta que a direcao das setas pode-se inverter em 
qualquer ponto do círculo. Como num pendulo de relógio que, se fortemente 
impulsionado no sentido vertical, pode chegar a descrever um arco quase 
fechado, semelhante a um círculo, mas que, perdendo ímpeto, chega a parar 
de todo, o ciclo de desenvolvimento das linhagens Sanumá pode levá-las ao 
clímax ou pode, a qualquer momento, reduzi-las a inércia ou a inexistencia. 

O caso Sanumá, como o balines e o turco, aponta para a questao da 
dimensao temporal como um componente necessário para que o tomemos 
inteligível. "Estruturas diacrónicas" como estas contero, como parte inte
grante de sua lógica interna, urna dimensao de processualidade que, se ómiti
da, provoca urna distor~ao que se apresenta ou como inusitadamente "fluida" 
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Figura 13: Ciclo de desenvolvimento das linhagens 

A fil ia9óo indiferenciada 
dosib ~--
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crescente 

Expansóo máxima 

Dispersóo 

Segmentacoo 

ou sob a forma de fragmentos de urna estrutura aparentemente incompleta ou 
inacabada. A inteligibilidade desse tipo de estrutura só é revelada pelo fator 
tempo que está nela embutido de maneira inextricável. 

As implicacoos teóricas de casos empíricos como esses nao podem ser 
desprezadas. Elas levam a conclusao inevitável de que a dimensao temporal é 
um componente sempre presente e necessário na análise de estruturas 
sociais. Deve ficar bem claro que nao me refiro ao fenómeno de estruturas 
em mudan~, seja esta produzida interna ou externamente, e que possa, em 
última análise, levar a emergencia de urna outra estrutura nova e distinta. O 
que proponho é que a "diacronia estrutural" ou, alternativamente, "estruturas 
?iacróni~tt caracterizam-se, elas mesmas, por um estado de fluxo que lhes é 
1nerente. E, afinal, aquilo que Leach aponta em sua famosa análise da 
oscila~Ao entre as categorías gumsa e gumlao da Alta Birmania. O modelo 
de um ttequilíbrio móvel" a la Pareto, diz ele, "pressupüe que o fenómeno 
total que está em equilíbrio seja um sistema social que se estende tanto no 
tempo como no espa~o" (Leach 1954:xi). 

É bem possível que toda estrutura social tenha esse componente 
temporal que lhe é próprio e que pode passar despercebido pela regularidade 
com que emite suas manifesta~0es concretas num dado momento. Poderiam, 

121 



Tempos e Espacos 

por exemplo, as proj~0es espaciais de muitos grupos Je, simétricas e 
acabadas como se apresentam ao observador, esconder urna outra dimens:io 
de complexidade só apreensível na diacronia? Nao s6 isso é possível como 
há fortes indícios de que assim seja, pelo menos, em algumas das sociedades 
Je35. Mas é em casos como o das linhagens Sanumá que o fator tempo salta 
ao primeiro plano, justamente por tomar caótico no plano sincrónico o 
produto de um ciclo de desenvolvimento que é mais amplo do que a vida de 
qualquer linhagem específica. 

Levantam-se, entAo, duas questües: urna, com rela~o as limita~Oes do 
uso exclusivo da sincronía, tanto no campo do parentesco, como em outro 
qualquer; a outra, sobre a tentacao de se atribuir problemas nao 
compreendidos aos efeitos de mudanca. Se nos casos Sanumá, balines e 
turco, que poderiam ser considerados "extremos", é imperativo o apelo a 
diacronía, quantos casos mais existem que, por nao apresentarem as mesmas 
dificuldades analíticas, iludem o pesquisador e detem-no a meio caminho de 
urna compreensao mais rica da realidade que estuda? Parece razoável propor 
entao que, antes de atribuir supostas anomalias a mudancas ou a distorcOes 
no levantamento dos dados, seja considerada a possibilidade de que a fonte de 
sentido dessas "anomalías .. possa já estar dentro do próprio processo de 
funcionamento do sistema em questAo. 

O problema que enfrento aqui é diferente do ponto que Sahlins vem 
desenvolvendo há alguns anos (1981, 1985) com relacao a materiais da 
Polinésia. Aí, combinam-se elementos culturais próprios da regiao com 
outros vindos do Ocidente para formar urna "história estrutural" e demonstrar 
maneiras como a "história é organizada por estruturas de significado" 
(Sahlins 1981:8). No caso Sanumá, encontro elementos aparentemente 
heterogeneos, mas vindos de urna mesma tradicao, dispostos em 
justaposic0es que nao esrao, necessariamente, num registro histórico, mas 
sim diacrónico. Nao é o meu propósito demonstrar que o aparente caos do 
devir histórico é, afinal, estruturado, mas enfatizar que a própria estrutura, 
mesmo em suas propriedades mais f ormais, inclui urna temporalidade 
necessária. Linhagens enl!am e saem do sistema sem que ele seja alterado 
em sua essencia, assim como indivíduos entrara e saem dos sibs sem os 
transformarem substancialmente. Falo, pois, de processualidade e nao de 
historicidade. 

35Foi Eduardo Viveiros de Castro que, numa conversa descontraída a mesa de um bar, fez
me ver esses indicios revelados em teses recentes (Ladeira 1982, Lea 1986). 
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A característica mais mareante dessas linhagens Sanumá é a sua 
enorme plasticidade. Assim como a qualquer momento, ou melhor, a cada 
g~. elas podem definhar, também de urna geracac> para outra elas podem 
surgir como que do nada. É urna fragilidade que reflete exatamente as 
vicissitudes que se colocam C°'1tta a perpetuidade de linhagens específicas e 
encorajam um sempre dinamico vaivém desses grupos, na maioria eremeros, 
contribuindo para a circulacao de homens por diversas aldeias e de poder 
político por várias moos. O apogeu de urna linhagem vem com a lideranca 
da aldeia. Seu declínio é a ascensao de outta, e assim sucessivamente, ao 
sabor de contingencias pouco ou nada controláveis pelas pessoas que vivero 
o processo. Por mais previsíveis que sejam essas contingencias, nao há 
como contorná-las ou neutraliz.á-las. 

Antes de passar as conseqüencias desse processo no campo político a 
nível de aldeia, quero concentrar a atencao naqueles que estlio fora desse 
processo, isto é, homens que, nao pertencendo a linhagem algurna, circulam 
pela sociedade Sanumá como atores sem papel definido ou personagens sem 
autor, se por personagens evocamos a plenitude da pessoa social e por autor 
aquele quase demiurgo que abre os canais para que essa plenitude se realize: 
urn fundador. 

Dois personagen~ a procura de um autor 

Depois de conviver mais de dois anos com os Sanumá do alto Auaris, 
especialmente nas comunidades da missao e de Kadimani, fica-me a 
impressao de que os personagens mais complexos ou controvertidos sao 
homens (quase nunca mulheres) sem afiliacao de linhagem. Se essa 
impressao for plausível, tal fenómeno deve ligar-se a fatores de sociali:zacAo 
e de experiencia de vida que estáo fora do meu alcance. Posso apenas apontar 
algumas características que rne parecem salientes demais para serem fruto de 
minha imagina~o ou de mera coincidencia 

Tomemos Zeca, homem ainda jovem em 1974, residente na miss:io, 
dono de um grande senso de humor e picardia. Como muitas outtas pessoas 
que conheci no alto Auaris, Zeca é sami, "sozinho", isto é, nao pertence a 
nenhuma linhagem. Ele e seu irmao mais velho, há muito órtlos de pai e 
mile, sao mais dois indivíduos do sib higadili dibi desvinculados de qualquer 
grupo agnático socialmente expressivo. Os dois sao muito diferentes em 
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temperamento. Enquanto Zeca esbanja descontta~o e esperte~ o innao é 
tímido a ponto de ser quase invisível. 

Com urna vitalidade e ironía fora do comum, Zeca teve momentos de 
demonstrar muito humor e outros de muita dor. Capaz de arrancar 
gargalhadas de seos companheiros, de exaurir a paciencia dos etnógrafos com 
constantes piadas e alusOes jocosas, ele passou também pelo ttauma da 
morte de um filho pequeno que o deixou por noites a fio vagueando pelas 
ttilhas da missoo, solitário com o eco do seu pranto devolvendo a escuridao 
os gritos de piza wai, piza wai ("filhinho, filhinho"), consumido de 
remorsos pelo que havia f cito de mal ao menino e pelo bem que lhe deixou 
de fazer. Nao quis fazer nenhuma cerimonia sabonomo por ele porque estava 
triste demais, com raiva demais (ambos os sentimentos expressos pelo 
tenno hixo) pela perda do filho. Foram os azagoxi d'ibf e os sadali dibf, 
gente vizinh~ que tomaram as cinzas do morto, muito depois de o amigo 
Kalioko haver cremado o corpo. 

Aliás, diz Zeca, ele nao dan~a em sabonomo nenhum, nem toma 
cinzas, tutu ixi, de ninguém desde que, há muito tempo, tomou as de um 
parente de sib e vomitou, ficou doente. Daí em diante, decidiu nao tomar 
mais e obteve a concordancia dos velhos, pada dibf, de que, se assim era, 
assim deveria ser. 

Também nao usa tabaco, pini. a maneira Y anomami (folhas molhadas 
embrulhadas em cini.a e colocadas entre o lábio e os dentes inferiores). Desde 
pequeno nunca gostou, acha sujo, e até os Maiongong perguntam por que 
ele nao gosta. 

Nao se engaja em diálogos cerimoniais, wazamo, porque só sabe falar 
devagar e para fazer wazamo é preciso·ser perito na fala forte e rápida fuzilada 
com fumeza sobre o oponente. Nao faz xamanismo porque nunca aprendeu. 
Se seu pai fosse vivo, teria lhe ensinado, teria lhe dado espíritos auxiliares, 
he/cu/a dibf, porque era um grande xamá Mas, o pai morreu e, hixo, Zeca 
nao quis hekula nenhum. Nem ele nem o innao fazem xamanismo e nao 
dominam o uso de sakona, o alucinógeno dos xamas. Observei algumas 
vezes o irmao completamente atordoado, alheio ao mundo, perdido nos 
efeitos da droga, sem es~ar o menor sinal de competencia xamanica, mas 

"· nunca vi Zeca tomar sakona. 
Enfim, nao usa pini, nao faz wazamo, nao toma tutu ixi, nao faz 

xamanismo, nao toma sakona; o que se parece muito a urna rejei~ao dos 
aspectos mais ostensivamente Sanumá que se possa encontrar, se 
excluirmos a língua. 
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Zeca nasceu a oeste de Auaris, num local chamado tototobf dulía, na 
Venezuela. Ainda engatinhava quando o pai morreu, depois a mAe. O innao 
mais velho já andava. Foram criados pela avó materna, urna figura quase 
lendária que aparece com destaque nas histórias que acompanham 0 
levantamento de genealogías. Zeca viveu junto com pessoas dos sibs sadali 
dibf, óka dibf e também com a linhagem dos azagoxi dibi, parte de seu 
próprio sib, higadili dibi. Passou pela puberdade na aldeia de Sabuli, para 
onde foi acompanhando o innao que fazia servi~o-da-noiva para a filha do 
líder de lá; mudaram-se depois para a Venezuela. Ainda muito jovem, casou 
com a filha ainda pré-púbere de qm homem sadali, mas nao gostava da 
choradeira da menina que queria a mae sempre que o casal se ausentava; Zeca 
vivia saindo de visita a outras aldeias e, por fim, deixou-a de vez. Ficou 
solteiro muito tempo até, segundo sua versao, ser atraído por urna mulher já 
madura, do grupo de sete irmas espalhadas por várias aldeias; ela estava em 
vias de se separar do marido e tinha um filho quase adolescente. Antes de 
casar, Zeca chamava-a de nawa, "mae", fato que me foi revelado por muitas 
pessoas, mas nao foi admitido por ele. Para ele, ela era tiko de, "outra", do 
sib azatali dibi' e, portanto, perfeitamente casáv_el. O ex-marido, apesar de 
um pouco zangado, nilo fez maiores ob~Oes, casando-se logo depois com 
outra mulher. 

O perfil de Zeca é, realmente, o de um homem agnaticamente só. Nao 
há nen hum sin al de que a situa~ao se ttansf onne e ele ou seu irmilo se 
tornero fundadores de um grupo agnático próprio. Enquanto Zeca perdeu, 
pelo menos, um filho homem, o irmao é impotente, o que veio a tona 
depois que trocou de mulher e a anterior engravidou de outro homem. Essa 
informa~ao foi-me transmitida por urna mulher da comunidade de 
Mosonawa, depois de muitos rodeios e com grande constema~o. Para mim 
foi urna revela~o dupla: o fato em si e a rea~o a ele. O tom da inf onnante 
era de tragédia, um infortúnio s6 atribuível a maldade de alguém que lhe fez 
feiti~aria com alawali gi'gi' (raízes cultivadas especialmente para produzir 
substancias mágicas com aplica~oos diversas). 

Continuar como apendices de suas mulheres nas aldeias de afins e de 
consangüíneos pouco íntimos é o prospecto de Zeca e seu irmao. 
Extrovertido como é, Zeca é assíduo fre.qüentador dos mexericos de aldeia que 
lhe atribuem artimanhas de natureza variada, como Curtos e outtas pequenas 
desonestidades. Sua exuberancia esconde urna vida de reveses e contradi~res: 
é um Sanumá como qualquer outro, mas nao gosta ou noo pode envolver-se 
naquilo que há de mais tipicamente Sanumá. É esperto e talentoso, mas nao 
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pode ou mo quer canalizar seus talentos para urna carreira de grande homem 
Sanumá. 

Em contraste com a vivacidade de Zeca. Lúcio tem a reputa~o de ser 
homem soturno, mal-humorado e violento. É muito criticado pelas pessoas 
por seu genio amargo, até cruel, por suas excentricidades que o levam a ir 
morar meses a fio no meio da ma~ longe de tudo e de todos, sozinho com 
mulher e filhos. Foi até acusado de haver provocado a morte de sua enteada, 
filha do irmao mais velho já falecido. Quando, na morte, o ventre da 
menina, que tinha seus nove anos, inchou desmesuradamente, Lúcio foi 
considerado o culpado, por have-la forcado a ter com ele relacoos sexuais, 

. cometendo dois delitos de urna só vez: violentar urna jovem imatura e 
incorrer em incesto. Seu casamento com a mae da menina é urna sucessao de 
brigas sangrentas e reconciliacoos amargas. Facilmente inflamável, Lúcio é 
fonte de ansiedade e censura na aldeia onde acontece viver. Quando a ten~o 
aumenta muito em volta dele, refugia-se na mata. 

Único homem soorev1vente do grupo das sete irma.s, Lúcio é do sib 
azatali dibf, filho de um homem dito importante, mas que nao constituiu 
seu próprio grupo agnático. O irmao mais velho, também evocado com 
respeito, morreu já maduro, deixando duas viúvas e cinco filhos. Kalioko 
casou com urna das viúvas e Lúcio com a outra. Pela agressividade com que 
trata a mulher, parece que Lúcio nao a perdoa por ver nela um lembrete de 
que ele nao se compara ao irmao falecido e, talvez por isso mesmo, 
engrande:cioo. 

Um dos bebes que ela teve depois de casada com Lúcio era 
supostamente de outro e acabou morrendo, ao que parece, por negligencia 
proposital da m~ que insistía em afirmar que o recém-nascido "nao sabia" 
mamar. Mulher extremamente afável e calorosa, com urna inteligencia 
muito ágil, teve comigo várias conversas intensas, quando me revelava as 
amarguras de viver com Lúcio. Um dos ·episódios mais aterradores que ouvi 
no campo veio dela. Urna noite, segurando um outro bebe, adormecen junto 
a fogueira, deixou a crianca escorregar colo abaixo e esta acabou morrendo 
queimada sob os olhos atónitos e paralisados da m~. acordada com os gritos 
de um co-residente. Esse foi o sexto filho de suas doze gestacres, o último 
que teve como irmao de Lúcio, falecido pouco depois. Em 1974, ela tinha 
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apenas tr~ filhos vivos, sendo que o mais velho dos dois rapazes vivía há 
algum tempo numa fazenda nos arredores de Boa Vista36. 

A história de seu casamento com Lúcio é pontilhada de ressentimentos 
advindos, principalmente, do fato de o marido buscar, constantemente, 
outras mulheres. Ao examinar os dados que levantei sobre a sua vida 
reprodutiva, surpreendo-me com a coincidencia entre a perda de seus bebes e 
o rancor com que falava das aventuras amorosas do marido. 

Lúcio utiliza a poliginia como arma contra a mulher e como possível 
fonte de prestígio. Mas, pelo menos no seu caso, é pouco eficaz. Trouxe da 
Venezuela para a missao urna jovenzinha órfl, extremamente tímida e 
assustada no meio de afins desconhecidos. Ela deu-lhe um filho e foi pouco 
depois descartada. O menino ficou com ele. Tempos mais tarde, raptou a 
jovem e bela mulher do velho Armando~ hornero venerável residente na 
aldeia de Sabuli. Em vez de prestígio, Lúcio sofreu a perseguicao de dois 
filhos do velho, encarregados de ~ncontrar o casal fugitivo, refugiado na 
mata. Acabaram encontrando-os, mas resgataram apenas a filha da mulher, 
urna criancinha de colo que acabou morrendo amixi, "com sede de leite 
materno". Encontrei Lúcio na missAo em 1973, orgulhoso de sua nova 
mulher. Essa foi urna uniao até bem tolerada pela mulher mais velha, já que 
a nova co-esposa era filha de urna irmA sua, consangüínea próxima e, 
portanto, mais aliada do que competidora. 

Por volta da adolescencia, Lúcio acompanhou urna de suas meias
irmAs, casada com um hornero Maiongong. Viveu entre os Maiongong 
durante vários anos, aprendeu a língua e passou a ser o intérprete sempre 
procurado quando há alguma altercacao entre os dois grupos (Ramos 
1980:36-37). Essa experiencia marcou-o muito e faz pensar que ele nunca a 
superou a ponto de reencontrar-se totalmente no modo de vida Sanumá. É 
xama, mas nada excepcional. Faz wazamo, mas com desempenho modesto. 

Cruel, descontrolado, péssimo marido, pior pai, acusado de estupro, 
incesto e morte, perseguido por maridos traídos, fugitivo da sociedade, nao 
sao atributos que facam desse hornero um candidato a fundador de coisa 
alguma, muito menos a líder de aldeia. Lúcio é mais tolerado do que 
apreciado por seus semelhantes. 

36Esse filho, muitos anos depois, retomou a Auaris, casado e pai de familia. Depois de 
algum tempo cm que todos viveram juntos, esse rapaz se desentendeu com Lúcio e o 
expulsou, levando-o, mais urna vez, a se refugiar na mata (infonna~0es gentilmente 
prestadas por Donald Borgxnan em Boa Vista, fevereiro de 1989). 
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Com estas vinhetas quero levantar urna possibilidade que, apesar de 
ousada, nem por isso deixa de merecer alguma atencao. Nao quero insinuar 
que todos os homens nao afiliados a linhagens sejam psicóticos, 
desajustados ou imagens vivas do anti-herói. Conh~o muitos outros na 
mesma situacao que nao se distinguem por nada mais espetacular do que 
sereni apenas pacatos maridos em casa alheia e até potenciais fundadores de 
novas linhagens. Também con~ wn ou outro que, mesmo sendo afiliados 
a linhagens, atraem a aten~o do povo por certas peculiaridades estranhas, 
como um hornero dos lalawa dibi' que, sendo já quase de meia-idade e 
solteiro, é foco de piadas e exploracao de outros homens que o fazem 
desempenhar atividades f emininas como buscar água, por exemplo. O que 
me chama a aten~o é o modo como Zeca e Lúcio se destacam dos demais. 
Nao é comum encontrar urna alegre rebeldia para comas coisas da vida 
Sanumá como se encontra em Zeca, nem é todo dia que se ve alguém 
antagonizar tanto tanta gente como o faz Lúcio. Evas0es e delitos existem 
sempre, mas nao a ponto de caracterizarem a conduta de alguém como algo 
sistemático e até previsível. O pouco da trajetória dos dois que me foi 
revelado aponta para o desenraizamento familiar e grupal como talvez urna 
das marcas mais profundas na vida de ambos. Quem nasce, cresce e vive a 
vida em meio a seus próprios consangüíneos, amparado pela confortável 
certeza de poder contar com eles para o que der e vier em sua própria aldeia, 
como é o caso de grupos agnáticos constituídos, dificilmente experimentaria 
esse desgarramento que transparece nos atos e falas desses dois homens. 

Casos extremos como os descritos acima sao, antes de tudo, ex~tks 
que confirmam a regra. Embora a maioria dos homens nao afiliados tenham 
urna existencia bem mais tranqüila, conforme os padroos sociais vigentes, 
trajetórias como as de Zeca e Lúcio mostram com exagero de contraste em 
que um homem pode-se transformar quando é sami ou xino, "sozinho". Eles 
também contrastam com um outro extremo, o do hornero bem-sucedido que, 
mesmo sem pertencer a nenhuma linhagem, arrebanha prestigio e ,seguidores 
a base de qualidades pessoais que sao coletivamente apreciadas. E o caso de 
Kalioko, o líder nao-alinhado de quem falarei mais adiante. 

A malha política 

Embora apenas metade da populacao pertencesse, no momento da 
pesquisa, a grupos de descendencia mais localizados do que os sibs, isso rao 
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quer dizer que a presenca desses grupos, as linhagens, e o efeito de se 
pertencer ou nao a eles, sejam de menor importancia. Já mencionei que as 
linhagens influenciam o desempenho de certas atividades como xamanismo, 
comer ou evitar certos alimentos, escolher este ou aquele nome para as 
criancas. Mas é na esfera política que sua influencia aparece mais 
claramente. 

Quém mo pertence a nenhwna linhagem está numa posicao de fraque7.a 
política. Sem agnatas próximos por perto, esses homens est!o virtualmente 
sós em disputas e reivindicacoos. Se, em tennos económicos, nao chegam a 
sofrer grandes desvantagens, em termos políticos eles sAo, efetivamente, 
marginalizados. Por um lado, as decisOes que afetam os destinos da 
comunidade sao apropriadas e canalizadas pelos grupos maiores e mais 
coesos de agnatas que compOem as linhagens. Por outro lado, quando algum 
desses borneos agnaticamente desgarrados se envolve ern brigas, ele nAo 
conta corn o apoio dos seus parentes próximos, pois, se os tem, estao 
ausentes; ve-se do lado mais fraco da discórdia, por onde a corda sempre 
rebenta37. Na posi~Ao de maridos forasteiros, como geralmente os· 
encontramos, eles sao alvo de abusos, quando seos bens sao confiscados 
pelos irmaos da mulher, ou de desconfian~a, até que se provei:n confiáveis. 
Antes de se tomarem homens maduros e país de vários filhos, eles sao , 
cidadaos de segunda categoría na aldeia de seus afins. E possível, porém, que 
um grupo de pessoas sem afilia~ao de linhagem, por urna série de 
circunstancias favoráveis, se agrupe ern tomo de um líder para formar urna 
comunidade própria, com autonomia política38. É o que chamo de lidcran~a 
conquistada, a qual voltarei. 

A unidade política mais expressiva é a comunidade, tendo a aldeia 
como base territorial. De certa maneira, todos os rnembros adultos da 
comunidade t.em vontade e voz política sobre os assuntos que lhes dizem 
respeito. Há, porém, canais próprios para que essa vontade e essa voz sejam 
conduzidas a decisOes coletivas, e esses canais sao as linhagens. Com a 

37veja ·o equivalente na Turquia: "a maioria daqueles que nio sio.membros en!ajad?5.de 
linhagem estio no estrato mais pobre e menos poderoso da soc1edade aldei (Surli?.8 
1965:27); ou cm Bali: "o restante das familias fora da dadia que lidera descmpenha ~ape1s 
decididamente secundários nos assuntos políúoos locais e o único modo de serem ouv1dos é 
aliar-se a um dos grupos mais f ortes" (Geertz e Geertz 1975:72-73). 
3 Scoisa semelhante ocorre em Bali: "O homem nio afiliado. o forasteiro, es1' em 
considerável desvantagem no processo político, embora possa f onnar alian?S corn ou~ 
nio-membros de dadia nas lutas das fac~0es locais e podem achar for? em f atores tau 
cano habilidades de lideran~a pessoal. riqueza, etc." (Geertz e Geertz 1975:104). 
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peculiaridade de serem um tanto imprevisíveis, as linhagens Sanumá - a 
exemplo das balinesas e turcas - catalisam o processo político na grande 
maioria das comunidades, mas de tal fonna a dissipar qualquer pretensAo de 
hegemonia a longo prazo .. 

É a susceptibilidade das linhagens a acoo de fatores o mais das vezes 
aleatórios que lhes dá um sabor etnográfico especial. Assim como os 
Geertzes, que declararam sua "perplexidade nas fases iniciais do trabalho de 
campo" diante dessa "qualidade de 'as vezes sim/as vezes nao' da dadia" 
(1975:5), ~mbém eu enfrentei, quatro anos antes da publica~ao de Kinship 

· in Bali, um espanto teórico e metodológico e debati-me como problema de 
como interpretar, para depois comunicar, esse traco aparentemente 
incongruente, quem sabe mesmo produto de um equívoco etnográfico. O 
hábito escolar de privilegiar a sincronía em detrimento da diacronía, 
responsável por toda essa perplexidade, teve que ser exorcizado para que 
incongruencias e equívocos fossem transformados em interesse 
antropológico, em oportunidade para explorar terrenos pouco palmilhados, 
deixados em repouso por urna inércia metodológica muito presente nos 
estudos de parentesco e de organiza~ao social. 

Na sua vulnerabilidade a reveses, as linhagens Sanumá estao fadadas a 
enfrentar o eternamente provisório. É muito pouco provável que urna 
mesma linhagem detenha a lideranca da comunidade por mais de tres 
gera~Oes consecutivas. Enquanto institui~ao, o fenómeno "linhagem" 
persiste, exerce o papel de catalisador político, distribuí posi~oes e 
identidades pelas aldeias. Mas, enquanto grupo, cada linhagem está sujeita a 
drásticas revis0es praticamente a cada geracao. A corda bamba na qual 
caminham as linhagens faz com que a autoridade exercida por seus líderes 
tenha sempre a queda como horizonte possível. Urna importante 
conseqüencia da incerteza do destino das linhagens é a mobilidade da 
autoridade políúca; essa incerteza impede que wna mesma linhagem retenha 
o poder por um período longo de tempo e assolapa qualquer ambicao de 
permanencia qué possa vir a tona em conjunturas favoráveis a certas 
linhagens em determinados momentos de sua existencia. A morte de um 
líder forte pode desmoronar irremediavelmente a posicao privilegiada de um 
grupo agnático. Por outro lado, homens que boje estao fora das linhagens 
existentes podem viver o suficiente para ver seus descendentes formar grupos 
agnáticos e comecar a ganhar posi~óes políticas que eles mesmos nunca 
tiveram. O constante processo de nascimento e morte de linhagens resulta na 
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circul~Ao continua de for~a política e prestigio social ao longo do tempo, 
nao dando espaco para a sua concentJ'aCIO prolongada em poucas mAos39. 

Vejamos como é consubstanciada e exercida a lideranca de aldeia, tanto 
pela vía prevista na sucessoo de linhagem, como pela aplic~oo de talentos 
individuais capazes de conquistar es~o político autónomo. 

A lideran~a herdada 

Grandes líderes sno lembrados com freqüencia na regiao do alto Auaris; 
Mosonawa, Kadimani, o velho Lalawa, sAo sempre mencionados juntamente 
com o líder de urna aldeia na regiao do rio Merevari, na Venezuela, 
identificada pelos Sanumá como ximatayam (ver capítulo 9). Esses líderes, 
homens velhos, alguns já falecidos, como Mosonawa, seu pai ou Kadimani, 
o pai dos atuais mem bros da linhagem do mesmo no me, sno reverenciados 
por sua extrema sabedoria; por sua capacidade de falar forte, rápido, com 
seguran~a e persuasao; por serem bons xamas; por saberem conduzir 
habilniente as batalhas verbais travadas com visitantes, que sAo os diálogos 
cerimoniais; por serem, em suma, waithili, homens destemidos, valentes, 
arrojados e com grande capocidade de arrebanhar seguidores. Soo chamados de 
pada dibi, cuja traducAo unitária como "velhos" seria pobre _d_emais para 
refletir a exuberancia das implic~Oes que contém. Os pada dibi SAo velhos, 
sim, com todos os beneficios que só a experiencia vivida de urna. longa 
existencia de aprendizado pode colher. Sao repositórios de conbecimentos 
que estao para além dos jovens, por mais que estes demonstrem as 
habilidades xamanicas, verbais, técnicas e tudo mais que pode ser 
capitalizado em prestígio e respeito. Os pada dibi sAo aqueles a quem se 
busca para justificar urna determinada prática: "assim dizem sempre os 
velhos", ina pada di'bi kuu xinomo (ina, "assim", pada dibi, "velhos, 
sábios", kuu, "dizer, falar", xinomo, "sempre") é razAo mais do que 
convincente para que algum dito ou feito seja legitimado. , 

A morte só faz enaltecer ainda mais essa reverencia aos velhos. E por 
isso que, numa conjuntura em que a autoridade políúca de quatro das sete 
aldeias estudadas estava nas máos de homens relativamente jovens, os 

39E, de novo, na Turquía: "O homem bem-sucedido com mais de um filho casado transmite 
toda sua propriedade, mas nao pode pas~ar sua posi~o social ... Assim, embora sua ~queza 
material seja transmitida, seu poder e prestigio se dissolvem com sua mortc ... O sistema 
funciona de modo a evitar urna hierarquia hereditária estável" (Stirling 1965:121). 
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comentários mais comuns eram de que ~o havia mais lideres, os verdadeiros 
líderes já estavam mortos e seus sucessores ainda tinham muito a percorrer 
até se tomarem pada dibi" e se compararem a seus pais. Aparentemente, essas 
quatro aldeias enfrentavam urna crise de lideran~a, a julgar pelas fatas 
queixosas de várias pessoas. Mas, a observa~lo do cotidiano de tres dessas 
comunidades leva-me a concluir que as críticas aos jovens lideres refletem ou 
urna nostalgia por um passado romantizado ou pretens00s carreiristas dos 
críticos. · 

P ada é um termo Sanumá, com ·correlatos muito semelhantes em 
outros subgrupos Yanomami onde a forma pala é a mais comum. Mas, para 
os Sanumá que tern tido contato prolongado com os Mé\iongong de fala 
Caribe, ·seos vizinhos de mais de um século, o termo kaikana foi adotado 
para designar, específicamente, líder de aldeia. (O termo Sanumá kaikana 
vern do Maiongong kahitxana que, por sua vez, deriva do espanhol capitán. 
Informa~ao verbal de Nelly Arvelo-Jiménez.) Podemos, portanto, perceber 
entre os Sanurná o que talvez nao seja possível fazer com os demais 
Y anornami: distinguir entre os velhos respeitados por sua sabedoria, de urn 
modo geral - os pada dibf - e os lideres de aldeia - kaikana - sendo que se 
espera de todos os kaikana que também sejam pada dibi", mas nem todos os 
pada dióf sao kaikana; isso, se aceitarmos que urn kaikana s6 é reconhecido 
como tal quando adquire a sabedoria dos velhos. Soo, de fato, dois tipos de 
líder. o líder cultural, o pada de, e o líder prático-político, o kaikana. É 
quando as duas modalidades se· juntam numa só pessoa que surgern os 
memoráveis borneos cujo prestígio nao s6 nao termina com a morte, mas é 
até refo~ado por ela. 

"O que é ser kaikana para os Sanumá?", perguntei a 2'.eca. , 
••E como o ixalo fjapiim'): fala rápido, fala forte, faz xamanismo, nao 

tem medo de sakona (alucinógeno). Aqui nao tem nenhum kaikana, do 
todos jovens. Mais tarde, quando ficarem mais velhos, vao falar forte ( hfla 
lo/ele: hüa, 'brigar, discutir'; lolete, 'forte'), vao se tomar kaikana." 

Depois, retomando o assunto, acrescenta: 
"Filho de kaikana toma-se kaikana, se souber discutir com veemencia 

(hi'la lote te), sem medo de visitantes." 
Refere-se aqui as verdadeiras batalhas orais que se realizam sempre que 

chegam pessoas de aldeias distantes com quem as rela~Oes sao esporádicas e 
sempre tensas. Nesses duelos verbais, wazamo, já comentados no 
capítulo 1, é o líder da aldeia que, cumprindo o papel de anfitriao maior, p0e 
a prova suas habilidades retóricas ern diálogos cerirnoniais carregados de 

132 

Diacronia e Lideran~ 

acusa~ mútuas de agressao e de prornessas de paz. O tenue fio que separa 
o acolhimento amistoso da rea~ao hostil, por mais ritualizado que seja, é 
urna fonte de ansiedade geral. Está aí um dos palcos onde a grandeza de um 
líder pode ser demonstrada. 

Se a oratória é urna <W qualidades rnais importantes de um líder40, o 
poder do bem falar deve ser acompanhado da capacidade do bem ouvir. Quem 
nlo ouve nlo entende, o que, em Sanumá, é sinooimo de burrice, e é 
inconcebível que um líder de aldeia seja intelectualmente deficiente. E na 
capacidade de ouvir e, portanto, de entender, que se pode assentar urna boa 
fala, urna argurnenta~o agu~da e convincente. Excetuando a contingencia 
de algum problema estritamente físico e passageiro, dizer-se que alguérn tem 
o ouvido entupido, simiga komi, é dizer que essa pessoa é curta de 
inteligencia, urna ofensa nada leve. O verbo hini, que quer dizer "ouvir", 
quer dizer também "entender", o que nao se confunde com ''saber", que está 
associado a "ver", tai. O pior cornentário que se pode fazer de um homem 
que é líder ou pretende se-lo é dizer que ele tem os ouvidos tapados. Quem 
ouve bem deve, necessariamente, entender bern e agir de maneira sensata, 
sern cair em precipi~Oes ou leviandades. Um vívido exemplo do valor do 
bem ouvir veio-me da comunidade de Mosonawa, em 1973, numa alterc~o 
entre os azagoxi dibr e oxigatali drbi. Depois da morte da esposa oxigatali 
do líder azagoxi, morte essa atribuída a rnata~a: do alter ego animal, nonoxi, 
da rnulher pelos distantes kobali dwi, os azagoxi dwi mudaram-se da regilo 
do rio Metacuni\ na Venezuela, para as redondezas da missao de Auaris, onde 
vive urna boa pa~e dos oxigatali drbr. Porém, a proxirni$de dos dois 
grupos nlo deu certo e logo com~aram a surgir conflitos, acusa~Oes aos 
azagoxi dibi" de serem ladrOes e terem maus modos. Chegou um ponto em 
que os azagoxi dibi' acusaram urn rapaz da missao, genro dos oxigatali dibi·, 
de ter feito magia com alawali para matar alguns azagoxi dibi. O líder 
oxigatali reagiu, dizendo ao líder azagoxi, viúvo de sua irma: "voce tem o 
ouvido entupido, volta para lá, volta para lá!" (wa sünfga komi, ki ha 
konini, ki ha konini!). O evento foi-me relatado com muita indigna~o pela 
filha do velho Mosonawa, que fora casada com o irmao mais velho dos 
oxigatali dibi", agora residente na Venezuela. Sua opiniao sobre os azagoxi 

40~ interessante registrar a dif eren? entre os líderes Sanum' e Yanomam. Entre: estes 
últimos, pratica-se um tipo de discurso, o Mreamw, marca re~s!1-da do líd~r de aldeia que, 
de manhi, exorta os companheiros a cumprir o programa de auvidades do d1a atnvés de um 
solo lingüístico apropriado para isso. Nio existe equivalente do MTu:mtU entre os Sanumá 
do alto Auaris. 
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dibi noo deixou lugar para dúvidas: eles ~o sabem comportar-se bem, ~o 
entendem as coisas, nAo sno bem-vindos a vizinhan~a. é melhor que 
desapar~. voltem para longe, de onde nunca deveriam ter saído. 

Ser surdo ao bom senso é o mesmo que ter a consciencia embotada, 
como as crian~as antes de terem os sentidos totalmente despertos. A 
expressao pii moodi, "estar inconsciente, esquecer", indica o estado ou 
condi~oo de embotamento e a audi~ao é o sentido privilegiado para se sair 
desse estado pii moodi para o de alerta, pii hadugu. Em quesWes de lideran~ 
política, o sentido da audi~ao é fundamental para tomadas de decisao que 
dependem de se estar bem informado do que se passa na comunidade e fora 
dela. Teríamos aqui, nao o privilégio de um panóptico, mas de um 
"panaudio", por assim dizer. 

Embora nao se herde do pai o dom do bom ouvido e da boa oratória, 
espera-se que essas qualidades de um líder sejam seguidas por seus 
descendentes, especialmente, por aquele que deverá sucede-lo. Tomemos, por 
exemplo, o atual líder dos mosonawa dfbi. Apesar de nao se mostrar a altura 
da expectativa do que deve ser um kaikana, ainda se espera que ele venha a 
ser um líder forte. Segundo Zeca, ele será um kaikana de verdade quando 
envelhecer e, quando morrer, será seu filho ou seu irmao mais novo que 
assumirá a lideran~a. Tais comentários de Zeca demonstram que, apesar de 
tudo, ele promove a rota mais regular e previsível de se alean~ a lidera~a, 
isto é, pela suces~o agnática. 

Percebe-se, entao, que o canal aberto institucionalmente pela heran~a 
patrilinear do cargo político de líder de comunidade pode ser visto como urna 
condi~ao necessária mas nao suficiente para que um homem tenha total 
legitimidade perante os seus co-residentes e membros de outras comunidades. 
No dia-a-dia da vida da aldeia de Mosonawa, tive muitas oportunidades de 
perceber quao pouco respeitado é o filho do velho líder. Criticavam-no por 
urna infinidade de razaes: por ter atitudes levianas, por brigar a toa, por ser 
muito jovem, por bater na mulher, por ser mau ca~dor (dizem que sofre da 
vista), por nao se comparar nem por sombras a grandiosa personalidade que 
fora seu pai. O peso da memória do velho Mosonawa impOe-lhe posturas e 
práticas muito além de sua capacidade ou de sua vontade. Talvez por isso 
atraia poucos seguidores. O irmao mais novo mudara-se para perto da 
"Colonia" . . Ao mesmo tempo,. o marido de sua irma, Heitor, homem 
vigoroso, extrovertido e muito respeitado, decidiu mudar-se para a Venezuela 
e submeter-se ao servi~o-da-noiva por duas ou tres irmas, filhas de Labadili, 
outro kaikana respeitado. Mesmo assim, a linhagem de Heitor, oxigatali 
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dibf, crescia em número e prestígio. ~m 1974, falava-se que eles eram tao 
ou · mais importantes na política local do que o homem que herdara a 
lide~. Apesar de todo, a casa do líder, com tres compartimentos, abrigava 
os sopai dfbi, imigrantes da comunidade de Kadimani depois da morte do pai 
desse grupo de irmaos. Os chistes e brincadeiras que animavam as rel~oos 
entre o líder e o jovem epónimo dos sopai dibi", incluindo insin~Oes de que 
o último seria o pai do filho da segunda mulher do líder, revelavam 
frivolidade e jocosidade que nao impressionavam ninguém como postura de 

kaikana. 
Na aldeia de Kadimani, o filho mais velho do falecido Kadimani era o 

líder indiscutível. Nao sendo o mais velho da aldeia em termos de idade, 
certamente, demonstrava estar muito mais próximo do ideal dopada que seu 
cunhado, o mais idoso da aldeia. Homem de posturas comedidas, parecía 
distribuir sua habilidade verbal sempre na medida certa. Agio várias vezes 
como um tipo de juiz em assuntos que afetavam membros de sua linhagem 
e da comunidade como um todo, mantendo com outras aldeias urna rela~o 
que lhe rendia inegável respeito. Na missAo, era visto como homem 
importante, mas ainda jovem para merecer o título de kaikana. V árias vezes 
ouvi as pessoas ref erirem-se a ele como Sabuli, "xama", em tons de 
admira~o. numa afirma~ao de seu prestigio e reputa~ao sólida nesse métier. 
A competencia profissional ia-se tornando nome próprio. O filho mais 
velho chegara a puberdade no final dos anos 60 e sua filha, também 
adolescente, nao tinha ainda atraído um genro permanente. O papel desse 
homem parece ser, mais do que tudo, administrar a continuidade de urna 
linhagem em processo de expansao territorial com vários ramos colaterais 
em debandada, continuidade essa que depende da manuten~ao do núcleo 
principal comandado por ele, enquanto grupo co-residente e politicamen~ 
articulado aos interesses da comunidade como um todo. Até 1974, nao havia 
sinais de emergencia de grupos rivais que amea~assem a sua legitimidade. 

Ser o primogenito nao capacita automaticamente o filho de um líder a 
sucessao. No caso da comunidade de Sogosl, o velho líder, Nimtali, nao só 
foi substituído por seu terceiro filho, como teve seus descendentes 
identificados pelo nome deste. Sogosi é urna con~ao de sogo ose (sogo, 
"mambira"; ose, "novo, jovem, júnior") e refere-se ao irmao mais velho de 
Sogos'i cujo nome nunca é pronunciado casualmente, embora seja 
constantemente exposto pelo nome do irmao mais novo. Sogosi, casado 
com urna irma do líder de Kadimani, é aplaudido por suas qualidades de . . ' . 
ca~ador. Cioso de sua reputa~o como bom xama, nao hesita em ir as v1as 
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de fato com quem puser em dúvida a sua perícia, como no caso de acusa~o 
de charlatanismo descrita no capítulo 2. Apesar da nonna de residencia 
uxorilocal com servico-da-noiva, ele conseguiu evadir essa obrig~ao para 
com a sogra, residente em Kadimani, o mesmo acontecendo com um de seos 
irmaos, também casado com urna mulher da linhagem lcadimani dibi". É bem 
verdade que ambos já ~saram pelo período mínimo de obrig~Oes para com 

· os sogros, enquanto o velho Kadimani ainda era vivo, mas, que eu saiba, 
esses irmaos nunca viveram na mesma aldeia dos kadimani di"bi. 
Considerando que dobrar um homem a se sujeitar ao servico-da-noiva 
prolongado é, em última análise, urna demonstracao de forca, esse feito de 
SogosY indica o indiscutível respeito que os borneos de Kadimani tem para 
com os de Sogosr4t. 

Ser membro de urna linhagem e filho do líder abre caminho 
institucional para o exercício da lideran~ de aldeia. No entanto, os exemplos 
acima pretendem demonstrar que isso nao é todo. A personalidade e a 
disposicao individuais contribuem muito para que o potencial da suces~o 
patrilinear se concretize. Mas, também é importante contar com um 
número, senilo crescente, pelo menos estável de pessoas que apóiem e 
legitimem esse líder. Quando por falta de nascimentos ou por afastamento de 
puentes, um herdeiro da lideranca ve seu grupo de apoio diminuir, ele pode 
contar com o surgimento de rivais prontos para esvaziar sua posicao e 
assumir a lideran~, como é o caso do filho de Mosonawa que,já em 1974, 
enfrentava a crescente influencia de seos afins, os oxigatali dibi'. 

Se a suces~o patrilinear nao é um caminho certo para urna lideranca 
estável e pennanente, ela é o mecanismo mais regular e confiável de dar 
continuidade ao exercício da autoridade a nivel de aldeia. Um outro caminho, 
mais imprevisíveJ e raro, é o da aquisicao de lideran~ por f~ de capacidade 
individual. 

A lideran~a conquistada 

Se existem solucOes de vida problemáticas como as de Zeca e de Lúcio 
para quem só pertence a sib e nao a linhagem, também as há bem-sucedidas, 

410 d s .. · .... _ · d . sucesso e ogos1 cm escapar ao sem~-u.-no1va eve-se cm parte a ele nio ter sogro 
vtvo, ~ parte ~o fato de a sogra ter outro gen ro cm casa e, tal vez mais do que tudo, a 
~~ac1d~de de ~mpor .sua pr6pria escolha de residencia. ~ um dos casos cm que a 
vtrilocahdade f 01 conqwstada por um homem ousado e politicamente fo rte. 
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resolvidas pela conjuncAo de talento, personalidade e oportunidade. Ser 
desligado de linhagens nao significa, pois, estar inexoravelmente fora do 
jogo político da lideranca. O caminho até 1á é bem mais difícil, porque 
attavessa um vácuo daquele suporte agnático que já é garantido a quem está 
cercado por filhos e irmaos. Sem urna massa crítica de seguidores a mAo, 
um homem com ambicoes políticas tem que contar com outros elementos 
para construir sua carreira. Apresento a seguir a trajetória de um líder e a de 
um aspirante a líder que montam seu prestígio em bases nao-agnáticas. 

Kalioko: um líder náo-alinhado 

Poderíamos dizer que o sigilo com o qual os Sanumá protegem os 
nomes pessoais dos adultos está na razAo inversa do prestígio político de 
cada um. Quanto mais público o homem, menos sigiloso é seu nome. 
Kalioko foi um dos primeiros nomes que aprendí no campo. É o nome. de 
um menino de seos oito anos, mas é, antes disso, o nome de seu pai. E esse 
pai, de 1968 a 1974, cresceu vertiginosamente em estatura política, a ponto 
de coordenar a organizacao e autonomia de urna aldeia inteira. Alguns dizem 
que ele nAo é kaikana, de novo, por ser muito jovem. Jovem ou nAo, 
Kalioko é urna figura pública das mais respeitadas, tido como apaziguador, 
sensato, bom xama, capaz de liderar os seus seguidores através de decis0es 
ousadas e certeiras. 

Quando chegamos a Auaris pela primeira vez, em marco de 1968, o 
seu grupo residencial estava acampado em abrigos improvisados no pátio 
externo da antiga casa redonda dos Maiongong, a uns 300 metros das casas 
da missAo. Faziam parte do mesmo b1oco da "Colonia" ao qual estavam 
ligados pela presenca do grupo de cinco das sete innas de Lúcio, com seus 
respectivos cónjuges e/ou filhos. Kalioko, filho da mais velha das sete 
irmas, estava casado com a viúva do irmi'io mais velho de Lúcio, mais tarde 
casando-se também com a filha mais velha da sua mulher com o f alecido 
marido. 

Poucos meses depois, duas casas comunais retangulares haviam sido 
construidas, urna abrigando a "Colonia" e a outra, os seguidores de Kalioko. 
Ao longo dos cinco anos seguintes, eles mudaram de casa duas ou tres 
vezes, acrescidos de mais 13 pessoas; eramos membros da família da inna 
·de sua mulher que emigraram de sua aldeia da Venezuela, depois de urna 
briga envolvendo o marido dessa innA, a quem Kalioko chama de soli, 
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"cunhado". Em 1973, Kalioko e seu grupo residencial deixaram a missao e 
inst.alaram-se numa aldeia nova a quatro horas de canoa rio abaixo, na 
margem direita do Auaris, a meio caminho entre as comunidades da missao e 
a de Sabuli. Nessa transla~o. ficaram de fora dois casais e seus filhos: um é 
composto por Zeca, casado com urna das cinco irntas, que permanecen em 
Auaris numa casa individual; o outro, Lúcio, tio materno de Kalioko, que 
passava temporadas entre urna r~a distante, acampamentos na mata e a 
missao. Em compensa~o. um jovem da aldeia de Sabuli mudou-se para 
Kalioko em regime de servi~o-da-noiva para urna das "maes" do líder, 
enquanto outro casamento, este endogamico, isto é, na própria comunidade, 
retinha na aldeia um dos jovens da familia de 13 pessoas, já acrescida de um 
novo bebe. 

A partir da mudanca para o novo local, portanto, o grupo de Kalioko 
tem como fio que costura todas as relacOes entre os seos habitantes um 
grupo de quatro mulheres: tres "maes" e a esposa, sendo que dessas "maes" 
duas sao separadas e apenas urna ainda está casada com um homem já idoso 
a quem Kalioko chama de hawa, "pai". A própria m:ie de Kalioko, is to é, a 
que o deu a luz, vive na aldeia de Sabuli, casada como velho Annando. 

De todos os habitantes da aldeia de Kalioko, apenas tres sao membros 
de linhagem: sua mulher mais velha e a irma, do grupo azagoxi dfbi", e um 
jovem dos kadimani dibf, casado com a filha pré-púbere da mulher de 
Kalioko. Os demais sao afiliados a vários sibs: azatali dfbf, higadili dibi, 
sadali dibr e o próprio Kalioko, do sib dos oikomr dibi, distante de Auaris 
tanto geográfica como socialmente. 

A lideranca de Kalioko est.ava entao definida, mas nao deixa de ser 
significativo que, embora a sua aldeia seja conhecida como "a casa de 
Kalioko", kalioko a sai a, sua comunidade nunca foi identificada como 
kalioko drbr. "os Kalioko". Ao contrário de vários outros casos de 
emergencia de grupos agnáticos reconhecidos (os sopai dfbr. os ókobiaili 
dibi' ou os hanixo dibi' discutidos no capítulo 2), os Sanumá nunca utilizam 
a expressao coletiva drbr e até negam quando questionados que ela seja 
apropriada ao caso de Kalioko e seus co-residentes. 

O pai de Kalioko pertencia ao grande bloco de aldeias conhecido como 
samatali dibi', um dos protótipos da gente longínqua e inimiga (ver capítulo 
10). Coma morte do pai, emigraram para o norte a máe e o filho pequeno, 
juntando-se ao bloco que hoje compüe as aldeias do alto Auaris. Kalioko 
cresceu em meio a nao-agnatas, sem o respaldo patrilinear que prestigia e 
promove urna carreira de lideran~. 
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Das oito aldeias que fazem parte da minha pesquisa, excluindo a 
"Colonia", a de Kalioko é a única liderada por um homem que conquistou 
essa lide~ inteiramente na base de talento e de pro~ pessoal. apesar da 
ausencia de apoio agnático. Sua trajetória lembra um pouco a de um Grande 
Homem da Melanésia, sem a dimensAo exacerbada de engrandecimento por 
capitalizacao de favores convertidos em vantagem económica (Sahlins 
1963). Sua for~a está em saber atrair tanto casais já estabelecidos, como 
maridos de m~ novas em regime de servi~da-noiva. O diagrama abaixo 
reflete essa atra~~o. mostrando quatro borneos que pertencem ao grupo 
residencial por for~a de estarem casados com mulheres ligadas a Kalioko ou 
pela via de sua m~e ou de sua mulher mais velha. Aqui, o papel das 
mulheres, ao invés de marcar pontos de clivagem, como no caso dos ramos 
dissidentes de linhagens em cisao, é aglutinar pessoas desvinculadas de 
grupos agnáticos cuja existencia seja reconhecidamente maior que a mera 
soma de seus mem bros. A figura 14 abaixo mostra as conexoes 
genealógicas dos residentes adultos da comunidade de Kalioko e os tennos de 
relacionamento entte ele e os demais residentes. 

Figura 14: Rela~óes na comunidade de Kalioko 

1 - nawa 1 
moe 

1 

2 - hi'zlba' esposo' 
1 • 1 

3 - hawo par 
4 - soli ' cunhado' 

5 - hooso ' irmóo mais novo' 
6 - sowa ' irmO 

A - Kalioko 

~~' - folecido 
® -nóo residente 
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Dentre as qualidades de um líder, a generosidade é urna das mais 
atraentes e Kalioko soube utili7.á-la com eficácia quando permitiu que a · 
família da irma da esposa plantasse na sua r~ e colhes5e dela, até que os 
novos residentes tivessem condicOes de fazer ·a sua própria plantacao. 
Quando ainda estavam em Auaris, os recém-chegados esgotaram a paciencia 
de seus anfitriOes da comunidade de Mosonawa, justamente por abusarem do 
direito de hospitalidade e generosidade. O que Kalioko fez foi acolher essa 
família que, com rapazes em idade quase casável e meninas em crescimcnto, 
prometia render a sua comunidade dividendos económicos, sociais e políticos 
nada desprezíveis a médio prazo. 

Kalioko é um bricoleur político. Com urna engenhosidade excepcional 
para tomar as decisOes certas nos momentos certos com as pessoas certas, 
ele conseguiu, por assim dizer, juntar os destrocos de antigas linhagens, uni
los pela vía cognática, isto é, através de lacos matemos e afins, e formar 
urna comunidade bem ordenada e respeitada pelas demais. Rodeado de 
"maes". "esposas" e respectivos maridos, ele é o catalisador que precipitou a 

; 

mistura de pessoas nao afiliadas numa feliz solucao residencial. E como se 
todas aquelas mulhéres, entre viúvas, divorciadas e esposas de desgarrados 
estivessem a espera de um genio de bricolage como Kalioko para concretizar 
o que elas, sendo mulheres, nao poderiam alcancar sozinhas: criar urna aldeia 
própria. Kalioko, o "filho" e "marido" bem dotado, veio a calhar, . . 

fomecendo-lhes um lar económica e politicamente autónomo e dando 
coerencia ao arranjo social nada ortodoxo de que faz parte. 

Mas o tipo de lideranca calcada, principalmente, na forca da 
personalidade, como é o caso de Kalioko, tem futuro imprevisível e está 
ainda mais sujeito a sofrer vicissitudes do que a sucessao patrilinear. 
Dependendo de um só indivíduo, aglutinador de gente que tal vez· nunca 
estivesse junta sem ele, grupos residenciais como esse ficam a merce do que 
pode ocorrer com seu líder. Por um lado, urna eventual morte prematura, 
com certeza, provocarla urna debandada de várias famílias em busca de outtos 
líderes a quem se apegar. Por outro lado, a ausencia do status de pada de 
líderes free lance como Kalioko priva·os de um lastro mais profundo e 
duradouro de reconhecimento a nível extracomunitário. O exercício pleno do 
trinomio autoridade, legitimidade e poder é apanágio dos pada dlbl' e 
extravasa os limites de urna comunidade específica. 

A qualidade de pada é construída por um longo percurso de convivencia 
com outros pada dlbi', num aprendizado constante dentto de urna tradicao que, 
paradoxalmente, parece privilegiar a previsibilidade e conlinuidade, talvez 
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porque se vi va tanto ao sabor de circunstancias que ~tao sempre desafiando.ª 
permanencia e a estabilidade. Casos como o de Kaboko sao como que oás1s 
ocasionais num áspero caminho de incertezas políticas de quem noo tem 
apoio agnático e, por serem esporádicos e aleatórios, acirram ain~ mais o 
fantasma da dispersao. Kalioko tem filhos borneos, porém, o ma1s velho 
tinha menos de 10 anos em 1974. Bastaria que urna epidemia de qualquer 
doen~a de branco varresse a área mais urna vez para pór a perder todo esse 
esforeo de organizac00.42 

Jorge: oportunismo interétnico 

Se Kalioko joga com armas tradicionais para se firmar como líde~ nao 
alinhado - bom cacador, bom xama, bom ouvinte, bom falante, destem1do e 
arrojado - comeca a emergir, em 1974, urna outra vertente de pretensao a 
lidcranca, baseada nos valores transmitidos pelos brancos. Enquanto Zeca, 
com seu senso de humor e ironía, proclama as qualidadcs "dionisíacas" dos 
líderes Sanumá, um outro, Jorge, muito jovem, brilhante, ambicioso, mas 
um pouco confuso, um dos informantes favoritos no trabalho li~güístico 
dos missionários, diz: "kaikana é aquele que, quando as pessoas bngam, ele 
diz: parem, nao discutam!" (dibl' hl'la ha. hl'la die. kuu - "el~s brigam, ?ªº 
briguem, diz"). Para ele, o grande kaikana de ximatayam. no no Merevan da 
Venezuela, deve a sua grandeza ao fato de já ter ido muitas vezes a terra dos 
brancos, setenabi dibi" ulia; ele fala, as pessoas ouvem. Diz-lhes para nao 
brigarem, para nao tomarem as mulheres alheias, para fazere~ suas ~~ª~· 
suas casas com a diligencia divulgada pelos evangélicos. "Ma1s tarde , d1z 
Jorge, "vou-me tornar kaikana, é por isso que eu quero ir a Boa Vista, 
aprender a língua [dos brancos]. Albertino, Chico, Joáo [homens 

42Em 1980, Julieta Souza Silva, anúga mission,ria da MEYA em Auari~, deu-me.a notícia 
da morte de ambas as mulheres de Kalioko num violento su~ de malána. Posteno!'"ente, 
nenhum dos levantamentos da área Sanumá realizados pela FUNAI e pela CCPY registrou a 
presen~ do grupo residencial de Kalioko. Somente. cm fevereiro de 1 ~89, Donald Bor~man, 
também da MEV A, infonnou-me que o grupo se dtssolvera e que Kaliok~ é agora residente 
de um dos fragmentos que se separaram da aldeia de Mosona:""'a~ na qu.~~dade de genro;-e~ 
regime de servi~o-da-noiva para um dos velhos do stb olea dibi. O resultado 
vulnerabilidade de sua trajetória política nio se fez, portanto, espe~ar. Desaparecend~¿1;1 
dos elos mais f ortes na cadeia de residentes, que era sua mulher mats velha, a c~u~t e 
acabou pulverizada e deixou de existir como entidade auronoma. Vemos aqut r:::s um 
exemplo da dispersio que se segue a urna crise, no ~so, a morte da mulher de Ka 1 o, um 
importante elemento de liga~io na tecitura da comumdade. 
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Maiongong] me dizem para ir e me tomar kaikana aqui porque as pessoas 
brigam muito. Há muito tempo, Mosonawa era kaikana. Ele costumava ir 
até os brancos na Venezuela. Morreu e agora o filho nao vai aos brancos, 
nao é kaikana, vive batendo nas mulheres." 

Jorge nao tem linhagem, mas vive muito próximo ao pai, ao tio 
paterno, ao irmao mais novo, Ángelo, e várias innas, todos do sib óka dibi. 
Sua ambicoo é grande e ele teve urna excelente oportunidade de capitalizar 
prestígio por ocasiao de um drama desencadeado por urna série de boatos 
sobre a morte de vários Maiongong e Sanumá durante urna longa viagem 
que estes fizeram a Boa Vista em 1973-74 (capítulo 9). 

No entanto, esse discurso algo moralista ocidental esconde urna busca 
de lcgitimidade naquilo que é tradicional para os Sanumá. Num cpisódio 
repleto de drama, muito ao gosto local, numa noite de marco de 1973, ele 
transformou-se no centro das aten~ de Auaris ao participar de urna sessAo 
coleliva de xamanismo, detectando a chegada de espíritos inimigos que 
vinham com tochas acesas para queimar os xamas, mesmo que, segundo 
declarou, nunca houvesse feito xamanismo antes. Em incrível desempenho 
que chegou as raias do paroxismo, o grupo de xamas, com Jorge em 
primeiro plano, lutou para sobreviver e dominar os espíritos agressores, 
demonstrando por gestos desesperados e gritos de dor o horror de 
queimaduras, enquanto as mulheres, atarantadas, borrifavam com galhos 

· molhados os corpos dos homens, até que, finalmente, os xamas 
conseguiram afugentar os espír~s (Ramos 1986a). Com isso, o rapaz 
ganhou preciosos pontos por ter alertado a tempo a aproximacao do perigo. 
Algo semelhante iria repetir-se um ano depois, quando ele pos suas 
habilidades xamanicas a servico da comunidade, mandando seus espíritos 
hekula dibi' verificar o que havia acontecido aos viajantes Maiongong e 
Sanumá que voltavam de urna viagem a Boa Vista (capítulo 9). 

Apanhado entre urna tradicao que valoriza a pericia xamanica, o uso e 
controle de alucinógenos e outros aspectos censurados pela prática 
missionária, e urna vontade de emular os brancos. representados aí na figura 
dos religi_osos, ele vive urna ambigüidade que tende a acentuar-se com a 
intensidade do contato interétnico. Duas ou tres idas a Boa Vista como 
informante de lingüística tomaram suas vol tas a aldeia urna oportunidade de 
captar prestígio, explorando um veio de conhecimento que lhe era quase 
exclusivo, já que de pouco ou nenhum acesso a maioria da comunidade. 
Mas, por ser inacessível, esse filao também é ininteligível, o que nao 
reverte em prol dos seus esf orcos políticos. Daí, ele optar por fazer ouvidos 
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moucos as pressnes dos missionários contra o xamanismo e investir em 
demonstrar qualidades tradicionais e bem conhecidas, para nao arriscar um 
distanciamento de sua gente. Passa, entao, a ter um dúplice desempenho: por 
um lado, urna retórica de valores brancos; por outro, urna prática de valores 
Sanumá. Mas, apesar de seus esforeos no terreno político, a base social que 
lhe delegaria legitimidade ainda está por ser construída. 

Casado logo após a puberdade com a filha de um casal intertribal 
Maiongong-Sanumá - embora insistindo que o pai da menina é, na ~erdade, 
Heitor irmao de sua mae - Jorge vive com o peso de um sogro Maiongong , . 
em seu ombro, com todas as demandas e ressentimentos que caractenzam as 
rela~óes intertribais da "Colonia" (Ramos 1980). Seu maior trunfo nessa 
situacao incómoda é, justamente, o transito que procura manter aberto com 

0 mundo exterior, manifesto numa variedade de sinais, atos e palavras de 
ef eito, desde calca jeans, ca bel o repartido a custa de brilhantina, críticas a~ 
ethos indisciplinado dos seus compatriotas, aos louvores dos empreendt
mcntos e bom comportamento dos brancos. 

Enquanto isso, Ángelo, seu irmao mais novo, constrói sossegada.mente 
urna reputacao de excelente pai de família, inteligente e capaz. Conhec1-o cm 
1968 durante urna endiabrada adolescencia, típica dos jovens Sanumá, 
quando nao poupava esfor~os para exasperar a quantos podi~ com 
brincadeiras de gosto dúbio, como os ruidosos jogos homossexua1s que 
promovía na rangente varanda da casa de tábuas da missionári~-enf:rm~ira. 
Mas, já em 1974, foi meu compenetrado anfitriao, cedendo a m1m e a m1nha 
assistente de pesquisa metade de sua casa na comunidade, de Mosona.wa. 
Tendo rejeitado a perspectiva de se submeter a um longo penodo de serv1~0-
da-noiva para a filha ainda impúbere de urna das cinco irmas do grupo de 
Kalioko ele acabou casando com urna mulher divorciada, mae de um , . 
menininho encantador e filha de urna outra dessas cinco irmas. Com os pa1s 
separados, essa mulher liberou o rapaz de servico-da-noiva, depois de urna 
curta temporada na aldeia do seu pai, na Venezuela. Construíram entiio urna 
casa ao lado da dos pais dele, em Mosonawa, enquanto a sogra usufruJa do 
scrvico-da-noiva de um outro genro por urna ou,.tra filha ~a aldcia de 
Kalioko. Em 1974, o bom senso e competencia de Angelo ~az1am ~ele um 
sério candidato a líder futuro naquele agregado de aldeias que é a m1ssAo de 
Auaris, onde nao faltam voca~aes e ambicóeS políticas. . . 

Quero abrir aquí um parentesis para esclarecer que o serv1~~-da-no1v~, 
por si só, nao gera poder político para o sogro. A maioria dos pais de ~am1-
lia tem, pelo menos, um genro sob o scu teto e, em alguns casos, do1s ou 
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tres, sem que isso os tome mais poderosos ou prestigiados dentro da aldeia. 
Ao contrário de outras sociedades Y anomami, onde o poder político a nível 
de comunidade e até intercomunitário é calcado na habilidade de um homem 
de submeter o maior número possível de genros a sua autoridade (Albert 
1985; Chagnon 1968), comos Sanumá, o poder que é auferido pelo servico
da-noiva é um poder estritamente doméstico. Por outro lado, do ponto de 
vista do genro, sonegar servico-da-noiva é urna demonstra~oo de forca que 
pode ajudar a estabelecer urna repu~ de autonomía e de lideranca. 

E foi o que ocorreu com Ángelo. Enquanto Jorge explorava filOes nada 
ortodoxos advindos de sua experiencia como mundo de fora para lancar-se 
conspicuamente como líder, seu irmao ia acumulando autoridade sem 
demonstrar ambicao ostensiva, mas portando-se admiravelmente bem na 
ousadia de driblar o servico-da-noiva, instalar-se junto a seus agnatas e 
sustentar com sucesso urna família que herdou e expande. Seus estilos sao 
muito diferentes. Um aposta em influ.encias novas, externas a tradicao 
Sanumá, mas veiculando-as por canais tradicionais; o outro explora tanto o 
oficial como o oficioso da sua cultura, tanto o terreno do legítimo como os 
seus interstícios, para firmar posicao sólida entre os companheiros. Ao 

A 

contrário de Jorge, Angelo banca no tradicional onde urna dose moderada de 
rebeldía pode ser recompensad~ desde que posta a servico de outros valores, 
como a lealdade aos agnatas, a pericia técnica e a pondera~o em assuntos 
domésticos e públicos. A médio e a longo prazo, a tática de Ángelo parece 
estar prevalecendo43. 

A autoridade da persuasao 

Ser líder de aldeia nao quer dizer obrigar alguém a fazer o que ono quer. 
Seu poder, dissolvido como é por toda a comunidade, traduz-se na capacidade 
de persuasao e nunca de coercao. Daí, a importancia da arte da oratória 
atribuída a um verdadeiro kaikana. A autoridade de um líder emana, mais do 
que tudo, do seu talento político para colocar conhecimento e experiencia 
adquiridos a servico da comunidade. O caca<Ior competente, o conhecedor das 

43Jnf onn.a~OeS de 1989 indicam que Jorge perdeu todo O impulso de chegar a lideran~, 
enquanto seu innio é o cabe~ de um dos segmentos da fragmentada aldeia de Mosonawa. 
Enquanto isso, Jorge viu gorarem suas esperan~s de assumir a lideran~. sendo agora um 
mero residente do que sobrou das comunidades de Mosonawa e da "Colónia" cm Auaris. 
Talvez essa fragrnenta~lio seja, em parte, uma resposta a todas essas ambi~s e voca~0es 
(informa~io verbal de Donald Borgman. Ver também nota 24 do capítulo 2). 
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minúcias do meio ambiente, o xama que domina o conhecimento esotérico, 
tem mais meios do que os demais para orientar os seus companheiros na 
melhor escolha para o sítio de urna nova aldeia, para urna nova trilha nas 
excursOes de verao a floresta ou para resguardar o bem-estar da comunidade 
com a protecao de seus espíritos auxiliares, hekula dwi". Ele sugere e pode, 
em última instancia, decidir quando e onde vai ocorrer urna c~ada, pescarla 
comunal ou urna visita cole ti va a outta aldeia, mas essa decisao vem depois 
de o assunto ter sido discutido amplamente com a maioria dos adultos. Nio 
é preciso reunir todos em assembléia para chegar a um consenso ou voto 
majoritário; conversas, muitas conversas de pequenas rodas a beira de 
alguma fogueira sao os foros mais comuns nessas campanhas de persuasao. 
O líder, enquanto tal, nao controla as atividades individuais de ninguém, a 
menos que ele próprio, como indivíduo, esteja envolv_ido. As pessoas veme 
vao, transitam pela aldeia e entre aldeias vizinhas, engajam-se em trocas, em 
casamentos e em disputas pessoais sem supervisao ou interferencia de seu , 
líder. E no que toca a acOes propriamente coletivas que ele tem o que dizer. 
Ele fala e é ouvido. Ele vai e é seguido. Mas, se forcar os limites desse 
·poder, demandando obediencia cega, viram-lhe as costas. Sua autoridade 
evoca bem o ideal humanista proclamado por Gadamer: 

... a autoridade das pessoas é, em última análise, ~da, 
nao na sujeicao e na abdicacao da razao, mas no reconhe
cimento e no conhecimento - quer dizer, conhecimento de 
que o outro é superior a nós no juízo e no insight e, por 
essa razao, seu julgamento tem precedencia, isto é, tem 
prioridade sobre o nosso proprio. lstO liga-se ao fato de que 
a autoridade nao pode, realmente, ser transmitida; ela é 
adquirida e deve ser adquirida, se se quer reivindicá-la. 
Baseia-se no reconhecimento e, portanto, num ato de razao 
que, ciente de suas próprias limitacoos, aceita que outros 
podem ter urna compreensao melhor. Neste sentido, ... a 
autoridade nao tem nada a ver com obediencia, mas com 
conhecimento (Gadamer 1975:248). 

Tal visao de autoridade, . sonhada mas raramente experimentada no 
Ocidente, é o que emana do contexto da política interna de urna aldeia 
Sanumá. Quietamente, sem pompa nem cerimonia, o líder Sanumá exerce 
suas habilidades políticas em aparente anonimato que só urna seguranca 
firme pode permitir. Ele é mais um coordenador de atividades do que um 
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chef e político, fato que desorienta aqueles que, a exemplo da anedota colonial 
do administrador ingles em busca de seu trunfo africano (take me to your 
leader! ), procuram a todo custo um tuxaua - essa figura vulgarizada e 
genérica do chefe amazónico - e, nao o achando, declaram a sociedade em 
estado selvagem de desorganiza~ao e decidem inventar-lhe um para tomar 
mais conveniente o seu controle. A sutileza da autoridade política Sanumá -
e dos demais Yanomami - escapa facilmente aos hábitos truculentos de 
quem está acostumado a ver na obediencia cega o único meio de garantir a 
ordem. 

Por isso, é importante acentuar a necessidade de se entender a matéria
prima com que é feíta a autoridade Sanumá. Sem os ingredientes que se 
com binam nesse amálgama político que é a autoridade nao se forja lideran~, 
mesmo havendo o mecanismo formal da sucessao patrilinear que lhe abre os 
canais institucionais. Por outro lado, existindo esses ingredientes, 
consolidando-se esse amálgama, a autoridade que disso resulta, como um 
íma, atrai a si pessoas que a sorte incerta de grupos agnáticos extintos ou 
ainda por vir deixou desgarrados pelo caminho errático da diacronía. De urna 
fonna ou de outra, nenhuma comunidade Sanumá deixa de ter urna figura de 
autoridade e até pode ter mais de urna em competi~ao. Por mais que se 
apregoe o vaiio político nas falas dos contemporaneos que semprc esperam 
encontrar a autoridade aliada aqueta grande qualidade, a idade avan~ada, na 
prática da tomada de decis0es do cotidiano comunitário nao é muito difícil 
detectar quem tem a palavra f orte, quem é ouvido e seguido. Es se quadro só 
fica um pouco enevoado quando a lideran~a está no processo de mudar de 
máos, nao tanto por sucessao como por competi~ao. Quem se mostrar 
portador dessa autoridade acaba levando a melhor. Esse levar a melhor nao 
distingue o líder em termos de privilégios materiais, nem mesmo de 
exclusividade da poliginia, como, por exemplo, no caso Nambiquara tomado 
famoso por Lévi-Strauss (1948) e como propüe Clastres (1978), que ·ve na 
prerrogativa de ter várias mulheres o trunfo principal do chef e nas sociedades 
indígenas sol-americanas para capitalizar poder político. Como muitos 
homens Sanumá tem mais de urna esposa, nao é a poliginia que distingue 
quem é quem na cena política. É que os louros da lideran~ Sanumá est.ao. 
em outra esfera, isto é, no respeito e prestigio que ela concede dentro da 
aldeia e na reputa~áo de seriedade e destemor que circula para além de suas 
fronteiras. 

Mas, respeito e prestigio só podem ser conferidos a um homem 
justamente pelo fato de ele nao ser o único nem o principal detentor do 
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pode~. P~r este poder existir de forma capilar pela comunidade inteira é que é 
poss1vel,as pessoas delegar a um de seus pares a posi~ de prioridadc sobre 
todos. E urna o~ao de iguais e nao urna imposi~ao sobre desiguais. 
Enquanto eles todos concordarem como juízo que fazem desse homem e 
aceitarem essa prioridade, o líder está seguro. Cabe aos membros da aldeia 
manter esse juízo e aceita~. 
. Sintetizando, portanto, os parametros dentro dos quais é exercida a 
hder~~a Sanumá, distinguem-se tres caminhos diferentes para se alcan~ar 
essa lideran~. mas que resultam de um mesmo processo, ou seja, o ciclo ae 
desenvolvimento das linhagens. O ponto de bifurca~o desses caminhos é 
aquele que também separa os membros de linhagens estabelecidas dos de 
linh~gens ascendentes e dos nao-membros. A partir das linhagens, um 
cam1nho ~eva a sucessao de pai para filho, outro a transferencia de lideran~ 
de urna hnhagem para outra. O terceiro caminho, o dos nao-alinhados, é 
abert~ com recursos próprios, sem suporte agnático, mas por meio de um 
cata11.~dor ca~~z de produzir um conglomerado social coerente a partir de 
arranJos cognattcos heterogeneos, como é o caso de Kalioko. A combinacao 
dos fatores que levam a emergencia ou declínio das linhagens também 
fomece os possíveis formatos em que é exercida a lideran~ política. 

. No en tanto, a fo~a de um líder específico riáo é ditada unicamente pelo 
desuno dos grupos agnáticos. A capacidade de um homem de atrair gente 
para sua comunidade é, em si mesma, um fator de peso para o devir desses 
grupos. "Quando há kaikana, as pessoas vem", disse-me Zeca um dia. Foi o 
caso. de Kadimani, que durante a vida do grande líder, pai da geracao dos 
a~ua1s adultos, acolheu mulheres refugiadas que seriam esposas para seus 
filhos, contemplando-os com a dádiva do casamento sem os transtomos da . , 
em1gra~ao. E também o caso de Kalioko, que soube atrair familias 
relacionadas a sua mae e a esposa e dar-lhes um sentido de comunidade. 

Se, nos assuntos internos a aldeia, o povo delega a um líder a tarefa 
política de coordenar alividades, nas relacOes com outras aldeias o papel 
desse líder é bem mais modesto, nao indo muito além do de anfitrHlo que 
desempenha diálogos cerimoniais com seus visitantes. É na esfera das 
relacOes ext~riores a aldeia que a capilaridade do poder se toma ainda mais 
acentuada. E na arena das trocas de bens, de servi~os e de conjuges que se 
tece a trama da política intercomunitária. Nessa trama nao está mais em 
primeiro -plano urna lideranca pontual, concentrada noma figura específica, 
mas todo um encadeamento de presta~Oes e contraprestacOes que criam, 
refor~m. abalam, denunciam ou interrompem as rela~ües entre aldeias. Aí, 
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o sucesso ou f racasso de urna transw;OO e, por conseguinte, o ganho ou perda 
de prestigio, já nao depende tao estreitamente da fo~ de um líder local, mas 
de todo um desenrolar de inter-relayoes que, ao longo do tempo, vao 
moldando os vínculos que unem pessoas de aldeias diversas. Quando urna 
familia exporta um filho para casar em outra comunidade, ela está também 
estendendo outros layos e outras expectativas com relayao a essa 
comunidade. Esses la~os e expectativas, em boa medida, vao depender do 
destino do casamento desse filho. Se ele sonegar a obrigayao de prestar 
servi<;o-da-noiva a seos sogros, muito provavelmente, isso irá afetar as 
relayres entre as duas famílias; por sua vez, essa experiencia será incorporada 
ao acervo de experiencias coletivas que cada urna dessas comunidades tem 
com rela<;ao a outra. O acúmulo dessas práticas vividas é que forja o tipo de 
rela~0es que ligam comunidades entre si. No próximo capítulo veremos, sob 
o prisma dos intercasamentos, como _se dá esse encadeamento que, através do 
movimento de pessoas no espayo, tece urna rede social no tempo. 
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Trocando Espa~os no Casamento 

Vida de casado 

Se, na questiio da descendencia, urna pessoa nao tem alternativa seniio 
pertencer a categoria ou grupo do pai, a coisa muda de figura no que tange ao 
casamento. Raras vezes os casais Sanumá ficam juntos até que a morte os 
separe. Os divórcios sao freqüentes, os casamentos em série numerosos e a 
poliginia bastante comum. Além disso, como em qualquer sociedade, há 
casais que se dao muito bem, criando vínculos afetivos e duradouros, e há 
outros cuja rotina é urna seqüencia de explosres emocionais interrompida 
por momentos de convivencia pacífica. Há cónjuges apaixonados e 
ciumentos, outros indiferentes, uns atenciosos, outros egoístas, uns mais 
fiéis, outros mais aventureiros. Casais maduros, como as duas gemeas 
oxigatali drbr casadas com dois irmaos óka dior. os "pais" de Jorge, 
exemplos de harmonía conjugal, sao o esteio de metade da aldeia de 
Mosonawa. Nunca obscrvei qualquer rusga doméstica entre eles e sempre me 
deram a impressao de que seus casamentos seriam eternos. A filha mais 
velha desse casal, ex-esposa de Kalioko, casou-se com um homem de longe 
que, embora muito pacato e solícito, leve que enfrentar os ciúmes do líder de 
Mosonawa, eterno apaixonado da moya O marido chegou a sofrer vários 
ferimentos em urna briga provocada por aquele e por alguns de seus novos 
afins. O casal nao escondía um grande entusiasmo mútuo, marcado de vez 
em quando por cenas de ciúme por parte dela, como veremos mais adiante. 
Também ternos o amor desvairado de Homero, da aldeia de Kadimani, que 
andou uns tempos enlouquecido quando os parentes de sua jovem esposa a 
levaram de volta para a Venezuela; ou a guerra crónica de repulsao e a~o 
entre Lúcio e a mulher que, coro sangue e lágrimas, proporcionam aos 
moradores de Auaris espetáculos periódicos de agressOes físicas. 
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Mas, para além dessa vasta gama de esúlos conjugais, estao certas 
expectativas e normas de conduta que fazem do casamento um foco 
privilegiado de aten~o por sua importancia na mecanica social e tema de 
muitos planos e discussües. É f reqüente, por exemplo, vermos grupos de 
mulheres em rodas descontraídas e prosas mexeriqueiras fazendo planos sobre 
os futuros cónjuges dos filhos pequenos, até os de colo, em arranjos 
matrimoniais sempre de acordo com a preferencia que é casar com os primos 
cruzados, ou seja, os filhos de irmaos de sexos opostos. Elas calculam na 
base do desejo que é comum a todos, a endogamia de aldeia. Essa é mais 
urna razao por que é conveniente para as mulheres terem irmaos co
residentes; primeiro, porque eles sao seus protetores no caso de sofrercm 
alguma agressao dos maridos; segundo, porque os seus respectivos filhos 
scrao potenciais parceiros de casamento. Se ao crescerem essas crian~s 
preenchem as expectativas maternas e casam comos consortes sonhados 
pelas maes é outra questao que, ao que tudo indica, poucas vezes se realiza 

O noivado em crianca, muito comum, raramente resulta num 
casamento duradouro. Por significar um período de servi~da-noiva que pode 
durar até duas décadas, os rapazes mais impacientes acabam rompendo o 
compromisso e vao procurar outra mulher de preferencia já adulta, divorciada 
ou, melhor ainda, órfii. Em conseqüencia, encontramos casais em que o 
marido é muito mais jovem que a mulher, sem que isso críe qualquer 
constrangimento ou rea~o preconceituosa. Entre urna menina impúbere e 
urna mulher fcita, a preferencia nao caí, necessariamente, sobre a primeira. 
O atrativo da mulher mais velha está nao só em sua disponibilidade sexual, 
mas também em considerac0es de ordem económica, nao desprezíveis para 
um jovem com ambi~ües de independencia doméstica Urna mulher adulta 
obviamente, trabalha e produz muito mais do que urna crianca. Mas paree~ 
que o fator mais decisivo para essa preferencia é a liberacao, total ou mais 
cedo, das obrigac0es para com os sogros, mesmo que estejam na própria 
aldeia do marido. 

Urna mulher nao "toma11 um marido; ela é "tomada" por ele, como 
expressam os verbos po, "tomar", ou te, "levar", embora possa "jogá-lo 
~or~", hozalf, isto é, separar-se dele tanto quanto ele dela. Esse idioma que 
1ns1nua urna relacao de posse desigual com vantagem para o hornero 
esconde, entretanto, urna dimensao de fragilidade na posicao dos maridos que 
se mudam para a casa das mulheres. "Tomar" um~ mulher envolve abrir maQ 
de urna parcela de autonomía a que os homens se submetem sempre com 
desagrado e procuram evadir o mais que podem. A ambivalencia embutida na 
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condicao de hornero em servico-da-noiva reflete-se em vários níveis e é 
focalizada, principalmente, na figura da sogra, pfzfsa. Ao mesmo tempo em 
que os genr~s verbalizam ~~scontentamento pelas suas exigencias tidas 
co?1o descab1das, ele~ ~ su1e1tam ao profundo abismo criado pela absoluta 
ev1~ao que deve existrr entre genro e sogra. Essa evitacao, proverbial nas 
rodas etnográficas, tem nos Sanumá um exemplo antológico. Se um rapaz 
vislumbra de longe a mAe de sua mulher, ele muda de dir~ao, volta para 
~' e~onde-se como pode para nao se defrontar com ela. As sit~Oes que 
1sso cna podem chegar a alto grau de comicidade pelos apuros em que se 
metem os rapazes para escapar de um olhar direto com a sogra. Sao capazes 
de, num abrir e fechar de olhos, saltar obstáculos, embarafustar por 
esconderijos improvisados, mergulhar noma rede que os cubra, enfim, 
tentam to~ar-se invisíveis, até que a sogra, percebendo o embaraco, se 
afaste c~dosamente da cena. Também sao evitadas as tias paternas, afins 
por defin1cAo, mas de maneira menos dramática e ostensiva; um homem nAo 
fala diretamente com elas e mantém urna distancia respeitosa, sem precisar 
recorrer a fugas e complicados subterfúgios. Já as mulheres, muito mais a 
vontade em seu ambiente familiar, nao demonstram precau~s desse tipo 
co~ relacao a seus afins mais velhos ou mais novos, a menos, claro, que 
seJam elas mesmas as sogras. · 

A ambivalencia que existe na relacAo genro-sogra é, as vezes, 
extravasada na forma de duelos, quando o casamento ainda pouco consolidado 
de doi~ jovens leva o marido a romper o trato matrimonial. Na presenca da 
comun1dade como espectadora e árbitro, os dois se engajam num confronto 
que envolve cada um golpear o outro na cabeca, de maneira a selar a 
separacao. Sao situacües em que a esposa é ainda muito jovem e ligada a 
mae, geralmente, antes ou logo depois da primeira menstruacao. Conheco 
um caso em que o casamento foi retomado depois de um duelo desses· os 
outros dois ou tres que testemunhei resultaram em separacao definitiva, ~m 
o subseqüente casamento dos cünjuges com outras pessoas. 

A figura da sogra é, ao mesmo tempo, objeto de evi~ao no dia-a-dia e 
de atrac:io a nível sociológico. Ela é o próprio ponto focal da uxorilo
calidade. Disse-me urna mulher .dos mosonawa díbi que seu irmao ainda 
pequeno nao casarla na própria aldeia porque aí nao tinha nenhuma pfzisa, 
"sogra", e por isso ele teria que ir embora a procura de urna. É óbvio que, a 
frente de urna pi'zisa está urna pi'zi'ba, "esposa", mas nao deixa de ser 
instigante a ordem com que a equ~ao foi colocada por essa mulher: primeiro 
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a sogra, depois a esposa. Já a sua mae declarou em outta ocasiao que o 
c.asamento certo é entre filhos de peze dwr. "innaos de sexos opostos". 

Se o confronto com a sogra pode ser visto como urna espécie de ritual 
de se~o. o casamento nao é marcado por nada mais espetacuJar do que o 
ato do marido de amarrar a rede no compartimento da mullier. Até parece que 
os nós corredicos que prendem a rede de maneira a facilitar o ajuste de sua 
posi~o e urna retirada rápida, com ocasionais tombos estrondosos, servem 
de metáfora ao la~ matrimonial: vínculo que, mesmo unindo, é sempre 
escorregadio e sujeito a ruptura 

Existe um recato entre marido e mulher que se faz sentir nas menores 
coisas: nas reuniOes informais a beira de alguma fogueira, quando, mesmo 
sentados lado a lado, raramente trocam caricias; nas caminhadas na mata, 
quando o marido vai a frente, a mulher atrás; no hábito que tem, 
principalmente as mulheres, de se referir ao conjuge, nao pelo nome ou pelo , 
termo de parentesco, mas através de um filho. E freqüente a mulher, falando 
do marido, tocar a ca~ da crian~ que carrega no colo e dizer. i"pi" a. "o pai 
deste"; enfim, todo um conjunto de posturas, gestos e palavras que fazem da 

· apresentacao de um casal em público urna demonstracoo de cordialidade 
reservada. lsso nao significa moralismo ou nega~o da sexualidade, pois esta 
aparece muito nas conversas, nas piadas e nas brincadeiras jocosas entre 
primos crnzados, sendo parte integrante da sociabilidade e da sociali7.a~ das 
criancas desde cedo. Representa, sim, um comportamento que é apropriado 
entre pessoas ligadas por vJncuJos carregados dessa grande responsabilidade 
social que é a reprodu~o do grupo. 

Por trás da cordialidade reservada dos casais pode haver tanto urna 
grande afeicao como urna hostilidade mal disfar~ada, dependendo das 
personalidades específicas, do envolvimento emocional e de todos os outros 
imponderáveis que comp0em a vida de um casal. De qualquer maneira, 
dando-se bem ou mal, os casais sao sempre vistos na sua complemen
taridade. As pessoas costumam usar a díade penobalpiz"iba, "marido/mulher", 
justamente quando querem enfatizar a rel~ao complementar entre coisas e 
animais. Enquanto a imagem de "mae-filho", pibi"na-piluba é evocada para 
real~ urna sito~ de conttaste de tamanhos - urna cesta grande ao lado de 
urna cesta pequena, por exemplo -, penoba-piz'iba é a expressao que dá cor 
metafórica a qualquer par de seres ou objetos distintos, mas fazendo um duo 
como, por exemplo, duas flechas com pontas diferentes. 

Urna das condicOes mais raras e inusitadas na vida social Sanumá é o 
celibato, principalmente dos borneos. Conheci apenas um, na aldeia de 
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Lalaw~ foco de piadas e comentários pouco generosos. Quando em visita· a 
aldeia de Kadimani, os homens locais encarregavam-no de ir buscar água e 
lenha que, por serem tarefas mais associadas as mulheres, faziam dele objeto 
de gracejos maliciosos. Disseram-me que ele nao casou porque as mulheres 
achavam-no muito feio (a mim também me parecía, o que me fez divagar 
sobre a universalidade do senso estético). Já para as mulheres, ao menos 
aparentemente, nao é tao penoso ser madura e nao ter marido. Entre um 
casamento e outro, enconttamos mulheres ainda jovens, geralmente com 
filhos, vivendo com consangüíneos próximos, sem que baja qualquer 
estigma aparente contra elas. Na aldeia de Kalioko, porém, havia urna 
mulher já madura, mae de dois filhos pequenos, cojo último marido estava 
há anos foragido depois de ter assassinado um outro hornero em Auaris. A 
mulher, com forte tendencia a hipocondria, tinha um ar permanente de 
queixume e infelicidade. V ivia com duas irmas e, segundo os missionários, 
trocava favores sexuais por carne de ca~a. o que, para os religiosos, se 
definia como prostitui~4o, conceito que nao poderla estar mais longe do 
contexto Sanumá onde práticas como essa nunca poderiam tornar-se modo de 
vida, profissionaliz.a~o. 

Nas crises, marido e mulher brigam e tratam-se como qualquer par de 
pessoas engajadas num duelo. As relacoos exttamaritais sao freqüentes e 
desencadeiam muitas das crises conjugais, em que tanto· os borneos quanto 
as mulheres sofrem as conseqüencias da infidelidade. No caso de ser a 
mulher, ela é punida pelo marido, mas quem realmente se enfrenta em duelo· 
com este é o amante que, se admitir culpa, simplesmente se deixa bater sem 
reagir. Mas nem sempre as infidelidades masculinas passam em brancas 
nuvens, embora sejam muito menos cobradas do que as femininas. Em 
1974, assisti, por exemplo, a urna crise de casamento de meus vizinhos na 
comunidade de Mosonawa, porque Lília, a filha de urna das gemeas oxigatali 
e irma de Jorge, enciumada pelos olhares que o marido punha sobre Cici, 

· adolescente bonita e solteira da "Colonia", desafiou-o, enfurecida. Acabou 
apanhando dele e depois, revidando, bateu-lhe nas costas com um te~do e 
attaiu toda a gente, inclusive Jorge, para defende-la caso o marido a agredisse 
de novo, o que nllo acontecen. O casal ficou estremecido durante semanas, 
tempo em que ela ameacou ir embora para a casa de um pai classificatório, 
na aldeia dos azagoxi dwi". a poucos quilómetros da missao, muito embora 
todos os seus parentes próximos vivessem ali mesmo, em Auaris. 
Costumava vir desabafar, contando-me em solucos quao infeliz se sen tia. 
Andavam os dois acabrunhados, sem os risos e brincadeiras habituais; o 
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marido, homem jovem vindo de longe, parecía como que perdido na aldeia, 
até que, de repente, fizeram as pazes44. 

Brigas de casal nunca ficam entre quatro paredes. EJas 800 socializadas a 
céu aberto por quem estiver presente na hora. Ao lado da dramaticidade dos 
berros de indigna~ao do marido, do choro infeliz da mulher e da plurifonia 
dos comentários simultaneos dos espectadores podem acontecer situa~ 
insólitas e até comjcas. Orlando, dos mosonawa di'br, descobriu que sua bela 
mulher andava se encontrando com um jovem forasteiro que fazia servi~
noiva para os pais de Jorge. Chegou o dia do acerto de contas e correram 
todos a "Colonia" onde morava Orlando quando este desafiava o adúltero para 
o convencional duelo. O jovem, cabisbaixo, imóvel e mudo, admitiu a 
culpa com seu silencio e falta de rea~ao ao golpe de ter~ado do marido. O 
ter~ado, novinho em folha, recém-adquirido dos brancos, bateo de lado na 
ca~a do rapaz com tamanho impacto que se partiu ao meio. A ponta, 
cintilando ao sol, deu várias voltas no ar e foi cair a alguns metros do rapaz 
que nao deu qualquer sinal de perturba~ao. Lembro-me viviclamente do final 
da cena: urna ancia dos azagoxi di'bi' surgiu da platéia e, com a lentidao e 
determina~ao da velhice, caminhou até o peda~o de lamina quebrado, dobrou
se com esfor~o, resgatou-o do chao e passou a examiná-lo absorta· em 
fascínio .. 

A regulamen~ao da sexualidade tem no casamento o seu canal mais 
imediato, embora nem sempre seja o mais eficaz. Existem também certas 
normas ligadas ªº processo de procria~ao que ¡>Oem limites a disponibilidade 
sexual das mulheres. Especialmente durante a amamenta~ao. cria-se como 
que um limbo sexual para e las, o que representa urna forma de proteger o 
bebe, evitando que a mae engravide prematuramente e arrisque o bem-estar 
do filho que ainda depende de leite materno. Para nao se ter em casa urna 
crian~a desnutrida ou compulsivamente chorona, wakosi°bi, por ter sido 
desmamada antes do tempo devido a um novo beba, é imperativo que os pais 
se abstenham de rel~oes sexuais. Esse aspecto da sexualidade Sanumá nao 
podia ter sido melhor demonstrado do que no episódio em que urna mulher 
da comunidade de Kalioko repeliu escandalizada os avan~os de Lúcio. A 
mulher anunciou aos quatro ventos a sua indigna~Ao, noo tanto causada pelo 
convite ao adultério, mas pelo desplante do homem em fazer-lhe urna tal 

44Esse casamento acabou em separa~o e o marido foi embora para a Venezuela 
(informa~o verbal de Donald Borgman, fevereiro de 1989). 
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proposta quando ela ainda amamentava urna crian~a de colo. O escindalo 
ressoou pelas comunidades da mi~ como urna enfática li~ de decoro. 

Ao canalii.ar a regulamenta~ da sexualidade, os Sanumá recorrem ao 
mapeamento de tres campos: as pessoas que sao conjuges preferidos pela 
sociedade, as que podem casar-se apesar de nao seguirem essa preferencia e os 
que nAo se podem casar. Esse mapeamento implica na sep~ao conceitual 
de afins e de consangüíneos, além de urna terceira categoria, a dos n!o 
relacionados, tiko dibi. 

Urna vez afim, sempre afim ou quase •.. 

Exatamente como vem insistindo Louis Dumont ao longo de tres 
décadas (1953, 1957, 1983), no sistema de parentesco dito dravidiano, do 
qual o Sanumá é urna variante, as pessoas já nascem com um conjunto de 
afins preestabelecido. Nao é urna questao que decorre de casamentos 
especí!icos, mas de nascimentos específicos; quemé afim de quem resulta de 
quem é consangüíneo de quem. Para elucidar esse ponto central na discussao 
da afinidade, é preciso entrar um pouco na rnaneira como está organizado o 
quadro de parentesco, construído a partir do conjunto de termos de referencia 
e de chamamento que horneas e mulheres Sanumá usam para seos 
semelhantes. O sistema é muito simples, urna vez passada a barreira do 
estranhamento que sentimos frente a algo tao diferente da nossa própria 
experiencia. Em cada urna das tres gera~oos imediatas a alguém - a sua 
própria, a dos país e a dos filhos - existe urna diferencia~o dos parentes por 
sexo e por afinidade/consangüinidade. Assim, ternos, de um lado, 
hawa/nawa, "pai/mae", hebala/hoosa/sawa, "irmao mais velho/irmao mais 
novo/irma" (ou, do ponto de vista de urna mulher, "irma mais velha/irma 
mais nova/irmao"), ulu athewi a, "filho/filha"; de outro, soaze a-pixia/saaze 
a', -pizisa, "tio-sogro/tia-~gra", soli/hiZiba, "cunhado/esposa" (ou heano a, 
"marido" para as mulheres), hijagiba-suha, "sobrinho-genro/sobrinha-nora" 
(ou sizo/sizomi a para as mulheres). Apresento estes termos em portugues 
meramente como fios condutores de raciocínio e nao como tradu~aes dos 
tennos Sanumá. Estes, como _quaisquer outros originados numa determinada 
cultura, sao intraduzíveis em sua complexidade, nao havendo equivalente em 
portugues para todas as nuances que povoam cada um deles. A carga social, 
cognitiva e emocional embutida, por exemplo, nos termos saaze a-pizlsa 
nao pode ser traduzida simplesmente pelo nosso "tia" ou "sogra". Há que 
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apelar para descri~~ e imagens que sugiram a nós rea~s equivalentes as 
que os termos dos Sanumá desencadeiam neles. Um dos mestres da tradu~o 
cultural, Maurice Leenhardt, já nos mostrou em Do Kamo quao longe é 
preciso as vezes ir na busca de campos semanticos que tenham alguma 
equivalencia transcultural. Por exemplo, o fato de que, entre os Sanumá, 
várias mulheres ~o chamadas de nawa, "mie", já nos alerta para possíveis 
difere~as entre as "maes" deles e as nossas. Parece óbvio que a carga 
simbólica que acompanha as nossas mAes é, necessariamente, inaplicável a 
categoria nawa; a nawa Sanumá nAo inspira a imagem da mull)er que padece 
no paraíso· nem deflagra urna orgia de presentes em seu dia especial do ano; 
nem a saaze a, "tia", é a figura bondosa que construímos no nosso ideário, 
fonte de indulgencias e que pode ser extensiva a professoras, a amigas da 
m~ ou a mulheres totalmente estranhas. Por outro lado, a carga de evita~o 
que acompanha o conceito de pi'zlsa, "sogra", pode ser comparável a imagem 
que atribuímos as nossas sogras, principalmente, do ponto de vista dos 
genros. Mas, mesmo aquí, as em~Oes provocadas por cada um desses 
conceitos sAo bastante distintas. Isto foi claramente demonstrado quando um 
missionário norte-americano recebeu na missAo de Auaris a visita da mae da 
esposa. Numa atitude aberta e propositalmente desafiadora dos valores 
locais, ele exibiu a sogra, abra~o-se a ela, para espanto e repugnAncia dos 
Sanumá, que veem no contato íntimo entre sogra e genro, depois daquele 
entre mae e filho, o protótipo mais forte da rela~oo incestuosa. Seria talvez 
o equivalente de assistirmos a um sensual beijo trocado entre mae e filho em 
~pública. 

Com essas ressalvas sobre difere~as do campos semanticos, passo aos 
termos e rela~s de parentesco. Vimos no capítulo 2 que as expres800s iba 
dibr ("os meus"), iba dibr sai ("os meus de verdade"), iba ai dibf C'os meus 
outros") e tiko dibi ("os outros") sAo aplicadas a parentes próximos e 
distantes e até a nao parentes numa espécie de continuum; dependendo do 
nível de contraste que se queira estabelecer, pode-se chamar irmaos de tiko 
dibf ("outros") ou tíos classificatórios de iba dibf ("os meus"). É pelo 
contexto que se sabe a que nível de contraste e em que ponto do continuum 
está-se operando (ver capítulo 10). De qualquer maneira, nilo existe urna 
simetría entre os termos iba dfbi'liba ai drbr e as categorías 
consangüíneos/afins. Enquanto iba dfbi é geralmente aplicado a 
consangüíneos imediatos (pai, mae, irmaos, filhos), iba ai dibf inclui 
normalmente tanto consangüíneos distantes como afins. 
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Em contraste com esses tennos que s6 podem ser definidos pelo 
contexto em que 800 usados, a tenninologia de parentesco divide o universo 
social em posi~Oes que, embora manipuláveis, 800 marcos de relar;Oes que se 
querem categóricas. Um irmAo pode ser hoje parte dos iba dibi de alguém e 
dos ti/co dibi amanhA, mas nem por isso deixa de ser "irmao". As 
manipul~Oes, quando as há, devem-se a rearranjos que resultam de 
casamentos pouco ortodoxos. Os tennos de parentesco sAo apresentados nos 
quadros abaixo, o primeiro com tennos de referencia, o segundo com tennos 
vocativos; em seguida, vem o equivalente do ponto de vista de urna mulher. 

Note-se que os "irmaos" do mesmo sexo do referente silo, 
necessariamente, diferenciados por idade entre mais velho e mais novo, o que 
nAo acontece com "irmaos" de sexos opostos. É interessante notar também 
que essa diferen~a de idade é marcada, no caso de primos paralelos ou 
"irmAos" classificatórios, nao pela idade desses "irmlos", mas pela dos pais 
respectivos. Assim, por exemplo, um rapaz chama outro claramente mais 
novo de hebala porque o pai deste é irmao mais velho de seu pai. 

Nesses quadros, os parentes afins aparecem cercados de consangüíneos 
por todos os lados; sao como que enclaves num sistema que aumenta o 
número de consangüíneos, _principalmente pelo fato de comprimir as duas 
ger~Oes ascendentes e as duas descendentes: os "avós" sAo chamados de 
"país", os "netos" de "filhos". Voltarei a este aspecto mais adiante. 

Embora os termos para afins existam independentemente de se concreti
zarem casamentos específicos, os Sanumá nao perdem a oportunidade de 
marcar as rela~t'>es matrimoniais com urna redundancia terminológica: depois 
do casamento, mais urna camada de tennos é jogada sobre os afins. Entretan
to, essa redundancia, que se estabelece sempre que primos cruzados casam 
entre si, pode desaparecer quando os casamentos noo seguem essa expectati
va. Por exemplo, é possível que um homem case com urna mulher que era 
sua "irmA" ou "mae" classificatória e genealogicamente distante. Nesse caso, 
os termos pós-maritais vem a calhar para marcar as novas rela~ entre eles 
e seus parentes imediatos. Ver esses termos pós-maritais na página seguinte. 
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Figura 15: Termos de referencia ditos por homens Figura 17: Termos de· referencia ditos por mulheres 

MULHERES 
HOME NS MULHERES 

+2 
+2 

saaz• 
solfawa +l SOOZtl sooz~ 

$0/Í hizii>a 

hijagiba Gera~O.s ht1onoo 

-l SIZO .<rlzomi 

-2 

.Figura 16: Termos · vocativos ditos por homens 

Figura 18: Termos vocativos ditos por mulheres 
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Figura 19: Termos de referencia pós-maritais ditos por 
borneos 

HOME NS MULHERES 

- .... 
+ l p!XI O p!ZISO 

G~racóes O so/1 niz i'ba 

- l su ha - -- -

Figura 20: Termos de referencia pós-maritais ditos por 
mulheres 

HOME NS MULHERES 

- M .. 
+ l PIXI a p1r1sa 

~so h•ano a - - --

- l su ha - - --
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Há ainda na nomenclatura Sanwná um terceiro conjunto de tennos que 
se aplicam aos parentes de urna terceira pessoa, isto é, daquele ou daquela de 
quem se fala. O quadro abaixo apresenta esses tennos: 

Figura 21: Termos referentes a terceira pessoa 

HOMENS MULHERES 

+2 

+ 1 
~ .. 

plZIStJ 

ó piri'ba 
Geracóes 

-1 

-2 

Percebe-se que os termos para "tio" e "tia" de alguém sao os mesmos 
para primeira e segunda pessoas aplicados aos país do conjuge após o 
casamento. Falarei mais sobre isto na próxima.s~ao deste capítulo. 

Existem, portanto, duas maneiras de usar termos de referencia a 
parentes: de um lado, os parentes de quem fala e de quem ouve; do outro, os 
da pessoa de quem se fala: por exemplo, iba hebala, "minha irma mais 
velha", au hebala, "sua irma mais velha", mas kamaT pebala, "a irma mais 
velha dela''. 
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Destaca-se imediatamente do exame desses quadros um aspecto muito 
característico da terminología Sanumá e que a distingue do tipo dravidiano 
"clássico" (Dumont 1953, 1957). É a amplitude das categorías de c~n~an
güinidade em conttaste com as de afinidade. Enquanto no quadro drav1diano 
"original"45 as duas gera~Oes alternadas as de urna determinada pessoa, isto 
é, a dos avós e a dos netos, tem termos próprios e exclusivos, n~ caso 
Sanumá nao é assim; os avós recebem os mesmos termos que os pais e os 
netos os mesmos que os filhos. Isso produz urna quantidade muito maior de 
consangüíneos do que de afins, o que é exatamente o oposto do caso 
Yanomam, onde a predominftncia é de afins (Ramos e Albert 1977). O que.º 
quadro Sanumá parece indicar é que os afins compüem urna grande catego,na 
que está incluída numa outra, maior ainda, que é a dos co~sangüí?eo~. E o 
que Dumont (1980:242), para citá-lo de novo, chama de abrangenc1a dos 
contrários", com urna representa9ao gráfica virtualmente identica as que 
apresentei acima, ou seja: 

Figura 22: Quadro de Dumont 

X 

Estabelece-se, desse modo, urna hierarquia que, embora tendo 
implica~oes políticas ou simbólicas, é antes de mais nada conceitual. No 
campo do político, essa hierarquía aparece com maior nitidez na posi~ao de 
maridos imigrantes. Como vimos no capítulo 3, sao aqueles homens que, 

45Para urna discussao do status de "clássico" ou "original" do sistema dravidiano. ver 

Trautmann 1981. 
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desprovidos de um bom suporte de parentes agnatas e tendo que sair da aldeia 
para casar, acabam ficando em posi~ muito vulneniveis com relar;Ao aos 
parentes da esposa. Esses afins forasteiros estao vinualmente excluídos da 
possibilidade de exercerem a lideran~a da aldeia. Por outro lado a 
interdependencia de consangüíneos e afins é afirmada no campo simbólico' da 
nomew;Ao das crian~ e nos funerais, onde os consangüíneos delegam aos 
afins tare fas que afetam a sua própria continuidade (capítulo 8). Englobados 
pelos consangüíneos, os afins parecem existir como acessórios para a 
reprodu~Ao social daqueles. É como se fossem um mal necessário que as 
pessoas reconhecem com a expressno algo contraditória de iba ai dibi", "os 
meus outros", como sao, por exemplo, os maridos para as mulheres ou os 
sogros para os genros, mesmo antes de haver qualquer casamento. Porque eu 
dependo deles, eles sao "meus", mas, por nAo serem meus "mesmo", iba 
di"bi" sai, nunca deixam de ser "outros". Essa dialéúca, refleúda na 
terminologia de parentesco, é posta em movimento pelos casamentos. Ao 
criar alian~s, eles estabelecem urna vasta rede de direitos e deveres que vao 
desde ó prognóstico de vida de urna crian~ recém-nascida até ar~ de 
funerais, porque sao a rigor os afins que, ao comerem a· carne do animal 
~do para dar um nome e um espírito a crian~, opinam sobre suas chances 
de sobrevivencia (ver capítulo 8); sao eles também que se encarregam de 
cremar os mortos. Estllo presentes e ativos no início e no fim da vida e sao 
indispensáveis para que essa mesma vida se perpetue pela via da reprodu~. 

Aos afins, o sil@ncio 

Urna outra característica do sistema de nomenclatura do parentesco 
Sanumá é a ausencia de termos para certos afins. Há um silencio maior por 
parte das mulheres do que dos homens. Na mesma gera~ao de urna mulher 
nao existe qualquer termo próprio para a sua prima cruzada/cunhada nem para 
se referir a ela, nem para chamá-la diretamente. É usado um tecnonímico, 
como Mae de Fulano, por exemplo, urna apela~ao circunstancial, urna 
interjeicoo ou a expressao kanaximi"wani, de difícil tradu~o, que se refere a 
qualquer coisa cujo nome nao se sabe, esqueceu-se, ou nao se pode dizer; 
como risco de perder a sutileza do original, posso arriscar a traduzi-lo como 
"essa coisa aí"~ O termo wani, literalmente, "ruim, feio", é também urna 
forma de tratamento carinhoso. Como figura de retórica que implica o 
oposto do que é dito, esse uso de wani assemelha-se ao que fazemos quando 
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chamamos nosso pai de "o velho" e nossa máe de "a velha". Borgman 
caracteriza essa aplicacao de wani como "urna manei.ra humilde de falar" 
(1976:40). 

Marido e mulher nao se chamam de nada, kuu maigite (kuu,"dizer"; 
maigite, "nao"), apenas utilizam reciprocamente urna apel~ao, a?a! como 
vocativo, mas referem-se um ao outro como iba hiiiba, "minha esposa", ou 
iba heano a, "meu marido", termos que também sao usados para todos os 
primos cruzados diretos ou classificatórios. 

No caso dos homens, o grande silencio está nos termos de 
chamamento. A rigor, apenas primo cruzado/cunhado é diretamente chamado 
por um termo próprio, soli, também usado para referencia. O mais, nema 
geracao dos tios/sogros, nem a dos sobrinhos/genros recebe termos de 
chamamento. Dada a forte evitacao dos sogros, obviamente, nao há 
vocativos para eles, nem por parte de homens, nem por parte de mulheres. 
Nao esqu~mos, porém, que "sogro/sogra" sao traducOes muito imprecisas, 
urna vez que, antes de serem sogros, os tios/tias de sexo oposto ao dos pais 
já sao objeto de evitacao por parte da nova geracao, principalmente do~ 
homens. É interessante apontar para o espanto dos Sanumá quando viram 
urna .foto no livro de Napoleon Chagnon, YanomamlJ, The Fierce People, 
em que um hornero, deitado na rede, brinca com seu "sobrinho" de colo. Foi 
difícil convencer os Sanumá de que tal relacionamento tAo íntimo envolvia 
"sogro-tio" e "genro-sobrinho", pois desde pequenas as pessoas aprendem a 
evitar a presenca desses parentes, que dirá contato físico tao próximo com 
eles. Entre essas pessoas na.o existe nenhum termo vocativo que possa ser 
usado como chamamento porque eles simplesmente nunca se chamam. 

Em contraste, a interacao de cunhados ou primos cruzados pode ser 
extremamente íntima, admitindo brincadei.ras pesadas como sao as relacOes 
jocosas. Mas, e talvez por isso mesmo, elas sao potencialmente explosivas 
e até competitivas politicamente. Comparadas com os borneos, as mulheres 
na relac!<> de cunhadas/primas cruzadas, mesmo nao tendo na linguagem um 
vocábulo que as defina mutuamente, nem para referencia nem para 
chamamento, tratam-se de manei.ra bastante tranqüila, cooperando em tarefas 
conjuntas, como ir a roea. buscar lenha ou pescar. sem os exageras da 
jocosidade nem os antagonismos políticos que marcam sua contrapartida 
masculina. 

A afinidade, que é dada pelo nascimento, é reforcada pelo casamento. 
Quando um homem casa com urna prima cruzada, ele continua a referir-se a 
ela como sempre o fez, isto é, hiziba. Mas, os pais dela, seus soaze a e 
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saaze a, passam a ser também pixialpizisa, intensificando-se aí a evitacao 
que já existia. Nao creio que seja coincidencia esses tennos pós-maritais 
serem os mesmos que se usam para os tios/sogros de urna tercei.ra pessoa 
(como na figura 21 acirna). A distAncia simbólica que esses tennos carregam 
é posta conceitualmente em relevo, denunciando urna vontade de distancia 
social no contexto de urna proximidade física muito acentuada. Dentro, pois, 
dessa desconf ortável proximidade o casamento, embora nao criando a 
afinidade, reafirma-a enfaticamente ao forjar novos direitos e deveres como 
~o as relacOes inerentes ao suhamo, "fazer servico-da-noiva". 

A reiacAo genro/sogros é a propria interdependencia e tensao entre afins 
encapsulada no silencio da palavra. Mais do que um estado, o casamento é 
um processo que traduz, num idioma que mistura antagonismo e atra~ao, 
dois dos campos mais básicos da sociedade: a produ~ao de bens e a 
reprodueáo de filhos. A evita~o entre sogros e genros é como que a epítome 
desse processo ao qual os jovens tentam escapar, mas que garante a 
manutencao de urna teia de interacOes que anula qualquer possibilidade de 
atomizacao de familias e comunidades. 

Nao é por acaso que primos cruzados que coabitem a mesma c~sa. 
mesmo sendo em grupos domésticos diferentes, n:Io se casam entre si. 
Enquanto crian~as, tratam-se de nagailpi'zai, termos de intensa proximidade 
emprestados da consangüinidade; quando crescem, em hora reconhecendo-se 
como conjuges em potencial e mesmo mantendo a distancia social em 
relacao aos pais uns dos outros, acabam casando com outras pessoas. Desse 
modo, a desejada endogamia de aldeia nao vai tao longe a ponto de permitir 
urna endogamia de "casa", se por "casa" se define a unidade residencial 
imediatamente além do grupo doméstico. Um mínimo de distancia é 
necessário para que conjuges potenciais se tomem conjuges reais e esse 
mínimo parece ser a distancia entre duas casas separadas. A estrutura 
arquitetónica das aldeias Sanumá facilita esse cálculo, definindo por meio de 
construc<ks distintas grupos de pessoas tao intimamente ligadas que inibem 
os transtomos do suhamo. Ao contrário do que ocorre em outras sociedades 
Yanomami (Albert 1985, Chagnon 1968), nao se alivia o servico-da-noiva 
com a intemalizacao do casamento, mas com a busca lá f ora de condic0es 
propícias a evasa.o ou sonega~o de presta~Oes maritais, como sao os 
casamentos com órf"as e com algumas mulheres divorciadas. 

A inexistencia de certos tennos para afins, principalmente por parte das 
mulheres, é um dos enigmas da etnografía Sanumá que nao tem 
contrapartida nos outros subgrupos Y anomami conhecidos. Há razéks mais 
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ou·menos claras por que um homem nao chamaria diretarnente seus parentes 
afins mais velhos, da g~ao dos pais, urna vez que ele poderla acabar sendo 
genro de um deles, sujeito a forte evitacao, nem os da ge~ao dos filhos, já 
que poderia tomar-se sogro de alguns deles, também sujeito a evitacoo. Mas, 
por que nao há termo vocativo para prima cruzada ou esposa? E, mais 
intrigante ainda, por que as mulheres nao dispOOm de termos vocativos para 
nenhum de seus afins? É verdade que ouvi urna vez urna mulher chamar urna 
menina de "sobrinha", gritando sizomi ai!, mas foi tlo raro que me, 
surpreendeu. O mais comum é utilizarem um tecnonímico - "Mae de.·. 
Fulano", "Irma de Fulano" - ou interjei~Oes neutras qu~ simplesmente 
atraem a aten~ao· de quem ouvir, como o nosso impessoal psiu. Que 
afirm~no sociológica faz esse silencio das mullieres afins eu nunca cheguei 
a saber. · 

Afins~ a costela de Adao 

Coma transmiss00 de afinidade de urna geracao a outra, cria-se um 
campo de ambivalencia entre os consangüíneos. Quem sao, afinal, os pais 
dos afins? Na geracoo dos avós, identificados com os pais na terminologia de 
parenteseo, ternos a primeira dessas ambivalencias. Os avós, eles mesmos 
consangüíneos, podem gerar tanto consangüíneos - os pais - como afins -
os tios, irmaos de sexo oposto ao dos pais. Na gera~ao dos netos, ocorre 
algo semelhante: os filhos dos filhos e das filhas soo chamados de filhos, 
muito embora urna boa parte desses· netos sejam filhos de afins, isto é, 
filhos de cunhados, genros em potencial. 

Mas é na rela~ao entre irmaos de sexos opostos que se dá a maior 
ambivalencia. As irmas de um homem sao suas consangüíneas muito 
íntimas até um pouco antes da puberdade. Fazem parte do bando 
indiferenciado de crian~as que brincam o dia inteiro, vagueiam pela aldeia, 
pela floresta em volta, pela beira do rio, numa espantosa ubiqüidade. ·Mas, 
urna vez declarados adultos, irmoos e irmas seguem trajetórias diversas de 
vida, mesmo que continuem a residir na mesma aldeia Ainda muito ligados, 
eles nao mais demonstram descontracao e intimidade. Na expressao dos 
Sanumá, os irmaos sao gili de suas irmas, isto é, sentem um misto de 
vergonha, recato, receio. Ainda se falam, mas pouco e continuam a ser iba 
dibi' uns dos outros. Depois de casada, a irma passa a ficar a meio caminho 
entre consangüíneos e afins; embora morando com os pais, está agora 
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associada a um marido, por definicao um afim, e acaba sendo mae de afins, 
aqueles que serao os oonjuges potenciais ou reais dos filhos de um homem. 
Enquanto a mae e a filha de um homem sao consangüíneas que geram 
consangüíneos, a inna é urna consangüínea que gera afins. 

Também aqui vemos, de novo, os afins subsumidos aos consan
güíneos. Podemos, como Dumont (1980:239-40), lan~ar mAo da velha 
analogia da costela de Adao e dizer que, entre ~~ S~umá, os afiris surgem 
dos consangüíneos, instauram-se como entidades proprias e em oposi~ aos 
p~imei~s e mantero com eles urna organica relayAo de dependencia, 
h1erarqu1camente diferenciada. Por um lado, os consangüíneos opOem-se aos · 
afins, por exemplo, no casamento; por outro lado, os consangüíneos 
englobamos afins, no sentido de terem um ambito semantico e social bem 
maior. Vários consangüíneos geram afins, mas nenhum afim, estritamente 
falando, gera consangüíneos, se considerarmos que, antes de alguém ser filho 
da esposa de um homem, ele é o proprio filho deste. Encontramos no quadro 
dos consangüíneos e afins Sanumá urna abrangencia de contrários tao 
acentuada quanto na relacAo entre Adao e Eva que, afinal, sao os símbolos 
ocidentais ao mesmo tempo da unificacAo e da diferenciacA<>, da afinidade e da 
consangüinidade, condensadas pela linguagem mítica numa só rela~Ao 
dialética, interdependente e ~ialmente contraditória. 

IrmAs e irmaos Sanumá sao os componentes indispensáveis na 
constitui~Ao de um conjunto residencial típico. Para exeínplificar, os 
diagramas abaixo representam as aldeias de Mosonawa e de Kadimani com 
seus grupos de siblings, espinhas dorsais das comuÍlidades. Quanto maiores 
e sexualmente equilibrados forem esses grupos de siblings, maiores seroo as 
possibilidades de aumentar o número de primos cruz.ados na g~ seguinte 
e, conseqüentemente, maioresas chances de casamentos dentro da aldeia 

Figura 23: Grupos de siblings em Mosonawa 
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Figura 24: Grupos de siblings em Kadimani 

Enquanto outros grupos Yanomami tero como o ideal dos casamentos 
aquele que une filhos de homens relacionados entre si como "cunhados" 
(Chagnon 1968, Lizot 1984, Albert 1985), os Sanumá expressam o mesmo 
ideal, mas enfatizando urna outra díade, ou seja, os casamentos dos filhos de 
peze dibi, "irmaos de sexos opostos". Como já mencionei antes, sAo as 
mulheres que mais se empenham em fazer planos para casar seus filhos com 
os filhos de seus irmoos e sAo elas também que aspiram ter filhos de ambos 
os sexos de modo a reproduzir esse padrao. 

Pela vertente dravidiana da terminologia de parentesco, os casamentos 
Sanumá obedeceriam as propriedades inerentes a divisAo entre consangüíneos 
e afins, com todos casando com seus primos cruzados. Mas, nem sempre é 
assim. ·Apesar de toda a retórica de preferancia de casamento com 
hizibalheano a, essa preferencia corresponde a menos de 32% do total de 136 
casamentos constantes dos meus dados. Desses 32o/o, detecta-se urna 
dif eren~ que, acredito, é apenas estatística, en~ casamentos com a prima do 
lado da mae (56%) e do lado do pai (23%), sendo que 21 % sao ambos ao 
mesmo tempo, quer dizer, primos cruzados bilaterais, filhos de dois casais de 
irmaos que se casaram entre si. Apesar dessa gritante difere~ numérica, n00 
tenho qualquer indicat;oo de que exista um correspondente sociológico para 
essa preferencia. O que os Sanumá deixam claro é que um hornero deve casar 
com urna hiZi'ba; se preferem a filha do tio materno nunca o disseram ou 
deram a entender. 
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Mas, se os primos cruzados nao sao a maioria dos cónjuges, quem sAo 
os outros? Vejamos na tabela VI a distribui~o de cónjuges por aldeia. 

Os primos cruzados sAo tanto os filhos dos irmaos como dos primos 
paralelos de sexo oposto ao dos pais. Os nao-primos sao os demais parentes 
cuja conexao genealógica é conhecida. Os cónjuges cuja conexao é desconhe
cida sao parentes classificatórios distantes como, por exemplo, membros de 
dois sibs que se consideram "irmaos". Os cónjuges nao-parentes sAo aqueles 
que nao reconhecem nenhum grau de parentesco ero comum, poi mais dis
tante que seja; se lhes perguntarmos como se chamavam antes do casamen
to, dizem apenas kuu manogite (kuu, "dizer"; manogite, "nao no passado"). 
Devo esclarecer que utilizo o termo classificatório para designar tanto 
parentes sem conexao genealógica conhecida, mas apenas presumida, como 
parentes que demonstram sua liga~ao de maneira explícita, por exemplo, 
filha da filha do irmao do pai do pai ver Figura 25 na página seguinte. 

Tabela VI: Distribui~áo de cónjuges por aldeia 

Aldeia 

kodimoni 

sogosi" 

momugulo 

lolowo 

sobuli 

CI) 

CI) o 
o -o 
E ~ 

· - J .... 
Q. (,,) 

10 

3 

7 

10 

mosonawo 3 

kolioko 6 

"colonia" 4 

Total 43 

CI) 

o 
o E 
'O·-
z 5. 

1 

1 

2 

1 

3 

5 

2 

15 

o 
-o ·¡:; 

o.! CI) 

'ºe ~ >< o 
o~ a> (,,) 

e: CI) 

o a> 'ºo Ui::i z Q. Total 

10 7 27 

5 1 10 

6 14 

3 2 17 

11 1 13 

14 20 

11 4 26 

3 9 

54 24 136 
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Figura 25: Rela~áo classificatória com conexáo conbecida 

Para as oito aldeias, todos os casamentos, monogamicos e poligínicos, 
foram contados, incluindo todos os residentes vivos, seus cónjuges vivos e 
mortos e divorciados. Por divórcio refiro-me a separa~ao permanente de 
cónjuges, resultando no término definitivo do casamento. 

Dos 54 casos de casamentos em que nao se sabe a conexao entre os 
cónjuges, 51 envolvem casais que pertencem a sibs diferentes, enquanto os 
tres restantes casaram dentro do próprio sib; estes e mais um em que o 
hornero casou com a filha do filho do irmao do pai - urna "filha" 
classificatória - perfazem todos os casamentos c9m pessoas do próprio sib 
no computo geral dos 136 casamentos, ou seja, menos de 3%. 

Pouco desejáveis, mas perfeitamente tolerados, sAo os casamentos com 
pessoas nao relacionadas por parentesco, os tiko dibi, "outros". Perf azem 
quase 18% do total e incluem aqueles casamentos com mulheres órtls, 
divorciadas e refugiadas que permitem aos horneas escapar de um prolongado 
período de serv~o-da-noiva. 

Os 15 casamentos com mulheres relacionadas por parentesco sem 
serem primas cruzadas envolvem as seguintes categorias: 
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sawa, "inni" 
hijagi'ba, "sobrinha" 
thewi' a, "filha" 
saaze a, "tia" 
nawa, "mie" 

5 casos 
5 casos 
2 casos 
2 casos 
1 caso 
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Todas essas parentas sao classificatórias, sendo que nos dois casos de 
saaze a, "tia", as mulheres haviam sido casadas com um tio materno do 
homem em questao. De todos esses 15 casameritos, apenas um - com a 
filha classificatória - ocorreu dentro do mesmo sib, provocando um 
escandalo na comunidade, como foi descrito no capítulo 2. 

Isso levanta urna questlo quanto a urna outra propriedade dos 
casamentos Sanumá. Nenhuma das uniOes forado sib despertou a censura da 
comunidade. Quando, perplexa, eu perguntei sobre a legitimidade do 
casamento de Zeca com urna mulher na categoria de nawa, "mae", fui 
informada em tom divertido de que nao era o ideal, mas aceitável, pois ele 
era higadili e a mulher, azata/i, ou sej~ de sibs diferentes. E faz sentido que 
a exogamia de sib se sobreponha a defini~ao de afinidade, urna vez que, em 
termos de propo~ao, há mais consangüíneas do que afins. Seria muito mais 
difícil encontrar cónjuge disponível se houvesse urna obrigatoriedade 
exclusiva de casar com primos cruzados. 

Existem, a rigor, dois caminhos legítimos para se entrar no mercado 
matrimonial: um, pela via da afinidade transmitida, concentrada nas 
categorias de hi'zibalheano a; o outro, pela viada exogamia de sib. Esta 
segunda via permite a urna pessoa casar tanto dentro do quadro de rela~ües 
estabelecidas quanto fora dele com pessoas "de fora", isto é, tiko dibi: Sendo 
assim, é pouco apropriado chamarmos de casamentos errados aqueles que se 
realizam fora da categoria de primos cruzados. Sao mais "errados" ós que 
ocorrem dentro do mesmo sib e praticamente inconcebíveis dentro da mesma 
linhagem. Ternos, pois, urna hierarquiza~ao de normas quando vistas da 
seguinte maneira: todos os casamentos de primos cruzados obedecem, 
necessariamente, a exogamia de sib; mas nem todos os casamentos que 
obedecem a exogamia de sib ocorrem dentro da categoría de primos cruzados. 
Urna vez que vários sibs se relacionam como consangüíneos, seus mcmbros 
sao todos tratados como consangilíneos entre si, consangüinidade essa que 
nao é dada por genealogías, mas por categorias. A exogamia de sib é, 
portanto, mais abrangente e hierarquicamente prioritária no sentido de 
englobar e superar a categoría de primos cruzados. Na exogamia de sib~ a 
distin~ao entre consangüíneos e afins muitas vezes fica esmaecida; sao 
consangüíneos que, casando-se com outros consangüíneos, driblam a 
afinidade transmitida, submetendo-se apenas a afinidade pós-marital. 
Novamente, esbarramos coma "abrangencia dos contrários" de Dumont (ver 
também Houseman 1983 sobre essa discussao), já agora a nível do espa~o 
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social total. Consangüíneos e afins permanecem numa oposi9ao hierárquica, 
mas sob um outro angulo que é o dos casamentos realizados; poís, se o 
casamento de primos crui.ados - o idioma da afinidade - é um valor cxpresso 
ao nível do ideal, a exogamia de sib - o idioma da consangüinidade - é o 
que, 001 última instancia, toma precedencia ao nível da prálica. E é também 
na prática consagrada pelo consenso que se forjam valores. No fundo, o que 
importa é casar fora do próprio sib. Mas, se f or entre primos cruzados, 
melhor ainda. 

Trocando consangüíneos 

No capítulo anterior, chamei a atcn9ao para a endogamia de aldcia e as 
suas conscqücncias para os homens ca-residentes e agnaticamente relacio
nados. Aquí tratarci do oposto, daqueles que emigra1n para casar e quais as 
repercussocs sociais e políticas que advem daí. A tabcla VII mostra, por 
aldcia, a ocorrencia de casamentos dentro e f ora das comunidades. 

Tabela VII: Casamentos 

Aldeias Dentro Foro Total 

kodimoni 13 13 

sogosi' 1 15 16 

momugula 4 8 12 

lolawo 10 4 14 

sabuli 3 7 10 

mosonowa 8 6 14 

kolloko 2 5 7 

"colonia" 4 4 

Total 28 62 90 
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Os números referem-se aos casamentos que ocorreram em cada aldeia 
desde a sua instaJ~. 

Figura 26: Diagrama da distribui~áo de intercasamentos 

Fi9uro 26, Oistribul9ao de lntercasamentos 

Vemos que apenas duas comunidades, Lalawa e Mosonawa, conseguem 
ter um número maior de casamentos endogamicos do que exogamicos46 

46Coincidencia ou nao. vale a pena notar que, justamente Lalawa, a comunidade mais auto-
suficiente cm mercado matrimonial, com a grande maioria dos casarnentos entre apenas dois 
grupos de descendencia, sofreu reveses profundos e rápidos. A partir da década de 1980, 
depois da morte do velho líder e epónimo, a lideran~ mudou de ~ios urnas duas vez.es. a 
comunidade mudou de local e acabou agregada a "ColOnia" pela via de casamentos corn 
mulheres de lá. Perdeu, entio, sua autonomia e independencia, ao passar a fazer parte da 
casa comunal liderada pelo Maioogong Louren1ro na nova localiza1rio em Olomai e, 
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Apesar da grande vontade de se casar na aldeia onde se mora, só pouco mais 
de 30% das pessoas conseguem isso. Os demais, a maioria homens, sao 
exportados para outras aldeias em busca de cónjuge. Essa circular;ao de gente 
tem, necessariamente, que produzir seus efeitos sociais e um deles é a 
própria constituicao ou, no mínimo, a intensifica~ao das rela~0es interco
munitárias. Ao longo do tempo, a recorrencia de intercasamentos entre 
dctenninadas aldeias acaba criando blocos de comunidades com interesses 
sociais e políticos estreitamente associados. O diagrama da Figura 26 mostra 
os casamentos dentro das oito comunidades deste estudo, entre elas e f ora de 
todas elas. A disposicao dos círculos que representam as aldeias segue, de 
maneira aproximada, a localizar;ao geográfica das mesmas em relar;ao urnas 
as outras, entre 1968 e 1970. Nao foram incluídos os casamentos que já 
existiam antes da instala~ao dos casais nessas comunidades. 

Cada círculo representa urna comunidade. Os números dentro dos 
círculos indicam casamentos dentro da comunidade. Cada linha que vai de 
um círculo a outro representa um casaniento entre as comunidades 
envolvidas. As setas com seus respectivos números apontam a dir~ao dos 
casamentos com pessoas de fora do conjunto do alto Auaris. Em alguns 
casos, todos os casamentos exogamicos envolveram a incorporar;ao de 
cónjuges; em outros, houve entrada e saída de cónjuges; mas cm nenhuma 
dessas comunidades foi registrada apenas a saída de pessoas para casar forado 
conjunto. A rigor, a comunidade de Mamugula nao pertencc ao alto Auaris. 
Porém, devido a sua estreita Iigar;ao com Sogosi' e Kadimani, optei por 
incluí-la aqui. É pr.eciso esclarecer que as setas representam o movimento 
tanto de homens como de mulheres. 

Examinemos, pois, que aldeias trocam cónjuges com quais outras. O 
gráfico indica dois blocos de trocas matrimoniais: um, englobando as 
comunidades de Sogosl, Mamugula e Kadimani; o outro, as de Mosonawa, 
Kalioko, "Colonia" e Sabuli. Esses dois blocos correspondem de mancira 
muito próxima a diferen~a de intensidade na interar;ao das aldeias de cada 
bloco, quando comparada a que existe entre os dois blocos distintos. 

posteriormente, ao fragmentar-se em vários grupos locais. O que poderia ser ponto forte - a 
capacidade de casar dentro da aldeia -, levado as últimas conseqücncías acabou, a médio 
prazo, por mostrar-se um ponlo fraco que, é válido pensar, deve ter contribuído para a 
implosao dessa comunidade. Quanto aos moradores da aldcia de Mosonawa, também eles 
fragmentaram-se em tres ou quatro .grupos que vivem ao longo do Auaris acima da missao 
(infonna~0es verbais de Donald Borgman _de fevereiro d~ 1989). 
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A aldeia de Lalawa, que tem a maior incidencia de endogamia, é, de 
fato, muito mais isolada, apesar de estar geograficamente no centro da 
rcgiao. Dela pouco se irradia, além de um casamcnto com a aldeia ~e Sabuli 
e tres outros com aldeias distantes. ditas dos kobali dibr para o sul. Seria 
exagero dizer que os seus habitantes sao marginalizados, mas há urna nítida 
reserva entre eles e os outros. Por exemplo, quando. acampam na mata ou 
vao em viagens de família, wazrmr. raramente inclucm alguém das outras 
aldeias vizinhas, o que é bastante comum com as demais. No início dos 
anos 70, juntaram-se a pessoas de Mosonawa e de Azagoxi (aldeia da 
Venezuela que mais tarde se transferiu para o alto Auaris) numa incursilo aos 
kobali dibf, acusados de sercm responsávcis pela morte de urna mulher da 
aldeia de Azagoxi. Também faziam planos para o casamento de urna de suas 
meninas com um jovem daquela aldcia. Mas, já em 1974, haviam mudado 
para longe, rio abaixo, depois de urna cisao interna que os dividiu por um 
curto período, ficando de novo isolados do resto. Antes dessa mudan~a. eram 
próximos o bastante das outras comunidades para nao serem considerados 
visitas propriamcnte ditas, com a formalidade dos hama dibf. Trocavam 
notícias e bens sem, no cntanto, criarem com elas o tipo de intimidadc e 
confianca que se percebe com mais for~a no bloco Kadimani-Sogosi'
Mamugula. 

Em Lalawa, mais de 70% dos casamentos foram realizados dentro da 
aldeia. Já cm Kadimani, nenhum deles foi endogamico. Isso nao significa a 
dispersao total de scus habitantes cm busca de conjuges. Ao contrário, por 
um golpe de sortc que f avorcccu imensamente a cstabilidade dos kadimani 
di1Jf, como já vimos nos capítulos 2 e 3, sua aldcia abrigou nada menos qu.c 
dez mulheres refugiadas, seis delas cm idade casável, pennitindo a cinco dos 
seis homens da gerar;ao adulta dos kadimani dibr adquirir urna ou duas 
esposas scm ter de emigrar. Além desses casamcntos, há outros scte comos 
seus aliad9s, principalmente Sogosi' e Mamugula, envolvendo tanto a saída 
de homens quanto de mulheres. 

Consideradas em conj,unto, as comunidades de Kadimani, Sogosi'. e 
Mamugula rcpresentam um bloco praticamente endogamico, tendo em 
Sogosr o nódulo convergente. Além disso, a interar;ao entre elas é muito 
intensa. Em várias ocasiües, urna parte ou toda a comunidadc de Maniugula 
passou vários días, semanas até, em Kadimani durante nossa estada com 
eles, o mesmo ocorrendo com Sogosi'. Houve um plano de organizar urna 
expcdir;ao de resgate da mulher de Homero, um dos homens de Kadimani, 
levada de volta para a Venezuela por scus parentes. Os aliados nessa 
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expedi~ao seriam os homcns de Sogosl, mas, no final, ela nunca chegou a 
acontecer. 

O segundo bloco de comunidades - Mosonawa, Kalioko, "Colonia" e 
Sabuli - é menos claro nesse sentido. A primeira tem um aho índice de 
endogamia; a "Colonia", por sua pcculiaridade interétnica, é um caso a ~e, 
e as outras duas tcm uns poucos vínculos matrimoniais entre si. No 
entanto essas aldeias mantem intensos contatos urnas comas outras, com 

' . 
estreitos la~os de parentesco que perpassam quase todas elas, dentre os q?~s, 
est.ao scte irmas espalhadas por quatro comunidades, casadas com varios 
homens mutuamente relacionados cm diferentes graus de proximidade. O que 
o casamento faz para dar liga as comunidades de Kadimani, SogosI e 
Mamugula, o parpntesco, em scu sentido mais amplo, parece fazer para as 
comunidades da be ira do Auaris. Os casamcntos que lá se ef etuaram rcforr;am 
rela~ocs já existentes, reiterando-as com cada nova alian~a matrimonial. 

É interessante observar como se dá a exportar;ao de cónjugcs, se sao 
homens ou m~lhcrcs que sacm de casa. As mulheres que sacm de suas 
aldeias e chegam a outra como esposas efetivas ou em potencial cacm em 
urna de tres categorías: ou sao refugiadas, foragidas de ataques de inimigos, 
ou sao órias sem a f on;a de urna familia elementar para cobrar servi~o-da
noiva dos maridos ou sao casadas com líderes nas aldeias para onde vao. No 
primeiro caso, raramente sao estabelecidas alianr;as comas co1nunidades. de 
origem das mulheres ou por serem muito distantes ou por terem sido 
desbaratadas nos ataques. No segundo caso, também poucos elos sao criados, 
já que as órfas, por defini~ao, carecem de parentcs próximos qu~ dcc~ 
significado a urna aproxima~ao social por parte dos parentes do mando. ~a 
também os casos de mulheres divorcjadas filhas de pais separados os quais, 
vivendo em aldeias distintas, perdem o poder de controle sobre os genros; é 
o par sogro/sogra que tema capacidade máxima de pressionar os genros a 
fazer servi~o-da-noiva. No terceiro caso, as mulhcres que se casam com 
líderes de outras aldeias contribuem mais para ref orr;ar alianr;as já existentes 
do que para criar novas. Como é raro o casamento por rapto, a única maneira 
viável de um homem ter o consentimento dos pais da mulher para levá-la 
para sua aldcia é cultivar urna política de boa vizinhan~a com eles. Caso 
típico é o da aldeia de SogosI, onde ele e seu irmao mais vclho sao casados 
com filhas do velho Kadimani. Fora essas circunstancias, as mulhcres ficam 
onde estavam antes do casamcnto. 

A situa~ao é bem diferente .no caso dos homens. Eles sacm 
expressarriente para casar; embutida nessa busca de esposas já vai a intenr;ao 
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de estabelecer ou refor~ar urna liga~o social e política com a comunidade 
que os recebe. Nenhum homem em sa consciencia sairia voluntariamente de 
casa para procurar mulher entre gente hostil. É preciso que haja um mínimo 
de receptividade para atrair maridos em potencial. Mudar para outra aldeia 
com outros nichos sociais, políticos e até ecológicos já é urna aventura. 
Enveredar por terrenos inimigos ou pouco amistosos seria mais que 
aventura, seria insensatez. 

A geopolítica do casamento 

Cada vez que urna comunidade espalha urna parte de seos agnatas por 
outras aldeias, joga-se urna rede de compromissos que aglutina Iacos entre 
etas. As comunidades enredadas nessa trama veem-se ligadas por direitos e 
obriga~Oes mútuos que tornam suas relar;ües muito mais estáveis do que o 
que Chagnon, por exemplo, descreve para os Y anomamo que estudou na 
Venezuela. Ao contrário da volatilidade e imprevisibilidade das alian~s 
desses Y anomamti, o que marca as rela~ües Sanumá entre aldeias próximas é 
urna estabilidade muito maior que se traduz na sua identifica~ao em blocos 
social e políticamente consistentes. Os inimigos estao sempre longe, com 
poucos ou nenhum contato direto, visitacao praticamente nula e canais de 
informacao bastante diluídos. É com as comunidades vizinhas que se briga, 
se pratica· duelos, mas dentro de padroes de ritualizacao e fiscalizacao 
comunitária que raramente permitem violencias mais sérias. Se urna 
comunidade tem parentes próximos, principalmente agnatas, residindo em 
outras comunidades, fica mais difícil desencadear com elas hostilidades que 
degenerem em inimizade irreconciliável. Neste aspecto, os Sanumá estao 
bem mais próximos dos Yanomam do vale do Catrimani para quem, durante 
uns 30 ou 60 anos depois da separa~ao de segmentos residenciais, as relacoos 
entre eles mantem-se estáveis, como elementos constituintes de um mesmo 
conjunto (Albert 1985). . 

Nesse sentido, os cónjuges exportados operam como urna espécie de 
corpo diplomático: mantendo vínculos praticamente indestrutíveis com a 
comunidade de origem, plantam a semente da reciprocidade e da 
confiabilidade na aldeia onde se casam e procriam. A figura 26 acima mostra 
com urna simples olhadela a maneira contundente como os casamentos 
envolvem as comunidades. Sao tantos os elos criados, por exemplo, entre 
Kadimani, SogosI e Mamugula que seria muito complicado e pouco 
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provável surgir urna situa~ao de hostilidade tal que fraturasse a cadeia social 
que os prende a todos, pondo a prova lealdades de vários matizes e 
intensidades, realinhando posiyOes já assentadas em bases domésticas e 
familiares e recortando os espayos comunitários em formatos totalmente 
diferentes. 

Distribuir maridos e algumas esposas pelas comunidades socialmente 
próximas é também urna forma de garantir transito certo-e tranqüilo pela 
regiao. Quando se pensa que a circu~o de bens materiais e de bens sociais 
depende desse transito nao é de admirar que o canal mais seguro para manter 
viva essa circulacao seja o casamento, instituiyao que, a um só tempo, 
promove a reproduyao e a liga social entre as comunidades. 
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Tempos Sanumá 

As muitas faces do tempo 

Tentar passar ao leitor as várias facetas do tempo Sanumá dentro das 
limitayoes do portugues. é aventurar-se por malabarismos metafóricos 

"" apelando para figuras da geometria ou para processos da física: círculos, 
arcos, pendulos ou processos de achatamento, compress:Io, linearidade e o 
que estiver a mao para ajudar a transmitir aquilo que é quase intransmissível. 
Como traduzir a idéia de que· o tempo remoto, nao importa se passado ou 
futuro, é aglutinado numa única express:Io - sutuha? Ou como conduzir o 
leitor pelo carrossel do ciclo de vida que nao comeya com a concepy4o nem 
termina com a morte? Como tomar inteligível a interpenetrayao do fato 
histórico e do imaginário mítico para quem se acostumou a ter como 
axiomática a separayAo entre história e mito? O desafio é grande e maior 
ainda é a probabilidade de desfigurar o que quero configurar. 

Mas nem por isso desisto da tentativa, apoiada na convicyao de que, 
afinal de contas, o máximo que a etnografia pode alcanyar é produzir urna 
versao inteligível e convincente daquilo que se capta em outra cultura e nao 
reproduzir o original. Espera-se, é claro, que esse produto se aproxime em 
alguma medida daquele original, através de wna exposiyAo coerente e de urna 
compreensao "razoável", como defende Stocking (1968)47. 

Com relayao ao caso específico Sanumá, seria mais apropriado falar de 
várias noyoes e nao de urna única noyao de tempo, a julgar pelas 

47 Em sua crítica aos estudos históricos, Stocking propOe mna dicotomia entre compreensio e 
julgamento, declarando que a compreensio é a tentativa de se captar a razoabilidade 
daquilo que ficaria muito aquém da racionalidade cstabelccida pelos padroes atuais de 
julgamento (1968:5). Se a inten?o do historiador é captar a razoabilidadc através do tempo, 
a do antropólogo deve ser captá-la através das culturas. ~. em outras palavras, um exercício 
em relativismo. 
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~a~i~estac;oos que dele transparecem48. Poderíamos falar de um tempo 
1~dtv1~ual, de um tempo social, de um tempo escatológico, de um tempo 
h1s~nco, cada um demandando urna metáfora própria. Através de ciclos que 
se interpenetram ou tangenciam, seres humanos, animais e espíritos cruzam 
destinos, os vivos e os mortos aproximam-se, o natural e o sobrenatural 
encontram-se, o que já foi junta-se ao que ainda será, o espac;o transforma-se 
em tempo, a memória passa a história. O que pretendo mostrar oeste 
ca~ítulo é como os tempos Sanumá se apresentam, nao numa cronología a 
oc1dental, mas como urna série encadeada de idas e voltas, de círculos que 
naose fecham, de passado e futuro que se fundem, de trajetórias diversas 
com durac;aes e interligac;oos variadas. 

~o'?1ec;o com o ciclo de vida e os elementos nao humanos que, ao 
contr1butrem para a constru~o da pessoa ou interferirem no seu destino, 
descr~ve~ órbitas que se e~trecruzam com as dos humanos. Sao os espíritos 
de an1mrus de cac;a dos qua1s os Sanumá se apropriam para delimitar classes 
etárias, para dar nome as crianc;as e prove-las de espíritos protetores· sao os 
animais alter ego que replicam o destino do ser humano; sao e~píritos 
malévolos - sai di"bi' - que podem interferir na passagem de meninos e 
meninas para a idade adulta. Do tempo individual do ciclo de vida, passo a 
al?umas considerac;ües sobre o tempo social expresso na trajetória de grupos 
e categorías de descendencia que tem durac;oes diversas e diacroniás 
interligadas. É o macrotempo dos sibs, sao os ciclos mais ou menos curtos 
das linhagens e o trajelo diversificado de comunidades históricas 
transformadas em categorías de descendencia. Por fim, fac;o comentários, por 
u~ lado, sobre o tempo do eterno retomo, denunciado pelos caminhos 
tnlhados por espúitos animais e humanos e pela importancia dos ancestrais 
longínquos; por outro lado, sobre o devir histórico, a partir do tempo das 
metamorfoses e dos antepassados mais próximos. Mas antes quero deter-me 
em alguns aspectos da inscric;ao do tempo no interior da linguagem e da 
temporalidade do cotidiano. 

48co lid - l · · d · mo ar com no~oes mu t1vana as de tempo tem sido a preocupa~io de vários 
antropólogos. P?cock (1964), por exemplo, demonstra sua perplexidade ante o que 
encontrou na 1nd1a a desafiar a versatilidade teórica da antropología. 
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A linguagem do tempo 

Encontramos na língua Sanumá e em outros domínios de sua cultura 
fortes indícios de que pontos do tempo que para nós sao diferentes e nao 
intercambiáveis sao por eles aglutinados numa só categoria. Quando dizem 
"há muito tempo atrás" ou "daqui a muito tempo", os Sanumá usam um 
termo: sutuha ou sutuba. Por meio dele, o passado e o fu tu ro remotos 
contraem-se numa compressao temporal que os torna semanticamente 
equivalentes. O que já ocorreu há muito tempo e o que ainda está muito 
longe de acontecer estilo equidistantes de quem fata e dispensa-se a linearidade 
que na nossa língua é imprescindível a articulac;ao adverbial. A indicac;ao de 
que urna ac;ao já foi completada ou ainda vai ser realiuida fica por conta das 
flexües verbais. 

Por sua vez, essas flexües enfatizam aspectos que revelam, de urna só 
vez, nao apenas temporal ida de - urna ac;ao que acabou de ser fe ita, que f oi 
feita há algumas horas ou há muito tempo- mas a condic;ao de testemunho 
do falante - se a ac;ao foi vista ou ouvida diretamente ou relatada por 
alguém. Assim sendo, a generalidade do advérbio sutuha é contrabalan~ada 
por detalhes de como o falante se relaciona com a ac;ao. Por exemplo: 

.. Há muito tempo os Maiongong mataram Sanumá." 

sutuha nabi"dibi" ni" J\'.lllüna dibi" 
.. 

-ba-lllll 

muitotempo Maiongon2 os a2ente Sanwná os matar forte 

1 
-ma 49 
a~o completa nio testemunhada 

"Há muito tempo casei-me com minha esposa." 

sutuha iba hi"ziba sa po -gubili 
muitotempo minha esposa eu tomar ayio completa can 

participayiO 
,. direta do talante 

Ou entao, para a~Oes ainda nao reali7.adas, 

49Para um detalhamento da utilii.ayio dos sufixos verbais Sanurná, ver Borgman 1976. 
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"Daqui a muito tempo talvez iremos morar rio acima." 

SMllÚla ola ham samak pilio lt4lo gil~ 

muitotcmoo no acuna nós morar tal vez provavelmente 

"Daqui a muito tempo meu filho vai casar c:om aquela mulher. •• 

SMllÚla ki sui' iba ulwa po pía za lo 
muito tempo aquela mulher meu ftlho tomar querer com 

intencio 

Nao se diz "algo vai acontecer/algo acontecerá", mas "algo tal vez 
acont~a" ou "tem-se a inten~ao de que algo aconte~a". Sob esse prisma, o 
futuro parece ser mais urna declara~ao de inten~Oes do que urna proposta de 
a~Oes inevitáveis. 

Mas nao só o tempo distante no passado e no futuro sofre esse 
processo de achatamento, como no caso de sutuha. Em outro contexto, o da 
ca~a cotidiana, encontramos fenómeno semelhante. Aqui, ir ca~ a noitinha 
é wijai hu (wijai, "de tarde"; hu, "ir") e c~ar de madrugada é wijai hu hena 
(hena, "cedo"). Esse tipo de ca~ distingue-se de namo hu, "ir~ durante 
o dia" e de hinomo hu, "c~ar em grupo durante vários dias", geralmente, 
para fins rituais. 

O que é estranho para nós é a aparente contradi~ao da modalidade 
. matutina de ca~da cotidiana: "ir cedo ca~ar de tarde". É que wijai ("de tarde") 
tem aqui um caráter ambidestro, por assim dizer. Pelo que sei, esse advérbio 
s6 é usado desse modo neste co.ntexto específico e, provavelmente, prende-se , 
as características desse tipo de ca~ada. E fe ita por um homem sozinho, a 
meia-luz da madrugada ou do crepúsculo, numa espé,cie de tocaia a pássaros 
que vao alimentar-se de frutos específicos em árvores específicas (Taylor 
1981). O ca~ador já sabe de antemáo exatamente para onde vai e que pássaros 
terá mais chances de encontrar. Ele está limitado pelos hábitos alimentares 
dos bichos, tanto faz que se ja aurora ou crepúsculo. A madrugada dissolve-se 
em luz do dia e afugenta a ca~¡i; o crepúsculo dissolve-se em escuridáo da 
noite e afugenta o ca~dor. Sen'do a atividade a mesma, esses momentos do , 
tempo pouco tem a distingui-los. E como se fosse a a~ao que marcasse o 
tempo e nao ao contrário, pois este nao existe separado daquela. Sob esta 
perspectiva, desaparece a estranhe7.a de se ter a expressao wijai hu aplicada a 
dois pontos, para nós distintos, do tempo diurno. 

Os modos como os Sanumá constroem o tempo indicam que tanto 
podcm dar-lhe uma existencia própria, relacionada as atividades humanas, 
mas independente delas - seria o caso das diferen~as entre época de chuvas 
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(made pada) e época de seca (inama), entre dia (wakala) e noite (mumi mumi 
de) - como podem condicioná-lo inteiramente ao social. No prime~o caso, 
embora as chovas e a estiagem se altemem independentemente do que 
fizerem os seres humanos, essas esta~s s6 tem sentido social porque estao 
pontilhadas de atividades humanas; por exemplo, corte e queima da mata 
para urna nova r~a no fim da seca e plantio no inicio das chuvas. O mesmo 
ocorre com a alternancia do dia e da noite que existe sem depender da vontade 
dos Sanumá (embora tenha sido provocada por eles em tempos míticos), 
mas sao as atividades culturalmente estabelecidas que lhes dio um caráter 
todo próprio; por exemplo, com raras exc~Oes, s6 se faz xamanismo sem 
alucinógeno a noite; por outro lado, andar na floresta, só durante o dia. 
Aliás, a humani~ao do tempo deixou de ser novidade na antropología desde 
que Evans-Pritchard descreveu, em 1940, a conce~ao Nuer de tempo e de 
espa~o. 

No segundo caso, o tempo é dividido exclusivamente de acordo com o 
que se faz ou se deixa de fazer. A repeti~o de certas atividades sociais como 
que iguala regioos distintas de urna temporalidade difusa e maleável. Por 
exemplo, a principal refei~ao do dia faz-se, geralmente, a tardinha, nao 
porque sao 5 ou 6 horas da tarde, mas porque as atividades do diana f093, no 
rio ou na mata chegam ao fim. Organi7.a-se um sabonomo, cerimonia dos 
mortos, noo porque todo ano há um dia de finados, m.as porque há um morto 
específico a ser homenageado e, portanto, condiciona-se o evento a sua 
morte e a quantidade de comida disponível para receber grande quantidade de 
hóspedes. Sao as pessoas que marcam a ocasUio e mo a data calendrica que 
as constrange a realizar tais eventos. 

O microtempo da a~ao, do vivido no dia-a-dia é uma combina~ao de 
cálculo de tempo e de espa~o. Por exemplo, a distancia entre dois pontos no 
espa~o é avaliada pela quantidade de noites de sono, manixi: ''com tres 
dormidas no caminho, chegamos a aldeia X"; ou nos deslocamentos do sol: 
"quando o sol estiver lá [perpendicular ao chao, isto é, meio-dia], chegamos 
a aldeia X". O tempo é "espacializado". A distancia que o Sol percorre no 
céu equivale a dura~ao de alguma 3';ªº na Terra: viajar, ralar mandioca, ir 
~. ir a f093, etc. 

Visto desta ótica, o micro tempo do cotidiano contrasta como macro-
tempo das c_ategorias e grupos sociais, como sibs, linhagens e categ~rias 
residenciais históricas tratados no capítulo 2. Aí ternos, ao contrário, o 
espa~o "temporalizado": o espa~o da residencia comum transformado em 
patrilinearidade passada de gera~ao a gera~ao. É essa múltipla apropria~o do 
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espaco e do tempo em combinacoos variadas que faz do estudo da 
temporalidade Sanumá um exercício ao mesmo tempo temerário e fascinante 
para quem está condicionado a orientar-se por recortes de minutos, horas, 
meses, anos, séculos, etc. 

Os cálculos calendricos necessários para a organizacao de um 
sabonomo ou para a feitura de urna r~ nova lan~m mao das fases da lua e 
da alternancia de chuvas e estiagem. Por mais impreciso que possa parecer a 
nós, acostumados a calendários escritos, agendas com datas a perder de vista 
numa precisao inumana, o sistema Sanumá que só dispé)e de tres categorías 
numéricas - um, dois/vários, muitos - sempre me surpreendeu pelos 
resultados infalivelmente satisfatórios. Um sabonomo programado com 
vários meses de antecedencia nunca deixa de ser realizado por causa de · 
desencontro de datas e convidados. Todos chegam na época prevista, mesmo 
vindos de consideráveis distancias. A sincronía das pessoas com o seu tempo 
e o seu espaco é algo que só pude observar, mas nunca penetrar ao ponto de 
eu mesma reger-me por ela. Sao partículas de cognicao tao ínfimas e 
fugidias que é preciso ser Sanumá para partilhá-las totalmente. Contento-me 
com a satisfacao de contemplar e admirar o resultado. 

O que se segue é urna série de demonstr~Oes de como a temporalidade 
Sanumá ei:ivolve aproximac0es e separacoes de atividades, condi~oos e 
estados da vida, formando urna complexa rede de interlig~oos de vivos e 
mortos, indivíduos e coletividades, humanos e nao humanos. 

O tempo vivido 

Comecemos pelas classes de idade. Ao dividir o ciclo de vida em 
segmentos de duracoes diversas, os Sanumá estao manifestando urna 
conce~ao muito própria do tempo biológico que desafía nossos métodos 
demográficos. Eu posso construir urna piramide da populacao Sanumá 
estudada utilizando intervalos de 5 ou de 10 anos de idade (ver apendice no 
final deste capítulo). Mas tal piramide, embora servindo a propósitos 
comparativos para efeitos de estudos demográficos, é construída as costas de 
urna grande artificialidade, pois retalha a sua popula~o em blocos iguais de 
idades mais adivinhadas do que conhecidas e nao tem absolutamente qualquer 
scmelhan~ com a maneira Sanumá de compor as etapas do ciclo de vida. 
Cheguei a tentar construir urna piramide ao estilo demográfico ocidcntal 
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com as categorías etárias locais, mas o resultado ficou totalmente 
ininteligível. 

Essa ininteligibilidade deve-se, principalmente, aos espacos de tempo 
distintos para cada classe de idade. Enquanto urna delas dura cerca de dois 
anos, urna outra engloba quinze anos, outras quatro, de modo que o resultado 
é incompatível com a figura regular de urna piramide demográfica. Depois de 
tentar diagramar essas subdivis0es de várias maneiras, cheguei a conclusao 
de que a forma circular seria a mais indicada para se visualizar de modo mais 
ott menos coerente o ciclo de vida Sanumáso. Veja o resultado na página 
seguinte. 

Os critérios Sanumá para definir classes de idade estao diretamente 
ligados a ta bus alimentares articulados a f ertilidade humana. Como esse 
tema já foi exaustivamente tratado por Taylor (1974, 1981), nao farei mais 
do que dar as suas linhas gerais, de modo a orientar o leitor neste trajeto pelo 
ciclo de vida Sanumá. 

Primeiro, encontramos urna divisao em quatro grandes segmentos 
populacionais: as "crian~s", ulu d'ibi'; os "jovens", hija dibi' (homens)/mogo 
di"bi (mulheres); os "avós", pada; os "velhos", padaxibi. Pelo critério de 
maturidade, ulu e hija/mogo ficam juntos, diferenciando-se de pada e 
padaxibi'. Mas, se deslocarmos o eixo de diferenci~ao para o critério de 
f ertilidade, teremos ulu e padaxibi', os "inférteis", numa mesma categoría, 
em oposicao a hija/mogo e pada, os "férteis". Porém, enquanto os "avós", 
pada, e os "velhos", padaxibf, ocupam juntos 30 anos ou mais da vida de 
urna pessoa, sem qualquer subdivisao, os "jovens", ulu e hija/mogo, 
tomando também uns 30 anos, esmo subdivididos em oito classes de idade, 
do total de dez. A categoría de "crian~as" contém os bebes de colo, oxidi, os 
"pequenos", ulu, e os pré-púberes, padaxibi", enquanto os "jovens" 
distinguem-se em nada menos que cinco classes, de acordo com o número de 
filhos produzidos: os solteiros, os pais do primeiro filho, os pais. do 
segundo filho, os pais do terceiro filho e os maduros. 

O ·que informa todas essas divisOes é o sistema de tabus alimentares 
sobre carne de caca Dependendo do grupo ou da categoría de descendencia a 
que se pertence, comer certos animais é vedado a certas pessoas. A combi
na~ao desses tabus com a posicao no ciclo da vida resulta na classific~ao 
dos segmentos populacionais. As fases da vida mais suscetíveis de punicCSes 
pela quebra desses tabus sao as que vao desde a idade pré-púbere, padaubi, a 

SOContei com a inesúmável ajuda de Ken Taylor na busca dessa diagrarna?o. 
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clC adultos maduros, pada daude. Os tabus alimentares alcancam o auge nos 
pré-púberes, pós-púberes e pais do primeiro filho e vao diminuindo grada
tivamente ao longo da vida. A classe etária menos afetada é a dos "velhos", 
padaxibi", para quem é permitido comer de tudo. Logo a seguir é a dos "pe
quenos", ulu, desde que com~ a andar até a idade pré-púbere; depois vem 
os "avós", que correm apenas uns poucos riscos de penalidades correspon
dendo a um pequeno número de animais interditados. 

Essas puni~Oes manifestam-se na forma de ataques dos espíritos, ulcu 
dubu, dos animais de caca mortos e indevidamente ingeridos, provocando 
distúrbios físicos de várias ordens. Por exemplo, se um pré-púbere comer 
larvas de vespa, ele ( ou ela) será atacado com tumores. Se um homem ou 
urna mulher que ainda nao for avo ou avó comer a carne de porco-espinho, 
coati, esquilo, coelho, ariranha ou tartaruga durante a gravidez da mulher, ela 
abortará. 

Certos animais sao muito mais carregados de tabu do que outros. Por 
exemplo, as ras e pregui~as sao draslicamente proibidas para quase todas as 
classes de idade, enquanto a anta é praticamente livre para todos. Além disso, 
os espíritos, uku dubu, dos animais ingeridos nao sao sempre os mesmos. 
Em alguns casos, é o uku dubu do animal inleiro que ataca; em outros, é 
urna parte de seu corpo, como, por exemplo, os dentes, as patas ou o bico; 
em outros ainda, é o espírilo de algo associado ao animal, como os vermes 
encontrados num coati morto. 

As precaucOes em evitar carnes perigosas estao associadas a saúde e 
bem-estar da própria pessoa ou de seus filhos. A rela~ao de substancia que se 
estabelece entre pais e filhos é imediata e concretizada pela vía do alimento. 
Mas, diferentemente das relacoos de substancia entre, por exemplo, os 
Timbira do Brasil central (Melatti 1976, Da Malta 1976), essas precaucOes 
de pais para filhos só duram enquanto a crianca depender dos pais para se 
alimentar. Do momento em que ela se tomar autónoma para decidir o que 
come, cessa a responsabilidade dos pais de observar tabus alimentares para 
protege-la. Daí em diante, cada pessoa cuida de sua própria defesa contra os 
ataques dos espirilos dos animais de ca~. 

As doencas e dislúrbios que advem das desobediencias aos tabus 
alimentares contam-se entre talvez os mais freqüentes que afligem os 
Sanumá, embora sejam quase sempre fáceis de curar "com urnas poucas 
horas de xamanismo" (Taylor 1974:66). Oulras causas de doencas sao 
ataques de espíritos, hekula dibr, mandados por xamas inimigos; de espirilos 
malévolos, sai dibf; o efeilo de feiticaria preparada com substancias 

187 



Tempos e Espaco 

cultivadas especialmente para isso, alawali gigi, ou coma terradas pegadas 
(mazo) da vítima; ou .ainda decorrentes do ataque ao animal alter ego 
(nonoXl) de urna pessoa51. O grau de virulencia desses ataques varia muito, 
mas, em geral, é bem maior do que o dos ataques de uJcu dubu de animais de 
caca. Alguns podem mesmo levar A morte que é, aliás, quase sempre 
atribuída a agencia humana (Ramos 1986a). 

No caso das transgressoes aos tabus alimentares, parece que a sua 
gravidade nao é mo grande a ponto·de comprometer a vida da pessoa afetada, 
mas é suficiente para que se tome cuidado com o que se come. O mais forte 
indício de que esses tabus tem lugar de destaque na vida Sanumá é o fato de 
servirem de instrumento para o elaborado recorte da populacao em classes de 
idade. As pessoas podem até desobedecer aos tabus e arriscar urna doen~ em 
si ou nos filhos, mas sao justamente esses riscos que estabelecem a grada~o 
etária da populacao. 

Essa gradacao tem suas sorpresas. Já vimos algumas, como a 
subdivisAo diferenciada entre os .. jovens" e os "maduros ... Mas há um outro 
aspecto digno de nota, que é a associ~oo de pré-púberes e velhos na mesma 
categdria, padaxibi". O tempo ocupado por cada urna dessas classes é muito 
diferente: um ou dois anos para os primeiros, 15 anos ou mais para os 
segundos. A diferen~ na carga de tabus alimentares também noo poderla ser 
maior: máxima para os primeiros, inexistente para os segundos .. O que há, 
entno, de comum entre eles? É que tanto os pré-adolescentes quanto os 
velhos estno em pontos extremos da linha de fertilidade. Eles sao como que 
casos limites noma trajetória que enfatiza a reproducao da vida. Aos pré
púberes cabe preparar-se para, em um ou dois anos, com~ar a ter filhos. Tal 
preparacao significa abster-se de carne de caca. Aos velhos é dado o 
reconhecimento de já terem contribuído com a sua parte para a perpetuacao 
dos seos, sendo-lhes concedida total liberdade para comerem qualquer tipo de 
caca. A juncao de ambos esses segmentos populacionais noma mesma 
categoría, padaxibf, parece ser a maneira conceitual mais veemente de 
estabelecer a diferen~ entre os f éneis e os nOO-férteis. 

A categoria padaxibi' é mais urna manifes~ao da contracao do que já 
foi como que ainda será. Naturalmente, isso nao significa que os Sanumá 
pretendam dar aos velhos a possibilidade de retomo a condicao de pré-púberes 

510 efeito sociológico e político do continuwn de virulencia dessas práticas descrito por 
Albert (1985) sobre os Yanomam nio tema mesma correspondencia entre os Sanumá, ao 
menos pelo que pude observar. Entre estes. o recorte sócio-político é dado por um jogo de 
for~s que poderíamos caracterizar como menos "m~gico" e mais "sociológico". 
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ou vice-versa, como se essas posic0es fossem intercambiáveis. O percurso 
da vida, ao menos em sua manif es~ao material, noo permite volta, mas 
sim equivalencias conceituais de aspectos culturalmente destacados, como é, 
no caso em quesUlo, a fertilidade. 

Na figura 27, representei as classes etárias dispostas num círculo que 
nao se fecha. Isso é proposital. É que, embutida nas classes etárias Sanumá, 
está urna n~ao de vida que nao se esgota como nascimento nem coma 
morte. O círculo aberto é urna tentativa gráfica de chamar a aten~ao para o 
que está além da substancia física, material, que é o corpo neste mundo. A 
rigor, o· ciclo da vida Sanumá inclui a existencia anterior e posterior a 
passagem corpórea pela terra. O nascimento e a morte nao isolam o 
indivíduo noma cronología biológica; ao contrário, ele é envolvido num 
complexo sistema de inter-relac0es com outros domínios relevantes, tais 
como o dos animais e espíritos. . 

O destino dos nao-vivos parece seguir a mesma lógica manifesta na 
utiliza~ao do advérbio sutuha, da expressAo wijai hu hena e da categoria 
padatibi', isto é, um achatamento .de tempos, para nós tao diversos, noma 
mesma categoria. O movimentO dos nao-vivos evoca esse mesmo tipo de 
achatamento temporal ao dizer-se que os espíritos das criancas ainda por 
conceber estao no lugar para onde vao as almas dos mortos. Estas, ni pole 
bi dfbi ou heno pole bi' dibi, moram para o sul, onde urna vez viveram os 
ancestrais dos Sanumá, os ni' pada bi' dibi', e dos brancas, em saula dulia, a 
regiao dorio Ocamo, na Venezuela, ponto de dispersao dos atuais·moradores 
do alto Auaris. 

Essa extraordinária concepeao de temporalidade mistura dimens0es do 
mundo material e do imaterial de tal modo que nos leva a questionar, senao 
mesmo a derrubar, as velhas divisóes entre natureza e cultura, entre natural e 
sobrenatural ou entre sagrado e profano. Por um lado, ternos um transito 
permanente entre animais, espíritos de animais e seres humanos. Por outro 
lado, o espaeo dos ainda nao-vivos é o mesmo dos já mortos, provendo os 
vivos de um parametro nao somente escatológico, mas histórico, como é o 
exemplo das categorías residenciais históricas descritas no capítulo 2. No 
decorrer deste capítulo, tento levar o leitor por essa viagem insólita que é o · 
caminho dos animais e dos espíritos ao longo do processo de construcao da 
pessoa, para depois explorar outras dimensües do tempo: o grande circuito 
dos espíritos e o desenrolar dos movimentos históricos. 
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Animais e espíritos na trilba da pessoa 

Vinda de saula dulia, a imaterialidade dos futuros membros da 
coletividade Sanumá recebe do pai o seu complemento material na 
conce~ao do feto e da mae abrigo e sustento no processo de procria~o (ver 
capítulo 2). Mas a f ormacao do ser Sanumá nao pára aí. A parúr do 
nascimento, a trajetória de. urna pessoa está ponúlhada d~ ocasi0es em que 
animais e espíritos irao intervir no seu destino. 

Ao nascer, um nome e um espírito 

O primeiro encontro de urna crianca com espíritos animais é pouco 
depois de nascer. Quando cai o cordao umbilical de um bebe, menino ou 
menina, o pai vai a mata procurar um animal, nao para alimentar a familia 
como de costume, mas para dar um nome ao filho. No processo de receber o 
nome do animal, a crianca também recebe wn espírito desse animal, um uku 
dubu que lhe entra pelo cóccix, humabi', e que fica com ela pelo resto da 
vida. O nome pode ser abandonado, mas esse espírito nao. Ele protege a 
crianca contra o ataque de um certo espírito malévolo, o meim, entidade da 
floresta altamente temida por seus ataques noturnos; por isso, é comum as 
pessoas f echarem as entradas das casas com esteiras e outros materiais 
semelhantes, sempre que houver paredes que permitam essa precaucao. Há 
também indicac0es de que o espírito hwnabi' ajuda a crian~ a crescer. 

Como veremos no capítulo 8, essa prática de nominacao reveste-se de 
grandes riscos existenciais e de cuidados rituais, gerando bastante apreensao, 
talvez por causa da total intimidade que se cria entre animal e crian~ e entre 
o social e o sobrenatural. Se, por um lado, fazer essa cacada, dar espírito e 
nome a crianca é muito perigoso, por outro lado, nao faze-la é pior ainda. A 
expressao Sanumá é [ilo] humabi' thabalima, (humabi·, ''cóccix"; tha, 
"fazer"; -ha-, "forte"; -li'-, "direcao", -ma. "acao completa nao testemu
nhada"), ou seja, "[guariba] fez o cóccix" (o nome entre colchetes é apenas 
um exemplo ). Se o cócCix nao é "feito", a crian~ corre o grande risco, nao 
só de no futuro ser atacada pelos meini dibi', mas de, imediatamente, voltar 
para o lugar de onde veio, isto é, a casa das almas dos mortos, nr pole bf 
dibr sai ba, ou seja, morrer para a sociedade dos vivos. Sendo assim, os 
Sanumá devem aos anima~ a própria perpetua~ao de sua sociedade; pois a 
vida das enancas depende da morte dos animais para lhes fazerem o espírito 
humabi'. Na realidade, nem todos os bebes que nascem sao objeto dessa 
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cacada ritual, mas toda familia tem, pelo menos, urna crian~a com espírito 
humabi' e, mais comumente, várias delas. A re~ao que se estabelece a partir 
dessa conjun~o de espírito animal e corpo humano envolve mais do que 
apenas a crianca e o pai; ela incluí toda urna rede de parentes consangüíneos 
e afins que, em outro nível, representamos ingredientes sociais necessários 
a reprodu~o da sociedade. Pelos l~os afins de homem e mulher, geram-se 
os filhos; pelos lacos simbólicos de animal e crianca, garante-se a 
continuidade da vida. 

A cada um, sua sombra animal 

Se nem todas as pessoas tem espíritos humabi', cada Sanumá tem, 
obrigatoriamente, um alter ego animal, o nonoxi. A cada indivíduo que 
nasce, homem ou mulher, corresponde o nascimento de um determinado 
animal que é o seu duplo; O que acontecer a um acontecerá simultaneamente 
ao outro; se morrer o animal, morrea pessoa e vice-versa. O processo de 
nascimento, crescimento e maturacao é perfeitamente sincronizado entre a 
pessoa e seu alter. Nonoxi também quer dizer sombra, a sombra que se 
projeta contra a luz e que acompanha a pessoa em todos os seus gestos 
enquanto esúver exposta a essa luz. Em contraparúda, na sua forma animal, 
o nonoxi está muito longe de seu correspondente humano. Os nonoxi dos 
habitantes do alto Auaris estao bem para o sul, no território dos kobali dibi. 

0 animal alter ego pode ter várias. manifesta~Oes concretas. Existem 
nonoxi para mulheres e nonoxi para borneos e eles nunca se misturam. 
Dependendo das características físicas da pessoa, é-lhe atribuído um animal 
de maior ou menor porte. Dentre os mais comuns estao os grandes pássaros, 
katewi, para os homens, como o gaviao, kokoi, a harpía, momo, e animais 
de terra ou de água para as mulheres, como o cachorro-do-mato, hanagasa. a 
cobra, oligigi'. ou theya. um animal descrito como semelhante a anta, mas 
que nao identifiquei. 

Nao se muda de nonoxi e nem se herda dos pais. Cada um desses 
animais é urna individualidade inteiramente comprometida com urna pessoa 
específica, embora seus caminhos nunca se cruzem no espa~o. Estando o 
nonoxi em terras tao distantes que nao se tem, virtualmente, nenhum 
contato, bom ou mau, com a gente que lá vive, a morte provocada de um 
animal alter ego por essa gente longínqua é tida, geralmente, como 
acidental, mas nao, necessariamente, impune. Entretanto, nem a distancia 
elimina totalmente a possibilidade de se matar um nonoxi para atingir seu 
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alter humano. Quando, disse-me Jorge na missao, um Sanumá fica zangado 
com outro, ele mata o seu nonoxi, o que é muito grave, wanixala. Se os 
parentes do morto descobrem a causa da morte, eles partem para a retali~o 
armada, tornando-se wazu dibi, atacantes perigosos que fazem incursOes 
bélicas para matar alguém. A única incursao guerreira de que ti ve ootícia nos 
seis anos entre 1%8 e 1974 foi em represália pela morte do nonoxi de urna 
mulher da aldeia de Azagoxi. Essa aldeia havia-se mudado recentemente para 
o alto Auaris do local anterior, ao sul, na regiao do rio Metacuni, na 
Venezuela (ver Mapa 2). O diagnóstico dessa morte pelos xamas apontou os 
kobali dibi' como os responsáveis por ela. Para a vinganca acontecer, nao 
importa que a morte do nonoxi tenha sido intencional ou nao. 

Assim como os nonoxi dos habitantes do Auaris estao na terra dos 
kobali d'ibi", os destes vivem para o norte, nas redondezas do alto Auaris. Há 
muito tempo, continuou Jorge a contar-me, Heitor, seu tio materno, matou 
urna imensa harpia, "com pernas tao grandes como as de um Sanumá", e deu 
para o Joao Maiongong que gosta das penas para se enfeitar nas festas. Os 
Maiongong também comeram o pássaro. Em conseqüencia, morria um 
homem dos xilawa dibi', um grupo de descendencia dos kobali dibi'. Ainda 
segundo Jorge, Heitor entrou 'em reclusao (kanenemo) para se purificar da 
matan~ e lá ficou durante vinte dias; emagreceu, ficou mal de um ouvido e 
os cabelos exalavam mau cheiro, por isso cortou-os. Só saiu da reclusao 
depois que a pessoa morta havia s\do cremada. Disto Heitor ~ que é xama, 
ficou sabendo por meio de seus espíritos auxiliares, hekula dibi'. Nao 
cheguei a saber se o ato de Heitor foi intencional ou nao, embora nao 
houvesse qualquer indica~o de que os dois homens se conheciam, o que dá a 
entender que foi um acidente. 

Muito raramente aparece nas aldeias algum animal de caca com 
comportamento inesperado, como aproximar-se das pessoas sem. dar sinais 
de medo, e isso é interpretado como um alarme: ou é um espírito maligno 
disfar~ado ou é o nonoxi de alguém que se extraviou da floresta. Essas 
ocasiOes geram grande interesse e longas discussOes, os mais velhos dando a 
ordem de que o animal seja evitado .. Nao o matam e muito menos o comem. 

É muito aparente o desconforto dos Sanumá ao falar sobre nonoxi. Uns 
sao reticentes, outros ~o inf ormac0es desencontradas ou contraditórias, 
outros alegam desconhecimento e durante muito tempo meus dados sobre o 
assunto eram pouco mais do que fragmentos dispersos e vagos. Foi s6 em 
1974 que obtive relatos como o de Jorge. É como se fosse o calcanhar-de-
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aquiles dos Sanumá, seu ponto vulnerável, que os sujeita a acidentes ou a 
ataques contra os quais nao tem defesa. 

O destino inextricavelmente ligado dessas duas entidades - ser humano 
e seu alter animal - acrescenta mais urna dimensao a composicAo da pessoa 
e ao ciclo da vida. Noo s6 este noo termina com a morte, como também nao 
se limita ao indivíduo como entidade discreta. Ele só é completo tendo um 
nonoxi, sua sombra animal em tres dimensOes. Corpo humano e sombra 
animal distante, seus espacos sao distintos, mas seus tempos de existencia 
sao um só, irreversivelmente amalgamados num único destino existencial. 

A puberdade e a sedu{áo dos espíritos 

Depois da fase pós-natal, o momento mais crítico na vida da pessoa é a 
puberdade. Os 12 meses que vem antes, durante e depois da puberdade -
praticamente toda a fase de pada ribi" - sao cercados de pesadas proibic0es 
alimentares e de cuidados especiais contra perigos de natureza simbólica. O 
rito de passagem da adolescencia para a idade adulta envolve, tanto para 
meninas como para meninos, um estado de liminaridade em que a pessoa 
fica especialmente vulnerável a a~o de certos espíritos malévolos. Diferen
temente dos meini dibi que atacam criancinhas de maneira ostensivamente 
agressiva, esses espíritos da puberdade operam por meio da sedu~o. Como 
os meini di"bi', eles nao sao uku dubu, sua origem nao é nem animal nem 
humana. Fazem parte da categoria dos sai dwi, espíritos que se especializam 
em maneiras diversas de criar problemas para os seres humanos52. 

Na primeira menstrua~ao, hogolomo, a menina Sanumá é separada dos 
demais habitantes da casa por um tapume feíto num canto da casa, 
geralmente, com folhas de palmeira (pode ser também um cobertor que faz 
as vezes de cortina). Senta-se no chao durante uns tres días, só bebe água e 
come pouquíssima quantidade de beiju que lhe passa a mae com muito 
cuidado para nao tocá-la diretamente. Enfeia-se. ao máximo: ca~ raspada, 
sem tanga ou qualquer outro enfeite, pele suja da fumaca da fogueira, 
emagrecida pelo jejum prolongado, ela fica intencionalmente repelente ao 
sexo oposto. Tudo isso é para desencorajar os avan~os dos espíritos 
sótenama, sai dibi' de ambos os sexos, sendo que o masculino tem especial 
queda por meninas em fase de hogolomo. Sem esse cuidadoso descuido 
pessoal, o sótenama, com toda certeza, sai de sua morada na montanha que 

52Também se aplica sai dibi' a animais e plantas nio comestíveis. 
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fica para o sul, aproxima-se da casa de menina no meio da noite, invisível 
por ser tao negro como a escuridAo, chama-a com toda lábia de que é capaz, 
leva-a para a montanha, casa-se com ela, faz-lhe filhos e a menina nunca 
mais volta, deixando para trás seu corpo morto. 

Tendo conseguido driblar a luxúria do sótenama, no fim do período 
menstrual, a m~a volta as atividades normais, de banho tomado, enfeitada 
de mi~angas e tanga nova e espera entao que o cabelo ere~ até o tamanho 
normal, na linha das orelhas, para consumar o casamento com o marido, se 
já o tiver. Daí em diante, as suas menstrua~Oes passarao em brancas nuvens, 
marcadas apenas pelo hábito de se sentar no chao durante o dia, evitando as 
atividades normais. Diz-se entao, simplesmente, que ela "está sentada", loa. 

No caso dos meninos, a marca da puberdade é bem mais difusa. 
Chama-se poko manogoxi, "desnudar o bra~o", referencia ao ato de cortar as 
bra~deiras habituais e jogá-las fora, também noma tentativa de se tornar 
pouco atraente. O relato de Zeca sobre isso é o seguinte. Chega o dia em que 
se decide que o rapaz precisa jogar f ora seu algodAo, xinanu, isto é, as 
bra~adeiras. É quando aparecem os primeiros pelos pubianos. Os borneos 
percebem primeiro e dizem: wanagi!, "fala baixo!"; depois as mulheres 
repetem: wanagi! A noite, urna das mulheres mais velhas joga fora as 
bra~deiras. O rapaz deita na rede acima da rede da mae ou da avó. Nao pode 
c~ar-se comas próprias unhas, só com um pauzinho, para nao ficar com 
feridas, sonaga. Nao come nada por dois dias; no terceiro, tóma um pouco de 
xibé, naxikói, e no quarto dia, acabou tudo. Também o cabelo do rapaz é 
raspado. Se nao tomar essas providencias, ele corre, como as meninas, o 
risco de se tomar o marido de urna sótenama e endo sua pele ficaria como · 
borracha e escura como tinta preta. A retirada das bra~adeiras e o corte 
drástico do cabelo servem também aquí para tornar o rapaz feio e pouco 
atraente a sótenama. Se ele mantiver os enfeites, ela, ao sentir o cheiro do 
algodao, "pula rápido como urna franga" sobre o rapaz para casar com ele53• 

Feita a travessia de crian~ para adulto, o rapaz Sanumá nao dá sinais 
ostensivos de transforma~ao em seu comportamento imediato. Enfeitado 
com novas bra~adeiras, com a ca~a coberta por um pano para esconder o 
cabelo raspado, ele continua a usufruir da liberdade e despreocupa~ao que a 
adolescencia lhe concede até um ou dois anos mais tarde, quando assume o 
papel de marido e genro e, aí sim, suas maneiras transformam-se 

53Há um outro sai de femin.ino, Mnona, que vive na água. Flutua na superficie e mergulha 
quando é vista, sempre a procura de um jovem. hija de. 
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perceptivelmente. Abandona de vez a inconseqüente adolescencia para entrar 
no rol dos borneos "sérios", aos poucos conquistando espa~os 00 
xamanismo, nos diálogos cerimoniais e nas discuss0es políticas das quais 
até entao era mero espectador e aprendiz. 

A imaterialidade do ser humano 

O ser humano, como os animais e as entidades invisíveis da floresta, 
também gera seus próprios espíritos. O termo u/cu dubu temo significado 
de imagem, reflexo. Avessos a serem fotografados, os Sanumá, como os 
demais Yanomami, nao querem que sua · "'imagem", a foto, se ja, 
literalmente, tirada deles: u/cu dubu te die!, "nao tire meu espírito!". Ao 
sinal de urna máquina na mao de algum branco, as maes escondem os rostos 
dos filhos de colo e mandam os maiores fugirem da objetiva. 

A pessoa é portadora de seus próprios uku dubu que lhe sao passados 
juntamente com o sangue, a carne, os ossos e demais substancias corporais. 
Dentre esses uku dubu, destaca-se o mani de, o uku dubu dos sonhos 
(manimo, "sonhar"). Alojado no peito, óxi, tanto de borneos como de 
mulheres, ele é tido como perigoso, ao. menos potencialmente, porque 
durante o sono a pessoa nao tem controle sobre suas acOes. Pode sair por aí 
causando problemas sem que o dono saiba. Voa alto como os grandes 
pássaros, vai sempre para terras distantes, é capaz de matar caca e até gente. 
Quando a pessoa morre, o seo mani de é liberado na crem~ao e retorna a 
casa dos ni" pole bi' dibi", as almas dos monos. 

Também os ni'pole bi' dibi"podem ser perigosos para os vivos. A gente 
morre, dizia Zeca, porque a alma de um parente próximo, o pai, por 
exemplo, aparece em sonhos of erecendo comida. A pessoa pára de comer 
comida normal, vai ficando magra, acaba morreado e entao vai para a casa 
dos ni' pole bi' dibi' onde há fartura. Se, ao contrário, a pessoa continua 
comendo, mesmo magra, os ni' pole br dibi nao aparecem, dizem que ela 
ainda quer ficar com sua gente, com seus sanima d'ibi: Quando deixa de se 
alimentar é porque os ni' pole bi' dibi' estao lhe dando comida e, aí sim, ela 
morre. Os xamas veem essas almas e, com seus hekula di'bi', tentam 
afugentá-las, mas nem sempre sao bem-sucedidos. 

Depois da morte, toda a parte imaterial da pessoa é devolvida aos ni' 
pole bi. dibi'. As almas dos mortos recentes; ainda muito ligadas ao mundo 
dos vivos, precisam ser convencidas a voltar de vez para sua casa. Urna das 
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maneiras mais eficazes de conseguir isso é tomar as cinzas dos ossos 
carbonizados do morto. Se, por exemplo, a mae de urna pessoa morta MO 
tomar as cinzas, a alma fica hixo. "zangada", e faz com que ela ad~. A 
caba~a onde ficaram guardadas as cinzas depois da crema~ao deve ser 
destruída, quebrada em muitos ~os, seMo a alma insiste em chamar os 
vivos para acompanhá-la. O pranto que se segue a morte também contribuí 
para apaziguar a alma e persuadi:.ta a voltar a morada original, no saula 
~ •• 1· 54 uudíl • 

Humanos e animais tra~am rotas próprias, mas com ritmos 
semelhantes e muitos pontos de encontro, mesmo se excluirmos a rela~ao 
óbvia entre caca e cacador, entre o que é comido e o que come. Na sua 
imaterialidade, enquanto espíritos e outras manifesta~s como "sombra" ou 
alter ego, os animais interagem comos homens em contextos de grande 
for~a simbólica em várias junc0es da vida de ·urna pessoa. Na verdade, eles 
sao pecas indispensáveis no processo de construcao da pessoa ao longo de 
sua existencia. 

A transformacao de um recém-nascido em crianca, adulto, pessoa 
madura e velho nao acaba com a morte e com a reducao do corpo a cinzas na 
cremacao. Em sua essencia imaterial, as almas dos mortos, nf pole bi" dibi". 
podem causar danos físicos aos vivos, assim como os espíritos uku dubu 

• dos animais de caca quando nao sao obedecidos os tabus alimentares. 
Veremos a seguir que rotas tomam esses espíritos humanos e animais em 
suas órbitas cosmológicas. 

O :eterno retorno do tempo escatológico 

Assim como há muitos pontos de encontro entre animais, espíritos e 
seres humanos durante ·o ciclo material da vida oeste mundo, também na 
dimensao cosmológica os destinos desses personagens cruzam-se com 
freqüencia. A trajetória desses destinos é tal que resulta em retomo a um 
estado original, mas já sempre transformado. Comecemos com os animais. 
A análise sensível e dinamica de Taylor (1976) dá-nos os elementos para 
seguir esses destinos. 

54 A varia~o desse tema da morte, do que se faz com as cinzas dos ossos carbonizados e do 
destino dos espíritos, nio exisie apenas de um grupo Y anomami para outro como, por 
exemplo, entre Sanumá e Y anomam, mas também entre dif erent.Cs sub-regióes dos proprios 
Sanumá, como atesta Colchester (1982). 

196 

Tempos Sanumá 

Antes da grande metamorfose, em tempos que nós, brancos, chamamos 
mitológicos, animais e seres humanos partilhavam ttes características: todos 
tinham forma humana, corporalidade e . eram indestrutíveis, ou seja, 
imortais. Urna série de eventos, que Taylor identifica como atos anti-sociais, 
provocou a metamorfose dos animais, transformando-os em mortais e com 
urna corporalidade nao-humana. Nessa condicao, eles sao hoje em dia 
ca~dos e ingeridos pelos homens. Se sua carne for tabu para alguém e esse 
alguém quebrar o tabu, o espírito uku dubu do animal, que é urna· réplica em 
miniatura do animal vivo, pode atacar a pessoa ou seus filhos, geralmente, 
na forma de alguma doen~a específica. Atacando, esse uku dubu animal fica 
sujeito a total e completa destruicao pelas armas dos espíritos assistentes, 
hekula di"bi", do xama que trata da doenca. Ocorre urna perseguicao 
implacável ao uku dubu _agressor, como é exemplificado na seguinte 
passagem: 

Quando é desobedecida a proibi~ao de comer carne de 
tamanduá e o uku dubi" do tamanduá morto pune o ofensor 
com urna espécie de derrame ("stroke"), o uku dubi" tem 
que ser (1) perseguido, (2) levado a tocaia e (3) morto. O 
hekula de um honama (tipo de perdiz que se alimenta no 
cMo e corre muito rápido) busca as pegadas, ca~ e depois 
afugenta o uku dubi' do tamanduá. O hekula do pássaro 
kulemi" ("jacu", de pernas longas e veloz), de urna amu una 
(espécie de abelha de voo rápido) e de urna uemigigi" (cobra 
de movimentos rápidos), todos vao atrás do uku dubi' do 
tamanduá até encurralá-lo, fazendo-o cair numa tocaia onde 
o espera o hekula do maitaliwi' (bambu de que se faz ponta 
de flecha) e o managaitili (ancestral mítico de um grupo 
distante de Y anoama especificado) para matá-Io com arco e 
flecha. Se necessário, um hekula paso (macaco coatá) 
poderá dar o golpe de misericórdia com seu bastao (Taylor 
1976:44). 

Quando o uku dubu vingador é morto assim, ele cai até o submundo do 
universo (hidi kuoma) e é devorado pelos anOes que lá habitam, oinan dwr. 
"Duplamente ca~dos, mortos e comidos, eles sao totalmente destruídos." 
(f aylor 1976:45) 

Mas, nem sempre as pessoas quebram tabus alimentares e, mesmo 
quando quebram, nem sempre os uku dubu dos animais ingeridos exercem 
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seu poder de ving~a Para estes que escapam a .perseguí~ sem trégua dos 
espíritos hekula d"ibi dos xamas, o seu destino é tentar recuperar o que 
perderam desde que se metamorfosearam, ou seja: a imortalidade, a 
corpora1idade e a forma humana. Eles deixam a floresta onde viveram corno 
animais e vao para a casa dos hekula dwr de sua própria espécie associada a 
um território de ca~ específico: 

Típicamente, essas casas de hekula ficam nas montanhas, 
nas cachoeiras, nos rios e nao meramente "na floresta". Ao 
chegarem, os uku dubi' metamorfoseiam-se em hekula, que 
é um espírito com a aparencia de um ser humano em 
miniatura. Daí em diante, ele fica a dispo~i~o de qualquer 
xama Yanoama que o queira tomar como espírito 
assistente e que deve, necessariamente, viver longe e numa 
parte completamente diferente do território Y anoama ... 
O pior que pode acontecer a um hekula é, ao atacar um ser 
humano, ser atacado por outro hekula ... A forma extrema 
... é o desmembramento de seu corpo. Porém, esse é 
apenas um modo de marcar dominancia e o hekula atacado 
nao é destruído; ele junta os peda~os, recomp0e-se e vai 
embora. 
Ao sofrer a metamorfose de uku dubfpara hekula, esse ser 
adquire o estado de indestrutibilidade (Taylor 1976:45). 

Essa trajetória animal depende, obviamente, da vontade dos homens: 
primeiro, de ca~ar e matar a presa; segundo, de obedecer ou nao aos tabus 
alimentares; terceiro, de destruí-lo com armas xamanicas; quarto, de ir buscar 
dentre os uku dubu sobreviventes, transformados em hekula, seus espíritos 
auxiliares; e quinto, ao abrigá-los no peito, restaurar a corporalidade perdida, 
ainda que de empréstimo. 

O curioso trajelo escatológico dos animais descreve, pois, urna longa 
curva, com~ando com as tres características - corporalidade, humanidade e 
indestrutibilidade - perdendo as duas últimas enquanto vive na terra como 
animal de ca~. perdendo também a primeira depois de morto, quando s6 lhe 
resta a imaterialidade de uku dubu para, ao tomar-se hekula, recuperar a 
humanidade e a imortalidade e, com sorte, até a corporalidade do xama que o 
aclotar. 
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Esse árduo caminho de perdas e recupera~Oes é seguido, em linhas 
gerais, também pelos seres humanos, guardadas as devidas dif eren~. 
Vejamos como Taylor descreve esse percurso: 

Os espíritos da gente morta já tem forma humanóide, mas 
correspondem mais ou menos a fase uku dubi" da existencia 
dos animais, a medida que também se disp0em a causar 
males aos vivos. Tais espíritos sao conhecidos como ni 
pole bi di"bi, "fantasmas". Típicamente, os fantasmas 
f~em mal a seus próprios parentes vivos, geralmente, 
v1ngando-se de alguma ofensa que sofreram em vida, 
mesmo que se passem muitos anos depois da morte até 
terem oportunidade de vingar-se. Os fantasmas também 
podem a~car seus matadores se estes nao observarem 
corretamente as normas da reclusao ritual. Normalmente, 
os mortos sao cremados. Se o corpo do morto for cremado 
de maneira incompleta, o fantasma pode tomar-se muito 
perigoso. Diz-se que os ni' pole bi" di'bi' vivem longe, para 
o sul, em território que boje nao está ocupado. De lá eles 
podem ser chamados para tomar-se hekula de um xama e 
viver também em seu peito (Taylor 1976:36-37). 

Na· condi~ao de hekula di"bf, os uku dubu, até entao desumanizados, 
destrutíveis e sem corpo, recuperam a imortalidade, assumem a forma 
humana e podem novamente habitar entre os homens. 

Também como os animais, os seres humanos perderam a imortalidade. 
Sua forma corpórea desaparece com a morte, restando um espírito 
humanóide, ·nr pole br di'bi'. Que se saiba, esses espíritos nao sofrem o risco 
equivalente da destrui~o total de um uku dubu animal pelos hekula di'bi de 
um xama. O que pode acontecer é nunca mais recuperarem a corporalidade, 
pois esta depende da vontade de um xama específico em convocá-los para 
serem seus hekula di'bf e, acomodando-os em seu peito, emprestar-lhes a 
forma corpórea. A casa dos ni" pole br di'bi no saula dulia é, portanto, um 
reservatório de espíritos transformáveis em hekula de xamas vivos. 

Nesse reservatório estao também os espíritos das crian~s ainda por se
rem concebidas. Isto nao significa que os Sanumá acreditem em reencarna
~ao, no sentido estrilo do termo. Nunca se associa urna crianca a alguém que 
já morreo, numa relacao direta de incorpora~o da alma do morto no corpo . 
do recém-nascido. Mais parece que esse reservatório do saula dulia, a se-
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melhan~ de um banco de dados, está repleto de inf onn~ cosmológica e de 
recursos escatológicos e pode ser usado e reusado de maneira generali7.ada e 
impessoal. As características pessoais e específicas dos mortos parecem per
der-se quando os nfpole bf dwfse retiram para o saula dulia. Esse "banco de 
dados" escatológico é, ao mesmo tempo, um estoque de espíritos humanos e 
um espa~o de reciclagem de novas vidas Sanumá. A figura abaixo tenta 
captar essa n~o. 

Figura 28: A reciclagem da vida e da morte 

S a 1) /O dú/¡0 

,.0sf pré conce,1.. . 
~O'..'-- - - - - - - - _u!<!.os 
,' ' 

nao férteis 

férteis 

Agentes do eterno retomo, os ni' pole bf dioi' sao a continu~ao do ciclo 
vital visto na sua totalidade, isto é, compreendendo tanto a fase material 
como a nao-material do ser humano. Sua "casa" é o local onde os vivos 
constituíram um ped~o especialmente significativo de sua história. Ao falar 
dos nf pole bf dwi', os Sanumá do alto Auaris nao podem deixar de lembrar 
desse local, saula dulia. Nesse sentido, os nf pole bf dfbi" sao como que 
guardiaes da origem histórica mantida na memória dos vivos. Mas, mais do 
que isso, eles representam a durabilidade do ciclo vital, que continua mesmo 
depois da morte do corpo e que, por sua permanencia através do tempo, faz 
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com que a fase material da vida nao seja mais do que um interlúdio relativa
mente curto numa trajetória infinitamente mais longa. Como um manan
cial, a casa dos ni pole bi dibi alimenta a sociedade dos vivos com espíritos 
novos, os das Crian't3$ ainda por nascer. De lá se vem, para lá se vai. 

O tempo do devir histórico 

Se as almas, nf pole bf diof, sao os agentes do eterno retomo, os 
velhos há muito falecidos, transfigurados em ancestrais, ni' pada br dibi', sao 
os agentes do devir histórico. Foram eles que, através de urna metamorfose, 
ixiwanihioma, criaram os ascendentes imediatos dos atuais Sanumá e 
engendraram urna série de movimenta~ües espaciais que sao hoje parte da 
experiencia vivida dos habitantes do alto Auaris. 

Surpreendi-me, em 1973, coma forma como tudo isso me foi relatado 
por urna das viúvas do vclho Mosonawa, mulher idosa, doce e suave 
padazoma que, com infinita paciencia, respondía a minhas perguntas muitas 
vezcs desinformadas e ingenuas. Falávamos das mudan~as de residencia do 
conjunto de aldeias ao qual seus país pertenciam: 

- De onde vieram primeiro os totobüiili dioi? 
- De lá [sul], [a leste] de saula dulía, onde vivem hoje os kobali dioi". 
- Por que eles se separaram? 
- Nao sci, os velhos se metamorfosearam, ni' pada br dioi" 

ixiwanihio g i"ma. 
- Por que os velhos se metamorfosearam? 
- Nao sei, assim diziam os velhos por dizer, ina pada di"br kubi"o 

gubili. Os ancestrais [nr pada bi' di'biJ provocaram o choro do mutum. Eles o 
flecharam e se metamorfosearam. En!Ao passou a ser sempre escuro, nao 
tinha luz do dia, a gente fazia grandes fogueiras porque era sempre noite, até 
que, finalmente, com~ou a clarear, a gente dissc, que bom, ficaram felizes, 
aidaga! diof pii honibodioma. Antes do mutum ser flechado, s6 havia luz do 
dia. As pessoas nao podiam dormir direito, até que os velhos mataram o 
mutum e en!Ao ficou escuro [o mutum era imenso e cobria todo o céu]. Nós 
nos metamorfoseamos, disseram os velhos. 

"Antes dessa transforma~o. que trouxe a alternancia entre dia e noite, 
todos os Sanumá viviam numa mesma localidade, numa casa circular com 
pátio interno. 
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"Depois, eles todos se dispersaram, selegibazoma. Alguns foram para 
saula dulia e tornaram-se saulagfdili dioi'; outros, como os kazuma drbr, 
foram mais longe, para além de saula dulía; outros vieram para o norte, e 
assim todos se espalharam." 

- Antes da metamorfose, qual era o nome dos higadili dwi? 
- Totobfdili dior. Depois foram chamados higadili, higadili hila 

niinfma. 
-Qual o nome dos azatali dibfantes da metamorfose? 
- Nao sei, eu era pequena quando eles se metamorfosearam, nao sei. 
Aqui vemos misturadas num mesmo discurso coisas que entre nós se 

pretendem distintas: história e mito. Iniciando a trajetória histórica dos 
Sanumá atuais está o mutum-noite que, flechado por homens sem sono, 
provocou neles urna transformacao tal que repercutiu nas geracoes 
subseqüentes. É como se houvesse sido decretado: "fa~m-se as trevas" e as 
trevas se fizeram e, enfim, os homens puderam dormir e o ciclo da vida nao 
foi mais o mesmo. Criou-se o devir histórico que é hoje parte do acervo da 
memória social. 

Também surpreendente é a maneira como a minha interlocutora, ao 
dizer que nada sabia das origens dos azatali dibi', o seu próprio sib, colocou
se num tempo que nem era remoto demais ( ela nao disse, nao sei porque cu 
ainda nao existia), ncm suficientemente próximo para dar-lhe o 
conhecimento direto sobre a questao. "Porque eu era muito pequena [ose 
kutenr, ose, "novinha", kuteni', "devido a"], eu nao sei." Essa é urna 
resposta muito recorrente em contextos como esse, em que o conhecimento 
que é pedido nunca poderia ter vindo da experiencia vivida, pois refere-se ao 
passado remoto. É como se nao fizcsse sentido dizer-se que ainda nao 
existia, pois, de certa mancira, as pessoas sempre existiram, dentro do ciclo 
do eterno retomo da escatologia Sanumá. 

Percebe-se que a história dos eventos "pós-mutum", isto é, a história 
relativamente recente, só existe de maneira setorizada. Os Sanumá como um 
todo só teriam um destino comum até o ponto da dispcrsao. Daí em diante, 
cada conjunto de comunidades cuidaria da sua própria história ou, pelo 
menos, é assim que se representa. 

Vimos no capítulo 2 um pouco da história dos saulagiaili díol', antigos 
residentes de um importante conjunto residencial que, ao dispersar-se, 
t1"3:nsformou-se em categoría de descendencia. Essa dispersao, rumo ao norte, 
foi responsável pela ocupacao do vale do alto Auaris e de outros rios, como 
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o Merevari, na Venezuela. Marcada na história desses movimentos está a 
noeao espaco-temporal de irradia~o a partir de um ponto comum. 

O idioma da dispersao em Jeque é o mais corrente nos relatos sobre os 
movimentos das comunidades. O termo selegfbazoma é composto de urna 
seqüencia morfológica - sele-gf-ba-zo-ma - contendo a raiz se/e, "separar" e 
urna série de afixos que apontam para diversos aspectos da a~o; dentre eles, 
-gr-, "foco dinamico", -ba-, "forte grau de execu~o", e -ma, "a~o completa, 
nao testemunhada" (Borgman 1976). Assim, pode-se ler em selegibazoma 
um tipo de separa~ao contundente, em que as pessoas f oram forcadas a 
abandonar suas aldeias, principalmente, devido a ataques de inimigos 
distantes, entre os quais os mais recorrentes sao os chamados samatali dibf, 
os waika dioi', os kobali dibr e os Maiongong, nabr dwr. 

Com a dispersao vem a transforma~ao do espaco em tempo. Dos 
antigos locais de residencia ficam seus nomes que se tornam patronímicos, 
sao transmitidos pelos país aos filhos de ambos os sexos e, assim, 
transformam-se em memória, acompanhando por muito tempo ainda as 
gcracoes que viverem nesses locais e as que só os conhecem por ouvir falar. 
Podcríamos en tao dizer que, por meio dessa transf ormacao, os Sanumá 
enfatizam eventos e lugares considerados chaves no seu pcrcurso histórico. 
Sauda dulia é um dos nódulos privilegiados nesse pércurso; é de lá que v~m 
as crian~as dos saulagülili drbr antes de serem concebidas, é para Já que vao 
seus mortos. É de lá que vieram os "pais além", pi dioi' tolea que, transmi
tindo sua condi~ao de membros dcsse local de residencia a seus descendentes, 
imprimiram nestcs a consciencia de urna origem comum que lhes dá urna 
ancora histórica face ªº intenso processo de deslocamentos. arranjos e 
rcarranjos grupais em direcao ao norte, enfrentando terras e gentes novas, 
como os Maiongong e os brancos (Ramos 1980). É a patrilinearidade a 
servi~o da memória e da consciencia histórica, suprindo os Sanumá com um 
idioma ao mesmo tempo compacto e expansível, recortando espacos e 
ampliando horizontes, aglutinando comunidades e rastreando .desgarrados, 
numa vasta rede de conexücs sociais, urnas frouxas, outras bem definidas, 
cobrindo elo a elo ~ grande cadeia que é o povo Sanumá. As comunidades 
estudadas aqui sao apenas um segmento dessa cadeia que se liga a outros 
segmentos que, por sua vez, ligam-se a outros, numa sucessao de blocos de 
aldeias em constante fluxo geográfico e histórico. A irradiacao em leque é 
talvcz a imagem plástica mais apropriada para descrever csse processo. 

É o espa~o transformado em tempo. O que com~a como rcf ercncial de 
residencia resolve-se como marco inicial de urna trajctória temporal de 
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descendencia. É assim com as linhagens e é assim com essas categorias 
residenciais históricas exemplificadas pelos saulagfdili dibr. Mas, ao 
contrário das linhagens que remetem a um tempo estrutural ou a urna 
estrutura diacrónica que se repele a si mesma, as categorias do tipo 
saulag fdili dibr pertencem ao campo do devir histórico, gerado pelo tempo da 
experiencia de um grupo específico de pessoas em determinado espa~o 
territorial. Referindo-se a antigas concentra~Oes residenciais, elas sao o 
produto mais acabado desse processo de diacroniz~ao do espa~o pela via da 
patrilinearidade. Sao o ponto nodal de um interesse histórico preservado na 
memória social; de modo a resistir as contingencias da intensa mobilidade 
geográfica que tem caracterizado os Sanumá, pelo menos, nos últimos cem 
anos. Focos de dispersao territorial, esses pontos nodais ocupam boje o 
status de ancestrais topográficos, tomando o lugar dos velhos, nr pada br 
dibf que, mesmo inadvertidamente, provocaram o seu devir. Sao o lar das 
almas, nr pole bl" dibf, vigilantes do eterno retomo que, ao voltarem para lá, 
celebram em outro registro a importancia desses sítios no ir e vir da vida 
aquém e além da passagem por este mundo. 
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Apéndice 

A figura abaixo representa a distribui~ao dos segmentos populacionais 
das aldeias Sanumá estudadas, seguindo critérios estatísticos ocidcntais, para 
efeito de eventuais compara~ües coro outras popula~Oes. A regularidade dos 
intervalos de idade contrasta com a irregularidade das classes etárias 
detectadas no material etnográfico levantado entre os Sanumá. 
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"O casamento nao é marcado por nada mais espctacular do que o ato do 
marido amarrar a rede no compartimento da mulher" 

(Cap. l. Foto: Ken Taylor) 

"Ao longo das paredes fica toda urna tralha que, numa desarrumacao 
organizada, dá um ar de domesticidade e aconchego a cada compartimento 

familiar" 
(Cap. l. Foto: Ken Taylor) 

Capítulo 6 

Tecnonímia 

Nomes na berlinda 

Chamar alguém de "Mae de Fulano", "Pai de Fulano", "Irmao-Mais
Novo de Fulano", "Esposa de Fulano", "Filha de Fulano", prática conhecida 
na etnología como tecnonímia. nao é tao folclórico ou inocente como pode 
parecer. Já se demonstrou que, no processo de assim se nomear as pessoas, 
urna sociedade pode estar dizendo muito mais do que simplesmente o nome e 
a relacao de parentesco de alguém. Tanto entre os balineses (Geertz e Geertz 
1964) como entre os índios Piaroa da Venezuela (Kaplab 1972), para 
mencionar apenas dois exemplos, a tecnonímia vai muito além da mera 
nomea~ao. Também os Sanumá dizem coisas coma tecnonímia. Indicºam, 
por exemplo, que nem todos os nomes de todas as. pessoas sao eternamente 
sigilosos; que, ao selecionarem o nome de alguém para referente de um 
elenco de outros nomes, como os exemplos de "Fulano" acima, estio 
transformando essa pessoa em figura pública, se o uso da tecnonímia 
sobreviver a sua infancia e nao desaparecer com a chegada da adolescencia; 
que, pressentindo a possibilidade de surgimento de urna nova linhagem, já 
escolhem seu epónimo, como por antecipa~oo; que, enfim, aproveitam essa 
prática, para os brancos exótica, como urna forma telegráfica e expedita de 
conceitualizar urna regiao do social que prima pelo subentendido e pelo 
subjacente: o processo de surgimento de novas linhagens. É, portanto, urna 
prática de nomina~ao que pode fornecer valiosas pistas quando se quer 
desvendar o nao-dito de urna estrutura social. 

A tecnonímia Sanumá tem várias faces. No processo de servir como 
um dos possíveis mecanismos de nominacao, ela assume outras 
responsabilidades de ordem performativa e conceitual. É um modo 
admiravelmente sucinto e económico que os Sanumá encontraram para 
articular várias idéias de urna só vez. 



No mes 

Com o tenno perfonnativo quero referir-me ao poder das expressOes 
lingüísticas na cria~oo de um Bildung moldado pela, for~a das expectativas 
que emanam da coletividade_ com rela~o a alguém. Vimos em capítulos 
anteriores que o nome de urna pessoa Sanumá é algo muito íntimo, é urna 
das pouquíssimas áreas de privacidade concedidas a um indivíduo. O Sanumá 
"comum" tem seu nome (ou nomes) pessóal envolto num manto de recato e 
prot~ao a sua individualidade que contrasta claramente com aqueles outros 
Sanumá cujo nome é nao s6 conhecido mas dito por todos. O hábito de ter o 
nome próprio escancarado ao dominio público leva, necessariamente, urna 
pessoa a reagir de maneira diferente das outras a es~ devassa onomástica é a 
agir dentro de parametros de privacidade muito diversos dos de seus 
contemporaneos. O modo de ser de Sopai frente ao mundo nao pode ser 
igual ao de seu irmao mais velho, por exemplo, protegido na apela~o de 
Sopai pebala, "Irmao-Mais-Velho de·Sopai". Se o jeito de ser Sanumá 
privilegia a extroversao, os referentes de nomes tecnonírriicos sao , 
especialmente expansivos e desinibidos. E como se, de tanto ouvirem seus 
nomes circularem em público, acabassem por assumir urna certa notoriedade 
que lhes foi delegada mais do que conquistada ou mesmo desejada. Sao 
pessoas, na grande maioria homens. como que moldadas para o terreno 
aberto da coletividade, sem que lhes seja permitido o recesso do sigilo 
daquilo que é urna das essencias mais importantes da pessoa - o seu nome. 
Se esse nome ajuda a forjar a personalidade (como já o indicou Mauss 
quando o associou a n~ao de alma e de pessoa; ver Mauss 1979), 
obviamente, ser ele sigiloso ou público vai repercutir nas personalidades , 
envolvidas. E a isso que me refiro quando toco no aspecto perfonnativo da 
tecnonímia. 

Quanto ao seu aspecto conceitual, ele está· ligado ao modo como certos 
nomes pessoais vem associados a categorías específicas de parentes, 
formando em torno deles um círculo delimitado que os identifica e os 
distingue de outros semelhantes, tal qual fazem os conceitos. Vimos nos 
capítulos 2 e 3 como os nomes pessoais s:lo importantes para a identifica~o 
de grupos agnáticos. potenciais precursores de novas linhagens. Veremos 
agora como se dá a passagem do nome pessoal ao nome grupal e qual o 
papel desse epónimo que, apesar dele mesmo, se ve desnudado de sua 
privacidadc onomástica para dar corpo conceitual a um grupo de pessoas que 
passa a ser mais do que a soma de seus indivíduos. 
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Quero, portanto, ater-me a dois desses campos de conceitua~ao onde 
atua a tecnonímia: a que se refere a delimi~ao da família nuclear e a que 
está relacionada com a emergencia de novos grupos agnáticos ou linhagens. 

No capítulo 4, tentei mostrar como a tenninologia de parentesco 
Sanumá, urna variante do tipo dravidiano, dissolve a família nuclear por 
urna massa de parentes classificatórios chamados de "pais", "maes", 
"irmaos", "filhos". etc. Se nada mais soubéssemos além da terminología de 
parentesco, teríamos dificuldade em identificar quem é genitor ou genitora de 
quem numa dada comunidade de parentes. Embora a família nuclear venha a 
tona por outras vias - desde propriedade de ~ a disposi~o física em volta 
da fogueira doméstica-, em termos de verbali:za~ao de sua existencia, nada 
existe que a recorte com afiada precisao. A via indireta e mesmo camuflada 
da tecnonímia faz, entao, as vezes de tesoura conceitual, picotando um 
limite entre a família nuclear e o resto das muitas "maes•• e ••pais .. que 
podem conviver numa mesma comunidade. 

Portanto, tudo indica que a tecnonímia Sanumá tem, pelo menos, duas 
propriedades: urna é enfatizar conceitualmente a família nuclear a qual, em 
muitos outros aspectos, pouco se distingue da rede maior de parcntes que 
comp0em, desde a família extensa a própria comunidade mais abrangente; a 
outra é destacar o processo de fonna~o de linhagens em sua especificidade 
Sanumá, por meio da sel~ao de certos indivíduos cojos nomes sao 
combinados de maneira ampla e consistente com determinados termos de 
parentesco. 

O modo como o tenno tecnonímia é usado aqui difere da maneira mais 
freqüente como ele é conceitualizado na literatura antropológica, onde a 
utili:za~ao do nome de urna crian~a é a base para nomear apenas seus país. 
Nesse sentido, a tecnonímia Sanumá nao é das mais típicas, pois o uso do 
nome de urna crian~a ou adulto como referente estende-se a vários outros 
parentes além dos país. Note-se, porém, que embora os tios paternos sejam 
classificados com o pai e as tías maternas com a mae, primos paralelos com 
os irmaos e primas paralelas com as innas, filhos de irmaos com os 
próprios filhos e filhos de irmas com os genros e noras, a tecnonímia exclui 
completamente esses parentes classificatórios. Portanto, qualquer parente 
primário ou cónjuge pode, em princípio, ser identificado pelo nome de urna 
cri~ (ou adulto), acrescido do termo de parentesco apropriado ao elo que o 
liga a ela. Este é um aspecto importante quando se trata, entre outras coisas, 
de destacar a família nuclear. 
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Uma questáo de etiqueta 

Entre os Sanumá, pronunciar nomes pessoais diante de um estranho é 
considerado de extremo mau gosto, ofensivo para o portador do nome e para 
seos parentes mais próximos. A etiqueta manda, pois, nao pronunciar o 
secreto nome de outrem em vao. Mas, nem por isso, os Sanumá deixam de 
saber o nome ou nomes de cada um, sendo que esse conhecimento vai muito 
além daqueles com quem mantem relacOes íntimas ou diretas. Pessoas de 
aldeias distantes que nunca foram vistas sao muitas vezes conhecidas por 
seos nomes próprios ou sao alvo de especulacOes sobre como sao chamadas. 
Existe sempre urna curiosidade n:iexeriqueira a respeito dos nomes dos 
outros. 

Para nao ferir a etiqueta e, ao mesmo tempo, atender a necessidade de 
comunicacAo interpeswal, existem modos de referencia e de chamamento que 
fazem exatamente isso: evitam a divulgacao desnecessária de nomes próprios 
e servem como formas de apelacao. Dentre es ses modos esta o certas 
expressües usadas para chamar a atencoo de alguém como, por exemplo, 
a?a? ! , equivalente do nosso "psiu!" ou "oi!", termos de parentesco, por 
exemplo, nagai!, "filha! ", e circunlocucres que tem a aparencia de 
tecnonímicos, mas que nao podem ser confundidos com estes por serem 
combinacoos improvisadas, de ocasiao, que, provavelmente, nao se repetirao 
e que nunca s!o usadas como chamamento. 

Resumindo as fontes mais comuns de nomes pessoais, ternos: 
l. nomes adquiridos por meio de urna cacada ritual, prática conhecida 

dos Sanumá pela expressao "fazer o cóccix" (ver capítulo 8); 2. nomes 
baseados em características físicas ou de comportamento; 3. nomes 
inspirados em eventos, locais de .residencia ou de nascimento; 4. 
patronímicos, ou seja, nomes de sibs e/ou linhagens utilizados por alguns 
de seus membros de maneira algo semelhante a dos nossos sobrenomes; 5. 
tecnonímicos. 

Dentre os nomes próprios, há urna certa gradacilo em termos da 
intensidade do sigilo que os reveste. Os patronímicos parecem ser menos 
secretos que os nomes pessoais propriamente ditos, enquanto que os 
tecnonímicos sao os que envolvem o menor grau de segredo. Entre 
chamarem ou se ref erirem a alguém pelo no me próprio e usarem um 
tecnonímico, as pessoas preferem a segunda alternativa. Essa tendencia 
cresce quanto menor é a inlimidade que tem com o seu interlocutor. 
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Nao é falta de etiqueta pronunciar nomes de criancas. Mas, no 
momento em que se tomam adultas, os seos nomes pessoais passam a ser 
resguardados, deixando o espaco público, para entrarem definitivamente no 
domínio privado. Porém, há exc~Oes e sao elas que nos revelam mais 
claramente o sentido de conceitualizacAo que está embutido na prática da 
tecnonímia. Vejamos como se dá isso. 

Tecnonímia a la Sanumá 

Os nomes próprios utilizados como referentes na tecnonímia Sanumá 
podem ser combinados com vários termos de parentesco por consangüinidade 
e por afinidade: "pai/mile", "irmao mais velho"t•irma mais velha", "irmao 
mais novo"t•irma mais nova", "irma/irmao de sexo oposto", "filho/filha", 
"marido/esposa". Como já disse, nunca ocorre tecnonímia com termos de 
parentesco que indicam urna relacao mais distante do que estas. Os termos 
sao os mesmos da nomenclatura básica de parentesco, nao havendo, como, 
por exemplo, entre os Piaroa da Venezuela (Kaplan 1972), express0es 
especiais para esse propósito. 

Nem todos os Sanumá tem um tecnonímico. Tomando por base os 
critérios de freqüencia de uso, consistencia na utilizacao apenas como 
referencia e também como chamamento, reconh~o cerca de 100 casos de 
nomes tecnonímicos, de um total de aproximadamente 1.000 nomes 
próprios. Esses 100 casos envolvem 55 nomes que servem de referentes, dos 
quais 76% (42) s~o de borneos e 24% (13) 500 de mulheres. A ocorrencia de 
tecnonímia é bastante espalhada espacialmente: foi encontrada nas sete 
aldeias estudadas e em 40 dos 47 grupos domésticos conhecidos. , 

E muito comum selecionar nomes de criancas para combinac0es 
tecnonímicas, mas existem alguns casos de nomes de adultos utilii.ados para 
esse fim, isto é, pessoas que, já depois da infancia, tiveram seos nomes 
escolhidos como referentes. Naturalmente, essa preferencia por nomes de 
criancas está ligada ao fato de que, até a puberdade, eles sao livres de sigilo. 
Espera-se que, ao crescerem, essas enancas deixem de ser referentes 
tecnonímicos, por f orca desse sigilo de nomes. Porém, alguns tecnonímicos 
persistem, mesmo quando seos referentes se tomam adultos; ao invés de 
serem resguardados, seus nomes permanecem no domínio público. Urna vez 
apropriados definitivamente pela tecnonímia, eles passam nao mais a lhes 
pertencer, mas a seus parentes, que os utilizam como se fossem diacríticos. 
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Vejamos alguns c~s concretos de combina~oos tecnonímicas e sua 
magnitude com re~ aos parentes por elas abrangidos: 

Oima penoba 

"marido de Oima" 

Hewuliapia 

"pai de Hewulia" 

H ewulia poosa 

"innao mais novo 

de Hewuli" 

Algepfa 

"pai de Aige" 

Alge pibiita 

.. mae de Alge" 

Algepoosa 

"innao mais novo 

Sopai pibüaa 

•·mae de Sopai" 

Sopai pebala 

"innlio mais velho 

de Sopai" 

Sopaipoosa 

"innao mais 

novo de 

Sopai" 

Sopai p~zea 

"inni de Sopai" 

A disposi~o dcsses nomes indica a recorrencia e diversidade de seu uso. 
A freqüencia de tecnonímicos baseados numa dada categoria ~e parentesco 
depende, naturalmente, da existencia ou nao do número de parentes nessa 
categoria. Se, no futuro, a mae de AT ge ti ver outro filho, este 
provavelmentc será também chamado de Aige poosa; se ela tiver urna filha, 
esta talvez seja chamada de Aige pezea, independentemente de existirem 
outros nomes pessoais. Note-se, mais urna vez, que nunca ocorrem 
tecnonímicos contcndo termos que designara parentes secundários, como 
"tio", "sobrinho", "cunhado", etc. 

Examinando detalhadamente os casos em que ocorre tecnonímia, fica 
claro que ela nao é apenas mais um artificio engenhoso que ajuda a manter a 
ética de sigilo sobre o maior número possível de nomes pessoais. Ao 
contrário, seu papel, como já indiquei, vai muito além de urna simples 
camuflagcm onomástica. Como fonna de expressáo extremamente concisa, 
essa prática revela aspectos da trama social que, sem ela, nao seriam tao 
facilmente detectados. É mais um exemplo da capacidade que tcm urna 
socicdade de fazer um autocomentário utilizando como código um outro 
código. É o nao-dito do que é efetivamente dito. Alguns nomes se revelam 
para esconder outros nomes. Ao se revelarem esses nomes explícitos, 
desvela-se a perce~ao do potencial que um indivíduo tem para cumprir um 
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destino coletivo. Nesse processo, tAo complexo quanto sutil, ainda 
percebemos vários outros subprodutos da tecnonímia, quais sejam: 

1. Fomece um nome próprio adicional e menos secreto para aqueles 
indivíduos já nomeados ou clá um nome pessoal aos que aparentemente - e 
por alguma razao que continua obscura para mim - nao possuem qualquer 
outro nome. Claro, é imensamente difícil verificar a existencia ou nao de 
nomes próprios, se estes forem revestidos de sigilo extremo. Só posso dizer 
que, nesses casos (38 ou 69% dos 55 casos de nomes referentes aqui 
considerados) foram constantes as afinna~0es por parte de quem obtive os 
dados de que essas pessoas genuinamente nao tinham outros nomes próprios 
e eu mesma nunca ouvi qualquer referencia a eles. 

2. Contribuí para a acomoda~ao de pessoas que se acham separadas de 
seus parentes próximos por for~a de residirem em outra aldeia, geralmente, 
distante. Isto ocorre, principalmente, em situa~oos de refúgio, quando as 
pessoas silo f or~adas a abandonar suas aldeias devido a ataques de outros 
grupos e passam a viver com quem lhes clá asilo; é também o caso daqueles 
que se casam em outra aldeia, longe de sua própria comunidade. Em ambas 
as situa~0es, as pessoas assim isoladas dos seus parentes imcdiatos podem 
ver seu nome utilizado como referente para o tecnonímico do cónjuge ou de 
um filho, ou seja, alguém ligado diretamente ao novo local. Conh~o 11 
casos - cinco ho.mens e seis mulheres - de forasteiros desse tipo que 
passaram a integrar urna nova comunidade. Os termos de parentesco 
associados a seus nomes incluem tanto parentes consangüíneos como 
cónjuges. Oito desses imigrantes tem seus nomes combinados a tennos de 
parentesco que designam membros de suas famílias de procria~: "marido", 
"esposa", "filho", "filha". 

Esta é urna maneira em que a tecnonímia contribuí para facilitar a 
integ~ao de um imigrante em sua nova residencia. Urna outra é usar-se a 
combina~ilo contrária, ou seja, nao· o nome do imigrante como referente, 
mas o de um filho seu. Nesses casos, a combina~o tecnonímica contribui 
para essa integr~ao, nAo através do 9ome próprio do f orasteiro, mas pela via 
da sua rela~ao de parentesco com alguém da comunidade. Ternos, por 
exemplo, Koli pibi'na, "Mae· de Koli", tecnonímico da jovem órfil trazida 
como esposa por Lúcio (ver capítulo 3) de urna aldeia distante para morar 
entre estranhos na comunidade do marido, em Auaris. Extremamente tímida 
e insegura, essa mulher só com~ou a mostrar sinais de se sentir mais a 
vontade quando seu filho passou a ser conhecido pelo nome pessoal que lhe 
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foi estendido na fonna de tecnonímico. Ela passou a ser, virtualmente, urna 
extensao do filho pequeno e, portanto, um pouco mais de casa do que antes. 

3. Delimita conceitualmente a familia nuclear como Wlidade destacável 
da trama geral do parentesco. Selecionando os parentes primários e 
destacando-os pela singularidade do nome do referente, a tecnonímia declara a 
família nuclear urna entidad e conceitualmente reconhecida. Esta faceta da 
tecnonímia é particularmente interessante face a ausencia total de um tenno 
ou expressao que designe específicamente a familia nuclear. 

4. Lan~a um facho de luz sobre o intricado processo de cria~ao de 
. novos grupos agnáticos e suas seqüelas, as linhagens. O uso extensivo de 
tennos de parentesco com rela~ao aos nomes de certos borneos aponta de 
maneira clara para o potencial que a coletividade percebe num determinado 
indivíduo para se tornar epónimo de um grupo ainda por vir, mas que já dá 
sinais de poder formar-se. 

Família: o nascedouro da tecnonímia 

Já vimos no capítulo 1 que as aldeias Sanumá, geralmente, contem de 
30 a 50 habitantes. As casas, quase sempre retangulares, variam de tamanho-> 
desde as que tém apenas um compartimento as que se dividem em seis ou 
mais espa~os domésticos. Nas sete aldeias visitadas, o número médio de 
casas é de tres e de compartimentos, sete. Quase sempre existe nas aldeias 
um certo número de casas ou compartimentos temporariamente vazios por 
causa de viagens ou abandonados por quem já se mudou para outta casa ou 
outra aldcia. 

O compartimento doméstico é o domínio mais concentrado da familia, 
seja ela nuclear, poligínica ou extensa. Porém, o compartimento -
identificável pela fogueira e as vezes por paredes divisórias - nao 
corresponde literalmente as rela~0es familiares que existem em seu interior, 
nem exibe explicitamente os la~os entre famílias numa mesma casa 
comunal. Há familias aparentemente nucleares que ocupam compartimentos 
adjacentes, mas cuja intera~ao económica e social é tao grande que é 
francamente artificial atomizá-las desse modo. Mais apropriado nesses casos 
é considerá-las como urna única família extensa de tres gera~0es - país, 
filhos e netos - ou conjunta - irmAos geralmente de ambos os sexos com 
seus respectivos cónjuges e filhos. Para se perceber com mais clareza o 
porqué dessas transforma~oes na ocupar;ao do espa~o doméstico, é 
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fundamental conhecer os meandros por que tem passado o ciclo de 
desenvolvimento desses grupos familiares, como foi feito no capítulo 1. A 
dinamica de um grupo familiar faz-se ao longo de urna ttajetória que com~ 
coma fonna~o de um casal, qualquer que seja a sua idade (ver capítulo 4), 
passa pelo nascimento de filhos, pela morte dos pais da mulher, nos casos 
mais comuns de residencia matrilocal, por divórcios, mortes prematuras de 
país ou filhos, por acréscimo de esposas se o homem é poligínico, enfim, 
por toda urna série de eventos e vicissitudes que, a um só tempo, 

· caracterizam a história específica de cada família e assinalam marcos mais 
propriamente sociológicos comuns a todas elas . 

Em toda a trama de desenvolvimento de um dado grupo familiar, a 
famíiia nuclear é pouco ressaltada, urna vez que a énfase social recai nas 
rela~0es que se tecem dentro de um conjunto maior de parentes que vai 
muito além de pai, mae e filhos. Estao envolvidas aí pessoas de várias 
gcrar;0es e de graos diferentes de colateralidade. Um esposa, por exemplo, 
pode ser, ao mesmo tempo, a mae dos filhos de um homem e a sua prima 
cruzada, filha do irmao de sua mae ou da irma de seu pai. Em outras 
palavras, para se definir urna família nuclear, é necessário passar por 
parentes que nao sao primários nem do marido nem da mulher. Por outro 
angulo, o económico, na fase de servi~o-da-noiva, quando o genro presta 
servir;os para os sogros, é a f amília extensa que se delega a incumbencia de 
suprir o grupo doméstico com alimentos e outros bens. Quanto a educa~ao 
das crian~as. embora a principal responsabilidade esteja com o pai e a mAe, a 
rigor, todos os membros da família extensa contribuem ativamente para a 
cria~ao e socializ.ar;ao da prole nela nascida. Por tudo isso, como unidade 
externamente reconhecida, a família extensa tende a se impor aos núcleos 
que a compüem. 

A dilui~ao da família nuclear na teia maior de parentesco é refletida em 
negativo no fato de nao existir na língua Sanumá um tenno específico para 
ela. Dentro desse contexto, parecerla que a familia nuclear nao tem qualquer 
reconhecimento conceitual por parte dos Sanumá e, portanto, careceria de 
importancia como unidade social. Nao f ora a prática da tecnonímia, 
enfatiz.ando onomasticamente as relar;·0es restritas a família nuclear, talvez 
esta passasse totalmente em brancas nuvens. 

A pergunta que surge, entao, é por que a família nuclear é assinalada 
dessa maneira específica? A guisa de resposta, reporto-me a certas atitudes e 
expectativas de sogros e genros com rela~ao a residencia matrilocal já 
mencionadas em capítulos anteriores. Do ponto de vista dos primeiros, 
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aquele que casar com filha sua nunca mais abandonará a casa deles; se o 
fizer, será após rompimento explícito, declarado por um duelo físico entre 
sogra e genro. Como resultado, este irá embora sozinho, deixando mulher e 
filhos, se os ti ver, na casa materna. Mas, se ouvirmos os genros, eles 
contam outra coisa; afirmam veementemente que, Ulo logo terminar o 
período do servi~o-da-noiva- para eles nAo mais do que o tempo de ter dois 
filhos -, eles levam mulher e filhos para f ora da casa dos so gros, mo ficaráo 
morando com eles a vida inteira. 

O que acontece quase sempre é que há pouca oportunidade ou 
motiva~ao para um genro se mudar. Um fator de peso nessa decisno de ficar 
onde está é que o casamento se dá, de preferencia, dentro da mesma aJdeia, de 
modo que o rapaz nao precisa deixar seus parentes próximos para casar, basta 
mudar de casa. Existe aí urna feliz coincidencia de interesses por parte de 
sogros e genro. 

Mas nem scmpre é possível achar urna mulher casável e compatível na 
mesma comunidade. Nesses casos, que nao s~o poucos - quase 70% -, é 
preciso ir contra as preferencias de todos e o homem em busca de casamento 
tem que ir embora de sua aldeia. Se encontrar esposa longe, ele fica, 
geralmente, desligado de seus parentes, a nao ser através de visitas 
esporádicas. Com~ um período de acomoda~ a nova residencia, passando 
de estranho a integrante da nova aldeia num processo lento e quase sempre 
cheio de tensOes. Aos poucos, com o nascimento de filhos, eles vao sendo , 
reconhecidos como membros participantes da comunidade. E nesta fase que a 
tecnonímia contribuí para a integra~ao desse hornero e para a sua 
permanencia prolongada ou mesmo definitiva no novo loca1. Ligando-o ao 
nome de um filho, membro nato da comunidade, a tecnonímia é um recurso 
simples e eficiente que declara esse forasteiro parte integrante de urna família 
nuclear e, portanto, da coletividade como um todo. 

Por outro lado, a prática do servi~o-da-noiva, bastante conveniente para 
os pais da mulher, é motivo constante de descontentamento por parte do 
marido. Um homem que queira escapar a esse compromisso procura casar-se 
com urna mulher órfl ou divorciada se os pais desta forem separados ou se já 
tiverem a1gum genro residente. É comum um jovem de seus 15 anos casar 
com urna menina de sete ou menos; esses casamentos infantis seguem 
geralmente o canone Sanumá que tem na prima cruzada a esposa ideal. 
Durante os anos que antecedem a maturidade física da menina e a 
subseqüente consuma~ao do casamento, o rapaz. está abrigado a fazer o 
scrvi~o-da-noiva cuja dura~ao é proporciona) a idade da esposa: quanto mais 
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jovem ela for, mais prolongado ele será. Nao é, pois, de admirar que alguns 
rapazes se cansem de esperar e de trabalhar; fugindo a obriga~ ~ com os 
sogros, eles abandonam a casa destes, desistem da menina após o devido 
confronto físico com a sogra que sela a separa~o, para irem procurar outra 
parceira para quem nao será mais necessário prestar servi~o-da-noiva ou, se 
necessário, ao menos mais curto. 

Do ponto de vista dos pais do rapaz, a residencia matrilocal também é 
lamentada. V árias mulheres dizem que ter só filhos homens é desastroso, 
pois eles crescem e vao embora quando casam. Chegam a recorrer a 
tratamento xamanico quando seus filhos . nascem todos homens, noma 
tentativa de conceberem meninas também, pois a expectativa é que estas 
fiquem na casa dos pais dcpois de casadas. 

Ternos, pois, urna situa~ao em que os homens jovens, para casar, 
devem prender-se a seus afins, passando a ser um apendice destes. Numa 
afirma~ao de sua independencia, aguardam o número suficiente de filhos 
para, só enUlo, estal>elecer o seu próprio nicho doméstico; é quando, por 
fim, conseguem a almejada autonomía para ocuparem um compartimento 
separado dos sogros. Os mais afoitos vao mais Ionge quando procuram 
mulheres para quem nao necessitam prestar servi~os, conquistando o 
privilégio de se instalar de maneira independente na sua própria aJdeia ou em 
outra de sua escolha. 

Enquanto fase no ciclo de desenvolvimento dos grupos familiares, a 
família nuclear Sanumá concretiza-se nesses casos em que marido, mulher .e 
filhos sao os únicos ca-habitantes de um compartimento residencial. Mas 
essa existencia da família nuclear nao é plenamente reconhecida em tennos 
sociais, ficando camuflada por interesses engendrados nas relacOes entre afins 
e consangüíneos e até mesmo negada por aqueles que se beneficiam da 
permanencia contínua de genros sobo mesmo teto. Por outro lado, a busca 
de independencia doméstica por parte dos genros tende a real~ar a figura da 
família nuclear como grupo familiar nao só possível como desejável. 
Assim, é parte da diaJética dos interesses contraditórios entre sogros e genros 
- afins que solenemente se evitam e se complementam - que a família 
nuclear oscila entre ser e nao ser ou, ta1vez mais adequado, estar e nao estar. 

É nesse jogo dia1ético que a tecnonímia aparece como fator de 
media~ao, permitindo o reconhecimento da familia nuclear, senáo na prática 
de cada grupo doméstico, ao menos em termos de definicao conccituaJ e de 
alternativa possível. Pelos arranjos tecnonímicos, ela é destacada da rede 

219 



Nomes 

mais ampla de relacoos onde seus membros ficam imersos, ao menos 
temporariamente. 

Existe urna divisao bem clara na maneira como a tecnonímia toma o 
nome de um homem como base para nomear seus parentes. Família de 
orientacao e de procriacao nao se misturam: ou sao os consangüíneos 
primários que se prendem a seu nome ou sao os afins primários. Por 
exemplo: 

Manomaxi pibiita 

Manoma.xi poosa 

Manoma.xi pezea 

"Mie de Manomaxi .. 

"lnnio-mais-novo de Manomaxi" 

"Inni de Manomaxi" 

Embora Manomaxi seja casado e tenha filhos, sua mulher e prole nao sao 
incorporados a seu nome nesses arranjos tecnonímicos. Por sua vez, existem 
casos como este: 

Sulipfziba 

Suli pelea 

Suli piluba 

"Esposa de Suli" 

"Filha de Suli" 

"Filho de Suli" 

Embora Suli tenha pai, irmaos e ainda tinha mae depois de se casar e ser 
pai, estes nao sao designados por nomes tecnonímicos derivados do seu 
nome. Além disso, embora um de seus irmaos mais novos viva na mesma 
aldeia, ele nao é conhecido por algo como Suli poosa, mas pelo seu próprio 
nome. 

No caso de Manomaxi, seu casamento deu-se em condic0es especiais, 
pois sua aldeia - Kadimani - acolhera um grupo de mulheres refugiadas de 
outra aldeia distante. Quase todas elas acabaram casando com os homens de 
Kadimani e Manomaxi foi um deles. Portanto, f oi a mulhcr que se mudou 
para a casa do marido, vivendo ambos com a mae deste. A própria mae da 
m~a passou a ser urna das esposas de outro homem Kadimani (ver 
capítulos 2 e 4). Portanto, o foco de referencia nesse caso sao os próprios 
parentes do marido. Já com Suli, a situacao é inversa. Ele vive na aldeia da 
esposa, longe de sua própria. Homem já maduro, com filhos de outro 
casamento, decidiu procurar esposas mais jovens - duas irmas - e submeteu
se ao servico-da-noiva por elas. O uso da tecnonímia oeste caso aponta 
justamente para essa posicao, destacando-o enquanto marido e pai. 

Vejamos em diagrama como aparecem essas duas alternativas: 
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Figura 30: Tecnonímia e familia de orienta~ao e de 
procria~ao 

Tecnonímia e 
Familia M orientacoo 

A2 Al 

A3 A A4 A5 

Tecnonímia e 
Familia de procriacoo 

B 81 

82 81 

Ao enfatizar a familia nuclear, a tecnonímia desvela também urna outra 
dimensao da organizacao social Sanumá, que é o processo de surgimento de 
grupos agnáticos que podem transformar-se em linhagens (ver capítulo 2). 
Em sua forma mais embrionária, esses grupos agnáticos comecam a aparecer 
justamente na familia nuclear. Esta é como que urna condi~ao necessária, 
mas nao suficiente para que aqueles existam. A seguir, ten to mostrar como 
se dá a lig~no entre tecnonímia e linhagens. 

Tecnonímia e a linhagem anunciada 

Como vimos no capítulo 2, as linhagens, a exemplo do que ocorre 
com as familias, também passam por um ciclo de descnvolvimento que 
tanto pode fazer desabrochar um robusto grupo de parentes agnáticos que se 
perpetuam por algumas gera~oos, como pode desembocar na frustra~o do 
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seu desaparecimento logo aos primeiros sinais de vida. A guisa de recapitu
lacAo, de modo a imediatizar a relevancia desta discussAo sobre tecnonímia 
para a complexa problemática· das linhagens Sanumá, repito em suas linhas 
mais gerais esse processo de desenvolvimento já detalhado no capítulo 2. 

Todos os Sanumá, independentemente de sexo e idade, pertencem a um 
dos vários sibs ou etas identificados por nomes próprios, transmitidos por 
via paterna. Dentro de cada sib formam-se subdivisOes também nomeadas as 
quais se pertence igualmente através do pai. Mas, ao contrário dos sibs, nem 
todos os Sanumá pertencem a essas subdivisOes. Fatores como a morte do 
pai ou casamento fora da aldeia podem dispersar definitivamente um grupo 
de irmaos, agnaticamente relacionados, dispersao essa que pode se acentuar 
em gera~0es futuras, sem que nenhum dos irmaos tenha a oportunidade de 
estabelecer um novo grupo de descendentes localizados. Para tais pessoas, 
que se encontram muitas vezes na qualidade de maridos em aldeias que nao 
sao as suas, o sib é a única categoria de caráter unilinear a que pertencem. 
Se, no entanto, um homem consegue fixar-se numa comunidade, reter seos 
filhos homens e seus netos de modo a formar urna unidade agnaticamente 
coerente, esta unidade fica sendo reconhecida pelo nome desse homem - ou 
de um de seos filhos - que passa a ser o epónimo do novo grupo. Tal grupo 
passa entao a regulamentar o casamento de seus membros, a exemplo do que 
ocorre com os sibs, sendo entao observada urna exogamia bastante rigorosa. 
Essas unidades sao o que chamo de linhagens. 

Ao estudar o fenómeno da tecnonímia, dei-me con ta de certos indícios 
que podem esclarecer o processo de surgimento de urna nova linhagem. 
Sabe-se, por exemplo, que 76% dos nomes próprios usados em tecnonímia 
sao de borneos. Também se sabe que, apesar da etiqueta que encobre os 
nomes pessoais,, certos nomes sao como que pin~ados para se tomarem 
públicos. Isso ocorre quando eles se transformam em patronímicos, sob a 
forma do epónimo de urna linhagem, ou quando passam a ser a base para 
tecnonímicos. Nao me parece coincidencia serem os homens os portadores 
dos nomes com os quais se combina o maior número de termos de 
parentesco, isto é, tres ou mais, associando, assim, o referente a um amplo 
número de parentes primários que, com exc~ao da esposa, sao todos 
lineares: pai, mae, irmaos, filhos. É o que chamo de "tecnonímia 
extensiva". De um total de 55 referentes, estao sete casos bem definidos 
desse tipo de tecnonímia extensiva. Dentro do contexto das rela~Oes sociais 
onde ocorrem, eles ajudam a perceber o processo de segmenta~ao social. 
Desses sete casos, seis tem como termos de parentesco aqueles relativos a 

222 

Tecnonímia 

família de orientacAo (pai, mae, irmaos) e um - o caso de Suli - a família de 
procria~o (esposa, filho, filha)~ Quatro dos referentes eram crian~s e tres já 
adultos na época da pesquisa. Vejamos quem sAo eles e que lugar ocupam no 
seu contexto social. 

lndivíduo Nome Termos di! parentesco 

A lxinabi'ma mie, pai, innio mais velho, inni 
B Sopai mie, innio mais velho, innio mais 

novo,inni 

e Áige mie, pai, innio mais novo (2 vei.es) 
D Manomaxi mie, i.nnio mais novo, inni 
E Ok.obüiili mie, pai. inni 
F Pala/o mie, pai, innio mais novo 
G Suii esposa, filha, filho 

Destes sete, apenas De G sao pais de família. B, ainda adolescente, 
estava comprometido para casar com urna menina ainda na infancia. Cinco 
deles - ·A, B, De F - pertencem a grupos de irmaos uterinos. filhos dos 
casamentos poligínÍcos de seus respectivos pais. Assim, embora dois ou 
mais grupos de meios-irmaos partilhem .os mesmos patronímicos, por terem 
o pai em comum, o fato de terem maes diferentes distingue-os entre si. O 
diagrama da página seguinte ilustra esse tipo de situacAo. 

Este é um dos mecanismos de segmenta~ao que pode concretizar-se 
com a separa~ao residencial de cada grupo de irmaos uterinos. De fato, isso 
já ocorreu com B na comunidade de Mosonawa e, até 1970, estava ocorrendo 
com D em Kadimani. Assim, um dos irmaos, geralmente, mas nem sempre 
o mais velho, é tomado como ponto de referencia para a unidade do novo 
grupo, que se toma gradativamente independente do resto dos parentes. Essa 
segmentacAo só se dá depois da morte do pai. 

No caso de C, o referente. um menino que em 1974 tinha seus dez 
anos, é o filho mais velho que sobreviveu depois de vários outros haverem 
nascido antes dele e morrido na inrancia. Pertence a um grupo agnático do 
sib óka dibi', sem afilia~ao de linhagem. O pai é o mais velho .de dois 
irmaos que ocupam compartimentos separados numa mesma casa em 
Mosonawa. Toda a família nuclear desse menino é referida a ele por meio de 
tecnonímicos, destacando-se, assim, das outras familias locais. 
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Figura 31: Grupos de irmios uterinos 

Grupo de irmaos uterinos 

'-~ 
GRUPO UTERINO (a ) 

+ 

V 
GRUPO UTERINO (b) GRUPO UTERINO (e) 

O último caso, o referente, G, é um hornero maduro que reside na 
comunidade das suas mulheres mais novas, em Mamugula. Dos sete casos, 
este é o único em que os termos de parentesco ligados ao nome do referente 
se referem a sua família de procria~Ao. A enfase recai no seu status de pai, 
~igando-o a descendentes, ao contrário dos outros, que estáo voltados para a 
gera~ anterior. 

Mesmo com esses poucos dados e reconhecendo-lhe a sua exigüidade; 
ouso analisá-los naquilo em que eles ajudam a desvendar o ciclo de 
desenvolvimento das linhagens. Para um fenómeno como este, que pertence, 
essencialmente, a urna diacronia mais longa que a capacidade de observa~o , 
direta do pesquisador, toda e qualquer evidencia sincrónica é bem-vinda. E o 
caso da tecnonímia. 

Os sete casos de tecnonímia extensiva descritos acima parecem indicar 
a disposi~ao dos Sanumá em reconhecer a potencialidade de determinado 
grupo de parentes para se transformar em algo mais consistente e duradouro. 
Esse reconhecimento vem, principalmente, através de um nome comum, o 
patronímico, e da proibi~Ao de casamentos em seu interior. Ou seja, tudo 
indica que urna linhagem em processo de forma~ao pode ser reconhecida ou, 
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talvez mais acuradamente, pressentida de tal modo que, como por 
antecip~ao, é destacado um nome pessoal dentre os seus membros, despido 
de sigilo, transformado em base coletiva de tecnonímicos para, mais tarde, 
se realizar seu potencial e se tornar patronímico de futura linhagem. Na 
verdade, os Sanumá, já no final dos anos 60, referiam-se aos parentes 
imediatos de Sopai (B) como Sopai di'bi, "os Sopai", utilizando a mesma 
fórmula que é aplicada a linhagens já estabelecidas, como, por exemplo, 
kadimani di'bi, "Os Kadimani". 

As pessoas cujos nomes sao assim utilizados seriam, desse modo, 
escolhidas como epónimos, mesmo antes de poderem demonstrar qualquer 
inclina~o para lideran~, e é preciso haver lideran~ para que urna linhagem 
se forme e cre~a. É como se a concretiza~o do processo nAo fosse em si 
mesma necessária para estabelecer o fato, ou melhor dizendo, a expectativa, 
de que um novo grupo agnático e, quem sabe, urna linhagem plena está em 
vias de emergir. É o prenúncio de urna linhagem, como se fosse anunciada 
antes de nascer. 

Se .tal interpreta~ao for razoável, isto significa que os Sanumá, eles 
próprios, dao destaque a esse processo de f orma~ao de linhagens, 
reconhecendo-o como fenómeno suficientemente importante para merecer 
urna conceitualiza~ao onomástica. Se o hornero cujo nome pessoal é 
utilizado em tecnonímia extensiva nao chega a pre.encher o seu potencial de 
fundador de urna linhagem nova, isso é um fato contingente e nAo chega a 
alterar a mensagem contida nesse meio comunicador que é a tecnonímia. O 
que importa, isso sim, é que ele representa urna expectativa e urna 
oportunidade para exprimir aquilo que já existe conceitualmente, muito 
embora essa conceitualiza~ao nao seja imediatamente reconhecível para um 
nAo-Sanumá; basta apenas ·pór em prática o potencial apontado pela 
tecnonímia. Como a atualiza~ao dessa expectativa nao é automática e geral 
para todos os Sanumá, o uso extensivo da tecnonímia parece operar coino 
um lembrete de que pode nao ser agora, mas, mais cedo ou mais tarde, urna 
nova linhagem virá. 

Diria mais: que a tecnonímia enfatiza conceitualmente a família nuclear 
justamente por ser ela o germe, o ponto de partida na f orma~ao de grupos 
agnáticos e, eventualmente, de linhagens. Nos casos em que o referente é pai 
de família e os termos de parentesco sao os de sua família de procri~ao, a 
correla~ao entre família nuclear e potencialidade de nova linhagem é 
especialmente evidente. Se houver continuidade no tempo e no esp~o. esse 
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homem - Suli, por exemplo - terá grandes chances de passar de pai de 
família a epónimo de linhagem. 

onde a tecnonímia é extensiva na utili~ao de tennos para a família de 
orien~. também é enfatiz.ado o fato de que a família nuclear do referente é 
conceitualmente destacada das demais, porém, vista aqui de um outro 
angulo. Ela é especialmente estratégica nos casos de grupos de irmaos 
uterinos que partilham um mesmo pai com outtos grupos de irmaos 
uterinos. Quando urna linhagem já existe em toda sua plenitude com vários 
ramos colaterais, como é kadimani, por exemplo, o primeiro passo para a 
cria~ao de urna nova linhagem dissidente é definir os seus membros, e é 
precisamente a tecnonímia extensiva que opera essa defini~ao. Ao focalizar 
um indivíduo-chave, ela concentra a aten~ao no grupo de irmaos que tem na 
mae comum o seu elemento exclusivo e identificador. 

Assim, em situa~Oes de poliginia, como nos casos B, De E, em que o 
pai e os filhos mais velhos, isto é, aqueles gerados pela primeira esposa, 
mantera a identidade da linhagem que tem suas origens em gera~Oes 
passadas, os filhos mais novos, nascidos de outtas esposas do pai, tendem a 
buscar urna nova identidade de linhagem, num processo de segmenta~o que 
pode levar tanto a forma~ao de novos grupos quanto a perda da afilia~aó 
original. Nos capítulos 2 e 3, esse tema foi tratado exaustivamente. Como 
vimos lá, a linhagem kadimani é o exemplo mais completo desse processo 
de segmenta~ao. 

Quando urna nova linhagem surge por meio desse mecanismo de cisao, 
muitas vezes, ela reconhece como o seu primeiro ancestral comum nao o 
fundador propriamente dito, mas o pai deste. Dessa maneira, todos os innaos 
uterinos desse fundador ficam incluídos no novo grupo, aumentando, assim, 
as chances de continuidade dessa linhagem nascente. Nesse complexo 
processo de subdivisóes dentro de subdivisóes, a tecnonímia parece operar 
como urna espécie de agente catalisador que compre a promessa de cria~o de 
novos grupos agnáticos distintos, antecipando o momento da cisao que já se 
vislumbra. 

Se tomarmos todas as maneiras como é usada a tecnorlímia pelos 
Sanumá, desde a inco~ao de forasteiros a novas comunidades, passando 
pela conceitualiza~ao da família nuclear, até a anuncia~áo de novas 
linhagens, percebemos que admirável instrumento ela é nas maos dos 
Sanumá que, com material tao reduzido, conseguem expressar tantas idéias 
ao mesmo tempo. É como se usassem a sua tecnonímia como um canal 
ultra-sensível de comunica~o, canal esse com a capacidade de produzir várias 
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mensagens simultaneamente. É um mecanismo altamente económico e 
elegante capaz de emitir conceitos semos explicitar, nlo dizer dizendo, usar 
o sigilo para divulga~áo, compondo um vasto campo de conceitua~áo que 
propicia jogar-se com um grande número de combina~ e permutw;Oes 
como se fossem comentários sobre a sua própria ordem social. 
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Nome Para Que Te Quero 

Se numa sociedade de mais de 130 milhües de pessoas como é o Brasil, 
com urna diversidade astronómica de combina~oos de nomes pessoais, 
reunindo vários conjuntos de nomes de batismo, sobrenomes, apelidos, etc., 
ainda se encontram homónimos que as vezes ficam enredados em confus0es, 
mal-entendidos burocráticos e talvez desconfortos existenciais e crises de 
identidade, numa sociedade de pequena escala como é a Sanumá, com um 
elenco de possibilidades onomásticas menor em quantidade, senao em 
pr~o, a ocorrencia repetida do mesmo nome peswal é algo que acontece , 
com freqüencia. E grande o número de homónimos, tanto entre borneos 
como entre mulheres. O que quero discutir aqui é como os Sanumá resolvem 
o problema da redundancia dos nomes de modo a identificar indivíduos 
unitariamente; de que recursos lan~am mao para separar xarás quando é 
preciso, quais as fontes de coincidencia dos mesmos nomes dados a pessoas 
diferentes, qual a importancia dos nomes para a identifica~ao de urna pessoa 
e para a defini~ao do ser Sanumá. 

Como urna parte integrante da importancia dos nomes, o sigilo que os 
envolve, por contraditório que possa parecer, revela mais do que um pregao 
em pra~a pública. Justamente por serem, em condi~tks normais, preservados 
do domínio público, os nomes das pessoas, quando desvelados de maneira 
proposital e sistemática, enchem-se de significado social e simbólico e 
denunciam facetas do pensar Sanumá que de outro modo poderiam passar em 
branco. Os nomes sao, entre outras coisas, bons nao exatamente para 
chamar, mas para conceitualizar, como vimos no capítulo anterior. Aquelas 
pessoas cujos nomes perdem muito do sigilo sao eleitas como epónimos de 
grupos sociais que se fazem anunciar por seu potencial captado nao apenas 
em termos de fatores sociológicos - número de parentes agnáticos eco
residencia desses parentes - mas também na personalidade daquele que 
emprestará seu nome ao grupo que se forma. A perda do sigilo de nome é, 
portanto, o prenúncio de emergencia de algum novo grupo agnático. Se esse 
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potencial ir~ realizar-se ou nao é outro problema e, como vimos nos 
capítulos 2 e 3, independente do destino de nomes pessoais específicos. 

Este capítulo tem por objetivo saber também o lugar do nome na vida 
de urna pessoa e o lugar da pessoa na trama social. 

Do sigilo dos nomes 

Sao dois os principais tipos de nomes que os Sanumá usam para os 
seres humanos: nomes pessoais e patronímicos. Ambos entram na 
composi~ao que se faz necessária quando se quer contornar as redundancias 
produzidas pela homonímia. Os patronímicos sao nomes coletivos de sibs e 
de Iinhagens aplicados a seus membros. A maioria destes possui ambos -
nome pessoal e patronímico -, mas algumas pessoas parecem ter apenas o 
patronímico que, nesses casos, se toma individualizado. Por exemplo, havia 
um menino do sib sadali residente na comunidade de Mosonawa para quem 
nunca ouvi qualquer outro nome, nem de referencia nem de chamamento, que 
llOO fosse Sadali. Se ele tem outro nome, é tao secreto que, por 27 meses, 
nunca me foi revelado. 

Mas, nem por serem coletivizados, os patronímicos sao totalmente 
livres de sigilo. É necessário passar algum tempo entre os Sanumá para 
esses nomes coletivos serem revelados e mais tempo para que eles sejam 
pronunciados mais ou menos a vontade. 

Ao contrário de outros subgrupos Yanomami (Barker 1953, Biocca 
1971, Chagnon 1968, Albert 1985), nao há nenhum tabu especial com 
rela~ao aos nomes dos mortos. Estes sao tratados do mesmo modo que os 
nomes dos vivos, o que toma a coleta de material genealógico bem mais 
fácil do que, por exemplo, entre os Y anomam(), segundo relato de Chagnon 
(1968). Sempre que eu pronunciava o nome de um parente próximo de 
alguém, a reacno era de indiferen~a. surpresa divertida ou embara~o, mas .. 
nunca indignacno ou fúria. As vezes, quando se tomava claro que eu sabia o 
nome de alguém, sendo esse conhecimento inesperado para os meus 
interlocutores, o fato provocava sussurros e risadas, especialmente por parte 
de mocinhas, quando estavam em grupo. Nunca me confrontei com qualquer 
tipo de r~oo violenta ante a revela~oo de que eu conhecia nomes pessoais. 
No entanto, sempre tive o cuidado de manter silencio sobre isso em 
contextos que pudessem gerar constrangimentos. 

229 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



No mes 

I 

Tal vez a situa~ao mais embara~sa seja aquela em que urna pessoa ·se 
ve na contingencia de dizer o seu próprio nome. Em duas ocasitks 
diferentes, quando Ken e eu participávamos de conversas com dois ou tres 
Sanumá, ocorreu de serem mencionados os nomes de certos animais. Em 
cada urna das vezes, havia um homem cujo nome era identico ou muito 
semelhante ao do animal em questao; em cada caso, ele pediu a urna terceira 
pessoa para nos dizer que nome era esse, embora fosse ele que estivesse se 
dirigindo a nós na conversa. Nessa altura, já sabíamos os nomes desses 
homens e pudemos captar o significado da sua relutancia e do malabarismo 
que tiveram de fazer para se saírem do constrangimento. Mas nao foi sem 
olhares matreiros e meios sorrisos que o conseguiram. 

Geralmente, os Sanumá nao admitem explicitamente que baja esse 
sigilo de nomes. Ai>enas urna vez foi-nos dada urna explica~ao para ele. 
Disse-nos Jorge, da comunidade de Mosonawa, que se o nome de urna 
pessoa chegar aos ouvidos de um inimigo, este pode pronunciá-lo com más 
inten~Oes, o que poderá acarretar em danos para o cérebro da vítima, 
matando-a. Essa interpreta~ao é reminiscente da que o lingüista Ernesto 
Migliazza relata: entre os Yanam do rio Uraricaá, quando alguém fica 
sabendo o nome pessoal de outrem, pode dá-lo a um xama que o utiliza para 
praticar feiti~aria contra o dono do nome (Migliazza 1964). 

Considerando que, apesar das inten~s de sigilo, praticamente todos 
sabem os nomes de todos os outros num raio de vários quilómetros, 
cobrindo urna boa quantidade de aldeias, é de presumir que esconder nomes 
pessoais de inimigos nao seja tarefa muito fácil. Entretanto, nunca ouvi 
dizer que alguém tenha morrido dessa causa. É como se as pessoas 
acreditassem vagamente nessa possibilidade sem a levarem muito a sério. 
Considerando também o papel que os nomes pessoais desempenham no 
contexto da conceitualiza~ao social, seria muito pouco prático quebrar o 
sigilo para alguns ef eitos e, ao mesmo tempo, man te-lo para outros. De 
fato, a maior parte das vezes, o segredo de nomes é negado, embora essa 
nega~o caia constantemente em contradi~o pela prática do sigilo. Passa a 
ser um complicado jogo de esconde-esconde, encobrindo-se e desvelando-se o 
esconderijo, conforme as prioridades e conveniencias tanto pessoais como 
coletivas. As pessoas insistem em afirmar que, nos casos em que os nomes 
nao.sao de maneira nenhuma revelados, é porque eles realmente nao existem. 
Numa dada ocasiao, perguntei: "como é o nome dela?", referindo-me a irma 
da minha interlocutora. Sua resposta foi, simplesmente, "nao tem nome", 
hi.lo maigite. Tentei enfrentar de cara o problema e perguntei a queima-roupa 
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por que ela tinha medo ou vergonha (em Sanwná, a mesma palavra, gili) de 
pronunciar o nome da inna. Respondeu-me que nao era isso, nem medo nem 
vergonha, é que a irma nao tinha mesmo nome; se tivesse, ela me diria. 
Devo acrescentar que isso aconteceu depois de urna longa convivencia com 
essa mulher, minha informante mais assídua na aldeia de Kadimani, sempre 
disposta e amiga, paciente e com um ótimo relacionamento comigo. Mas 
·nao houve jeito, fiquei sem saber o tal nome ... se é que o há. 

O sigilo dos nomes Sanumá parece ser, no fundo, urna questilo de 
etiqueta. Embora possa estar fundado em eren~ como o poder maléfico dos 
xamas, ele opera no cotidiano como um indicador de respeito, deferencia e 
considera~ao pelos demais seres humanos, isto é, Sanumá. É interessante 
observar, por exemplo, o tratamento que os Sanumá dao aos brancos que 
eles passam a conhecer bem, como missionários e antropólogos. Ao 
contrário do que fazem com seus proprios companheiros, apregoam nossos 
nomcs em alto e bom som, a qualquer hora, em qualquer situa~ao. Meu 
n~me, transformado em xida, era repetido minutos a fío, principalmente por 
cnan~as, até, finalmente, eu lhes dar aten~ao. Já i:neu nome alternativo, um 
tecnonímico -Keni a piziba, "Mulher-de-Ken" - era preferido pelas pessoas 
mais velhas que o pronunciavam sem qualquer af eta~o. 

Por ser um sinal de respeito e boas maneiras, o sigilo, quando 
quebrado, pode revelar muito dos animos das pessoas em inter~ao. Por 
exemplo, é muito comum ouvir crian~as gritar o nome de outras quando se 
zangam entre si. Numa tarde de calmaría em Auaris, durante aquelas horas 
~ortas em que quase todos estao ocupados na r~, na ca~a ou o que seja e 
f1cam apenas urnas poucas crian~as aos cuidados de outras maiores, duas 
meninas pré-púberes passavam o tempo em nossa casa vendo fotografías. 
Por alguma razao que me escapou, acabaram brigando urna com a outra. A 
irrita~o que geraram foi aliviada pela repetí~ continua que cada urna fazia 
do nome qa outra ali, sob os nossos olhos. Era como se a nossa presen~a 
fosse o estopim que transformasse em ofensa um ato talvez inócuo se 
praticado a sós. O tom de voz era semelhante ao que ternos quando atacamos 
verbalmente alguém com um "sua chata!" ou "sua besta!". 

De outra feita, outras duas meninas, também pré-adolescentes, perse
guiam-se pela aldeia, obviamente 7.a11gadas urna com a outra, e, ao passarem 
por nossa casa, cada urna gritava insistentemente o nome pessoal do pai da 
outra Se eu nao conhecesse os nomes e os país, teria achado que elas se ati
ravam palavroes. Ofendiam-se mutuamente com o velho recurso de "chamar 
nomes", nesse caso, literalmente. Embora elas nao me vissem dentro de 
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casa, era óbvio que sua inten~ao era serem ouvidas por nós, os f orasteiros. O 
que aconteceria se um adulto local as tivesse ouvido, eu nio sei. 

Com exc~ao de crian~s, a quebrada etiqueta de nomes raramente 
acontece. lsso ficou muito claro para mim, em 1974, gra~as a 
insensibilidade de urna das missionárias da MEV A que entlo vivia em 
Auaris. Na sua prática diária de administrar remédios aos índios, ela nao se 
furtava a gritar em altos brados os nomes pessoais de todos, fossem eles 
jovens, velhos, crian~s, homens ou mulheres, chamando-os a farmácia para 
que, como noma linha de montagem, se enfileirassem para receber a 
colherada de xarope, o comprimido ou a inj~ao. Um dia, ouvindo seus 
gritos de "Pokaima!" (o nome de um homem já avo), comentei com os 
Sanumá reunidos na casa onde eu me hospedava, a uns cem metros da 
farmácia, se era correto gritar os nomes dos outros daquela maneira, como 
grito atravessando a aldeia inteira. Divertidos a princípio com a minha 
preocupa~ao, meus vizinhos confirmaram que é de muito mau tom 
pronunciar o nome de adultos, pior ainda, aos berros. Só as crian~as podem 
ser chamadas por seus nomes tao livremente, mas quando crescem, seus 
nomes passam a ser resguardados. A missionária nao devia fazer aquilo, mas 
eles nao reclamavam por medo ( ou vergonha). Acabei eu falando com ela e 
expliquei a situa~o. Depois de muita relutancia e de confinnar com um 
Sanumá se era mesmo errado o que vinha fazendo, ela concordou em mudar 
sua técnica de chamamento, embora reclamando de que nao tinha tempo (?!) 
para chamar um por um de casa em casa. 

Um dos argumentos da missionária para justificar seu hábito 
chamatório foi de que os Sanumá sabiam que ela sabia os seos nomes. E 
esse é um ponto importante para se compreender o fenómeno do seu sigilo 
de nomes. Nao se faz obj~ao ao conhecimento em si, mas ao uso que se 
possa fazer desse conhecimento. Naturalmente, em comunidades tao 
pequenas e socialmente tao próximas, é virtualmente impossível nao se 
saber os nomes de todos os Sanumá numa dada regiao. Mas, o que deve ser 
respeitado é o fato de que o uso desse conhecimento deve ser limitado a 
contextos muito restritos. Numa roda de conversa em que todos se conhecem 
bem, é comum fazer-se referencia a pessoas ausentes utilizando seus nomes 
próprios, mas sem que esteja presente nenhum de seos parentes próximos. 

Os nomes pessoais nao sao, portanto, usados como vocativos, ex
cluindo-se os das crian~s. E mesmo entre estas, como acabamos de ver, há 
urna ambivalencia quanto ao status do nome pessoal usado em chamamento; 
nonnalmente, como vimos no capítulo 6, os nomes de crian~s prestam-se a 
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identificar nao somente os seos portadores, mas os seus parentes primários 
na f onna de tecnonímicos; em sua fonna perversa, eles transformam-se em 
"xingamento". Sendo assim, de que serve ter um nome? 

Entre o privado e o público 

Além de servirem como diacríticos a grupos agnáticos do tipo 
linhagem (ver capítulo 2), os nomes pessoais identificam comunidades e, é 
claro, marcam, mesmo em sua forma silenciosa, ·a in4jvidualidade das 
pessoas. Mas, por haver repeti~ao de nomes próprios, essa individualidade 
requer urna opera~ao combinatória um pouco mrus complexa do que a 
simples presen~a de um nome unitário. Já vimos no capítulo anterior como 
os nomes pessoais surgem como sinalizadores de grupos agnáticos. No 
próximo capítulo veremos como as pessoas ganham seos nomes próprios. 
Aqui, fa~o apenas um breve resumo daquilo em que consistem esses 
patronímicos e nomes pessoais, de modo a tomar inteligível o assunto da 
individualiza~ao. Antes, porém, vejamos como os nomes próprios se 
estendem as comunidades. 

Estas sao identificadas pelo nome da linhagem de seos líderes, de modo 
que todos os habitantes de urna aldeia, quer perten~am ou nao a essa 
linhagem, podem ser vistos por gente de fora como membros dessa 
comunidade, independentemente de considera~ de descendencia ou fil~. 
Por exemplo, todas as pessoas que vivem na comunidade de Kadimani sao 
chamadas kadimani dibr. Isso cria urna certa ambigüidade, pois tanto os 
membros da linhagem kadimani dibf como os outros, tais como seos afins 
lwima drbr, sao agrupados sob um mesmo nome coletivo. , 

E a linhagem que dá nome a comunidade e nao o contrário, como 
mostra, de novo, o exemplo de Kadimani. Antes de se ramificar por várias 
aldeias, a linhagem kadimani dibi estava localizada a poucos quilómetros a 
sudeste do sítio que ocupava em 1970. Naquele tempo, a comunidade já era 
conhecida como Kadimani, embora fosse outra a composi~ao de seus 
membros nao-kadimani. Uns cinco ou seis anos mais tarde, após a se~ao 
de dois ou tres segmentos dessa linhagem, a comunidade onde reside o seu 
ramo principal ainda era chamada Kadimani, mesmo vivendo em outra 
localidade. 

Sendo que a linhagem e a comunidade rem a mesma denomina~, seria 
possível pensar que o fator distintivo de xarás fosse a comunidade onde 
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residem. Mas, os casos concretos indicam que nao é assim. Na comunidade, 
de Mamugula, por exemplo, o líder do segmento local da linhagem 
kadimani di'bi' chama-se Paso. Em outra aldeia, um oútro homem também 
tem esse nome e, como o primeiro, pertence ao sib higadili di'bi'. Quando se 
~uer referir ao primeiro, diz-se kadimani a Paso e nao Mamugula a Paso, 
1sto é, fala-se de linhagem e nao de comunidade. 

Esse intricado jogo de nomes pessoais, patronímicos e topónimos 
naturalmente nao me foi revelado de imediato. Lembro-me que, logo no 
início da pesquisa de campo, ciente do sigilo de nomes entre os Y anomami, 
i~genuamente comecei a perguntar sobre nomes de aldeias, achando que 
p1sava em terreno neutro. Nada disso. Esbarrei ~fll silencios, reticencias, 
evasOes, olhares desconcertados e muito poucas respostas transparentes. Por 
que tanto mistério em tomo do que me parecía quase urna banalidade, um 
mero nome de lugar? Só depois que comecei a entender o papel dos nomes 
pessoais na dinamica dos grupos de descendencia é que percebi a razao do 
sigilo que também cobre os nomes das comunidades. É que por trás da 
aparente impessoalidade de urna designa~ao espacial está o nome de urna 
pessoa que já viveu ou ainda vive. A saída desses nomes pessoais do 
domínio privado para o público nao é feita sem reservas e alguém 
totalmente estranho terá que esperar até ganhar um mínimo de familiaridade 
para ouvi-los ditos a vontade. 

O caráter ambíguo da identifica~ao de residentes através do nome da 
comunidade é urna conseqüencia da constante intera~o desses dois princípios 
que. sao onipresentes na organiza~ao Sanumá: descendencia e residencia. 
Quando eles coincidem, como no caso dos membros da linhagem lalawa 
dwr, ~ue vivem. tod?s na comunidade de Lalawa, nao há ambigüidade, pois· 
essa hnhagem 1nte1ra concentra-se numa única aldeia. Mas, no caso dos 
kadimani di'bi, espalhados como estao por várias aldeias, faz-se necessário 
especificar de qual ramo está-se falando. O mesmo ocorre com os outros 
moradores que nao pertencem a linhagem que dá nome a comunidade. Para se 
saber a que koima di'bi" alguém se refere, é preciso dizer se sao os koima di'bi" 
de Kadimani ou de Lalawa, por exemplo. Pode-se dizer que urna pessoa é 
kadimani de koima, "um koima de Kadimani ", eliminando-se a um só 
tempo duas possibilidades: de esse homem ser um membro da linhagem 
kadimani dwi e um residente da comunidade de Lalawa 

Essa ambigüidade na combi~ao de nomes de aldeias com nomes de 
grupos ou categorías de descendencia também pode ser resolvida nos casos 
em que existem topónimos para as aldeias. Algumas destas recebem nomes 
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que sao socialmente neutros e advem de algum tra~o geográfico que 
caracteriza o local, como, por exemplo, o igarapé kisüiabiu, que dá nome ao 
sítio, kisinabi dulía, e a aldeiá que lhe ficava adjacente, Lalawa. Mas, quando 
a comunidade se mudou para outro lugar, por exemplo, ka/cu dulía, 
permaneceu o nome Lalawa, sem que um novo topónimo lhe fosse 
acrescentado. Na sua fase em kísinabi dulía. os habitantes de Lalawa eram 
também conhecidos como kisinabidili di"bi. Como este existem outros 
exemplos de toponímicos coletivizados, mas, que eu saiba, essa prática nAo 
é universal entre os Sanumá. 

Tudo isso deixa claro que a identifica~ao de pessoas específicas nao se 
dá automaticamente pelo simples enunciado de um nome proprio. Um 
mesmo nome pode ser dado a várias pessoas de sexos, comunidades e até de 
sibs diferentes. Os patronímicos que advem de nomes de sibs, conforme 
descrito no capítulo 2, parecem ter urna etimología diferente da dos 
patronímicos de linhagens. Enquanto os primeiros sao considerados "meros 
nomes", hilo bio, os segundos sao sempre nomes de pessoas que foram 
chaves· na forma~ao do grupo agnático. Tecnonímicos nunca passam a 
patronímicos - nao há nenhuma linhagem chamada ''os Pais de Fulano" -
nem, obviamente, nomes femininos. Dos nove nomes de linhagens para os 
quais obti ve urna expli~o semantica, cinco foram dados a seus fundadores 
quando já adultos e quatro enquanto ainda cri~as. No caso de o fundador 
possuir mais de um nome pessoal, somente um destes é utilizado para 
identificar a nova linhagem. 

Ao contrário dos nomes pessoais, que nao sao prerrogativa de um 
único indivíduo, os patronímicos, tanto de linhagem como de sib, nunca se 
repetem, ao contrário, por exemplo, do que acorre entre os Xavante 
(Maybury-Lewis 1967). Nao há duas unidades sociais - sib ou linhagem e, 
em conseqüencia, comunidade - com o mesmo nome. Grupos e categorias 
de descendencia e residencia ficam, assim, "individualizados" por nomes 
distintos, ao contrário dos indivíduos que, pela repeti~ao dos nomes 
pessoais, perdem-se em ambigüidades onomásticas. Enquanto entidades 
coletivas, os sibs, as linhagens e as comunidades congregam urna 
pluralidade de indivíduos, operando como seos classificadores, justamente 
porque os nomes coletivos nao se repetem. Assim, a nível interno, os 
nomes coletivos estendem-se de maneira uniforme, abrangendo um bom 
número de pessoas indiferenciadamente; mas, a nível externo, eles separrun 
cada entidade; quando sibs . ou linhagens sao contrastados entre si, eles 
mantem sua individualidade e, portanto, nao há ambigüidade ou confusao 
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entre eles. Essa individualidade do coletivo é, como veremos, um elemento 
central na identifica~ de pessoas homónimas. 

Quemé quem 

Fica claro, entao, que a identificacao de pessoas específicas nao se dá 
automaticamente apenas pelos nomes pessoais que, como já vimos, podem 
repetir-se em muitos indivíduos. Há várias maneiras possíveis de se chegar a 
urna identificacao unitária. Por exemplo, urna pessoa pode referir-se a outra 
utilizando outros nomes pessoais que ela possa ter, urna alternativa bastante 
adequada, pois a possibilidade de haver dois indivíduos com o mesmo 
conjunto de nomes é muito remota (ao contrário, por exemplo, dos Timbira, 
onde a transmissao de no mes de urna geracao para outra é fe ita em blocos, 
quando o <loador passa todos os nomes para o receptor; ver Melatti 1976) . 
. Também é possível lan~ar-se mao de arranjos tecnonímicos mais ou menos 
improvisados, utilizando o nome pessoal de algum parente primário e o 
termo de parentesco correspondente, mesmo que a combina~ao resultante nao 
seja um no~e pessoal reconhecido como tal, mas apenas um artificio de 
referencia. E comum, igualmente, o uso de circunlóquios que identificam 
determinadas pessoas, como um certo feito incomum - um duelo. por 
exemplo -. um acontecimento recente como urna cacada excepcional, ou 
algum traco físico - "aquele de olhos claros"-, de personalidade - "aquele 
que fala muito rápido" - ou de história de vida - "aquele que morava lá em 
cima". Mas, como es~ alternativas dependem, quase todas, de fatores mais 
ou menos fortuitos, nao sao critérios dos mais confiáveis para se montar 
urna forma mais sistemática de identifica~o. E, de fato, os Sanumá disp0cm 
de um mecanismo mais regular para alcancar a individualizacao. Trata-se de 
combinar o nome pessoal e o patronímico num binomio que pode chegar a 
urna identifi~o bastante eficiente. 

Dependendo da posi~ da pessoa a ser identificada dentro do arranjo de 
sibs e linhagens, esse binomio será formado pelo nome pessoal, mals o 
patronímico. No caso de dois indivíduos terem o mesmo nome e 
pertencerem a sibs diferentes, é suficiente mencionar o patronímico do sib 
para os diferenciar. Por exemplo, há dois borneos como nome de Soko, 
sendo um do sib nimtali d"ibr e o outro do sib koima dibr. Embora um deles 
pertenca também a urna linhagem (sogosr dibi), para que ele se ja distinguido 
d9 outro, basta declarar os nomes de seus respectivos sibs. Assim, nimtali a 
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Soko é diferenciado de koima a Soko e ambos os borneos ficam assim 
identificados. Neste caso, o binomio é formado pelo patronímico de sib 
mais o nome pessoal. , 

E possível que duas pessoas no mesmo sib tenham o mesmo nome. 
Assim sendo, a diferencia~ tem de ser feita a um nivel menos inclusivo do 
que aquele entre sibs distintos. Em tais sit~res. parece que ao menos urna 
das pessoas em quesmo é sempre afiliada a urna linhagem. Por exemplo, há 
o caso de dois homens chamados Manomaxi, ambos pertencentes ao sib 
higadili dibr. Obviamente, aqui o nome do sib tem muito pouco a informar, 
pois consegue apenas excluir todos os outros sibs, sem distinguir as pessoas , 
específicas. E preciso entAo trazer um outro elo para a cadeia, de modo que 
os dois homens possam ser diferenciados. Neste exemplo, um deles, além de 
pertencer ao sib higadili dibi", é também da linhagem kadimani drbr. Para 
distingui-lo do outro Manomaxi, é suficiente dizer que ele é kadimani a 
Manomaxi, pois nao há outro Manomaxi nem na sua linhagem nem na sua 
aldeia 

A combinacao patronímico de linhagem + nome pessoal resolve o caso 
de um dos identificados como Manomaxi; o outro é identificado apenas 
residualmente. Para este ser destacado, a alternativa é apelar para algum 
outro tipo de referencia, como Amixi a ulubi" ("filho de Amixi"). A 
probabilidade de haver no território Sanumá outro homem chamado 
Manomaxi cujo pai tinha o nome de Amixi, membro do sib higadili dibi" é 
extremamente reduzida. Esse apelo a filiacao, aliás, nao nos é estranho, pois 
estamos acostumados a preencher formulários de identifica~o pessoal onde 
nos pedem o nome de nosso pai e de nossa mae, justamente para adicionar 
elementos combinatórios que ajudem a identificar homónimos. Essa 
exigencia, que pode exasperar-nos por parecer simplesmente urna 
manifes~ao de furor burocrático, tem, afinal, sua razao de ser ressaltada, 
quem diria, pelos Sanumá em sua aparente singeleza informal. 

O vaivém dos nomes 

Como vimos em capítulos anteriores, urna das maneiras em que podem 
surgir novas linhagens é pelo processo de segmentar;ao de outras já 
existentes, quando um grupo de innaos uterinos ou um homem dissidente se 
separam do ramo principal da linhagem e iniciam novos ramos; eventual-
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mente, esses novos segmentos se destacam, dando origem a grupos agná
ticos autónomos, que passam a ser conhecidos pelo nome do seu fundador. 

Esse processo de surgimento de novas linhagens revela o duplo· papel 
que os nomes desempenham na classifica~oo social de grupos e indivíduos. , 
E aí que a articula~ entre nomes pesooais e nomes de coletividades se toma 
bem definida. Comecemos pelo nome pessoal. De possivelmente vários 
nomes de um homem - o fundador - apenas um passa a ser o nome da 
linhagem recém-formada. Daí por diante, enquanto nome de linhagem, ele se 
coletiviza ao espalhar-se pelos indivíduos, agora na qualidade de 
patronímico. Assim, o sistema de nomina~ao f omece rótulos que marcam 
grupos sociais, elevando nomes pessoais ao nível do coletivo. Por sua vez~ 
esses rótulos - os patronímicos - sao chamados a operar novamente no 
nível individual como um meio de diferenciar pessoas homónimas, urna vez 
que, para a maioria destas, a identifica~o é feita através de um binomio que 
consiste no patronímico mais o no me pessoal. Esse ef eito de feedback entre 
o nível dos grupos de descendencia e o dos indivíduos pode ser visualizado 
na figura abaixo. Os nomes em parenteses exemplificam a opera~ao. 
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Figura 32: O binomio de identifica~áo de homónimos 

nome pessool do fun
dador do linhooem 

(Kodímon1) 

nome de linhooem 
(Kodimoni di°bi") 

\ 
' . . potron1m1co de ltnho- no me pessool 

oem do indivíduo do · individuo 
(Kodimonide) (Poso) 

~/ 
binomio de ind i

vidualizacao 
( Kodimoni o Poso) 
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É preciso notar que os patronímicos de linhagem, ao que tudo indica e, 
ao contrário dos patronímicos de sib, nlo retomam ao acervo de nomes 
estritamente pessoais. Se isso acontecesse, poderla haver, pelo menos 
teoricamente, a repeti~Ao múltipla de nomes de linhagens, pois ficaria aberta 
a possibilidade de um hornero com tal nome se tornar epónimo de urna nova 
linhagem e, assim, ·o mesmo nome passaria a designar duas linhagens 
diferentes, a nova e a antiga. Nilo tenho conhecimento de nenhum caso 
desses e nAo creio que ocorreria, pois ter dois grupos de descendencia 

. homónimos, de características onomásticas como as dos Sanumá, criarla 
grandes problemas de comunica~ao, devido ao alto grau de ambigüidade que 
urna tal repeti~ao geraria. A vantagem de cada grupo ser designado por um 
nome específico toma-se clara quando percebemos que esses nomes grupais 
sao usados como abrevia~Oes convenientes para definir coletividades em 
termos, por exemplo, de sua posi~ao na rede de trocas matrimoniais, nas 
proibi~Oes alimentares ou na afilia~ao a comunidades. Basta evocar um 
único nome para que urna grande quantidade de informa~~es seja 
imedíatamente transmitida. Como vimos no capítulo 2, por exemplo, urna 
caracteriz~oo rápida e impressionista de quem casa com quem só pode ser 
feita porque os nomes das linhagens - e também dos sibs - nao se repetem. 
A minha informante pode entáo di.zer da maneira mais condensada possível: 
os kadimani dwi" casam com os koima di'bi', mas nao com os labadili di'bi. 

Nomes privados num mundo públ.ico 

Resta-me tecer algumas considera~Oes sobre o que percebo como urna 
distin~ao entre o domínio público e o domínio privado no universo 
simbólico dos Sanumá. Durante os 27 meses que convivi com eles, fiquei 
oonvencida de que a esfera privada é praticamente inexistente, tanto a nível 
de atividades como de expectativas de comportamento. Se excluirmos 
rela~Oes sexuais, que sao privadas, mas nem tanto (um casal jovem e 
apaixonado pode passar a noite inteira em afagos na rede dentro da casa onde 
outros dormem · ... ou ouvem), e o parto para algumas mulheres (com 
rela~ao a pessoas estranhas e a homens locais, excetuando-se algum xamA), 
nao resta praticamente nada que nao se possa fazer em companhia. Nem 
mesmo o ato de defecar durante a noite está isento de se transfonnar em 
atividade conjunta (de dia é estritamente privada, sem inten~o de trocadilho); 
é muito comum grupos de pessoas do mesmo sexo saírem de casa para, 

239 



Nomes 

juntas. se dirigirem a algum local reservado para isso. Eu mesma cheguei a 
receber vários convites de mulheres vizinhas para as acompanhar. sem 
dúvida, no meu caso específico. pela vantagem que a minha lanterna de pilha 
ttaria para todas. 

Brigas de marido e mulher, por exemplo. atraem toda a gente que 
estiver na aldeia e. em maior ou menor grau, todos os presentes participam 
das discussOes e interferem diretamente em tudo que se diz e faz. em 
contraste gritante com a nossa máxima folclórica de que em briga de marido 
e mulher ninguém mete a colher. De modo semelhante, disputas envolvendo 
irmaos, mae e filho, pai e filho, sogras e genros, maridos traídos e 
adúlteros, visitantes e anfifriOes, gente afim ou remotamente consangüínea. 
sao todas resolvidas em pra~a pública, como se f osse sob os olhos atentos e 
as falas excitadas de homens e mulheres que. antes de mais nada, esta<> ali 
para preservar a ordem, por estranho que par~a. controlando os animos 
exaltados e evitando que o caso saia do controle. 

Pref ere-se tomar banho long e da presen~a de outras pessoas do sexo 
oposto, exceto marido e mulher. Mas, guardando o devido decoro. facilmente 
conseguido com certas posturas recatadas. o banho no rio ou na nascente é 
urna atividade descontraída. nao chegando a se caracterizar como privada. O 
mais, cozinhar, fazer xamanismo, comer. donnir sao atividades efetuadas a 
vista de todos, sejam íntimos ou estranhos, sem que baja qualquer 
constrangimento. 

Se, portanto, a nível de atividades e comportamentos sociais, pouco 
existe que possa ser definido como penencendo a esfera do privado, · 
encontramos a preocupa~ao de resguardar a intimidade de urna pessoa 
justamente no seu nome pessoal. numa demonstra~ao maussiana das mais 
antológicas. É na associa~o de urna pessoa com seu nome ( ou nomes) que 
se expressa da maneira mais óbvia o recato que caracteriza o que nós 
reconhecemos como privacidade. Como vimos. os nomes pessoais sao 
gritados pelas crian~s e tomam-se, assim. "xingamento". Além disso, é de 
extremo mau gosto dizer-se alto o nome de um adulto na sua presen~a ou na 
de parentes próximos. O embara~o que isso causa pode ser comparado ao que 
sentimos quando alguém. de supetao, nos abre a porta do banheiro e nos 
apanha desprevenidos. 

Essa manifesta~o de privacidade é ainda mais eloqüente por buscar no 
sobrenatural penalidades para a sua quebra (a divulga~o do nome associada 
ao perigo de ser perversamente apropriada por algum xama inimigo). o que 
revela o caráter metafísico da rela~ao entre o ser humano. isto é, Sanumá, e 
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seu nome pessoal. Assim como entre nós é de mau tom alguém se 
intrometer na vida íntima dos outros. entre os Sanumá. o que transparece é 
que a interferencia indesejada sobre urna outta pesooa dá-se pela manif es~ 
de desrespeito por seu nome pessoal, podendo mesmo acarretar em danos 
físicos. se acatarmos a interpreta~oo de Jorge sobre o que se pode fazer de 
maléfico com o nome de alguém. , 

E possível que o fenómeno que os Sanumá chamam de nonoxi (ver 
capítulo 5), que é a rela~ao de caráter místico que existe entre todo ser 
humano e um determinado animal. rela~o essa que envolve a transferencia 

· de um para o outro de tudo o que acontece, inclusive a morte. seja urna outra 
manifesta~ao do dominio privado Sanumá. A grande dificuldade em coletar 
dados sobre esse assunto, devido ao evidente mal-estar e constrangimento 
que provoca nas pessoas. leva-me a pensar que essa é urna esfera reservada 
apenas aqueles a que diz respeito diretamente e nao deve ser tratada . 
publicamente ou com estranhos. 

Por tudo isso. vale um comentário final sobre o caráter do privado para 
os Sanumá. Ao contrário do que nós decretamos como privativo, 
geralmente, com referencia ao indivíduo - seu corpo, seu dinheiro, suas 
neuroses - o dominio privado dos Sanumá parece estar a um nivel mais 
simbólico, senao mesmo conceitual. Nao é pelas atividades concretas ou 
suas conseqüencias que eles demonstram interesse na preserva~ao da 
intimidade. A relutancia que tem em divulgar nomes pessoais e em 
identificar ou discorrer sobre nonoxi já revela que esse interesse segue outros 
caminhos. Mais do que desvelar individualidades. os seos nomes pessoais 
operariam no sentido de enfatizar urna esfera da cultura - a privacidade - que 
nao recebe maior aten~~ no dia-a-dia da vida social. Como a exc~o que 
denuncia a regra. a quebra de sigilo dos nomes diz mais sobre individualidade 
e recato pessoal do que urna aula sobre boas maneiras. 
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Como se Ganha um Noma 

Nao ~ de hoje que os antropólogos tem-se preocupado em demonstrar · 
que os nomes pessoais contribuem para o conhecimento de como opera urna 
dada lógica cultural. Mauss (1929), Geertz e Geertz (1964), Needham (1954, 
1965), Goodenough (1965), Guemple (1965), Lévi-Strauss (1966), Lave 
(1967), Collier e Bricker (1970), só para mencionar alguns, preocuparam-se 
todos com vários aspectos da nominacao em diferentes contextos 
etnográficos e a partir de orien~Oes teóricas diversas. 

Nos dois capítulos anteriores, tratei de algumas facetas do sistema de 
nomin~ao Sanumá pela via da tecnonímia e da identifica~ de homooimos. 
Aqui quero ressaltar outros aspectos da sociedade Sanumá através da prática 
de nomear propriamente dita, isto é, o que acontece quando urna pessoa 
recebe um nome, o que significam os nomes, que acOes e crencas sao 
mobilizados para isso e o que é desvelado das entrelinhas da vida social pelo 
ato de nomear alguém. 

Como um simples expediente de apresentacao, dividi os nomes pelas 
esferas semanticas das quais derivam, dando enfase especial a c~ada ritual , . 
em busca de um nome para os recém-nascidos. E por este procedimento, 
aparentemente sui genetis dentro da família lingüística Yanomami (Lizot 
1973), que se tornam claras certas atitudes e €1xpectativas entre afins e 
consangüíneos, num velado jogo de tens0es e interdependencias que dá um 
sabor quase agonístico as relacoes entre essas duas categorias do sistema 
social Sanumá. As outras maneiras de nomear pessoas nao envolvem 
qualquer observancia especial e representam a maioria dos nomes pessoais 
que conheco. 

O sigilo é comum a todos esses nomes. A coleta dos dados, 
naturalmente, re flete isso, pois para algumas pessoas nunca me f oi revelado 
qualquer nome próprio além de patronímicos ou tecnonímicos. No início, o 
sigilo foi realmente um obstáculo, mas acabou sendo progressivament~ 
superado, a medida que as pessoas se acostumavam a minha presenca, 
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embora algumas nunca chegassern ao ponto de mencionar ou discutir o 
assunto nomes de maneira aberta ou descontraída. Foi o próprio sigilo que 
despertou minha curiosidade etnográfica. No entanto, sempre tive o cuidado 
de observar essa nonna de etiqueta Sanurná que é o recato dos nomes 
próprios e alheios. Quando eu revelava saber nomes de pessoas era sempre 
com ouvintes nAo muito próximos dos portadores desses nomes ou em 
situacOes especialmente propícias, como urna roda animada e alegre de 
mulheres jovens e criancas engajadas ern produzir chistes aos borbotOes e 
rnuita gargalhada, ern momentos de humor totalmente inconseqüentes. 

Os nornes podem ser recebidos em qualquer idade e uma ~pode ter 
vários, dois, tres ou até quatro. Mas isso rulo é facilmente admitido. Há uma 
forte tendencia a se negar que houvesse gente corn nomes pessoais 
múltiplos, o que limitou bastante a minha coleta de dados; fiquei 
essencialmente restrita as ocasioes em que ouvia, por acaso, nomes 
adicionais citados em conversas a minha volta. Neste, como em outros 
aspectos, as criancas foram assíduas fontes de informacao, bem mais 
cooperativas que os adultos. 

O procedimento mais importante de nominacao é através de urna cacada 
ritual logo depois de nascer urna crianca. Se, por urna série de razoos que 
descrevo abaixo, essa cacada ni\o .f or feita, sao acionadas outras fontes de 
nomes (além de patronímicos e tecnonímicos) que podem ser inspirados por 
características físicas ou de comportamento do portador, por circunstancias 
ou acontecimentos ocorridos por ocasiao do nascimento ou no decorrer da 
vida da pessoa. Esses procedimentos podem ser usados para dar a crianca o 
seu primeiro nome pessoal ou para f omecer um segundo ou terceiro nome a 
pessoas já antes nomeadas. · 

Coletei as informa~oes que ~ substancia a este e aos demais capítulos 
sobre nomes (6 e 7) das oito aldeias estudadas, incluindo a "Colonia", 
porém, de maneira sistemática e pormenorizada, das comunidades de 
Kadimani e Mosonawa. No processo de levantar genealogías, registrei cerca 
de 800 a 1.000 nomes, mas acabei centrando a análise do sistema de 
nominacao propriamente dito em 337 deles. Fiz perguntas sobre cada nome 
de cada residente das oito aldeias, além daqueles recenternente falecidos, 
girando em tomo dos procedimentos utilizados para nomear, as razOes para a 
escolha daquele nome especifico, a rel~ao do nominador com o nominado, 
quando, onde e em que circunstancias foi dado o nome. 

Quando questionados, os Sanumá distinguem nomes pessoais de 
patronímicos, dizendo que os primeiros sao "nomes de verdade, hilo sai, e os 
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segundos, "nomes adicionais, nomes também", hilo setea, hilo niiyo. De 
todos os nomes "verdadeiros", o mais complexo e convencional é aquele que 
se adquire por meio de urna ca~da ritual. Vejamos em que consiste. 

Ca~'r um nome e fazer um espírito 

A mulher dá a luz dentro de casa, se for A noite, ou numa r~a ou na 
mata, se for de dia. Na primeira situa~o, meia hora ou urna hora depois do 
parto, ela traz a crianca para casa e se senta no chao bem junto a f ogueira 
doméstica. Nao faz qualquer trabalho e nos dez dias ou duas semanas que se 
seguem, ela ficará sempre sentada durante odia O verbo loa "sentar" nesse ' , . 

contexto pode ser traduzido por "resguardo"; aplica-se também a mulheres 
menstruadas que devem ficar sentadas no chao até o fluxo parar. A noite, ela 
dorme na rede. Nessa primeira fase após o parto, tanto ela como o marido 
estao sujeitos a urna série de tabus alimentares que sao observados para 
proteger de males sobrenaturais a crian~a e a própria mae, que ficariam 
vulneráveis ao ataque do espírito do animal, se ingerido sob tabu (ver 
capítulo 5). O pai deve restringir suas atividades a pesca e a algum trabalho 
mais leve na r~a. No entanto, espera-se que ele vá a mata ca~ar um animal 
que possa servir de epónimo de seu filho, mesmo incorrendo na quebra de 
um tabu relacionado a esse período de couvade. 

A razao manifesta para essa c~ada é ir buscar um nome para o bebe, 
mas, ao assim fazer, está-se dando também a crian~a um certo espírito que 
vem do animal morto. Esse espírito entra-lhe no corpo pelo cóccix e lá fica 
pelo resto da vida. A expressao que designa essa ~ada é humabi" thabalima, 
"fez o cóccix" (humabr, "cóccix"; tha, "fazer", -ba-, "enfase"; -li-, "foco da 
a~ao", -ma, "a~ao completada"). Mais adequado do que traduzir essa 
expressao por "fazer o nome" é dizer· "fazer o cóccix", pois a frase em 
Sanumá traz implícita a referencia ao espírito do cóccix. É a seguinte a 
explica~ao que obtive para essa prática, reminiscente do totemismo 
individual durkheimiano e que foi para mim tao inesperada quanto difícil de 
captar. 

Enquanto a mae ainda está grávida, o espírito do cóccix da crianca nao 
está com o feto, mas na floresta, no corpo de um animal. A gente nao deve 
fazer barulho na mata (lalubalu die!, "nao faca barulho!") para nao perturbar 
o futuro espírito do cóccix da crian~a. Esta é urna das partes do corpo do 
bebe tida como muito frágil e vulnerável e o espírito do cóccix animal 

244 

Como se Ganha um Nome 

parece ter a propriedade de fortalece~Ia. Quando nasce a crian~a. o pai - e 
somente ele - vai a ~ada ritual, em busca do animal cujo espírito será dado 
ao recém-nascido. Se tiver sorte, encontra o animal apropriado, mata-o, 
amarra-o num pacote de folhas, evitando ao máximo ter contato direto com 
ele, e leva-o para casa. Nem pai nem mae podem tocar e muito menos 
comer a c?"1e do animal, pois, como o espirito do cóccix da crian~ ainda 
está no animal morto, comer a carne seria como comer o espírito do próprio 
filho. Portanto, além dos tabus alimentares pós-parto (TayJor 1974), os pais 
estao absolutamente proibidos de comer a carne do animal que dá a crian~ o 
seu espírito humabi". Essa proibi~o vai estender-se aos outros animais da 
m~ma espécie até a crian~a com~ar a comer carne de ca~a Ela própria nao 
vai obedecer a qualquer tabu .com rela~ao a espécie de seu epónimo, a menos 
que o animal esteja na categoria proibida a sua classe de idade. 

Nao se deve esquecer que o pai está sob proibi~o de praticar qualquer 
forma de ca~ada depois do nascimento de um filho, sob pena de provocar 
dores nas costas da crian~a. Portanto, é correndo esse risco que ele quebra o 
tabu para atender a um outro compromisso ritual, o da nomina~ao do filho. 
Nesse choque de necessidades simbólicas, é um ritual positivo - a ca~ada 
humabr - contradizendo um ritual negativo - o tabu ligado a couvade. 
Talvez seja por isso que "ca~ar" um nome é tao impregnado de perigos 
sobrenaturais. 

Nem todas as crian~as recebem o espírito do cóccix. De acordo com 
urna mulher que me instruiu no assunto, se urna crianca da família tiver esse 
espírito, nao é necessário que outras da mesma familia também o tenham. Já 
urna outra mulher afirmou que apenas o filho mais velho de um casal recebe 
es~ tratamento. Nenhuma dessas afirma~Oes tem confirma~ao estatística, 
po1s em termos de freqüencia de casos, há várias crian~as na mesma familia 
para quem foi feita a cacada ritual. Entretanto, o que essas mulheres me 
disseram pode estar indicando o fato de que essa prática de nomina~ao é 
cercada por fortes san~ sobrenaturais. 

Possuir o espírito do cóccix nao parece tomar a crian~a visivelmente 
diferen.te das outtas. Nao existem vantagens óbvias em se ter esse espírito. 
Mas, d1sse-me urna das mulheres, a sua presen~a afugenta os meini dibi", um 
tipo de espírito malévolo, sai di"bi', que perambula na floresta e é 
espechdmente perigoso para as crian~as. Portanto, urna crian~a com o 
espírito humabr parece estar mais protegida dos ataques desses espíritos do 
que as que nao o tem. 
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Essa fonna de nomear implica urna série de ~ que devem ser feitas 
a cada passo do ritual, mesmo antes de a crian~ nascer. Foi-me dado um 
conjunto de condi~Oes necessárias para que a ca~da humabipossa ocorrer. 
Se apenas urna dessas condi~Oes for negativa, ela nao se realizará. Essas 
condi~Oes negativas sao as seguintes: a. o pai está ausente; b. o pai está 
morto; c. o pai nao pode c~ar (por razOes físicas ou psicológicas); d. o pai 
está doente; e. a mae está doente; f. a mae nao tem marido; g. a crian~ é 
ilegítima, ou seja, fruto de adultério; h. um parente próximo morreu pouco 
antes do nascimento; i. as pessoas estao fugindo de inimigos. 

Somente quando as condi~oes pessoais e sociais sao consideradas 
normais, pode-se proceder a ca~ada ritual. Urna vez nascida a crianca, surge 
um novo fator: a sua saúde. Se ela for doente, nao haverá ca~ada ritual. 
Feiúra em excesso e defeitos físicos foram também dados como razOes para 
nao se fazer a ca~da; por isso, tomo-os como urna extensao do fator saúde. 
Sendo que as condi~Oes ideais de nonnalidade física, psicológica e social 
muitas vezes nao existem em sua totalidade, bastando urna falha para 
impedir a ca~ada humabi', a probabilidade de esta ser realizada acaba ficando 
bastante reduzida. Daí, parecem-me pertinentes as racionaliza~oes 
mencionadas acima de que basta fazer o humabi" s6 para urna crian~a da 
família ou para o primogenito e fica satisfeita a necessidade do ritual. Esse 
rito, é preciso esclarecer, nao se reveste de qualquer pompa, cerimónia ou 
aparato visual ou perfonnativo. É um acontecimento que pode perfeitamente 
passar despercebido, se nao se está atento para a possibilidade de que ele 
talvez vá acontecer. Os movimentos do pai sao tao sub-reptícios que 
facilmente· nos escaparn. Junte-se a essa exagerada discricao a grande 
relutancia que as pessoas tem em falar do assunto, e ternos aí urna situa~ao 
muito difícil de etnografar. Sornente urna vez flagrei urna mulher, no meio 
de outras, no ato de enunciar o nome de urna criancinha, ref erindo-se ao 
animal que o pai havia cacado. Quando eu quis saber mais, desconversaram. 

Se todas aquel as condicOes f orem consideradas nonnais; en tao faz-se a 
~ada, a crian~ recebe nome e espírito humabi". Sao usados apenas animais 
que estao na categoria de fauna comestível, salo bi". Sao eles que, com 
exce~o dos cachorros, tern a maior importancia para os Sanumá. Os nao
comestíveis sao ignorados ou afugentados. E, dentre os comestíveis, apenas 
alguns sao selecionados para as c~adas humabf. Os mais freqüentes sao um 
tipo de tatu (obo), tres espécies de macaco: caiarara (wixa), guariba (ilo), 
coatá (paso), um tipo de perdiz (pokola) e tres outros pássaros, mutum 
(paluli), cujubim (manaxi), e jacamim (kulemi). 
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Diz-se que urnas dez espécies de salo bi" nAo servem para a ca~ada 
humabi"; dentre elas, estao duas espécies de ariranha (piolo e hadami), urna 
pr.egui~ (saulemi), coatí (saluxi), um tipo de arara (kalakasa), um tipo de 
pombo (holedo) e capivara (kazu). Na maior parte dos casos, as razOes para 
estes animais nao servirem para nomear as crian~ sao as mesmas dadas 
para os tabus alimentares. Por exemplo, o coatí nAo pode dar nome e 
espírito humabi porque pode provocar vermes na crianca. Por essa mesma 
ra7.00, os jovens nAo podem comer essa carne (Taylor 1974). 

O resultado de urna ca~da ritual é ainda mais imprevisível do que urna 
ca~da nonnal. O pai pode ou nao encontrar o animal, matá-lo ou nAo. NAo 
me foram dadas explica~ües maiores do que as devidas ao puro acaso. Dizem 
simplesmente que nao havia caca, salo bi" mi. Mas isso nao ocorre com 
muita freqüencia. De 100 casos de cacadas humabf, em apenas 11 noo se 
matou nenhum animal. Quando isso acontece, a crianca fica sem nome 
pessoal ou recebe um dentre urna série de possíveis nom~$ alternativos, 
como veremos adiante. 

·urna vez morto um animal humabi', o espírito de seu cóccix entra no 
corpo da crian~a. O nome pode ser depois abandonado, mas o espírito 
permanece sempre com a pesso~. É que m~~ um animal humabi" nao 
assegura automaticamente a transferencia do seu nome para a crianfYa. 
Mesmo quando todas as condicOes soo nonnais, ainda é preciso julgar se o 
nome da espécie animal é apropriado como nome pessoal para aquela crian~ 
específica, pois o animal morto pode ter um nome que nao é compatível 
com o grupo social da crian~a. Certos grupos de descendencia excluem 

· vários nomes de animais do seu repertório de nomes pessoais. Por exemplo, 
os nomes dos pássaros honama e manaxi e de um tipo de tato, obo, nunca 
sao utilizados pelos membros da linhagem kadimani dibi", embora sirvam 
para outras linhagens e outros sibs. Essas exclusües sao atribuídas a má 
sonoridade do nome, a experiencia de que, no passado, crian~as que 
receberam esses nomes ficaram doentes e morreram ou, simplesmente, ao 
fato de que esse grupo específico nunca teve o hábito de usar tal nome para 
seus membros. Teríamos aqui o inverso do que se encontra, por exemplo, 
entre os Iroqueses (Lévi-Strauss 1966:178) e os Bororo (Cruz 1941:203-
211), onde os grupos de descendencia tem propriedade exclusiva de nomes 
pessoais. No caso Sanumá, em vez de propriedade é a proibicao que é 
exclusiva, pois nao há duas linhagens ou grupos agnáticos que tenham o 
mesmo elenco de nomes proibidos. Por outro lado, os nomes mais comuns 
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do partilhados por vários, senao todos os grupos e categorias de 
~ncia 

Se todo dá ceno, a crian~a recebe, afinal, o nome do animal mono por 
seo pai. Quando perguntamos por que a ca~ada ritual humabr é efetuada, 
mesmo as custas de quebrar o resguardo da couvade, ouvimos que é "porque 
se precisa de um nome", hilo pi ku zalo (hilo, "nome"; pi ku "pensar", 
"querer .. ; za/o ºporque"). Quando perguntamos sobre a razao de um nome 
humabr específico, a resposta padrao é, por exemplo, "o cóccix foi feito por 
causa do macaco coatá", paso ha humabi thabalima (paso, "coatá"; ha, 
"devido aº; humabr, "cóccix .. ; tha, "fazer .. ; -ba-, .. enfase"; -li-, "foco de 
~o .. ; -ma, .. ~completada"). 

Acontece que "tudo dá ceno" poucas vezes. Dos 100 casos que coletei 
sobre esse tipo de nomea~o. em apenas 41 as crian~ receberam o nome do 
'!°imal morto, mas em todos os 100, elas ficaram com o espírito do cóccix. 
E notável que depois de todo o esf or~o e temeridade de um homem para ir 
ca~ar em condi~Oes rituais adversas, achar o animal ceno, traze-lo para casa, 
literalmente, na ponta dos dedos, ainda assim, a crian~ pode ficar sem o 
nome humabr. Na verdade, ele pode até ser dado ao recém-nascido, mas pode 
ser logo depois descartado. 

Quando há o presságio de que algum mal de origem sobrenatural possa 
acontecer a crian~a. quando morre algum parente próximo depois da 
nome~ao ou quando o nome é tardiamente considerado .. um mau nome .. -
geralmente por urna pessoa mais velha e experiente que, posteriormente, faz 
a advertencia -, entao ele é abandonado. Daqueles 41 casos de crian~as que 
receberam o nome humabi", 12 (29%) sao exemplos de abandono desse tipo 
de nome, com ou sem substitui~o.por outro alternativo. Um nome humabr 
pode ser substituído a qualquer momento, desde imediatamente após a 
nomea~o. até a vida adulta. As raz0es que me foram dadas para que o nome 
humabi seja abandonado do basicamente as mesmas que impedem a 
reali~ao da ca~da ritual e, havendo a ca~, as que impedem a nomea~o 
dac~. 

Comer a ca~a e nomear a. crian~a 

As implica~CSes simbólicas e sociais dessa técnica onomástica nao 
param aí. Como em outras facetas do sistema de nomina~ao Sanumá - o 
nao-dito da tecnonímia, como vimos no capítulo 6, por exemplo - a cacada 
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ritual do nome tem reverbera~CSes sociológicas que vao muito além do 
simples ato de dar nome a um bebe. Embutido nela há todo um comentário 
sobre a rela~ao entre afins e consangüíneos, entre pessoas de gera~CSes 
distintas, entre parentes paternos e matemos. Ao dar um destino a carne do 
animal ca~ado e ao passar o seu nome para a crian~. arma-se um palco 
conceitual de parentesco com papéis e atores seguindo um roteiro que noo é 
exatamente aquele do dia-a-dia. Vejamos primeiro a quesUlo de quem come a 
carne do animal mono e quem dá o nome a crian~. 

Assim que o pai volta da mata, o animal que ele matou é dado a um 
parente do pai ou da mae da crian~a. Na maioria dos casos (38% ), foi um 
"cunhado", soli, do pai ou um irmao mais velho, pebala (10%) que a 
receben. Outros parentes também podem ficar com a carne, mas em 
propor~ao bem menor: uns 4% para a mae do pai e o restante diluído por 
urna série de categorias de parentes, tanto afins como consangüíneos. O que 
importa é que o animal seja dado a alguém que nao more junto com os pais 
no mesmo grupo doméstico do recém-nascido. Mesmo assim, se um dos 
avós· da crian~a viver no mesmo compartimento, pode, em certas 
circunstancias, comer o animal humabr. 

Quem comer a carne testa a sua qualidade. Simbolicamente, essa 
qualidade representa a sobrevivencia da crian~: se for boa, a crian~a vi verá; 
se for insossa ou macia demais (sinal de má qualidade), a crian~ morrerá. 
Esse julgamento fica, na maioria das vezes, nas maos - ou, mais 
literalmente, na boca - de um dos afins do pai, seu ºcunhado", soli~ seja ele 
irmao da sua mulher ou marido de alguma irma. É a essas pessoas que 
geralmente cabe dar o augúrio da qualidade da carne, decretando, assim, o 
destino do bebe. Quem faz esse julgamento nao é quase nunca a mesma 
pessoa que lhe dá o nome. Quem nomeia é correntemente urna consangüínea 
do lado da mae da crian~a. Dessa maneira, quando o bebe recebe o nome do 
animal que lhe faz o espírito hwnabr, fica explicitamente declarada a divisao 
entre afins e consangüíneos, marcados pela ~ de comer a carne e nomear a 
crianca. respectivamente. A tabela VIII,- a seguir, mostra a significa~ao 
numérica dessa divisao: os consumidores de carne do afins na sua maioria, 
enquanto os nominadores sao quase todos consangüíneos. 
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Tabela VIII: Quem é quem no nome "humabi1' 

... 
consanou1neo 

Quem come a carne 8 
, 

Quem da o nome 27 

Total 35 

Afim 

22 
6 

28 

Total 

30 

33 

63 

Obs. A discrepancia nos totais é devida a números diferentes de casos coletados. Há 
30 deles cm que f oi especificada a rela?o entre a crian~ e a pessoa que comeu a carne do 
animal, enquanto que é de 33 o número de casos onde foi explicitada a rela~io entre a 
crian~a e quem lhe deu o nome. 

, 
E interessante contrastar as informa~oos da tabela com as de outra 

tabela que mostea essas mesmas rela~oos, isto é, consumidores de carne e 
nominadores, quando o nome que afinal é dado a crian~ nao é o do animal 
ca~do. Os dados da tabela IX, a seguir, mostram situ~oes em que o pai foi 
a urna c~ada ritual e matou um animal cujo espírito foi transferido para a 
crian~a, mas nao o nome. Nesses casos, é quase certo que, quando chegou a 
aldeia, o pai já sabia se a crian~ iria ou nao receber aquele nome. Ele sabia, 
por exemplo, se o nome da espécie do animal que acabou de matar é 
apropriado ou nao para o seu grupo agnático. Ao chegar em casa, 
permanecemos cuidados para que os pais n~o toquem nem comam a carne 
do animal, mas já nao existe a preocupa~ao de expor a crian~a a um nome 
carregado de perigos sobrenaturais, como é o nome do animal morto. Sendo 
assim, parece pouco importante enfatizar o evento com urna solene divisao 
de atores entre consangüíneos e afins. Abre-se, entao, o leque daqueles que 
poderao comer a carne e dar ao bebe um outro nome metafísicamente neutro. 
Aquí, os números nao apontam qualquer difere~a significativa entre afins e 
consangüíneos no que tange ao consumo da carne, embora também nessas 
situa~Oes sejam os consangüíneos que geralmente nomeiam a crian~a. Pica
se, pois, com a impressao de que talvez seja a transmissao propriamente dita 
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do nome pessoal que deflagra esse jogo social de afins e consangüíneos 
através de urna linguagem feita, noo de palavras, lilas de a~s. gestos e até 
silencios. 

Tabela IX: Quem é quem quando o nome nio é do animal 
'' humabl .. 

eonsangüínfo 
Quft1'I corM a carM 21 

Quem dÓ o nome 94 

Total 115 

Afim 
13 

36 

49 

Total 
34 

. 130 

164 

O que significa essa diferen~a entre o nome humabi e um outro 
qualquer? Como vimos no capítulo 7, o nome pessoal de alguém nAo é algo 
inconseqüente, um mero rótulo de identifica~ao. Ele carrega consigo urna 
boa parcela da existencia de urna pessoa que, se utili?.ada para o mal, pode 
até levar seu portador a morte.·o simples pronunciar do nome de um adulto 
pode gerar tensao e mal-estar. Imagine-se, entao, a condi~ao de extrema 
vulnerabilidade de um recém-nascido que, tendo parte da sua existencia 
intimamente ligada a do espírito de um animal morto, ainda está sujeito a 
ter seu nome pronunciado sempre que a espécie animal é mencionada. , 

E de se perguntar por que correr tal risco. Para isso nao tenho resposta 
e talvez nema tenham os proprios Sanumá. A impressao que fica é que, 
justamente por conter altas riscos e grande tensao, essa técnica de nomea~o 
serve esplendidamente para retratar urna outra zona de alta tensao, que é o 
relacionamento de consangüíneos e afins. A conjuga~ao espírito-nome 
humabi" seria o equivalente, a nível simbólico, dessa difícil rela~oo a nível 
social, por mais velada que seja no dia-a-dia da comunidade. Seria urna 
equipara~ao de tens00s, cada urna no seu campo semantico, projetando na 
outra aqueles aspectos que, para os Sanumá, parecem ser os mais notáveis 
em termos da dialética entre opostos que se complementam: animais
humanos, consangüíneos-afins. 
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Revertendo papéis 

Podemos analisar a técnica de nomeacao humabi como urna série de 
revers0es de papéis que, como apontou Leach (1961:135), sao características 
de situacoos ritualizadas (ver também Tumer 1969:166-203; Lévi-Strauss 

. 1%6:52-53). Essas revers0es podem ser percebidas da seguinte maneira: 
1. O domínio dos seres humanos, separado do reino dos animais - as 

pessoas nao dormem no chao como animais, nao comem verduras como 
animais, nio comem carne crua como animais, nao praticam incesto como 
animais - é aqui posto em íntimo contato com o mundo animal, pela 
transferencia de um espírito animal para o corpo de urna crianca. Esse 
contato é ainda mais extraordinário por ser veiculado por um elemento 
sobrenatural que difere radicalmente da incorporacao "normal" de maléria , 
animal por seres humanos, que é o consumo de carne cozida. E um espúito 
que entra pelo cóccix e nao comida que entra pela boca. 

Com essa inversao, os Sanumá estao indicando de duas urna: ou veem 
a dif erenca entre natureza e cultura como tao radical que mereee um 
comentário ao revés, ou ela é tao pouco importante que permite o transito 
direto entre animais e humanos a vários níveis, dentre os quais, o material -
ingestao de carne animal - e o simbólico - incorporacao de um espírito 
animal. 

2. O pai, que sob a proibi~o da couvade nao pode cacar enquanto a 
mae está "sentada", suspende esse tabu, de modo a ir c~ar um nome para o 
filho. O papel do pai é duplamente revertido. Primeiro, pelo nascimento da 
crianca, ele deve interromper suas atividades normais - é a inversao do 
cotidiano. Segundo, ele deve suspender essa inversao e retomar brevemente o 
seu papel de cacador - é a inversao da inversao que, nem por isso, o projeta 
de volta ao cotidiano. 

3. A diferenca entre urna cacada normal e urna cacada ritual humabr 
parece estar, antes de todo, no tratamento que se dá ao animal mono. 
Diferentemente de situac0es ordinárias, numa cacada humabr, o cacador nao 
deve tocar no animal, se de todo possível. Pássaros como o inambu 
(haximo), que normalmente sao depenados no local da ca~ada, sao levados 
para casa com muito cuidado para que nao sejam tocados pelos pais da 
crian~a. Nenhum dos país pode comer o animal cujo espírito vai entrar no 
cóccix da crian~a, pois come-lo equivalería a comer o próprio espírito 
humabf do bebe, o que, em última análise, o mataría. 
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4. Numa ca~ada ritual humabr, o animal nao é morto com o objetivo 
principal de alimentar ninguém. Ele assume qualidades especiais que sao 
colocadas a pro va por quem está f ora do ambito mais restrito do grupo 
doméstico. O que é normalmente consumido pela família do c~or, é agora 
proibido a ela. O animal de ca~a passa, assim, de alimento a entidade 
sobrenatural; de fonte de satisfa~, a reverencia assustada. 

A nomea~o pela cacada ritual humabi pode também ser interpretada 
como um duplo rito de passagem. Por um lado, já que se diz ser aplicada 
apenas ao primeiro filho, ela marcarla a mudanca de status de um casal 
jovem, sem filhos, para a condi~o de pais. Essa transicao é explicitamente 
reconhecida pelos Sanumá na sua classificacao da populacao por idade 
(Taylor 1974). Por outro lado, o recém-nascido é incorporado ao seu grupo 
como um verdadeiro ser humano através da comunhao ritualizada como 
mundo animal. Essa transferencia, perigosamente sobrenatural, de um 
espírito para urna crianca, pode representar um passo necessário para a 
humanizacao do novo ser, pois parte de se ser humano é ter ramificacoos no 
mundo dos espíritos. Diz-se, como já vimos no capítulo 5, que, antes da 
conce~o e mesmo logo depois do nascimento, a crianca pertence ao mundo 
dos "fantasmas", ni' pole bi' di'bi". Por outro lado, depois do seio materno, o 
contato mais importante do bebe com a natureza é através da parte 
sobrenatural de um produto dessa natureza, que é a fauna comestível, 
elemento que será de importancia fundamental na vida desse novo ser 
humano. A intricada cadeia de rela~oos entre homens, animais e espíritos é, 
assim, exibida de corpo inteiro nesse ritual discreto em ~oes visíveis, mas 
extravagante em símbolos sociais e metafísicos. , 

E verdade que nem todas as crian~as recebem um espírito do cóccix, 
para nao falar de um nome humabi". Mas, como dizem alguns, se apenas 
urna crianca por família tem esse tratamento, entao o processo 
"humanizante" dos recém-nascidos toma-se urna prática representativa, ou 
seja, a crian~a objeto do ritual representa todos os seus irmaos que, 
vicariamente, também se humanizam. Além disso, se, como dizem outros, é 
o primeiro a nascer que deve receber o espírito e o nome humabi', resolve-se 
esse problema o mais rápido possível. V ale a pena notar que os Sanumá 
acreditam que o primeiro filho está mais ou menos condenado a morrer, 
devido a inexperiencia da mae, quase sempre jovem demais para saber cuidar 
de filhos ( diz-se o mesmo sobre a primeira ninhada de urna cadela, por 
exemplo). A alta probabilidade de morte do primogenito viria, assim, 
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corroborar o sentimento de perigo e instabilidade que envolve essa penosa 
prática de nomeacao. 

Outros nomes 

Se a crianca nao receber um nome humabi, ela será nomeada de outra 
maneira, por meio de várias alternativas que podem ou nao incluir nomes de 
animais, porém, sem as conotacOes sobrenaturais dos nomes advindos da 
cacada ritual. Essas alternativas sao apresentadas abaixo, divididas, para 
conveniencia de exposicao, em duas categorias principais: nomes baseados 
em características físicas ou de maneiras idiossincráticas; nomes baseados 
em eventos ou circunstancias que ocorreram por ocasiao do nascimento ou 
mais tarde, no decorrer da vida da pessoa. 

Estes nomes talvez pudessem ser considerados apelidos, mas reluto em 
trazer a baila esta categoría, dado o seu significado entre nós. Apelidos sao 
denomina~éks que existem paralelamente aos nomes de batismo. Ao 
contrário destes, que constituem um conjunto próprio e, muitas vezes, 
exclusivo, os apelidos vem da linguagem comum e nao sao considerados 
nomes "de verdade". Já para os Sanumá, os nomes próprios sao os mesmos 
dos vocábulos da linguagem comum ou versoes modificadas deles, nao 
havendo urna série de nomes pessoais propriamente dilos. Nao há, pois, 
como distinguir ~·nome verdadeiro" de "apelido". Todos os nomes sao mio, 
nao existindo, que eu saiba, um termo específico para apelido, além de hilo 
bio, "mero·nome", pouco usado no contexto de nomes pessoais. 

Registro de idiossincr-asias 

De um total de 337 nomes pessoais, 127 (38%) referem-se a alguma 
característica física ou de personalidade dos portadores. Podemos até fazer 
urna segunda distin~ao, baseada na condicao ou estado do corpo e em alguma 
semelhan~a da pessoa com hábitos de animais. Os primeiros sao geralmente 
adquiridos na primeira infancia, mas nao exclusivamente; podem referir-se a 

. um estado permanente ou a urna condicao temporária. Por exemplo, de um 
total de 63 nomes que evocam partes do corpo, 10 significam "Pequen.o", 7, 
''Baixo", 6, '!Qlhos Castanhos", 5, "Penis Grande", e assim por diante. 
Também é possível que um nome atribuído a alguém inspirado numa 
condicao passageira acabe aderindo definitivamente a pessoa, como: "Fraco", 
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"Febril", "Chorona". Encontrei 29 casos de tais nomes, cada um repetido 
várias vezes. 

Alguns traeos físicos ou de personalidade sao indicados por analogia a 
certos animais, árvores ou outros seres. Os animais que sao evocados com 
mais freqüencia para isso podem ou nao ser comestíveis. Por exemplo, um 
menino foi chamado Kazu por ter os olhos tao grandes quanto os da 
capivara, kazu. Um outro receben o nome de Waxi ("Macaco-prego") porque 
mexia em tudo, desarrumando as coisas, como faz esse macaco quando é 
animal de estimacao. Urna menina era chamada de Kudataima por ser tao 
pequena como o sapo do mesmo nome. Sao 24 os casos que coletei desse 
tipo de nomes. 

Mas também é corrente nomear-se alguém a propósito de um 
acontecimento incomum, um lugar de residencia ou de nascimento. Há 123 
(36%) casos registrados desses nomes. Vejamos alguns: Waikiá, nome de 
um menino que nasceu durante a visita a aldeia dos pais de alguns membros 
do grupo conhecido localmente como Waiká. Óka, nome de um bebe cuja 
família fugiu de inimigos (óka dibi). Kokoia, nome de urna mulher já de 
meia idade que, quando crianca, se assustou com um gaviao (kokoi). 

Quando se ref erem a localidades, os no mes pessoais podem ser 
expressos em termos de traeos geográficos ou dos habitantes do local. Por 
exemplo, Labadili é o nome de um homem que viveu muito tempo na aldeia 
dos labadili dibr. Pode-se também receber o nome de um traco específico do 
lugar onde se nasceu, como, por exemplo, Mosonawa, nome de um homem 
que nasceu onde havia urna árvore mosonawi, ou Polalizoma, nome de urna 
mulher que nasceu perto de urna cachoeira (pola). 

Os 47 casos que conheco desses nomes ligados a circunstancias 
ocasionais parecem revelar urna preocupacao de registrar um acontecimento, 
um momento, um espaco que, por alguma razao, adquiriram significado 
especial para a pessoa nomeada, para sua família ou comunidade. Esses 
nomes operam como verdadeiros registros históricos, marcando urna ocasiao 
ou um evento que ocorreu na época do nascimento ou mais tarde. Há, por 
exemplo, o homem chamado Lalawa cojo nome lembrou, pelo menos até a 
sua morte, o fato de, na juventude, ele ter-se batido em duelo com outro 
homem e sofrido um corte nas costas com o feitio de urna cobra sucuri (/ala 
gigi). É possível que a correlacao desses nomes com a idade de seus 
portadores resulte numa seqüencia cronológica a qual se recorre como a um 
registro de efemérides. A pessoa, por meio de seu nome ou nomes próprios, 
seria entao como que um repositório do interesse coletivo em guardar na 
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memória acontecimentos, lugares e tempos relevantes. Como um verdadeiro 
arquivo humano, as pessoas e seus nomes constituem-se em recursos 
mnemonicos vivos. Por meio da sua própria existencia, e para além da 
morte física, mantem um acervo das experiencias do grupo a que pertencem 
por um período que, mesmo limitado, supera o curto tempo de sua vida 
material, urna vez que os nomes dos mortos nao sao obliterados pelos . 
VIVOS. 

De todos os nomes pessoais aqui descritos, apenas os nomes humabr 
sao substituidos com freqüencia, apelando-se, entAo, para urna ou mais das 
outras alternativas. Que eu saiba, os demais nao sao abandonados, embora 
possam ser sornados a outros nomes, como, por exemplo, tecnonímicos. 

Quem dá nomes 

Geralmente, embora nem sempre, sao parentes que dao nomes as 
pessoas. Nao parece haver, como entre os Je, urna categoría específica 
encarregada disso. Para os nomes nao-humabi', posso identificar o nominador 
em 131 casos; destes, 94 (72%) sao consangüíneos do portador do nome, 36 
(28%) sao afins e apenas um (0,7%) nao é parente. 

Em termos de afilia~ao a linhagens ou sibs, os números sao os 
seguintes: para os sibs, do total de 127 casos registrados, os nominadores 
sao tanto do sib paterno - também o da crian~a - (35%), como de outro 
diferente (65%). Para as linhagens, 23 (18%) sao da mesma linhagem da 
crian~a e 104 (82%) de linhagem diferente. A tendencia é, portan to, o 
nominador nao pertencer a própria linhagem do nominado. As pessoas que 
com mais freqüencia (60%) dao nomes sao as "maes'', nawa, sejam elas as 
próprias maes ou classificatórias. Quando se tem apenas afili~ao de sib, a 
distin~ao entre ser ou nao ser do mesmo sib nao parece ter grande 
importancia para a rela~ao nominador-nominado. 

Em suma 

A cada nascimento, os Sanumá confrontam-se, sempre a contragosto, 
com o problema de nomear o recém-nascido. Aquilo que parece ser a forma 
canonica de nomea~ao, isto é, a ca~ada ritual, transforma-se numa 
problemática social e existencial, pois ela está associada a considera~s de 
ordem pública e metafísica. O ritual humabi' pode ser visto como 

256 

Como se Ganha um Nome 

representando um modelo de normalidade. Primeiro, as condi~ devem ser 
todas favoráveis para que ocorra a ca~da e a cri~ receba o nome. 
Segundo, a divisao de afins e consangüíneos que, no plano do cotidiano fica 
turvada por intercasamentos pouco ortodoxos, é dramati7.ada e reiterada no 
processo de se consumir a carne do animal morto na ca~da e de dar o nome 
a crian~a. Terceiro, o lat;o de casamento que sela a complementaridade entre 
consangüíneos e afins é enfati7.ado, pois apenas as crian~as legítimas 
recebem um nome ritual. Quarto, o antagonismo tácito que sublinha as 
rela~Oes entre afins é posto a tona no momento de trazer o bebe 
definitivamente para a teia social; o destino da .crian~ e, no caso de ser um 
menino, o destino da própria linhagem, é posto simbolicamente nas milos 
dos afins do pai, quando estes dao o veredicto sobre a qualidade da carne do 
animal humabí e, por extellSOO, sobre as possibilidades de sobrevivencia do 
novo membro da linhagem (ou grupo agnático ou sib). Por sua vez, a 
morte, que interrompe o curso da vida social, também interrompe o uso do 
nome humabi", quando morre um parente próximo da crian~a, em especial, 
seu pat. 

Finalmente, a prática da nomea~o revela um tra~o social que nao é 
normalmente explicitado, embora seja reconhecível no dia-a-dia. Numa 
sociedade onde a maior enfase de identifica~o grupal é dada pela fili~ao 
paterna, o sistema de nominacao parece abrir um dos caminhos para que os 
nao-agnatas contribuam para a constru~ao do novo ser social. Vimos que os 
parentes do lado da mae sao os nominadores mais freqüentes. Entretanto, a 
rela~ao nominador-nominado nao cria direitos e deveres em si mesma. O ato 
de nomear alguém por si só nao parece fazer mais do que refor~ar ou 
reconhecer urna relacao que já existe, mas que tem poucas expressOes de 
ordem formal. Diferentemente da rela~ao pai-filho, que é marcada pela 
transmissao do patronímico e do pertencimento a grupo ou categoria de 
descendencia, o vínculo mae-filho, por mais importante que seja, nao recebe 
enfase formal, pois a rñulher nao transmite qualquer outra marca de 
identidade a seos filhos, a nao ser selecionar o seu nome, quando o faz. 
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"Na pesca com timbó sao escolhidos pequenos cursos de água lenta ou 
bacias quase paradas de rios maiorcs" 

(Cap. l. Foto: Ken Taylor) 

"Mais do que seres incompletos, as crian~as Sanumá sao adultos em 
miniatura" 

(Cap. l. Foto: Ken Taylor) 

Capítulo 9 

Um Boato no Palco lnterétnico 
' , A memoria de Lowen,o, 

assassinado por garimpeiro.f 
a 6 de setembro de 1990 

Pano de fundo 

Durante o trabalho de campo que fiz em 1974, com o objetivo de 
estudar as rela~res entre os Sanumá e seos vizinhos Caribe, os Maiongong, 
fui surpreendida co~ o nascimento, crescimento e clímax de um boato que 
revolveu em tomo de um determinado hornero Maiongong de grande 
destaque social e político no complexo de comunidades de Auaris. A trama 
do boato, elaborada a partir de urna pequena centelha de prosa, foi tomando 
corpo num crescendo de dramaticidade que chegou as raías da histeria nos 
seus momentos mais agudos. Desvelou-se para mim um universo 
inesperado de atitudes, expectativas e apreensOes por parte de ambos os 
grupos étnicos com urna riqueza simbólica equiparável a narracao de um 
mito ou de urna saga heróica. Na tentativa de capturar a verve dramática 
cultivada pelos Sanumá, organizei as informa~Oes que colhi, juntamente 
com Ana Gita de Oliveira, na época minha assistente de pesquisa, do modo 
como subliminarmente as percebi, isto é, como urna ~a teatral ou urna 
performance a se desenrolar num palco sem bastidores e onde a platéia 
(quem, as antropólogas?) também fazia parte do elenco. 

Quero com isso demonstrar como esse boato serviu de veículo 
altamente eficiente para expressar urna situacao intertribal potencialmente 
explosiva, g~ a desigualdade cultural entre essas duas etnias, desigualdade 
essa ainda mais destacada por urna história comum repleta de encontros 
hostis, acus~Oes de trai~ao mútua, ataques armados, sortidas incendiárias, 
roubos de mulheres e muito medo recíproco. Para tornar inteligível a trama 
do boato, é preciso descrever as circunstancias que o engendraram, a partir 
desses eventos do passado. 
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O surgimento dos Sanumá em particular e dos Y anomami em geral na 
área do Maci~ das Guianas teve como conseqüencia o deslocamento dos 
grupos Caribe, entre outros, que habitavam a regiAo do divisor de águas 
entre a hacia do Orinoco e do Amazonas. A depopul~ de grupos Caribe e 
Aruak devido ao regime de escravidao imposto por exploradores de borracha 
e outros produtos de extrativismo facilitou a ocu~oo pelos Yanomami de 
terras que haviam sido esvaziadas pela escravidAo indígena (Migliazza 1972; 
Arvelo-Jiménez 1974). 

Esses deslocamentos nao foram pacíficos; custaram muitas baixas 
tanto aos Y anomami invasores quanto aos Maiongong invadidos. E, embora 
mais de 50 anos já se tenham passado desde o último assalto armado de que 
ambas as partes tem notícia e memória, ainda em 1974 era nítida a 
desconfianca mútua que sublinha as relacoes Sanumá-Maiongong. Sao 
freqüentes os confrontos entre membros de ambos os grupos para a 
resolucao de acusacoes de roubo de r~. por exemplo, que os Maiongong 
invariavelmente atribuem aos Sanumá. Esse antagonismo, nem sempre 
velado, parece ser o responsável pelo desconforto muito óbvio, 
principalmente por parte dos Sanumá, mas também por mulheres 
Maiongong, em situacoes que envolvem a proximidade física prolongada 
com um aglomerado de pessoas do outro grupo. Por exemplo, nos horários 
de atendimento na farmácia da missAo, o procedimento mais comum é que 
cada grupo compareca a seu tempo, de modo a evitar encontrar-se com o 
outro por um período embaracosamente longo. O que os Sanumá tentam 
evitar nessas ocasiOes é ser alvo de gracejos, risos e outras formas de 
menosprezo por parte dos Maiongong, quando estes estAo em grupo; cada 
um isoladamente nao incomoda ninguém e nao é raro ver-se um Maiongong 
e um Sanumá engajados em longas e pacíficas conversas no melhor estilo da 
camaradagem descomprometida. 

Apesar de antagonismos e evitac<>es, por volta de ~o de 1973, cerca 
de dez Maiongong e cinco Sanumá organizaram urna expedicAo conjunta de 
canoa a cidade de Boa Vista, com o intuito de trabalhar por lá e ganhar o 
suficiente para a aquisicao de bens que já há algum tempo passaram a ser . 
irreversivelmente necessários, especialmente para os Maiongong: sal, 
municao, roupas. Expedicoes como essa, apesar do alto costo em termos de 
esforco e tempo, além do risco de acidentes. na navegacAo de rios muito 
encachoeirados - é comum afundarem-se canoas com a perda de equipamento 
e víveres -, sao relativamente freqüentes para os Maiongong, mas nao o 
eram para os Sanumá antes dessa viagem. A duracAo de urna tal expedicao 
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até a cidade, descendo os rios, é de cerca de 25 a 30 dias, enquanto o retomo, 
todo ele rio acima, sempre com canoas tocadas a remo, pesadas com 
carregamentos de sal, chumbo, etc., leva o dobro desse tempo, senao mais. 

Em geral, essas viagens eram organizadas de dois em dois anos, sendo 
a permanencia em Boa Vista e arredores de, pelo menos, dez a doze meses. 
Os índios engajavam-se como br~is, quase sempre em fazendas do lavrado 
(os campos ao redor de Boa Vista). Poucos optaram por ficar definitivamente 
na cidade. A opiniao geral entre os Maiongong era de que eles eram 
sistematicamente explorados pelos brancos que os empregavam e, por isso, 
as viagens a cidade nao rendiam tanto quanto seria justo. Até mesmo suas 
canoas, tao apreciadas na regiao, naqueles días anteriores a corrida do ouro, 
nunca encontravam precos compensadores e os Maiongong sentiam-se 
sempre espoliados em suas transacoes comos brancos. Já para os Sanumá, 
ir a Boa Vista era urna experiencia nova e ainda fascinante, nao se 
encontrando entre eles o acentuado grau de insatisf a~ao manifestado pelos 
Maiongong. Talvez por causa desse fascínio, pelo menos dois Sanumá 
passaram a viver em fazendas nas vizinhancas de Boa Vista, um deles 
recusando-se a voltar, apesar dos insistentes apelos de seu pai, transmitidos 
via missionários (o outro, enteado de Lúcio - ver capítulo 3 - muitos anos 
mais tarde, voltou a Auaris, lá se instalou e constituiu familia). 

O boato que apresento aqui surgiu·por ocasiao do retomo da expedi~o 
de 1973 (ver Mapa 3 coma rota da viagem). Os diálogos sao transcric0es 
adaptadas dos meus diários de campo, de 26 de fevereiro a 20 de mar~o' de 
1974. Essa adaptacao foi feita em dois sentidos: o primeiro foi transformar o 
registro corrido da narracao, como está nos diários, em forma de diálogos. 
Por exemplo, onde no diário consta "Joao disse a Ana que estava muito 
triste ... ", passou a Joáo Koch: "Estou muito triste ... " 

O segundo foi a questAo da passagem de urna língua para outra. As 
conversas que tivemos com os Maiongong foram em portugues e, nesse 
sentido, nao representaram maiores problemas para a reconstrucao dos 
diálogos. Já com os Sanumá, a comunica~ao foi na língua deles e isso 
criou-me o impasse de decidir como apresentar o estilo da fala por escrito. 
Talvez a maneira como os diálogos sao aquí apresentados soe erudita demais 
para nós que estamos acostumados a grande distancia entre a linguagem 
falada e a escrita. A. primeira, muito mais informal, sAo permitidos desvíos 
gramaticais que, se corrigidos em sua transcricao, dao aos diálogos um tom 
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artificial e pomposo. A rea~o geralmente é: "nós noo falamos assim ". Mas 
a língua Sanumá é s6 falada. Embora possamos fazer a distin~ao entre a fala · 
casual e rápida e a cuidadosa, pronunciada devagar como forma de enfase ou 
para o beneficio do branco neófito que a quer aprender, nao é apropriado 
caracterizar-se essa diferen~ do mesmo modo que o fazemos para a nossa 
linguagem com seus dnones congelados pela escrita. A Hngua Sanumá, nao 
tendo escrita que opere como gabarito a decidir sobre o que é correto e o que 
nao é, deixa presumir que o dito verbal é, afinal, a maneira "correta" de se 
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usar a língua. Ao transfigura-la em 1) diálogo, 2) escrito, 3) em ponugues, 
sao feitas tantas media~Oes que é impossível e até inútil procurar urna 
fidedignidade realista, que seria virtualmente inalcan~ável. Seria adequado 
atribuir erros gramaticais a sua fala só porque nós os cometemos na nos~ 
ou, ao eliminar tais erros, estaríamos impondo urna rigidez que nAo existe? 

Optei, enfun, por usar a forma do ponugues coloquial, mas gramatical, 
temendo que a informalidade das inco~ da nossa fala desse a impressao 
de incompetencia lingüística por parte dos Sanumá. Nada mais falso. No 
caso, a incompetencia era minha e nlo deles. Assumo, portanto, o risco de 
tornar os diálogos dos Sanumá talvez competentes demais, isto é, mais 
"corretos" do que estamos acostumados a ouvir, esperando que isso nao 
comprometa a fluidez e a mensagem em seu conjunto. 

O boato gira em tomo da figura de Louren~o, o líder da comunidade 
mista a que chamo de "Colonia", criada pelo casamento de Louren~o e seu 
irmao mais novo com mulheres Sanumá. Os seus filhos, genros, nocas, 
netos e alguns agregados contavam, em 1974, um total de 34 pessoas, sendo 
nove Maiongong, sete Sanumá e o restante, os descendentes dos dois casais, 
nem Maiongong, nem Sanumá, mas um pouco de ambos (Ramos 1980). 

Os Maiongong residentes na "Colonia" nao sao bem vistos pelos 
demais Maiongong e noo se sentem a vontade para fazer parte integrante das 
comunidades Sanumá. Criaram, ponanto, um nicho próprio, com todas as 
ambigüidades que acompanham o seu modo de vida imprensado entre duas 
culturas. Louren~o é, pois, o epítome da ambigüidade por liderar um grupo 
residencial que nasceu dessa mesma ambigüidade e que representa a 
acomoda~ao desconf ortável dessas duas etnias, até há pouco mergulhadas em 
hostilidade mútua e ainda boje desconfiadas urna da outra. 

Louren~o chegava a meia idade na época desse boato. Com sua mulher 
Sanumá teve sete filhos, tres dos quais já estavam casados em 1974. Coma 
mulher Maiongong, falecida uns quatro anos antes, teve mais quatro filhos, 
ainda pequenos, que passaram a viver na aldeia Maiongong depois da morte 
da mae. Louren~, apesar do sotaque, fala fluentemente o Sanumá e goza de 
grande prestígio na pane Sanumá de Auaris. Tanto pode apresentar-se ao 
estilo Sanumá, esbravejando e gesticulando, como no ritual de chegada de 
visitantes, quanto ao estilo Maiongong, imóvel, de br~os cruzados, fala 
quase inaudível, suave e dura ao mesmo tempo, vinda do alto de urna auto
imagem de superioridade. A complexidade da figura de Louren~o casa-se 
per~eitamente com o tom do boato, essa elaborada sobreposi~ao de 
ambigüidades e incenezas geradas pela angustiante espera daqueles que 
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ficaram em Auaris imaginando o pior. Louren~o é o centro ausente da 
dramatiza~o que se segue. 

Personagens 

Joáo Koch. Homem Maiongong, jovem, casado com mulher 
Maiongong, vive na casa comunal Maiongong a uns 300 metros das casas 
Sanumá. 

Dino. Filho mais velho de Louren~o, casado com mulher Sanumá, 
vive na "Colonia", fala bem a língua Sanumá, mas nao participa de seos 
hábitos ou cerimonias. 

Mu/her de Dino. Jovem Sanumá, casada há anos com Dino, mae dos 
seos dois filhos pequenos. 

Kalioko. Homem Sanumá, jovem, casado com duas mulheres Sanumá, 
líder da comunidade que leva o seu nome. Antigo morador de Auaris, 
vizinho da "Colonia", mudou sua aldeia para local distante. 

Jorge. Jóvem Sanumá, faz servi~o-da-noiva para o irmao mais novo de 
Louren~o, mora na "Colonia" e tem ambi~Oes de se tomar líder político em 
Auaris. 

Albertino. Homero Maiongong, de meia-idade, um dos líderes da aldeia 
Maiongong. ~ 

Adáo. Homem Sanumá, jovem, em seo segundo casamento, faz 
servi~o-da-noiva para Louren~o. vive na "Colonia". 

Lília. Mulher Sanumá, ainda jovem, irma de Jorge, ex-esposa de 
Kalioko. 

Cici. Filha adolescente de Louren~o com sua mulher Sanumá. 
Cándida. Missionária norte-americana. 
Augusta. Mulher Sanumá de Louren~o. 
Alcida. Antropóloga. 
Canhoto. Velho Sanumá da aldeia de Kadimani, passa temporada em 

Auaris. 
Mané. Jovem Sanumá, recém-saído da adolescencia e sem 

compromisso. Consta que seu pai verdadeiro nao é o Sanumá que foi casado 
com sua mae, mas um Maiongong. 

Zeca. Homcm Sanumá, chama Augusta de "mae" por parentesco 
classificatório, ,embora seja casado com wna irma desta. 

Ana Gita. Antropóloga. 
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O retorno dos viajantes: tragicomédia em 7 atos 

Primeiro ato 

A seca já vai a meio. A aldeia Sanumá segue pachorrenta sua rotina de 
veri\o, quando várias pessoas esioo ausentes em viagem a outtas aldeias ou a 
acampamentos na mata. O casarao comunal dos Maiongong está mais quieto 
do que nunca, só com tres homens adultos, depois que todos os demais 
viajaram para Boa Vista e para a Venezuela. Também a "Colonia" está 
desf aleada de boa parte de seus habitantes, igualmente em viagem. A 
missionária faz suas incursOes diárias a farmácia da missao para distribuir 
remédios a quem ficou. Ana Gita empenha-se em entrevistas com o 
Maiongong Joao Koch, Alcida entrevista homens e mulheres Sanumá. Os 
dias escorrem plácidos, ensolarados, sonolentos. 

Cena 1: Dentro da casa comunal Maiongong. Joao Koch dá entrevista a 
Ana Gita. De repente, interrompe o que estava dizendo. 

Joáo Koch: Eu estou muito triste. Escutei urna conversa lá na casa de 
Louren~o. tinha Sanumá contando os homens que tem espingarda. Acho que 
eles querem matar Louren~o. Bem que a Candida me disse que no Mucajaí, 
os Y anomami de lá - chamam de Kaslabaia - estavam se preparando para 
matar Loure~o porque viram um Maiongong rondando a casa deles. 

Cena 2: Augusta toma conhecimento das revela~Oes de Joao Koch e 
espalha-as por toda a gente. Rompe em lágrimas. 

Cena 3: Numa das casas da missao. 
Candida: É tudo imagina~ao. Afinal, os Maiongong nao silo nada 

melhores que os Sanumá para imaginar fantasmas, espíritos e inimigos 
invisíveis. Eu sempre digo para os Sanumá deixarem de ser desconfiados 
com os Maiongong, porque estes querem a paz e nao a guerra. 

(Algum tempo mais tarde, Candida comunica-se pelo rádio com a 
missi\o em Mucajaí, pedindo notícia.) 

Candida: Lá em Mucajaí ninguém viu nenhum Maiongong por pcrto, 
só um grupo de índios com alguns brancos subindo o rio Mucajaí. . 

Cena 4: Kalioko chega a Auaris, depois de viajar 5 horas de canoa no 
acima, vindo de sua nova aldeia. Vem visitar a antropóloga Alcida. 

Kalioko: Xida, é verdade que mataram I...oure~? Escutei de gente 1á de 
ximatayam [aldeia da Venezuela a cerca de dois dias a pé, a nordeste de 
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Auaris] que um branco, bebado de cacha~. tinha matado Lourenco. Um 
Waiká que foi com ele fugiu e apareceu muito, muito magro. Assim 
disseram os de ximatayam. 

Cena 5: Jorge e Dino, que haviam descido o rio com alguns 
~aiongong para encontrar os viajantes no caminho, retomara a Auaris. 

Jorge: N6s vol tamos porque perdemos urna canoa que virou numa 
cachoeira. Eu noo sei de nada sobre a morte de Lourenco. Fiquei f ora daqui 
um mes, noo escutei nada. Mas em Mucajaí, tAo longe? 

Dino: É, a canoa virou, perdemos espingardas e redes, mas ninguém 
morreu nem se machucou. 

(Ao fundo, noma das casas, um grupo de homens e mulheres discutem 
as notícias vindas de ximatayam sobre os Kaslabaia, falam das mulheres 
Maiongong que há muito tempo estes raptaram, e de Lourenco e sua 
enJourage.) 

Segundo ato 

Nove horas da noite, na casa das anttopólogas, que já estAo na rede. 
Chegam Dino coma mulher, Cici e urna irmilzinha. 

Dino: Escutei a estória do Waiká que voltou muito magro para 
ximatayam diz~ndo que meu pai foi morto. Talvez seja verdade mesmo, 
talvez tenham matado meu pai. 

Mu/her de Dino: Foram os Kaslabaia que o mataram, eles vivem 
tomando coc~a. 

Dino: Estou muito triste, escutei isso tudo e chorei, Lourenco é muito 
valioso, muito caro. 

Alcida: Deve ser mentira, talvez o Waiká se cansou de Lourenco e 
fugiu e inventou toda essa estória. 

Dino: Talvez seja mentira. , 
Mu!her de Dino: E isso mesmo, eleve ter acontecido isso. 
Dino: Vai ver que o Waiká era preguicoso e Lourenco mandou ele 

trabalhar. 
Mu/her de Dino: Vai ver Loureneo disse: "Eu vou te bater". 
Dino: Disse s6 pqr dizer. É por isso que o Waiká fugiu e espalhou essa 

fofoca por todo lado. E se for verdade? E se Lourenco nao voltar mais? 
Alcida: Mas por que justamente Lourenco? Tem vários outros 

Maiongong na viagem, por que s6 falam de Lourenco? 
Dino: Nao sei. 
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Mu/her de Dino: Faz muito tempo que os Kaslabaia mataram 
Maiongong e roubaram mulheres Maiongong e agora os Kaslabaia acham 
que Loureneo quer matá-los de ving~ 

Dino: E se for verdade e Lourenco mo voltar? 
Alcida: Se fosse verdade, o que vare faria? 
Dino: Eu ficaria furioso porque Lourenco é muito caro, ele vale muito, 

é muito especial. Os Maiongong ficariam muito zangados, talvez ficassem 
bravos e atacassem. 

Alcida: Mas a terra dos Kaslabaia é mo longe, 1á no Mucajaí. Será que 
nao foram os Xikoi dwi'? 

Dino: Nao, foram os Kaslabaia mesmo. 
Alcida: Por que os Kaslabaia? 
Dino: Claro, eles sao tiko dibi, outra gente, é porque sao outros. 
(Entra Mané.) 
Mané: Faz uns dias eu e Jorge vimos urnas pessoas estranhas rio 

abaixo e achamos que podiam ser homens Kaslabaia que estavam visitando 
os Walema dibi, arrumando mullieres. 

Dino: Se for verdade que mataram meu pai, eu vou f azer um feitico 
superforte, okoxi, e mandar rio abaixo. Todo mundo daqui para baixo vai 
morrer, até os brancos. 

Mu/her de Dino: X ida, nao fica com medo porque esse feitieo só pega 
em homens, nao mata mulheres. 

Alcida: É feitico de Maiongong? 
Dino: Nao •. é de Sanumá. Tem que ser muito forte, porque eu e os 

outros Maiongong vamos ficar muito zangados. 
Alcida: Voces nao usariam espingardas? 
Dino: Noo, porque tem brancos por aquí. 
(Dino vira-se para a entrada da casa e grita para todos os moradores da 

aldeia ouvirem.) 
Dino: Se mataram meu pai, eu vou fazer o feiti~o okoxi para todo 

mundo morrer daqui até Boa Vista, rio abaixo! 
(Vários homens e mulheres se aproximam, sentam-se do lado de fora 

em silencio.) 
Dino: Voces, Sanumá, vivem dizendo que é verdade, é verdade, eu 

estou com~ando a achar isso também. 
Mu/her de Dino: Xida, voce nao viu nenhum Kaslabaia por aqui? 
Alcida: Nao, claro que nao. 
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Mulher de Dino: Urna vez o pai de Iuta viajou para Boa Vista e, como 
agora, correu a estória que os Kaslabaia o tinham matado. Mas ele voltou 
vivo. Entao, vai ver, é mentira. 

Cici: O espírito que acompanhou a canoa nao foi hekula [assistente dos 
xamas], mas sai de [espíritos malévolos]. Foi isso que o xama disse. 

Jorge: O nonoxi [animal alter ego] de Louren~o ainda está vivo, eu o 
vi por aqui perto. 

Terceiro ato 

Explode um pranto desenfreado na "Colonia" quando um jovem 
Maiongong traz a notícia de que Albertino acabava de voltar, depois de 
chegar até a cachoeira de Tucoxim sem encontrar os viajantes. O ambiente 
fica ainda mais impregnado de tensao e mal-estar. 

Cena 1: Na casa de Louren~o. na "Colonia". 
Augusta (em pranto): Meo marido morreo! Meu marido morreo 

mesmo! 
Jorge: Eo voo de novo com os Maiongong tentar encontrar Louren~o. 

Se a gente chegar até Tucuxim e nao encontrar ninguém é porque eles estilo 
mortos mesmo. 

(O choro persiste com picos de maior intensidade.) 
Cena 2: Na casa Maiongong. 
Albertino: Nao morreu ningoém, eu só voltei porque meo filho ficou 

doente. Esses Sanumá só inventam mentira. 
Cena 3: Na farmácia da missao, um grupo de homens Sanumá 

conversa ao som do pranto profundo vindo da "Colonia", enquanto a 
antropóloga observa 

Alcida: Albertino disse que está todo bem, amanha os outros voltam 
para casa, cansaram de esperar os que vem de Boa Vista. Escota, gente, antes 
de vir para cá, lá em Boa Vista, eu falci como Maiongong Davi e ele me 
disse que eles só iam chegar aquí dcpois que eo fosse embora; é muito 
longe, leva muito tempo para subir os rios. 

Zeca (incrédulo): Vai dizer isso a mulhcr de Louren~o. eu nao digo nada 
porque sou tiko ("outro"), nao tenho nada com isso. 

{O choro se espalha por toda a parte no lado Sanumá de Auaris, 
enchendo o ar com doloridas expressües de pranto em vozes masculinas e 
femininas, graves e estridentes. As pessoas deixam seus afazeres em 
desconsolo generalizado. Jorge, noma sessao xamanística, manda alguns de 
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seus hekula verificar se Lour~o está vivo ou nlo. Obtém resposta positiva 
e informa toda a gente. O pranto diminui e cessa, todos elogiam Jorge por 
sua boa vontade.) 

lnJerlúdio 

Passa-se um m~s e meio. Os que desceram o rio em busca dos 
viajantes voltanim sozinhos. S!o urnas 30 pessoas, entre homens, mulheres 
e crian~as que chegam carregados de carne de ca~. Por isso, slo 
recepcionados com urna festa que durou mais de tres dias. Enquanto os 
Maiongong se entregara a grandes bebedeiras de caxiri, muitos jogos e 
dan~as, a maioria dos Sanumá mant!m-se afastados, desiludidos com o 
malogro de mais essa expedi~. 

Durante a festa, algumas mulheres Maiongong direm que o avioo que 
supre Auaris, vindo de Boa Vista, teria passado por Waikás, a cerca de 40 
minutos de voo a sudeste de Auaris, e o piloto noo teria visto qualquer sinal 
dos viajantes. Tomam essa notícia como sinal de que eles nem chegaram 
aquele ponto, portanto, deviam estar mortos. 

Quartoato 

Cena 1: Na casa das antropólogas, o velho Sanumá Canhoto conversa 
com Alcida. 

Canhoto: Os Maiongong daqui estlo dizendo que os Maiongong rio ,, 
abaixo foram assassinados e que agora eles voo matar a Cindida. E mentira? 

Alcida: Nao sei, eu nao escutei nada disso. Quem foi o Maiongong que 
disse isso? 

Canhoto: Semo. Será que a Candida vai chamar outros brancos para vir 
aqui e castigar o povo? • 

(Sai Canhoto, entra Jorge.) 
Alcida: Ouvi dizer que os Maiongong querem matar a Candida. 
Jorge: Eu também ouvi. Foi o Dino que me contou, que escutou de 

Joilo. Os Maiongong estao muito z.angados porque faz tempo ela devia ter 
contado que os Maiongong tinham sido mortos e nao contou, só agora ela 
conta. Por isso, os Maiongong vao jogar querosene embaixo da casa dela e 
atear fogo para queimá-la enquanto ela donne. 

Alcida: Os Sanumá nao gostam da Candida? 
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, 
Jorge: Os Sanumá gostam _dela, mas os Maiongong, nao. E ruim 

atacar urna mulher, nao se deve matar mulher. Mas eu achoque ela noo vai 
ficar com medo quando souber. Ela é forte, mesmo sendo mulher. 

(No dia seguinte, altas labaredas no gramado da missao consomem 
montes de grama cortada. Candida ficou .zangada, disse que noo deviam fazer 
aquilo, e foi mais perto olhar. Voltou com Zeca nos calcanhares, dizendo 
que tinha sido Mané porque estava .zangado com ela. Segundo Candida, esse 
ressentimento veio porque ela eslava racionando as micangas como 
pagamento pela capinagem que produziu os mont~s de grama seca: duas 
medidas por pessoa. Mané tentou obter mais, dando algum dinheiro a um 
garotinho que nao tinha trabalhado e que, quando questionado por cla, 
confessou o truque de Mané. Este vingava-se, queimando os montes de 
grama.) 

Quinto ato 

' Cena 1: A noite, no compartimento vizinho ao das antropólogas, Lília 
ouve em sussurros e com muitas exclamac0es as noticias que Adao havia 
trazido da comunidade de Sabuli, a um día de remo, rio abaixo. 

Alcida: O que houve? 
Lília: Adao disse que a mulher de Sabuli morreo e já foi cremada e que 

Lourenr;o está morto. 
Cena 2: De manila, na casa das antropólogas. 
Joáo Koch: Adao disse que os Yanomami lá dorio Uraricaá trouxeram 

a notícia da mortc dos Maiongong. Um daqueles Yanomami de lá foi a Boa 
Vista e soube que eles morreram enquanlO estavam bCbados. É mentira, eu 
acho, nao é? Dino veio me contar ontem a noite, ele estava chorando, eu 
disse para ele nao chorar que é pior. Eu nao acredito que morreram todos, 
pelo menos alguns devem ter fugido. Também o Canhoto e o outro Sanumá 
visitante viram os Maiongong vivos quando fizeram pajelanca. Acho que 
daqui a um día ou dois eles chegam. Mas daqui a pouco os Maiongong vao 
se reunir e decidir se vao dcscer o río outra vez para encontrar Lourenco. 

Alcida: Será que os Sanumá nao gostam do Lourenr;o e por isso 
inventam essas estórias da morte dele? 

Joáo Koch: Nao, eles gostam muilO dele. 
(No dia seguinte, sai expedicao com vários Maiongong e Sanumá rio 

abaixo para encontrar os viajantes de Boa Vista.) 
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Sexto ato 

A 

Cena 1: Lília faz beiju na casa do irmao, Angelo, que hospeda as 
antropólogas. 

Alcida: Sonhei que os Maiongong tinham voltado. O que voce acha 
des.~ sonho? 

Lília: Talvez eles cheguem mesmo. Eu também sonhei que o Orlando 
tinha voltado. Sonhei com o passarinho que é o som dele55. O pássaro [xobi 
a hea] voava e voava e voava em círculos por cima da casa. 

Cena 2: A antropóloga entrevista Zeca. Vem a baila o assunto do 
sonho. 

Zeca: o seu sonho quer dizer que se voce for a mata vai ser mordida por 
urna cobra. Nao quer dizcr que Lourenco está voltando. 

Sétimo ato 

(O jovem Sanumá Beto volta a Auaris com a noticia de que o grupo de 
Lourcnco está voltando, talvez já esteja na aldeia de Sabuli, dcve chegar a 
Auaris em algumas horas.) .. 

Cena 1: A noite, Lília conta para todos os sonhos que ela e Alcida 
tiveram, como bons augúrios da chcgada dos Maiongong. Entre os Sanumá 
a tensao diminui. 

Cena 2: Na aldeia Maiongong. 
Albertino: Beto está menti11do. Acho que os Kaslabaia mataram 

mesmo Louren~o e os outros por causa de brigas velhas. 

Os Sanumá riem, os Maiongong choram. 

(Lentamente, o pano desee. Saio do palco e assumo de novo o papel de 
observadora.) 

55 Héa, conceito complexo para ~s nio-Yanomami, significa a contraparte sonora de 
alguém ou de algum animal. Assim como xi é o sinal visual, o .. brilho" de algo como, por 
cxemplo, o arco-íris é .. brilho de cobra", oligigr xi, também /ria anuncia o seu 
corrcspondente através de um som próprio. 
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Comentários 

Com vóo marcado, saímos de Auaris antes do desfecho da estória. 
Provavelmentc, todos os viajantes chegaram algumas horas dcpois de nossa 
partida. A pesar de tu do, grandes preparativos estavam sen do f citos para 
recebe-los, quantidades enormes de caxiri estavam sendo fermentadas na casa 
dos Maiongong. Mais tarde, os missionários infonnaram-nos da chegada de 
Louren~o e companhia, saos e salvos, talvez em santa ignorancia de todo o 
drama que desencadearam. Mais urna vez, a história se repetiu: a cada longa 
viagem a cidade, um rumor nasce, cresce, toma propor~Oes dramáticas, 
engaja todos os habitantes de Auaris em complexos enredos, par~ se 
dissolver no alívio da chegada. 

Personagens e situa~oes 

No dccorrer dessa trama que nos envolveu a todos cm Auaris, pude 
observar a disposi~ao de certas pessoas em participar ativamente da produ~ao 
de informa~óes e da atmosfcra de dramaticidade que foi gerada pelo boato. 
Em primeiro lugar, vem o Maiongong Joao Koch, aparentemente, o 
iniciador da trama. Em outra oportunidade (Ramos 1980), pude constatar 
nele urna preocupa~ao de se manter acima de qualquer compara~ao com os 
Sanumá, para ele, seus inferiores. Mas, ao mesmo tempo, Joao confessa ter 
medo deles, tanto pelos conhecimentos que tcm de magia, como pela 
suposta disposi~ao em tomar de armas e ir as vias de fato. Joao foi 
testemunha de um acontecimento que o perturbou bastante. Próximo a 
antiga casa redonda Maiongong, ainda nos anos 60, ele prcsenciou o 
homicídio de um Sanumá por outro, como conclusao de urna velha rixa 
entre eles. Joao, sozinho na aldeia naquele momento, assistiu a morte por 
machadadas e sentiu-se totalmente impotente para f azer qualquer coisa: 
intervir, fugir, buscar socorro ou simplesmente gritar. Isso exacerbou ainda 
mais o sentimento de medo que tem dos Sanumá. 

Tendo, pois, essa imagem ambígua dos vizinhos, é fácil entender por 
que Joao se sobressaltou com a conversa que ouvira na "Colonia" e que 
precipitou os rumores de massacre. Para ele, e provavelmente para muitos 
outros Maiongong, a paz entre os dois grupos, conseguida a duras penas e 
dcpois de pcrdas humanas e materiais, depende da disposi~ao dos Sanumá cm 
man te-la. A imprevisibilidade das rea~ües des tes é para Joao urna f onte de 
ansicdade e incerteza e, numa situa~ao de perigo, ao menos em potencial, 
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como é urna longa viagem fluvial a cidade, esse sentimento de desconfían~ 
toma corpo ao se atribuir aos Sanumá - e demais Yanomami - algum mal 
que possa acontecer aos Maiongong, mesmo a distancia. A participa~o de 
Joao na elabora~ao do boato reflete exatamente os dois aspectos mais 
evidentes da imagem que ele tem dos Sanumá: perene fonte de agressao e 
manifesta~o de inf erioridade. 

Outra figura de destaque é o Sanumá Jorge, que mostrou ser urna das 
pessoas mais ativas no boato. Como participante da primeira viagem que 
saiu ao encontro de Louren~o e como os demais integrantes dela, esteve 
ausente de Auaris durante um mes e nao acompanhou o nascimento dos 
rumores que com~aram a correr na aldeia. Mas tao logo voltou e ficou a par 
deles, passou a alimentá-los com grande entusiasmo, como se nunca se 
tivessc ausentado. Foi ele que pos lcnha na fogueira ao declarar que, 
juntamente com outro jovem, havia notado os estranhos rio abaixo, 
identificando-os como Kaslabaia e aumentando muito a tensao já bastante 
alta. Foi ele também que, por meios xamanísticos, aliviou essa mesma 
tensao quando ela chegava a um tal nível de saturacao que já ameacava as 
atividades normais dos Sanumá, ocupados em prantear seus supostos 
mortos. Transmitindo a mensagem benfazeja de seus hekula de que os 
viajantes estavam vivos e ativos, Jorge conquistou as boas gracas da 
comunidade, saindo-sc um pouco como herói. 

O desempcnho de Jorge na questao do massacre :tnunciado toma-se 
mais intcligível dentro do contexto de suas ambi~ües pessoais. Na época, 
tinha seus vinte e poucos anos, se muito, e já havia estado cm Boa Vista 
algumas vezes, trabalhando como informante para Donald Borgman. 
Consciente de suas habilidades no trato com os brancos, Jorge passou a 
alimentar ambicoos de lideran~a política em Auaris (ver capítulo 3). Outros 
Sanumá e a missionária que na época residía em Auaris confirmaram 
amplamente essa pretensao de Jorge. Apesar de muito jovem, ele soube 
lan~ar mao de todos os seus talentos para impressionar os companheiros. O 
boato sobre a morte de Louren~ e companhia veio como urna oportunidade 
de ouro para ele se sobressair, enquanto detentor de informa~ües estratégicas 
em primeira mao (seu testemunho sobre os Kaslabaia no rio Auaris) e 
benf eitor de seu povo, colocando sua capacidade de xama a scrvico da 
comunidade. Com isso, ficou muito claro que ele ganhou preciosos pontos 
no conceito de seus companheiros. Além do mais, Jorge é genro do irmao de 
Lourenco. residente da "Colonia", foco por excelencia das tcnsües geradas 
pelo boato. Desse modo, sua contribui~o, primciro no aumento da tensao e 
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segundo no seu esvaziamento, foi tanto mais significativa quanto a sua 
posi~ao de subalterno de Maiongong, num contexto em que ser Sanumá é 
estar em desvantagem social aos olhos do outro grupo. Em certo sentido, ao 
apelar para o conhecimento esotérico emanado de seus hekula, ele estava 
dcfinindo o destino dos Maiongong, dentre eles, seu sogro. 

Um terceiro ator que teve destaque no boato foi Dino, filho mais vclho 
de Lourcn~o e de mae Sanumá. A condi~o cultural e etnicamente ambígua 
dos filhos de casais intertribais (Ramos 1980) fica mais acentuada no caso 
dos filhos mais velhos de Louren~o. Pelo cálculo patrilinear dos Sanumá, 
eles sao todos Maiongong. Identificam-se como Maiongong, mas os 
próprios Maiongong nao os reconhecem totalmente como tal. Falam 
Sanumá, mas com sotaque. Gostariam de ter cónjuges Maiongong, mas 
casaram com Samumá. Dentre essas pessoas, Dino é o que mais sofre essa 
ambigüidade. Se, por ter mae Sanumá, ele nao pode ser considerado 
Maiongong de verdade, o que gostaria de ser, é gra~as a seu pai, Louren~o. 
que ele pode reivindicar a condi~o de "Maiongong de mentira", nabí' de 
holexi, segundo sua própria expressao. Daí Louren~o ser tao "valioso" para 
ele. De certo modo, poderíamos dizer que a maneira ambivalente como Dino 
se comporta no boato, ora acreditando, ora noo na estória do massacre de seu 
pai, é como que simbólica da ambigüidade de sua identidade étnica. Nao 
queria crer no boato, pois os Sanumá, no dizer dos Maiongong, sao uns 
mentirosos. Mas, se fosse verdade, ele se vingaria de forma drástica, usando 
forte magia Sanumá. Porém, Dino nao é tao Maiongong a ponto de dizer 
abertamente que os Sanumá só sabem mentir e nada mais, ou de ignorar o 
valor do conhecimento deles no delicado campo da magia e deixar de se valer 
desse conhecimento; e nem é tao Sanumá para acreditar sem reservas na 
estória. Participou ativamente da festa Maiongong, dan~ando e tomando 
muito caxiri, mas logo dcpois chorou, como os Sanumá, pela possível 
morte do pai. Consciente do passado de guerra entre os dois grupos, ele 
percebe bem o papel destacado de Louren~o e os perigos atribuídos ao seu 
contato com outros Yanomami. Embora seu irmao e tio paterno também 
fizessem parte da expedi~ao ·de Boa Vista, Dino nunca focalizou sua 
angústia, pelo menos declaradamente, em outra pessoa que nao fosse o 
próprio Louren~o. Dino é, pois, o produto de urna situa~ao intertribal que 
ainda mostra sinais de um passado cheio de hostilidades, apesar das 
tentativas de se estabelecer urna paz definitiva, como foi o caso do 
casamento de seu pai e tio materno com mulheres Sanumá. O boato revela 
que ele próprio sente e vive essa situa~o ainda nao totalmente resolvida. 
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Tomados em conjunto, os dois grupos indígenas demonstram rca~C>es 
muito diferentes. Em primeiro lugar, nota-se a inclinwyao dos Sanumá em 
fomentar o boato, mas sempre atribuindo a elementos ausentes ou distantes 
a autoria do massacre. Lan~am mao de outros Y anomami, localizados a 
centenas de quilómetros, que muito dificilmente teriam a chance ou o 
motivo para atacar os Maiongong. É como se, a partir da primeira versao, 
na qual eles ficaram sob suspeita de planejar a morte de Louren~o. sua 
preocupa~Ao maior fosse desviar o foco de aten~Ao para longe de si (o rio 
Mucajaí, o Uraricaá, a comunidade ximatayam na Venezuela), isentando-se 
de qualquer responsabilidade possível no atentado. Assim procedendo, 
estariam também evitando o perigo de desencadear, ali mesmo em Auaris, 
urna nova luta aberta, contingencia que paira como urna nuvem negra sobre 
suas cabc~as e que todos tentam suprimir. Se, por um lado, os Maiongong 
temem a eru~ao de violencia por parte dos Sanumá, por outro lado, estes 
ainda t.Cm na memória bastante vivos os tempos em que seus pais e avós 
foram atacados a espingarda pelos Maiongong. Embora nao se admita 
abertamente, cada grupo teme que o outro quebre a trégua de mais de meio 
século. 

Quanto aos Maiongong, a partir do momento em que foi colocado em 
dúvida o sucesso da viagem de regresso de Lourenco e companheiros, 
passaram a manifestar seus estereótipos sobre os Sanumá, acusando-os 
continuamente de mentir, de exagerar, de provocar tumulto. Por outro lado, 
o mesmo passado de violencias que aflige os Sanumá também consome os 
Maiongong, pois todos sabem que os ditos Kaslabaia (os Yanam do vale do 
rio Mucajaí), agora acusados de matar Lourcnco, lograram no passado matar 
vários Maiongong e raptar suas mulheres que, nos anos 70, ainda viviam no 
médio M ucajaí. Curiosamente, as apreensües dos Maiongong geralmente 
aparecem nos momentos de otimismo dos Sanumá. Quando estes decidem 
que está tudo bem, é quan.do os Maiongong passam a acreditar na versao do 
massacre. Inversamente, nos picos de desespero dos Sanumá, os Maiongong 
zombam, di zendo que é tu do mentira, como se f osse um ponto de honra 
desacreditar os outros, independcntemente do que digam. 

Enquanto os Sanumá dramatizaram ad nauseam suas reac0cs ao boato, 
os Maiongong mantiveram a costumcira postura de sobriedade. Os rumores 
tiveram menos condutibilidade entre eles, cm parte, porque a maioria eslava 
ausente de Auaris. Os que nao tinham ido para Boa Vista ou dcscido o rio 
para encontrar os que voltavam, estavam viajando por aldeia~ na Venezuela, 
ficando apenas tres homens em casa durante a vida do boato. 
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O gosto pela dramaticidade ficou muito ressaltado no caso dos Sanumá. 
Nos pontos mais críticos da estória, prospectos de noticias animadoras nao 
surtiram o menor·ereito tranqüilizador. Por exemplo, a volta de Albertino 
com o filho doente deílagrou urna imensa com~ao na "Colonia", pois foi 
interpretada como prova de que Lourel}\:o, nao tcndo sido encontrado, estava 
na certa morto. Albenino, porém, nao tinha absolutamente quaisqucr 
noticia~ desagradáveis a relatar, exceto, naturalmente, a docn~ do filho. Para 
ele, naquele momento, ninguém havia morrido, simplesmente, a viagem de 
volta de Boa Vista é muito longa e demorada. A atmosfera na aldcia 
Maiongong era, pois, de alívio. Mas os Sanumá nao deram ouvidos a essa 
intcrpreta~ao e continuaram debulhando-se em lágrimas, acusando os 
Kaslabaia, até que os hekula de Jorge acalmaram os animos com o irrefu
tável testemunho de seus poderes sobrenaturais. 

Por que continuar a sofrer ante boas noticias? Masoquismo coletivo ou 
puro gosto pelo drama? Em todos os momentos críticos que presenciei 
durante os 27 meses que passei entre os Sanumá, sempre me surprccndi com 
o modo como eles cultivavam situa~ües dramáticas, excitantes, lcmbrando o 
que Batcson descreve para os Itmul da Nova Guiné, principalmente, no que 
toca o ethos masculino (Bateson 1958: 148). Do cotidiano da sua vida fazem 
parte duelos entre ofensores e ofendidos, entre ladroes e roubados, entre 
marido e mulher, entre marido e adúltero, entre sogra e genro, até mesmo 
entre irmaos e entre mae e filho. Todas essas ocasiües sao intensamente 
vividas, com a participa~ao de todos da aldeia, em meio a exprcssües de 
em~o que explodem por todos os lados. Essas expressües sao, a meu ver, 
parte integrante do modo de ser Sanumá, independentemente de estarem ou 
mio associados aos Maiongong. E talvez por reconhecerem essa dimensao da 
ontología Sanumá, os Maiongong nada fizeram para diminuir ou neutralizar 
o desespero das mulheres da "Colonia". Limitavam-se a observar, como 
espectadores e, quando lhes perguntávamos se as mulheres Sanumá 
choravam a pcrda dos maridos, apenas sorriam tranqüilamente ou repctiam, 
mais urna vez, que os Sanumá vivem mentindo. Talvez, mais apropriado 
seria dizer exagerando, se conhecessem esse vocábulo. 

Decifrando o boato 

Como urna cápsula que ao abrir-se revelasse urna grande concentra~ao 
de significados, o boato, sob um olhar analítico, desdobra-se em várias 
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partes. Utilizando urna linguagem alegórica, pode-se através dele expressar 
idéias, ansiedades e desejos que, mesmo nao estando deliberadamente 
"escondidos", ninguém ousaria manifestar na rotina das relacOes Sanumá
Maiongong, sob pena de denunciar a tensao que todos parccem fingir que 
nao existe. · 

O tema central é a morte, durante urna viagem de volta da cidade dos 
brancos, de um homem Maiongong que adotou muito do estilo de vida 
Sanumá. Embutidos nesse texto, outros subtextos vao-se desdobrando até 
compor urna vasta malha simbólica daquele viver interétnico. Vejamos 
alguns desses subtextos, partindo dos mais inclusivos para os mais 
específicos: 

a) A imagem que tanto os Maiongong como os Sanumá t.Cm do mundo 
dos civilizados. 

b) As rela~tks entre missionários e índios. 
c) As representacoos do con tato Maiongong-Y anomami. 
d) As rela~ües entre Maiongong e Sanumá, específicamente. 
e) O papel da "Colonia" na situacao de contato intertribal em Auaris. 

O mundo dos civilizados 

Os pontos do boato que dao destaque a imagem dos brancos sao a 
própria viagem a cidade com seus perigos e o civilizado agressor de 
Louren~o. na figura anónima de um rebado. 

Talvez hoje mais do que nos anos 70, os brancos sejam para os 
Sanumá em especial, mas também para os Maiongong, urna incógnita que 
tanto pode favorecer o índio - fornecendo-lhe bens matcriais e remédios -
como prejudicá-lo - contaminando-o com doencas e explorando seu trabalho. 
Essa imprevisibilidade é simbolizada no boato pelo branco bCbado que, sem 
razao aparente, mata Loure~o. Essa figura, que parece ter sido criada pelos 
Sanumá, é aprescntada como um ente sem feicóes, mas com urna 
característica que o distingue dos missionários, os outros brancos mais 

· conhecidos: o estar embriagado. 
A própria viagem a Boa Vista foi sempre considerada como um grande 

empreendimento, envolvendo riscos materiais e humanos. É urna 
experiencia significativa, até certo ponto incontrolável, tanto quanto é 
incontrolávcl ou imprevisívcl o encontro com os brancos. Além do mais, 
emprecndcr tais viagens naqueles tempos era arriscado, nao apenas por causa 
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de perigos naturais ou advindos dos brancos, mas também pelo fato de que 
no percurso fluvial era preciso atravessar o território de outros grupos 
Y anomami, nem sempre amistosos. Os Maiongong acabaram adotando a 
tática de levar consigo ao menos um Sanumá que servi~ de mensageiro, 
diplomata e salvo-conduto por essas terras socialmente inóspiw. 

Rela~óes entre missionários e (ndios 

Os itens do boato que revelam o teor dessas relacOes sao o papel da 
missionária como sonegadora de informa~s estratégicas e o papel do rádio 
como instrumento de informa~res, conferindo poder a quem o usa. 

A vinda dos missionários para Auaris, a partir de meados dos anos 60, 
modificou de certo modo as rela~~es entre Sanumá e Maiongong, 
especialmente, em termos de transacOes económicas. Anteriormente, no 
papel auto-atribuído de "civilizadores" dos Sanumá, os Maiongong 
engajavam-nos como mao-de-obra, a troco de pago irrisório, pois, diziam, o 
que eles aprcndiam já era urna forma de pagamento. Instalada a missao, tanto 
os Sanumá quanto os Maiongong passaram a trabalhar para os missionários 
que os remuneravam por igual. De acordo comos Maiongong, isso resultou 
em que "os missionários estragaram os Sanumá". Alguns Maiongong 
rcclamaram que ao dar trabalho para os Sanumá os missionários estavam 
privando a eles, Maiongong, da oportunidade de ganhar bens que para os 
Sanumá nao fazem falta, mas para eles já sao necessidades irreversíveis. 
Simbolizando esse ressentimento, está a fantasia da queima da missionária 
no boato e a afirmacao de Jorge de que sao os Maiongong que nao gostam 
dela e nao os Sanumá. No fundo, a missAo passou a competir com os 
Maiongong pela mao-de-obra Sanumá, com a agravante de acabarem 
nivelados com os seus "inferiores" vizinhos. Além disso, os Maiongong 
nao escondem a mágoa de nao serem eles o foco de intcresse da acao 
missionária em Auaris. 

Os missionários sao tidos como detentores de poder na comunidade, 
principalmente, por serem quase sempre a única fonte de bens escassos 
vindos da indústria ocidcntal, mas também por terem o controle do rádio, 
veículo de inf ormac0cs e, portanto, de conhecimento estratégico ao qual nem 
Maiongong nem Sanumá tem acesso. Para os índios, esse poder a qualquer 
momento pode ser ativado tanto em seu favor - em caso de emergencia, é 
chamado o avHlo para levar algum doente para o hospital - como contra 
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eles, como sugere a especula~ sobre o caso Louren~: se for verdade que o 
mataram, entao a missionária pode chamar outros brancos pelo rádio para vir 
matar os Sanumá em represália. Tal n~ de poder, emanado do aparelho de 
rádio, aparece também no furor que causou a sonega~ao que a missionária 
tcria f eito da su posta noticia sobre o massacre. 

O con tato M aiongong-Yanomami 

Essc con tato é enfatizado no boato através de: 1) a atribuicao do 
massacre aos Kaslabaia, destacado dentre os demais grupos Yanomami; 2) o 
envolvimento de Yanomami muito distantes, como os dorio Uraricaá; 3) 
referencia a outros Sanumá, numa aldeia longínqua da Venezuela; 4) a 
alianya dos Kaslabaia comos Walema dwi' contra os Maiongong. 

Dada a história de violencias entre essas duas etnias, nao é de admirar 
que ainda boje exista antagonismo em suas relayOes. Como um vulcao, ele 
está nonnalmente adonnecido, mas nao extinto. O ressurgimento da guerra é 
sempre urna possibilidade, por mais remota que seja e mesmo que nunca 
seja admitido. Até em Auaris, onde a intera~o de Maiongong com Sanumá 
tem sido pacífica e intensa, as freqüentes acusayoes de roubos, 
invariavelmcnte perpetrados pelos Sanumá sobre as apetitosas r~as dos 
Maiongong, e os ocasionais confrontas entre pessoas dos dois grupos sao 
centelhas potenciais para a deflagrayao de violencias. Basta mencionar que, 
nesses confrontos, os homens de ambas as partes - e as mulheres Sanumá 
- comparecem armados até os dentes. 

Os Yanam do Mucajaí, chamados aqui de Kaslabaia ("lábios grandes"), 
por estarem convenientemente distantes da vida cotidiana de Auaris e por 
tcrcm no scu currículo urna vitória sobre os Maiongong, prestam-se 
pcrfeitamente como representantes dos proverbialmente agressivos 
Yanomami, ao mesmo tempo que servem para desviar a aten~ao dos Sanumá 
como possíveis agressores. No boato, os Kaslabaia tipificam de maneira 
antológica o ponto nevrálgico das relacres disf~adamente antagónicas entre 
as duas etnias. É interessante notar a referencia aos Yanomami do rio 
Uraricaá, também falantes de Yanam (auto-identificados como Xiriana) e 
também envolvidos em escaramuyas históricas comos Maiongong56. 

56Em 1985, durante curta viagem de dois meses a aldeia de Eric6, no Uraricaá, oonheci um 
casal de innaos que se diziam filhos de Maiongong, mas seguiam o estilo de vida local 
(Ramos et al 1985). 
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De maneira menos elaborada, também contribuem para a imagem da 
amea~a Yanomami os Walema dfbf, grupo de identidade ambígua, mas 
provavelmente falantes de Yanam em íntimo contato com os Sanumá do rio 
Parima, que teriam contraído alian~a com os Kaslabaia com o intuito de 
enfrentar os Maiongong. Outros Yanomami, embora sem um papel 
agressivo na estória, comparecem ao boato como portadores de más notícias, 
como o jovem Waiká que fugiu da expedicao e voltou magro para contar a 
história. 

É claro, os Maiongong sabem muito bem da afiliacao cultural dos 
Sanumá a família Yanomami; por isso levam consigo pelo menos um 
Sanumá que sirva de intérprete e mediador entre eles e os outros Yanomami. 

Rela~óes Maiongong-Sanumá 

Essas relac0es sao sublinhadas pelo boato através de: 1) a atribuicao 
aos Sanumá, por um Maiongong, de um plano para matar Lourcnco; 2) a 
utilizacao de recursos mágicos Sanumá pelo filho de Lourcnco; 3) a 
utilizacao de xamanismo Sanumá na resolucao do problema do suposto 
massacre; 4) a intervencao de espíritos Sanumá nas atividades de Lourenco; 
5) a insistencia Maiongong em rotular os Sanumá de mentirosos. 

O boato aponta para urna situ~ao intertribal relativamente estabilizada, 
mas que advém de um passado tumultuado de violencias mútuas, que até 
hoje preocupa os dois grupos, mas especialmente os Maiongong. Nesse 
sentido, os Sanumá nao diferem muito dos outros Yanomami aos olhos dos 
Maiongong. Mas o que o boato também mostra é que as relacoos de ambos 
chegaram a um novo equilíbrio que é mantido através de um intercambio de 
bcns materiais e simbólicos, criando interdependencias que só podcm ser 
mantidas em tempo de paz. 

O aspecto dessa interdependencia mais ressaltado no boato é o apelo a 
práticas mágico-religiosas dos Sanumá. No contato dos dois grupos, é 
importante destacar o papel que a feiticaria e o xamanismo Sanumá 
desempenham na vida dos Maiongong. Eles temem profundamente o poder 
da fciticaria Sanumá e respeitam muito o seu xamanismo que re.quisitam 
com freqüencia para curas. Os episódios do boato que descrevem, por um 
lado, a interferencia de espíritos hekula e sai de e, por outro, a utilizacao de 
f ortc magia como recurso drástico de vinganca, indicam que este aspecto das 
relac0es entre os do is grupos é conscientemente cultivado por eles. Na esfera 
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mágico-religiosa, os Sanumá impüem-se aos Maiongong que, mesmo com 
relutancia, admitem essa superioridade. 

A constante referencia que os Maiongong fazem as mentiras Sanumá é 
um dos estereótipos mais repisados em Auaris. A resposta Sanumá é ignorá
la, nao ficando ofendidos nem se achando incompreendidos, mas simples
mente indiferentes. Depois de observar repetidas veres a reacoo Sanumá a 
esse tipo de crítica tanto pelos Maiongong como pelos missionários, che
guei a conclusAo que os seus conceitos de mentira/verdade segucm d~ües 
lógicas diferentes da moralidade crista que os Maiongong parecem ter 
adotado. Embora eu nao tenha aprofundado esse assunto, parece-me que a 
dicotomia verdade/mentira tem para os Sanumá urna flexibilidade muito 
maior que entre nós e que, dependcndo do contexto, urna vercladc pode tomar
se mentira e vice-versa. E, se for retirada desses conceitos a pretensAo de 
screm absolutos, o que resta é pouco mais do que urna questao de 
intcrpretacao ditada por circunstancias específicas. Enfim, seria a 
relativizacao da verdade. 

A ambigüidade etnica da "Colonia" 

No boato, esse grupo residencial tem muito destaque através da figura 
de Lourenco, seu líder absoluto. Como alvo principal do boato, sua posicao 
em Auaris ficou especialmente acentuada e foi ressaltada a ambigüidade 
social da "Colonia". Por haver casado com mulher Sanumá, ele nao é 
considerado por alguns Maiongong como verdadeiramentc Maiongong. Por 
outro lado, embora fale fluentemente o Sanumá e as vezes até desempenhe o 
papel de anfitriao no estilo Sanumá a chegada de visitantes longínquos, 
Lourenco é inquestionavelmente identificado pelos Sanumá como 
Maiongong. Fundador do grupo residencial da "Colonia", ele· demonstra 
inegáveis qualidades de lideranca, nao s6 aí, mas junto aos dcmais Sanumá. 
De certo modo, essa lideranca é reforcada pelo seu desembaraco em 
transac0es com brancos, servindo-lhes de guia em viagens ou fomecendo
lhes informacé>es sobre a regiao e seus habitantes. lsso aconteccu 
repetidamente comos missionários e conosco, antropólogos, entre outros. 
Por sua posi<;ao peculiar em Auaris, ele é muitas vezes atingido pela 
opiniao pública local. No caso do boato, essa opiniao pública manifestou-se 
na forma de um imaginário ataque a sua própria vida. Outros Maiongong e 
Sanumá faziam parte da expedicao, mas f oi ele o atingido. O seu destaque no 
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boato pode ser atribuído a sua posicao específica, isto é, de Maiongong 
casado com Sanurná, operando nas duas culturas e detendo a lideran~ de um 
grupo residencial cuja existencia se deve, justamente, ao encontro dessas 
culturas. Ele passou a ser o símbolo desse grupo, concentrando na sua figura 
a ambigüidade que caracteriza a "Colonia" como grupo etnicamente 
indefinido. 

Em suma, o boato é urna dessas formas de expressao extremamente 
condensadas que, como numa caricatura, pOe a descoberto coisas que 
normalmente nao se veem com tanta clareza ou freqüencia. Utilizando 
imagens que misturam o plausível e o improvável, o dilo e o nao-dito, o 
boato tridimensiona as subjacencias de situac0es e relacóes que quase sempre , 
ficam achatadas contra o muro das convencoes do cotidiano. E um meio de 
comunicacao nao formalizado que, por scu caráter de anonimidade e 
improvisa~o, póe impunemente a descoberto cenas áreas sensíveis da vida 
social. No caso da convivencia Maiongong-Sanumá, com seu passado de 
conílitos e seu presente de co-existencia pacífica com urna ou outra fase de 
guerra fria, há sempre campo para a geracao de tensües. Mas, se essas 
tensües f orem ventiladas abertamente, corre-se o risco · de trazer de vol ta 
velhas convulsoes. O boato é urna útil válvula de escape contra isso, com a 
dupla vantagem de oferecer um espeláculo que se assemclha ao que 
chamamos de psicodrama ou, nao fosse pela ausencia de ensaios, confundir
se-ia com teatro sem bastidores, onde atores e platéia constroem o f olheto ao 
sabor da própria trama. 

Auaris nao é o único lugar no mundo cblográfico a fornecer exemplos 
de boatos desse tipo. Dentre vários exemplos, Raymond Firth (1967) fala 
dos constantes rumores que correm pelas comunidades Tikopia cm situacOcs 
de alta tensao e também comenta sobre o papel da radiofonía ncsscs 
contextos57. 

Boatos desse tipo parecem ocorrer com freqüencia em situacaes de 
ambigüidade social, de incerte.za quanto ao destino de pessoas em perigo e de 
falta de canais costumeiros de comunica~o. Isto nao significa que os boatos 
sejam em si meios de transmissao de notícias, como querem alguns 
(Lienhardt 1975), e nao devem ser confundidos com estes, que existem em 
sociedades como Maiongong e Sanumá, tanto de maneira formal como 

57 Mariza Peirano, em comunica~io verbal, revela fcnomeno semelhante entre os 
pescadores de Icaraí, no litoral ccarense, sempre que urna tempcstade deflagra ansiedades 
cm tcrra pela falta de informa~0es do que acontece no mar. 
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informal (Ramos 1980). Os boatos nao sAo relatos "objetivos" de algo que 
aconteccu, mas sim representacaes de como urna dada realidade é percebida 
pelos que a vivem. Refletem urna gama de estados mentais e emocionais, 
como ansicdade, perp1exidade, estercótip0s, dúvidas ou medos. Ardil 
engenhoso, o boato é urna manifestacao informal, improvisada e coletiva de 
ventilar tudo isso em contextos sociais melindrosos, sem correr o risco de 
deflagrar conflitos mais sérios, como seria o caso se fossem usados modos 
mais diretos e explícitos de comunicacAo. 
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Capítulo 1 O 

Os Outros dos Sanumá 

Nós estamos aqui reunidos para mostrar que somos gente. 

Marcos Terena em seu pronunciamento no Auditório 
Petrónio Portella do Senado Federal, durante o Primeiro 
Encontro Nacional de Povos Indígenas, 1982. 

Até meados de 1987, a maioria dos quase 10.000 Yanomami do Brasil 
ai~da podia ser considerada como um caso raro na etnografia da América do 
Sul, no que tange a situacao de contato. Sendo o maior grupo indígena das 
Américas ainda monolíngüe e mantendo muito de seu estilo de vida 
tradicional, os Yanomami aquela altura ainda haviam sido poupados dos 
efeitos destrutivos que viriam com o avanco rápido e indiscriminado de 
dezenas de milhares de garimpeiros numa das corridas do ouro mais 
desenfreadas deste século, sena.o também de outros. O difícil acesso ao seu 
território, que mantcve a distancia outras frentes de expansao, nao é 
problema para os invasores com suas frotas de avioes, helicópteros e urna 
cobi~a que nao se deixa intimidar por floresta, montanhas, rios, doencas, 
animais selvagens e muito menos pelos índios, pelas leis que existem para 
protege-los nem pelos insistentes protestos contra os danos causados pelas 
atividades de garimpo a ecologia e a vida indígena. Até 1987, era possível 
dizer que os Yanomami do Brasil ainda representavam urna rara e cara 
excecao ém meio a imcnsa maioria dos casos de violacao dos direitos mais 
básicos de grupos indígenas, nao apenas na América do S ul, mas em toda 
parte. Eles eram entao um exemplo vivo de um povo capaz de extrair, scm 
interferencias negativas de fora, urna subsistencia continuada do seu meio 
ambiente amazónico.Como assalto macico de garimpos espa1hando-se por 
suas terras como um cancer fora de controle, muitas comunidades pcrderam 
suas reservas de caca, de peixe, de água potável, de saúde, de paz e de 
perspectivas futuras. 

Os Outros dos Sanumá 

Os Sanumá, embora nao estando no vórtice desse furacao social, 
sofrem as ondas de choque qu<? chegam até eles na foíma de docn~s como 
malária, tuberculose e outras moléstias altamente contagiosas que se 
a1astram pela mata como fogo selvagem, ou de grupos menores de 
garimpeiros que já se espraiam num diametro crescente, conforme o ouro vai 
rareando. 

Este capítulo baseia-se numa comunica~ao escrita originalmente e~ 
1982 (e publicada em 1985 no Anuário Antropológico/84), quando ainda o 
conceito de "índio" nno tinha invadido as terras e as mentes dos Sanumá. 
Embora eu nao tenha tido urna oportunidade recente de observar se ele já faz 
parte do vocabulário local, fui encontrá-lo, em 1985, entre os Xiriana do rio 
Ericó, subgrupo Yanomami há vários anos em contato endemico com 
pequenos grupos de garimpciros. Lá, os Yanomami já se autodenominavam 
"índios". Esse nao era o caso, por exemplo, em Auaris, quando lá estive 
pela última vez, em 1974. O que se segue é urna reflexao do que aprendi 
com os Sanumá sobre a sua maneira de captar a alteridade antes do advento 
da figura do "índio" no scu universo interétnico. Os Sanumá fomeceram-me 
urna rara oportunidade - reconh~o agora - para entender o processo de 
forma~ao de categorías, da transicao de um conjunto de conceitos tradicionais 
para outro imposto de fora sobre a concepeao de "nós" e de "outros" e da 
maneira como tais categorias sao construídas e/ou transformadas pelos atores 
de urna dada situacao de contato. Por nao terem ainda a experiencia do que é 
ser "índio", os Sanumá possibilitaram-me suprir a lacona que tao 
freqüentemente fica aberta para o antropólogo que chega a um grupo 
indígena "tarde demais!i'., quando a memória grupal há muito já perdeu a 
n~ao do que é o ser independente daquilo que o branco lhe diz que é: índio. 

Aqui, exploro, principalmente, o contraste entre a dicotomia 
índio/branco, carregada do polític9, e o contraste entre as várias categorias 
étnicas dos Sanumá que, muito mais do que afirmac0es políticas, sao marcas 
de diferenciacao social e cultural. A pas.sagem deste para aquele, resultado da 
imposicao do contato, nao tardará a chegar aos Sanumá, se é que já nao 
chegou, levando-os a engrossar as fileiras daquelcs pavos indígenas que, na 
sua luta pela autodeterminacao, acabaram por adotar o conceito de "índio", 
transf armando-o em plataforma política contra a subordinacao a que os 
brancos os submetem (Ramos 1988a). Ao explorar este contraste, quero pór 
em relevo a natureza radicalmente distinta das lógicas de classificacao que 
operam nos dois campos: o intra-étnico e o interétnico. 
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Índio/branco, urna dimensáo política 

A categoria "índio" é sempre mutuamente exclusiva e irrcdutível a 
categoria "branco" (ou "civilizado"). Praticamente, nao existem circuns
tancias em que seria possível juntar-se índio e branco numa mesma · 
categoria, tal como ocorre como conceito Sanumá de tiko, como veremos 
mais adiante; isto porque índio e branco representam o conttaste, em última 
instancia, irredutível. Naturalmente, há sempre a hipótese de urna ocorrcncia 
excepcional, como, por exemplo, urna guerra envolvendo o Brasil como 
na~ao, para a qual os índios sejam recrutados (como já ocorreu no passado, 
quando os Terena lutaram pelo Brasil na guerra do Paraguai). Tal sit~ao 
poderia ter o efeito de mascarar as distin~CSes étnicas, porém momenta
neamente, enquanto durasse o estímulo comum. No ent.anto, até isso é 
questionável, a julgar pelos exemplos norte-americanos de índios e negros 
lutando na Segunda Guerra Mundial e na guerra do Viema; a solidariedade 
criada por urna causa comum com os brancos nao resistiu as diferen~as 
étnicas. 

A dimensao política da situa~o de contato está encapsulada na própria 
existencia da antinomia índio/branco. As rela~Oes de poder que se 
estabelecem nesse tipo de contato refletem nao apenas a supremacía 
inquestionável dos brancos, mas também o seu flagrante poder de submetcr 
os índios. Em outras palavras, o contraste índio/branco é, acima de tudo, 
urna expressao políiica que anuncia o poder, articulado na forma de urna 
imposi~o lingüístic"a vestida de esiereótipos, preconceitos e discrimina~ao. 
Por trás de tudo isso está a posi~ao profundamente desigual dos índios e dos 
"civilizados" na arena do contato. 

Entender as categorias de identidade próprias dos Sanumá, para depois 
contrastá-las com essa tao difundida dicotomia índio/branco, pode contribuir 
para compreendermos o quao violenta é a imposi~o da categoría "índio" a 
um povo que se considera "gente", "ser humano". Ser gente, ser humano é 
urna decorrencia normal de se ser no mundo. Ser "índio" é um infortúnio 
histórico que se sofre por se estar no mundo interétnico forjado pelos 
brancos. Longe de ser urna elucubra~ao de sabor metafísico, falar da 
passagem desse ser-no-mundo para o estar-no-mundo é falar de urna 
transforma~o radical na existencia dos índios, arremessando-os de um estado 
de coisas em que existir era um direito incontestável, para outro onde para 
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existir é necessário negar-se. A autodetermin~ao, que antes era dada pelo 
simples exercício de urna identidade culturalmente reconhecida, torna-se um 
bem escasso, somente alcan~ável pela apropria~ao da mesma arma do 
oponente - a própria n~ao de "índio" - metamorfoseada em palavra de 
ordem na lota política pelo direito de ser diferente. É urna lut.a que visa o 
rcconhecimento de que índio é igual a branco, nao por semelhan~a. mas por 
equivalencia. Mesmo nesse cenário político - e talvez em especial aí - índio 
e branco pcrmanecem como categorias irredutíveis urna a outra. 

Contrastes étnicos 

A Lingüística divide os Yanomami em, pelo menos, quatro línguas 
principais: Sanumá, Yanomam, Yanomaml e Yanam ou Xiriana (Migliazza 
1967, 1972). O grau de inteligibilidade mútua varia entre elas, sendo que a 
língua Sanumá parece ser a mais distante de todas. Cada urna dessas línguas 
possui urna série de vari~oos que poderíamos chamar de dialctos. 

Essa classifica~ao de lingüistas nao é, necessariamentc, o modo como 
os Yanomami de cada subgrupo consideram a questao. Em primeiro lugar, 
nem todos os Yanomami tem conhecimento da existencia de todos os 
outros. Aqueles grupos mais afastados, como, por exemplo, os Sanumá ao 
norte e os Y anomam ao sul do território Y anomami utilizam, se tanto, um 
termo geral, difuso que se refere aqueles que talvez existam a muitos 
quilómetros de distancia. Em segundo lugar, a proximidade social e 
geográfica desempenha um papel bem mais mareante nas classifica~CSes 
locais do que considera~0es de idioma. Para alguns Sanumá do Brasil, por 
exemplo, os Yanomam conhecidos como Parahuri, da regiao da cachoeira de 
Tucuxim, si\o-lhes mais próximos do que os Sanumá das comunidades mais 
distantes na Venezuela. Este fator parece, portanto, ter maior relevancia 
social do que a semelhanca lingüística pura e simples. 

A mane ira como sao articuladas as dif eren~as e semelhan~as entre os 
vários segmentos sociais do universo Sanumá, incluindo os brancos, dá-nos, 
pois, urna mostra da flexibilidade e relativiza~o com que soo pensados os 
componentes humanos desse universo. Comecemos com as categorías 
Sanumá mais gerais, indo depois para as mais específicas, embora eu 
pudesse igualmente usar a ordem inversa. 

No nível de contraste mais inclusivo, os Sanumá fazem a distin~ao 
entre seres humanos e nao humanos. "Em contraste com outros seres, tais 

289 



Alteridades 

como 'maus espíritos' (sai dibi) e 'animais comestíveis' (salo bi), os 'seres 
humanos' sao conhecidos como saníma dilii" (faylor 1974:62). Refiro-me a 
esta catcgoria inclusiva como SANUMÁ, em maiúsculas. Dentro dela é 
feita urna outra distin~o entre "Sanumá" e "llOO-Sanumá". Podemos traduzir 
esses termos como "gente como nós" e "outra gente". Incluída na categoria 
"Sanumá" está urna série de conceitos relacionados aos Sanumá 
propriamente ditos e aos povos que se assemelham a eles, mas que sao 
vistos como distintos, segundo urna ou mais características: lingüística, 
regional ou de estilo de vida, como, por exemplo, Kobali, Samatali, Waiká. 
Por sua vez, oeste mesmo nível de contraste, "nao-Sanumá" ou "outra 
gente" sao os nao-Y anomami e estao representados, principalmente, pelos 
Maiongong ou Yekuana, seus vizinhos Caribe, genericamente denominados 
nabi' dibi', e pelos brancos, setenabi dibi'. 

Dentro da categoría "Sanumá", isto é, "gente como nós", encontramos 
um grande número de termos distintos relacionados, por um lado, com a 
identifica~ao de aldeias e, por outro, com a identifica~ao de unidades de 
descendencia (linhagens e sibs). As comunidades, como vimos no capítulo 
7, levam gcralmente o nome de urna das linhagens nelas residentes (Lalawa, 
Kadimani, Mosonawa, etc.), o que gera mais um nível de contraste, a saber, 
o de linhagens dentro de urna mesma aldeia; por exemplo, kadimani dibi' e 
wanabülili dibi' dentro da comunidade de Kadimani. Para o que quero explorar 
aqui nao é nccessário entrar nos detalhes desse nível de contraste que, aliás, é 
mais dcsenvolvido no capítulo 2. Em forma esquemática, teríamos a 
seguinte disposi~ao gráfica: 

Figura 33: Categorias de identidade - 1 
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Antes de mais nada, é preciso examinar certos conceitos Sanumá cujo 
tra~o digno de enfase é a sua plasticidade; sao flexíveis o bastante para 
permitir que o falante mude de níveis de contraste e pontos de referencia, 
conforme a necessidade ou conveniencia. Por exemplo, urna pessoa pode 
referir-se a sua própria família como iba díbí, "minha gente", ou como 
kamisamak, "nós"; por contraste, outras familias sao ai dibi, "outros". Essa 
mesma pessoa pode referir-se a sua propria comunidade ou linhagem como 
kamisamak (ou iba dibi, dependendo de se querer dar mais enfase ªºgrupo 
ou a pessoa) em contraste com a qual outras comunidades ou outras 
linhagens sao ai dibf, ou ainda, pode juntar a sua comunidade a outras 
vizinhas e referir-se a todas elas como kamisamak, em oposi~ao a outros 
conjuntos de comunidades mais distantes. 

Há, porém, um outro termo, tiko dibi, que é o conceito de alteridade 
por excelencia. Ele faz o contraste entre qualquer "nós" e qualquer "nao-nós" 
e a sua flexibilidade vem, justamente, dessa capacidade de ser aplicável a 
diferentes níveis de contraste. Por trás da n~oo de tiko dibí está urna atitude 
de sofisticado relativismo cultural e tolerancia social como que é "diferente" 
que nao encontra equivalente no interior das sociedades nacionais que 
circundam os Sanumá, para nao falar da onipresente intolerancia das 
situa~Ocs de contato envolvendo índios e brancos. A importancia deste 
conceito será ressaltada mais adiante. 

Voltemos a categoria de "gente como nós". Em seu uso mais amplo, 
este conceito inclui os Sanumá do alto rio Auaris, mais os Kobali, Samatali 
e Waiká. Quem sao, pois, estes últimos? 

Os limites exatos de cada urna dessas categorias sao vagos para mim e 
talvez para os Sanumá também. O que parece ceno é que nenhum dos tres 
seria urna autodenomina~o. Todos se considerariam sani'ma dibf. O termo 
Kobali é utilizado para fazer referencia a um grupo de comunidades ao sul do 
vale do Auaris, com quem os Sanumá de Kadimani, por exemplo, mantem 
contato relativamente freqüente (urna vez por ano, talvez) e sobre cujos 
habitantes estao sempre bem informados. O termo tem urna conota~ao 
ligeiramente pejorativa, indicando gente atrasada. Mas também pode ser 
usado como um recurso para marcar distancia entre comunidades que sao 
bastante próximas. Por exemplo, os Sanumá residentes junto a missao da 
MEVA em Auaris referem-se aos habitantes de Kadimani ao sul (em 1970 
localizada a cerca de seis horas de caminhada, com apenas urna aldeia 
intermediária) como Kobali dibi, enquanto que estes últimos nao só nao se 
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consideram como tal, mas passam adiante essa designa~ao para as 
comunidades mais ao sul. Bastante revelador foi o episódio da viagem que 
Ken e eu fizemos a pé, sozinhos, de Kadimani a Auaris, aventura inédita na 
experiencia dos Sanumá com brancos. Ao chegarmos a missao, depois de 
um extenuante día de mais de nove horas de caminhada pela mata, perdendo a 
trilha e achando-a novamentc a duras penas, os Sanumá nos rc.ccberam com 
um misto de incredulidade, zombaria e admira~ao. Af etuosamente, 
chamaram-nos de Kobali dibi1 Passamos o teste de "humanidade", mas ainda 
nao nos podiam comparar com eles próprios. 

O termo Samatali refere-se a gente que vive a sudoeste do alto Auaris. 
Parecem ser um pouco mais remotos do que os Kobali dibi". A história dos 
Sanumá do alto Auaris inclui urna fase de guerras contra os Samatali há 
cerca de duas ou tres gcra~ües, quando os Sanumá viviam na rcgiao do rio 
Ocamo, na Venezuela. Como os Kobali, os Samatali parecem falar a língua 
Sanumá, da perspectiva de um lingüista, mas há, certamcnte, grandes 
difcren~ dialctais entre eles. 

Dentro das categorías Kobali e Samatali, existcm subdivisocs 
nominadas que consistem em comunidades ou conjuntos de comunidades 
como, por exemplo, Hogomawa dibf, Omawa drbr, entre os Kobali, e 
Hazatagiaili di'bi', entre os Samatali. Mas existem também outros grupos 
que nao se incluem em nenhum desses, como, por exemplo, Xi koi dibi' e 
Walema dibf, a sudeste do alto Auaris, junto ao río Parima. Além disso, há 
ainda outras grandes categorias, a que me referí no capítulo 2 como 
conjuntos residenciais históricos e que, depois de dispersos, mantiveram um 
sentido de identidade comum através da descendencia patrilinear. Estas 
categorias podem cruzar as linhas de outras divisOes, como a Kobali
Samatali (por exemplo, Saulagiaili dibr, Monopfdili dibi', Pasotagiaili dibi", 
etc). Para evitar urna sobrecarga do texto, preferí concentrar a atencao aqui 
nas categorias que apareccm na figura 33, acima, suficientes para demonstrar 
o que pretendo. 

Os Waiká parecem ser todos falantes de Yanomam, procedentes 
originalmente da regiao da serra de Surucucus. A comunidade Waiká mais 
próxima dos Sanumá do alto Auaris é conhecida como Parahuri que, em fins 
dos anos 60 e início de 70, vivia numa localidade a seis ou sete dias a pé, a 
sudeste da missao. Atualmente, parecem estar localizados nas imediac0es da 
cachoeira de Tucuxim (ver Mapa 3). Enquanto os Kobali sao considerados 
atrasados e os Samatali belicosos, os Waiká sao tidos como grosseiros, 
pouco afeitos a etiqueta, principalmente, no que se ref ere a transacoos de 

292 

Os Outros dos Sanumá 

troca. As relw;oes comos Waiká sao amistosas, mas tensas. Quando morreu 
um importante homem da comunidade de Sabuli, localizada a urnas oito 
horas de canoa a jusante da missao, os Waiká foram acusados de terem 
provocado a sua morte por feiticaria Durante as cerimonias em homenagem 
ao morto, eles apareceram sem terem sido convidados, provocando urna 
grande agitacAo e ansiedade na aldeia. Ao interagirem, os Waiká e os 
Sanumá do Auaris utilizam suas respectivas línguas, que sao mutuamente 
inteligíveis, tomando desnecessário adotar urna ou outra ou urna terceira 
língua franca 

Todas essas categorias representam gente com quem os Sanumá do alto 
Auaris mantem ou tem mantido relacoos tensas, incluindo acusac0es de 
feiticaria e de xamanismo hostil e ~té mesmo a possibilidade de ataques 
armados. 

A língua Sanumá permite que os mesmos termos que vimos acima 
sejam contrastados de maneira diferente, se guindo um outro tipo de arranjo. 
Algumas das identidades contidas na categoría "Sanumá" podem ser 
agrupadas com a categoria "nao-Sanumá", se o contexto assim o exigir. Se, 
por exemplo, com re~ao a tabus alimentares, a incurs0es guerreiras (f aylor 
1977) ou a práticas matrimoniais, o que importa é distinguir os Sanumá 
propriamente ditos (kamisamak, "nós") de todo o resto, entao, todos os 
outros componentes da categoria Sanumá mais inclusiva, isto é, Kobali, 
Samatali, Waiká, além dos "nao-Sanumá" nabre setenabi, passam a ser tiko 
dibr. Teríamos, portanto, a seguinte disposicao: 

Figura 34: Categorias de identidade - 11 
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O relativismo Sanumá 

O caráter elástico do conceito de tiko dibi pennite um certo grau de 
intercambio entre as várias categorias, pois os tennos se tomam redutíveis 
uns aos outros. Naturalmente, isto nao quer dizer que um Maiongong ou um 
branco possa tomar-se um Sanumá, do mesmo modo que um Lalawa é · 
Sanumá. Mas nao é de todo impóssível que os Maiongong ou os brancos 
possam ser en~lobados como Sanumá. Esta seria urna possibilidade algo 
~a e requerena ~ontextos ou circunstancias muito especiais, tais como, por 
h1pótcse, um pengo comum afetando Sanumá, Maiongong e/ou brancos 
noma mesma localidade, diante da ameaca de um ataque iminente de 
inimigos, como, aliás, ocorreu durante a nossa pennanencia na aldeia de 
~dimani, quan~o Ken e eu fomos incorporados a algazarra produzida pela 
1ncursao dos habitantes de Sogosi' (ver capítulo 2). No entanto, a identidade 
co?1~ criada por um tal contexto seria tao efemera quanto a duracao do 
propno evento. 

Mas o mais importante é ressaltar que a opera~oo lógica por meio da 
~ua,I é possívcl juntar falantes Sanumá, outros Y anomami, outros grupos 
1nd1genas e brancos indica que essas categorias nao s:io irreversivelmente 
antagónicas. E essa é a maior diferenca entre as categorias de identidade 
S~numá e as categorias índio/branco geradas pelo contato interétnico. A 
d1f e renca que as separa é o resultado de processos históricos, mentais e 
emociona is radicalmente diversos58. 

Quando comparamos as categorias de identidade dos Sanumá do alto 
Au~is com as dos Y anomam do Catrimani, com quem passei tres meses e 
me10 em 1975, percebemos urna variacao bastante ilustrativa nas 
experiencias interétnicas desses dois subgrupos Yanomami. Os Sanumá 
~servam o termo nabi' para os Maiongong e para outros grupos indígenas, a 
Julgar pela rea~ao que tiveram ao verem fotografías de índios do Xingu, 
chamando-os também de nabí dfbl. Já os Y anomam utilizam essa expressao 

58É inte~ssantc compa~r a classif~ca~o Sanumá com a dos Pcmon (lñomas 1982:18). 
~stcs úl~os, urna soci.edade _ca.nt>c;_ da Venezuela, distinguem várias categorias de 
brancos • bem como vánas de md1os nio-Pemon". Os Pemon tem urna longa história de 
~ta!o com_ os brancos e passaram a distinguir vários tipos de brancos, principalmente, pelo 
cnténo de língua, mas, tarnbém, segundo atividades, como a missionária. Seria útil saber se 
os P~~oo agrupam ou rearranjam essas várias categorias, de acordo com contextos 
específicos. 
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para se referir a quaisquer "esttangeiros", principalmente, aos brancos. Essa 
distin~ao tem a ver com a vivencia histórica que cada subgrupo tem com 
outras etnias. 

Há mais de um século, os Sanumá tem tido um contato bastante 
intenso comos Maiongong, cojo território tradicional acabaram ocupando 
em decorrencia de um vasto processo de expans:Io territorial dos Y anomami 
como um todo (Ramos 1980). A esse povo nao-Sanumá, com quem 
estiveram em guerra por geracres, os Sanumá aplicaram o tenno nabi" d'ibi". 
Muito tempo depois, já nos anos 50 e 60 deste século, viajantes e 
missionários brancos entraram em contato com os Sanumá. A esses, deram 
o nome de setenabi dibr. Ao distinguir essas duas categorías, os Sanumá 
conferem apenas urna importancia limitada ao critério lingüístico. Sao os 
"modos de vida" que contam mais. Enquanto os nabi' dibi' s:Io arrogantes, 
embriagam-se com caxiri, cometem incesto como animais, tem urna 
tecnología mais elaborada, s:Io mais desenvoltos com os brancos porque lhes 
falam a língua e, naturalmente, nao s00 falantes de Sanumá, os setenabi dfbf 
distinguem-se pela cor da pele, pelas roupas, pelo hábito de escrever 
constantemente, pela adora~Ó religiosa (deusimo, "fazer Deus'') e por serem 
imprevisíveis e, em última instancia, a fonte desejada de bens ocidentais; 
além disso, ou nao falam nada de Sanumá, ou falam como crian~as. 

Por sua vez, os Y anomam usam o tenno nabi bi para os brancos, já 
que nao tem urna experiencia semelhante de contato próximo e prolongado 
com outro grupo indígena nao-Y anomami. É como se os Sanumá, havendo 
percebido a semelhanca entre "índios" e "brancos", fizessem a distincao entre 
nabr e setenabi, como se fosse um prelúdio para o que estaría por vir: a 
oposi~ao índio/branco, gerada por um outro tipo de contato, nao mais de 
caráter intertribal, mas de urna desigualdade para eles tradicionalmente 
desconhecida, incompatível com a sutileza relativista dos conceitos que seus 
antepassados elaborarain. 

O significado subjacente a categoría Sanumá tiko di'br nao é 
intrínsecamente político, nem urna expressao de poder. As identidades 
expressas nos conceitos de Kobali, Samatali, nabi" e setenabi sno sociais e 
culturais, pois niarcam distancia ou proximidade social e características 
peculiares ao seu modo de ser e nao se ref erem por si mesmas a urna 
distribuicao de relacres de poder. É claro que há rela~Oes antagónicas, senao 
mesmo agonísticas, entre essas várias categorias, mas esse antagonismo é
contingcnte, dependendo do equilíbrio de lealdades num dado momento. 
Nelas nao está embutida urna busca de hegemonia de qualqucr urna das 
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partes, com a notável exc~ao das relacOes com missionários. É verdade que 
na interacao entre Maiongong e Sanumá existe um elemento de 
desigualdacle, pelo menos, em termos ideológicos: para os Maiongong os 
Sanumá sao inferiores e importunos; para os Sanumá os Maiongong sao 
arrogantes e problemáticos. Entretanto, nenhum dos dois grupos tcnta 
subjugar politicamente ou negar etnicamente o outro. Por contraste, os 
missionários que trabalham entre ambos, independentemente de quao 
esclarecidos ou tolerantes possam ser como indivíduos, tem como objetivo 
último transformar os índios em cristaos, isto é, tomá-los a sua imagem e 
semelhanca. Na interacao Maiongong-Sanumá, tiko é urna categoria 
legítima, útil e permanente, enquanto que para os missionários, os Sanumá 
sao gente "diferente" enquanto nao adotam o evangclho. Quando isso 
acontecer, que é a expectativa dos religiosos, entao a fé crista terá o poder de 
apagar as diferen~s, tomando tiko um conceito indesejável e obsoleto. 

O impacto da oposi~áo índio/branco 

A categoria "outro" é tao fortemente enraizada na consciencia individual 
e coletiva quanto a categoria "eu". Urna mudan~a no significado básico 
dessas categorías nao pode ser feita sem um profundo ajustamento mental e 
emocional. É precisamente isso que ocorre quando os povos indígenas sao 
obrigados a aceitar as categorías índio/branco, por f o~a da imposicoo ditada 
pelos brancos. Acontece que um conceito nao é urna design~ao vazia. Ele é 
socialmente criado e partilhado e tem denotacocs e conotacoes que 
transcendem as interpretacoos individuais, insinuam-se nas pessoas nao 
apenas pela cognicao, mas também, senao principalmente, pela via emotiva, 
contribuindo para forjar um Bildung culturalmente reconhecível. Um 
Sanumá, ainda nao familiarizado com a língua portuguesa, quando 
confrontado com a sociedade dominante, logo perccbcrá que a palavra 
"índio", quando dita por brasileiros, tem um significado que nao é bem a 
contrapartida simétrica do que ele quer dizer por setenabi, seu termo para 
"b~nco". No entanto, esse Sanumá terá que ficar muito mais exposto aos 
efeitos do contato para conseguir captar todas as nuances e implicac0es da 
oposicilo índio/branco ou "civilizado", principalmente, a dimensao política 
que ocia se aloja. Ele nao se dá conta de que entrou numa relacao de 
dominacao pelo lado mais fraco até ver seus direitos mais básicos serem 
sistcmaticamentc violados e negada a sua existencia como um "outro" 
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legítimo. É aí que a carga da antinomia índio/branco lhe bate em cheio. 
Com~ entik> a entender que o rosário de estereótipos que acompanham o 
termo "índio", carregados como sao de atitudes emocionais -- ser índio é ser 
perigoso, sujo, traicoeiro, preguicoso, ingenuo, etc., etc. -, é apenas o 
indício de urna realidade mais profunda e inescapável de um antagonismo 
onde nao há reconciliacao possível, onde ele irá se defrontar com o impasse 
essencial, aporia sem saída: para ser aceito pelos brancos, ele tem que deixar 
de ser índio; mas, mesmo que ele queira, nao pode deixar de ser índio porque , 
os brancos nao deixam, nunca lhe perdoando a sua indianidade. E óbvio que 
este tipo de contradicao insustentável só pode criar urna imensa confusao 
mental e emocional, senao mesmo um colapso existencial, via alcoolismo 
ou outro escapismo qualquer, pois nao há nada na sua experiencia anterior 
que o prepare para enfrentar problema mo insolúvel. Enquanto antes ele 
manejava conceitos de classifica~ social que nao s6 permitiam a existencia 
de alteridades, mas até as encorajavam e faziam parte da "ordem natural das 
coisas", agora ele se encontra excluído dessa ordem ou, o que é pior, 
descobre que tal ordem mo existe mais. Até isso o contato destruiu. 

Terra e língua 

A possibilidade de um grupo indígena resistir as pressoos dos brancos 
para abandonar a sua etnicidade é, em grande parte, urna medida da sua 
capacidade de reter a continuidade de duas coisas: língua propria e território. 
Urna comunidade lingüisticamente coerente pode manter vivas as suas 
categorías mais profundas de pensamento e de valores muito melhor do que 
um grupo que perdeu seu idioma próprio e rmo tem completo domínio da 
língua nacional que lhe foi imposta. Como é bem sabido, "nao bastam as 
palavras para compreender o pensamento" (Cardoso de Oliveira 1983) e, 
mesmo se um indivíduo ou grupo puder comunicar-se em portugues, isso 
nao significa que ele percebe todas as nuances da língua e as muitas camadas 
de significados subjacentes e subentendidos de seus conceitos. 

De maneira semelhante, nao há dúvida de quAo importante é para as 
sociedades indígenas manter seus territórios. Tendo a posse de suas terras, 
suficientemente extensas para permitir um sustento adequado e continuo, as 
comunidades indígenas terao a oportunidade de se manter etnicamente 
íntegras, pre-requisito para o exercício de sua própria língua, que é o meio de 
expressik> apropriado para extemar seus proprios conceitos e categorias de 
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perce~ao e compreensao. Língua significa tradi~ao, que significa 
continuidade no tempo, que significa congruencia histórica; território 
significa ro-existencia, experiencia partilhada, que significa continuidadc no 
espa~, que significa coerencia social e cultural. 

Existem no Brasil tanto exemplos positivos como negativos dessas 
situa~Oes. Os Xavante, para mencionar um povo empenhado na defesa de 
seus direitos, apesar de todas as vicissitudes de quase meio século de intenso 
contato com brancos, rem conseguido preservar urna considerável parte de 
seu território original e representam urna das sociedades indígenas mais bcm 
sucedidas na manutencao e defesa de sua identidade étnica. Parte de suas 
estratégias no campo interétnico é o uso intencional que fazem de sua Iíngua 
como veículo político vis-a-vis os brasileiros, especialmente, autoridades 
govemamentais. 

Em flagrante contraste com os Xavante ou, mais recentemente, os 
Kaiapó, muitos grupos indígenas do Nordeste perderam seos idiomas 
originais, em conseqüencia da perda de território, dispersao do grupo e 
dcsintegracao de ·seu modo de vida tradicional. É interessante notar que os 
Pataxó da Bahía fizeram um esf orco especial para aprender a língua dos 
Maxacali de Minas Gerais, com quem sao remotamente aparentados, com o 
objetivo de adotá-la como sua. O portugues, que era a única língua que 
falavam, nao é considerado, por razües óbvias, como o meio mais adcquado 
de expressarem sua alteridadc legítima a sociedade que os engoliu e dominou. 

Grande parte dos Y anomami está agora na situacao em que a antinomia 
índio/branco já se infiltrou no seu universo. O impacto total do poder 
político do discurso de contato dos brancos ainda está em seu processo 
inicial, insinuando-se em cada acampamento garimpeiro, em cada cantina, 
em c~a pista de pouso. O grao de virulencia, a médio e longo prazo, que 
esse discurso e essa prática de dominacao terao sobre os destinos das 
comunidades Yanomami vai depender nao apenas da preserva~ao física dos 
seos membros, através de urna assistencia sanitária eficiente e cuidadosa, 
mas também de se manter aquilo que lhes é devido: sua terra e o direito de 
continuarem a ser o que tem sido por tempo imemorial - um verdadeiro 
mundo lingüístico de comunidades autodetenninadas. 
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No mundo etnográfico, existem imagens inesquecíveis de povos 
inteiros. É só lembrar os adoráveis Pigmeos, os orgulhosos Nuer ou os 
Jívaro, artífices das cab~as reduzidas. Os Trobriandeses malinowskianos 
ainda conservam a velha magia de argonautas do kula, mesmo depois que 
Annette Weiner (1976) contou urna história diferente. Dizer que cada 
etnógrafo pinta o seu próprio retrato do povo que estuda noo é novidade nem 
surpreendente, pois as experiencias de campo sAo tao - ou mais - forjadas 
por ele próprio quanto pelo povo estudado. É quando dois ou mais 
antropólogos fazem pesquisa com a mesma gente que esse aspecto fica mais 
saliente. Na maioria dos casos, entre o primeiro etnógrafo e os outros que 
voltam ao mesmo grupo há um espa~o de tempo quando o contato com o 
Ocidente trouxe mudan~ fundamentais para o povo em questao, resultando 
num grande salto histórico e nao apenas num simples interlúdio sep~do 
os pesquisadores. Descartando os casos de acusa~0es amargas de 
procedimentos incorretos de pesquisa (como o affair Freeman-Mead, entre 
outros), as divergencias que surgem slo muitas , vezes atribuídas a 
descontinuidade de tempo e de acontecimentos que se interpuseram aos 
vários momentos da investigacao. Nem sempre esse argumento convence. 
Sao, porém, os casos de pesquisas simultaneas na mesma área que melhor 
revelam as idiossincrasias e preferencias pessoais nas descri~res de urna 
cultura. 

Durante duas décadas, os Y anomami rem sido, fora do Brasil, o Povo 
Feroz de Napoleon Chagnon. Assim adjetivados, eles rem apelado para a 
imagin~ao academica e popular, desde que Chagnon os colocou no. mapa 
com a publicacao de sua etnografía, em 1968. Durante 30 anos, os 
Y anomami rem sido objeto da curiosidade de equipes de cinema, lingüistas, 
antropólogos, geógrafos, para nao falar de missionários, procedentes de 
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metade do mundo: Alemanha, Estados Unidos, Gra-Bretanha, Fran~ Brasil, 
Venezuela, Itália, Suí~a. Japao. Chagnon nao foi o primeiro nem será o 
último, mas seu livro teve mais impacto do que todos os outros juntos. 

O fato de serem conhecidos como o maior grupo indígena das Américas 
ainda pouco influenciados pelo mundo exterior (ao menos até meados de 
1987) tem trazido conseqüencias ambíguas para os Yanomami. De um lado, 
eles tem sido objeto de fantasías escritas e filmadas e de sensacionalismo 
jomalístico; de outro, tem-se montado imensas campanhas em sua defesa, 
tanto no Brasil como no exterior. O que discuto aquí é o fenomeno da 
cria~ao de imagens, tomando os Yanomami como foco de aten~ao de tres 
etnógrafos que trabalharam com eles durante os anos 60, 70 e 80. 

Como sao os Yanomami? Para essa pergunta aparentemente simples 
nao existe urna simples resposta. Ao ler os tres autores que selecionei, 
poderíamos cair na tenta~ao de caracteri:zar esses índios como f erozes, como 
eróticos ou como intelectuais amantes da introspec~:lo. Mas vejamos os 
comentários de Eric Michaels (1982:135) sobre dois exemplos de filmes: 
"Fiquei especialmente impressionado com as mareantes diferen~as que 
existcm entre os filmes e as fitas. O povo feroz que Asch filmou de urna 
mane ira que fez meus al unos se arrepiarem f oi transformado em atraentes 
figuras humanas nas fitas de Downey". Junte-se a isso o magnífico trabalho 
fotográfico de Claudia Andujar (Tassara e Andujar 1983), onde os 
Yanomami aparecem como místicos contemplativos em eterna busca 
metafísica, e teremos urna gama das mais variadas representa~Oes sobre um 
único povo: eles sao brutos, amistosos, místicos, machistas, gozadores, 
pornógrafos, sábios, belicosos ... 

Seriam os Y anomami urna dessas coisas, todas essas coisas ou 
nenhuma delas? A velha estória de se conhecer o elefante por apalpadelas 
parciais, dependendo da localiza~ao dos observadores (cegos), nao parece 
muito apropriada para este caso (talvez para nenhum). É que nao existe o tal 
elefante, esperando para ser desvendado, como um quebra-ca~. A soma 
das partes nao faz urna totalidade unanimemente reconhecida. O que ocorre é 
que cada etnógrafo constrói a sua própria totalidade Y anomami, sendo que os 
instrumentos que ele usa para construí-la provem tanto de suas inclina~Oes 
pessoais quanto da caixa de ferramentas antropológicas de onde ele as retira 

Tendo feíto trabalho de campo com vários subgrupos, eu reconh~o em 
todas as descri~Oes etnográficas que existem sobre os Yanomami um 
inquietante ar de familia, sem que nenhuma delas coincida com a minha 
própria percep~ao do povo que eu conh~o. De 1968 a 1985, passei 27 
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meses entre os Sanumá do rio Auaris, tres meses e meio com os Y anomam 
do río Catrimani e dois meses com os Y anam ou Xiriana do rio Ericó. Em 
cada lugar encontrei um ethos diferente, urna tolerancia maior ou menor para 
com estranhos e urna singularidade lingüística e social. No entanto, percebo
os a todos como inquestionavelmente Yanomami. Um dos jogos inte
lectuais mais fascinantes para mim durante a minha última estada no campo, 
entre os Xiriana, foi assistir as transforma~Oes e permuta~oes que 
constantemente se me deparavam em palavras e a~Oes que me eram tao 
familiares e ao mesmo tempo tao diferentes das outras que eu já conhecia. 
Se existe um modo de ser Yanomami, tal campo de "yanomamidade" deve 
ser tao vasto que pode acomodar mu itas imagens diferentes, cada urna sendo 
o resultado único da combina~ao de índios específicos com um etnógrafo 
específico em situa~Oes específicas. 

Nao pretendo biografar os tres etnógrafos, mesmo porque nao tenho 
essa competencia nem especial interesse. Proponho, sim, fazer urna leitura 
pessoal de seus trabalhos de tal maneira que eu possa ve-los através das 
imagens que construíram sobre os Yanomami: escolha de genero e estilo, de 
temática, de enfase, de modelos teóricos e conclus0es, na esperan~a de 
entender por que é que, a cada novo livro ou tese que se escreve, surge urna 
nova cara para os Y anomami. Em swna, será um delicado exercício de ver o 
etnógrafo comos olhos de sua própria criatura. Por eu ser também etnógrafa 
dos Yanomami, naturalmente, minha posi~ao nao é a de um observador 
imparcial, mas de quem se pode chamar de "observadora privilegiada". 

Os detonadores <leste exercício foram dois trabalhos em particular: a 
recente tradu~ao inglesa do livro de Jacques Lizot, Le Cercle des Feux 
(também traduzido· para o portugues em 1988), e a importante tese de 
doutoramento de Bruce Albert. Os tres textos discutidos sao, portanto: 
Yánomamii: The Fierce People, de Chagnon, Tales of the Yanomami: Daily 
Lije in the Venezuelan Forest, de Lizot, e Temps du Sang, Temps des 
Cendres: Représentations de la Maladie, Systeme Rituel et Espace Politique 
chez les Yanomami du Sudest (Amazonie Brésilienne), de Albert. Os tres 
escrevem sobre guerra, drama e agressividade, mas cada um constrói um 
mundo próprio com esses elementos. Distinguem-se, principalmente, pela 
enfase que dao ao assunto, pelo estilo retórico e pela platéia a que se 
dirigem. Há que se notar que os tres tem trabalhado junto aos Yanomami 
por mais de dez anos, Lizot na mesma regiao onde Chagnon pesquisou, isto 
é, como subgrupo Yanomamo dos ríos Orinoco-Mavaca, na Venezuela, e 
Albert com o subgrupo Yanomam (grafado por ele como Yanomame) do 
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vale do rio Catrimani, no Brasil, a muitos quilómetros dos outros dois. Eles 
aparecem em seus textos ou como protagonista central ou como narrador 
on~presente . ou como dedicado observador. Dependendo do quanto eles 
de1xam sub1r o pano, surgem os Y anomami como personagens mais ou 
menos visíveis, mais ou menos tangíveis, mais ou menos convincentes. o 
etnógrafo tem-nos sob scu controle. 

Ferozes? 

Chagnon traduz waiteri por "feroz", enquanto os outros pref eriram 
acentuar outros aspectos desse conceito. Lizot toma waitheri como "tanto 
co~gem física.-:- a capacidade de agüentar muita dor - e a habilidade para 
revidar golpes (1985: 194). Já para Albert, o termo waithiri, na forma 
Yanomam,junta virtudes como humor, generosidade e bravura. 

O homem waithiri deve, pois, ser capaz de se mostrar 
dest~mido em batalha e pronto para demonstrar 
pubhcamcnte o seu poder de determina~ao quando for o 
caso, mas també~ deve mostrar pouco interesse por suas 
posses e ser um virtuoso em questOes de ironia e melhor 
ainda, em auto-escámio (Albert 1985:97). , 

Ape~ar da complexidade desse importante conceito, Chagnon escolheu 
a palavra 1nglesafle:~e como sua única tradu~. Na verdade, as nuances que 
encontramos cm varios pontos de seu livro traem es~ hipcrsimplifica~o, 
urna vez que a tao propalada ferocidade Y anomami é exibida com ar maroto 
q~e o etnógrafo interpreta como demonstra~ao de comportamento pouc~ 
digno de confi~ ou como pura maldade. 

A escrita de Chag~~n ~ vívida, dinamica e as vezes muito engra~ada, 
como n~stas passagens: Mwtos observadores Yanomamo logo aprenderam 
~ ~rase 1ngle.sa. 'Oh,. shit! ' ... e, assim que descobriram que ela ofcndia ·e 
rrnta~a os m1ss1onános, passaram a dize-la sempre que podiam na prescn~ 
deles (Chagnon 1983:12). Em seu diálogo com um Yanomamo, primeiro, 
qu~do ~ste o observava comendo salsichas: "'Shaki! que parte do animal 
voc~ está comen~o?' ·~· 'Adivinha'. Ele balbuciou um impropério e parou de 
pedrr um pcda~o ; maas tarde, quando o antropólogo era observado tomando 
mel: "'S~! que ~pode semen voce está pondo na sua comida?' A pergunta 
leve o efeuo dese1ado e minha refei~o acabou af' (Chagnon 1983:12,14). 
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Desafios waiteri como estes aparecem muito no livro em situa~Oes que nem 
sempre sao tao leves como essa de comer no picadeiro. 

Para Chagnon, a sociedade Y!nomamO é um mundo francamente 
masculino. Silo os borneos que contam histórias, que tomam alucinógenos, 
que matam gente, que ca~am animais, que fazem aquelas coisas excitantes 
que todo ocidental espera encontrar nas prof undezas da floresta. Os 
YruiomamO sno a quintessencia da tribo primitiva gozando de seu modo de 
vida selvagem e intocado. Sao "ferozes" quando desempenham tao 
emocionantes f~anhas e até mesmo em sua domesticidade, quando de vez 
em quando arrancam urna ou outra orelha de suas mulheres. No estilo 
exuberante de Chagnon os YruiomamO surgem como homens enérgicos, 
nervosos, perigosos e muito vivos. Ao contrário, suas mulheres, quando de 
todo aparecem, mostram-se sobrecarregadas, exauridas, acovardadas, 
desinteressantes ou pior ainda: "Quando urna mulher chega aos 30 anos de 
idade, ela já 'perdeu a forma' e criou urna disposi~ao bastante desagradável. 
As mulheres tendem a buscar refúgio e consolo na companhia de outras 
mulheres, partilhando a infelicidade com suas companheiras" (Chagnon 
1983:114). Na análise de Chagnon, elas sao a causa de todas as brigas e 
guerras dos homens. No entanto, elas conseguem, de algum modo, 
pressionar e impressionar seus borneos de tal maneira amante-los sempre 
em alerta: 

Elas preocupam-se, pois, como comportamento de seos 
homens e de vez em quando espica~-nos com acusa~0es 
cáusticas de covardia, para que ajam contta algum inimigo. 
Isso tem o efeito de criar a reputa~Ao de f erocidade da 
aldeia, reduzindo a possibilidade de invasores virem roubar 
mulheres enquanto estas apanham lenha ou produtos da 
r~. Os homens nilo agüentam ser assim diminuídos pelas 
mulheres e sno fo~ados a agir se elas se unem contra eles 
(Chagnon 1983:114). 

Tao fracas sno as mulheres! 
Em maio de 1976, a revista Time publicou o seguinte: 

... a horripilante cultura YruiomamO faz algum sentido em 
termos de comportamento animal. Chagnon argumenta que 
as estruturas YAnomamO fazem um estreito paralelo com 
as de muitos primatas em padrOes de acasalamento, na 
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competi~oo por temeas e no reconhecimento de parentes. 
Como tropas de babuínos, as aldeias YanomamO tendem a 
subdividir-se em duas depois que alcan~am um certo 
tamanho (Time. 10 de maio de 1976:37). 

Isso foi antes da segunda edi~Ao de Yánomam0: The Fierce People. O 
artigo em Time precipitou rea~Oes irritadas por parte de antropólogos e 
missionários (ver a se~ao Forum de Time de 31 de maio de 1976:1) e 
provavelmente surpr~ndeu o próprio Chagnon, a julgar pelas mudancas 
substanciais que fez na terceira edicao, diminuindo o tom ou mesmo 
omitindo passagens que provocaram essa embaracosa publicidade. A última 
parte da terceira edicao de seu livro tem como subtítulo "Equilibrando a 
Imagem de Ferocidade"59. Embora baixando o tom, os leitorcs da edicao de 
1983 ainda encontram argumentos que batem com o artigo de Time ao dizer 
que Chagnon faz "a crónica de urna cultura construída em tomo de 
persistente agressividade - intimida~oos, aguilhadas, demonstracoos rituais 
de ferocidade, brigas e guerras constantes". 

A terceira edicao eliminou totalmente a discussao daquilo que havia 
sido um dos principais pilares de sua argumentacao para explicar o 
comportamento agressivo dos YanomamO, ou seja, o infanticídio feminino, 
também captado por Time: 

Os Yanomamo praticam infanticídio feminino - com base 
na idéia de que os machos sao mais valiosos para um povo 
sempre cm guerra. No entanto, o infanticídio estabelece 
urna competicao feroz por femeas casáveis, tanto dentro 
como entre aldeias, e isso, por sua vez, produz guerras 
crónicas. 

Pelos anos afora, esse círculo vicioso f oi perdendo espaco nos escritos 
de Chagnon, a partir de sua tese de doutoramento, em 19()6, até desaparecer 
por completo na última edicao de The Fierce People. 

59Ncm por isso Chagnon desistiu de explorar o lado violento dos Y anomami que esluda. Em 
fevereiro de 1988, publicou um artigo em Science, batendo na mesma tecla. Esse artigo foi 
amplamente utilizado por jornais americanos e brasileiros, envolvendo cm publicidade 
pejorativa os Yanomami do Brasil que, justamente naquela ocasiio, estavam sendo alvo de 
levantamento por parte dos militares, como medida preliminar para lhes retalharem o 
território. A rea~io a esse artigo foi veemcnte, pondo em xeque a questio da 
rcsponsabilidade política, ética e social do antropólogo face ao povo que estuda. Ver 
Chagnon (1988, 1989a, 1989b), ABA (1989), Booth (1989), Albert e Ramos (1988, 1989). 
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A razilo para ele ter abandonado o tema do infanticídio feminino pode 
nao ter sido a incrooulidade de seus críticos ou a sua apropria~ pelos meios 
de comunic~ao, mas talvez por ter sido adotado por Marvin Harris e seus 
seguidores como o principal suporte para a teoria que inventaram sobre a 
proteína e a guerra. Chagnon discute com eles na terceira ed~cao, sem que 
urna só vez confirme ou negue a existencia de infanticídio. E como se ele 
nunca o tivesse mencionado na vida. Entao, nao só os mesmos índios 
aparecem com fei~0es diferentes aos olhos de observadores diferentes, mas 
até o mesmo observador, por qualquer que seja o motivo, pode como passar 
do tempo mudar sua opiniao sobre eles. Ontem, as mulhcre$ YanomamO 
chocavam o mundo matando criancinhas. Hoje, ninguém saberla mais disso, 
nao fossem os lembretes que Harris expede de vez em quando. 

A última edi~ao de The Fierce People apresenta urna postura teórica 
mais explícita do que as anteriores. Apesar de fazer um simulacro de análise 
estruturalista numa apresentacao nada convincente da dicotomia 
natureza/cultura Yanomamo, na realid,ade, Chagnon declara sua lealdade. a 
sociobiologia, traco que já era perceptível na primeira edicao, mas de 
maneira velada. Essa inclin~ao teórica é, aliás, muito consistente com a sua 
enfase em temas como agressividade, demografia, padroes de reprodu~ao e 
expansao territorial. Deve-se dar o crédito a Chagnon por conseguir mantcr 
tao bem o interesse do leitor, engajando-se continuamente com a 
individualidade dos índios, ao mesmo tempo em que trabalha com assuntos 
tao impessoais. · Em nen hum momento os Yanomamo de Chagnon 
mostram-se macantes, sem rosto, meros objetos de pesquisa; ao contrário, 
estao sempre cheios de vida, verve e humor, as vezes insuportáveis, fazendo 
o etnógrafo se arrepender de estar lá. 

Incontestavelmente, Chagnon é o dono do texto. confeccionando-o de 
modo a manter um constante contraponto entre a agressividade que atribui 
aos YanomamO e as suas próprias ousadias. Sempre em controle das 
situac0es, ele nunca deixa que as proverbiais inadequacoes do neófito 
incompetente, com suas maneiras desajeitadas, sua ignorancia e 
inconveniencia empanem a sua autoridade no campo. Urna vez dominadas as 
tarefas de cozinha e tanque, sempre sob os olhares. gozadores dos 
Yanomamo, ele entra em acao: faz canoas, caca, fomece remédios, oferece 
ou recusa aos índios partilhar de sua comida e dos tocos de seus cigarros, 
grita com eles, toma alucinógenos, canta aos espíritos hekula, é f otografado 
por turistas e até experimenta um contato imooiato com urna on~ viva! De 
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fato, quanto mais intratáveis os YanomamO e a mata se mostram, mais 
excitante se toma sua vida no campo. 

Principalmente na introdu~ao e conclusao, muito mais longas na 
tcrceira edi~ao do livro, é como se os indios fizessem pouco mais do que 
fornecer a necessária cor local e cortina cenica para as suas aventuras, sejam 
elas manobrar por igarapés entupidos de galharia, visitar aldeias hostis ou 
desafiar os missionários. Narciso da Selva, Chagnon projeta sua sombra 
longe demais, cobrindo todo o xabono Yruiomamo e o seu próprio texto. 
Como Evans-Pritchard (Geertz 1983), ele envolve o leitor coma escolha do 
pronome certo no lugar e tempo certos: "Urna vez que voce fica de bem com 
os seus hekula, voce pode envolver-se com sexo sem que seus espíritos o 
abandonem" (Chagnon 1983:107. Meu grifo). Como Lizot, ele presta muita 
aten~ao as coisas sexuais, com a justificativa de que "o sexo é coisa 
importante nos mitos Yanomamo ... Se eu f osse ilustrar o dicionário que 
pacientemente venho coletando nas minhas viagens de campo, daría, como 
disse um de meus travessos alunos de pós-gradua~ao, urna boa pomografia" 
(Chagnon 1983:94). 

Entre 1968 e 1983, o contato prolongado com os Yanomamo, de 
algum modo, ad~ou sua pena. Passa a escrever com ceno carinho sobre os 
amigos YanomamO e desvela outras dimens0es de seu mundo além da 
violencia: "Alguns Yanomamo brincam com sua rica linguagem e esf or~
se por ser o que poderíamos chamar de literários e eruditos" (Chagnon 
1983:90). Ou: 

Alguns dos personagens dos mitos YanomamO sao positi
vamente hilariantes e algumas coisas que dizem sao engra
~adas, obscenas e extremamente divertidas para os Yano
mamo que ouvem os homens contar essa~ estórias míticas 
ou episódios cantados de sagas míticas, enquanto se 
pavoneiam pela aldeia, viajando ao sabor de alucinógenos, 
acrescentando detalhes e nuances cómicos para o deleite da 
platéia que se contorce de riso (Chagnon 1983:93). 

Seu estilo insinuante, construido com imagens tiradas de contextos 
waiteri ocidentais ("Aprendi o equivalente Yanomamo de um golpe cruzad~ 
no queixo". Chagnon 1983: 16), é o grande responsável pela ampla aceita~ao 
de sua monografia, captando a imagina~o de estudantes, jomalistas e de 
outras platéias sedentas de exotismo. 
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Eróticos? 

. Os. Yanomami de Lizot nilo fazem amor simplesmente, mas com 
mu1tas gan~s. Urna boa pane de seu livro é dedicada a práticas 
masturbatónas, a encontros amorosos entre rapazes, entre mo~as, entre 
rapazes e m~~ e,ª. descri~s de muitas escapadas de adúlteros. O capítulo 
2, cham,a~o ~1stonas de Amor", com~a com um divertido, senao insólito, 
comcntán~, ~indo de um antropólogo: "A sexualidade do jovcm Yanomami 
nao é repnmada desde que seja discreta e limitada'" Ale'm da·sso "T d · · . . , u o aqu1 e 
mu1to natural!" (Lizot 1985:31 ). 

. Tal discri~a~ e naturalidade, entretanto, nao resistero ao voyeurismo de 
~1zot D~~te seis ~o.s, como afirma no prefácio a edicao inglesa, ele foi 
1ntermed1ano na ma1ona das estórias de amor que conta, as vezes também 
testcmunha. O resultado sao passagens como esta: 

ou esta: 

Ela descobriu entao que a carícia prolongada pode dar 
prazer. Aprende~ a recap!urar as sensa~s que experimen
ta va com_ a a~1ga: pod1a produzir o prazer no próprio 
corpo. Saia soz1nha para esfregar suavemente a vulva num 
tronco de árvore ou convidava a amiga ou outras a quem 
por sua vez, iniciava (Lizot 1985:68). · ' 

Brahaima púe a perna por cima das coxas do jovem e des
perta-lhe o desejo com esse convite. Continuam a con
v~rsar; Totow~ fica excitado e nao sabe mais o que está 
d1~~do. Logo urna mao toca sua virilha; ele quer evitar a 
caricia esperada e protege-se coma mao. Intimidado pela 
~resen~ de Rubrowe, ele quer sair, mas ela lhe pede para 
f1~ ma~s um pouco. Estava quase se decidindo, quando o 
disco bnlhante do sol subiu devagar, jogando luz sobo 
telhado (Lizot 1985:42). 

Entre parenteses, por mais romantica que seja esta cena, ela provocaría 
um muxoxo de descren~a nos Yanomami, pois ninguém de juízo ficaria na 
rede até o S<?I aparecer (tirando os doentes e os antropólogos). Gente sadia 
levanta-se ainda no escuro e os jovens amantes teriam sido importunados 
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muito antes do disco brilhante do sol emergir por detrás das árvores que 
circundam a aldeia. 

Esse episódio leva-nos ao aspecto mais gritante do livro de Lizot, que é 
navegar naquela área de penumbra entre a etnografía e a fi~ao declarada. 
Diferentemente de Chagnon, ele nao se impOe ao leitor com o peso de sua 
presen~a na narrativa, nem com a insistencia de qu~ esteve lá de. man~ira 
real, factual e posiúva. Lizot está perfeitamente consciente de todo isso: Eu 
queria ficar o máximo possível na retaguarda. No en~t~, é .óbvio que ~u 
eu a observar, registrar, descrever, organizar a narrativa (L1zot 1985:x1v). 
Sua maneira pouco ortodoxa de transfonnar suas experiencias em escrita 
etnográfica é explícitamente admitida: "O modo de apresentar um incidente 
ou urna história e de arrumá-los de acordo coma nossa imagina~oo é urna 
forma de realidade etnográfica" (Lizot 1985:xiv). Seja como for, sua 
invisibilidade no texto é o instrumento especial que ele usa para esculpir de 
memória a imagem dos Yanomami e ele utiliza-o ao máximo, tomando 
liberdades que fariam muitos colegas conservadores tremer de desconforto. 

Observador invisível ou participante ausente, onipresente e indiscreto 
com a malícia de um voyeur, Lizot conduz o leitor para espiar encontros 
íntimos, escotar narra~s de mitos, imiscuir-se em estados emocionais ou 
acompanhar atos escusos. Ele noo nos diz como faz isso, mas nem precisa; 
seu estilo se auto-revela. O tempo é o presente e a narrativa, sendo um 
amálgama de acontecimentos múlúplos, nao pode ser fixada em pontos no 
tempo. Fundem-se passado e presente. Sua recusa a retrospec~ao torna 
imperativo o tempo presente. O seguinte exemplo f oi escolhido a esmo: 
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Os outros seguem, andando pela margem. Chegam perto 
da rahara [ monstro aquático] e é Heoowe, que já esteve lá 
com o pai, que primeiro se dá conta. Estao para atravessar 
um enonne tronco que vai de um lado ao outro do igarapé. 
Em volta deles está um local onde as antas se alimentam 
marcado com inúmeras pegadas e trilhas que os animais 
usam para chegar aí e comer. Medo e agouro tomam conta 
de He~we a medida que ele vai reconhecendo o lugar cada 
vez melhor. Pensa: "É isso, o monstro vive aqui". Está 
para falar e alertar os outros, quando Frerema, que ia a 
frente, de repente, volta para trás. Faz sinais com as maos, 
dizendo aos outros para se agacharem e, em voz baixa, 
adverte-os do perigo (Lizot 1985:151). 

Re flexos Y anomami 

A presen~a constante do narrador sobre os Y anomami produz o efeito 
de dar-lhes um tom de irrealidade, como se fossem personagens num teatro 
de marionetes em vez de gente vivendo seu dia-a-dia. Ao mesmo tempo, 
desperta o apetite pelo exótico. Mesmo escondido, Lizot está refletido nas 
figuras Yanomami que cria. Eis aquí um etnógrafo que compOe um enredo 
onde certas coisas sAo fe itas, como tare fas diárias, discuss0es na aldeia, 
incurs0es contra outras aldeias, xamanismo, feiti~aria e muito sexo. Mas, . 
em vez de simplesmente deixar que os Y anomami f~ essas coisas, ele os 
for~a a desempenhá-las, como se estivesse empenhado em divertir urna 
platéia que está sempre aí, esperando a próxima atra~ao. Talvez o fato de ter 
Chagnon bem ali, do outro lado do rio, ao menos por algum tempo, e 
missionários por todos os lados seja o bastante para fazer com que qualquer 
um se sinta observado e constrangido. O estilo de Lizot é provocativo, mas, 
sendo as vezes excessivamente trabalhado, tem o efeito de quase sufocar os 
Yanomami, que andam pelo texto exibindo sua ''yanomamidade" como se 
fossem dramatis personae presos num enredo. Parecem depender do narrador, 
mais ·do que normalmente nas etnografias, para controlar seus humores e 
a~Oes. No entanto, por estranho que par~a - ou tal vez por isso mesmo - os 
seus Yanomami sao menos aventureiros, menos vívidos e um tanto mais 
cínicos que os de Chagnon. O mesmo poderia ser dito do próprio Lizot, que 
se revela espelhado em sua própria escrita. 

Estes comentários n~o diminuem a interessante qualidade de sua 
narrativa; muito vigorosa, ela prende a aten~oo como, por exemplo, na cena 
de aldeia onde se hospedam visitantes: 

A maloca vibra de vida transbordante. Gargalhadas prolon
gadas, agudas e repetidas espocam por toda parte, provo
cadas por piadas ou memórias engra~adas. As notícias 
circulam, muitas vezes ampliadas e distorcidas. Os novida
deiros deleitam-se com mexericos e escandalos. Fazem-se 
planos que nunca irao realizar-se. Os jovens competem 
pela aten~o das m~as e os maridos ciumentos e descon
fiados aumentam a vigilancia. Estreitam-se amizades 
especiais e nascem outras. Fonnam-se alian~as pessoais, 
explodem ciúmes e ódios. O que predomina, porém, é o 
sopro de amizade que circula pela maloca inteira, cálido 
como urna f ogueira. depois de um aguaceiro (Lizot 
1985:127). 
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Prosa tao pitoresca contrabatan~ a ausencia de profundidade. Lizot nao 
demonstra qualquer inclinar;ao teórica em Tales of the Yanomami. Tecida de 
maneira frouxa, sua narrativa leva e traz as pessoas de cena, deixando atrás de 
si vinhetas que se sucedem sem um fio definido de desenvolvimento, como 
se dispostas ao acaso. Tal vez como urna exc~o, ~o há retratos, apenas 
instantaneos ou croas seqüencias de filme. 

Lizot esforya-se (assim o diz) por minimizar a imagem de ferocidade 
dos Yanomami, o que é louvável, mas nem sempre conseguido. As 
mulheres continuam a ser brutalizadas, pelo menos algumas; os homens 
continuam a ser agressivos e belicosos, pelo menos parte do tempo; os 
jovens continuam a perturbar os adultos, pelo menos alguns adultos. O que 
mais incomoda é que os Yanomami de Lizot parecem ser muito caprichosos 
em suas maldades, inflingindo dora outros sem razAo aparente, como lhes 
der na ca~. Também isso contribui para se ter a impressao de serem 
personagens num teatro de marionetes. Na tentativa de livrar seu texto do 
entulho de jargao academico, Lizot cai no outro extremo, com o resultado 
lamentável de tornar seos protagonistas um tanto inconseqüentes. Neste 
aspecto, é interessante notar que o titulo ingles capta melhor o espirito do 
livro do que o original, Le Cercle des Feux: Faits et Dits des lndiens 
Yanomami, por ser urna seqüencia de estórias, "contos" (tales), onde os 
feítos e os di tos dos Y anomami passam pelo grosso filtro de urna exagerada 
"fala indireta livre", na expressao de Sperber (1985:18). 

Como Chagnon, Lizot atribui as mulheres o comportamento agressivo 
dos homens: "Os homens brigam antes de todo porque competem pela posse 
de mulheres" (Lizot 1985: 114). Também como Chagnon, ·ele ve a guerra 
como urna constante. Mas, diferentemente de Chagnon, Lizot tenta dar a 
violencia um lugar mais equilibrado, mesmo que seus "contos" contribuam 
para contradizer sua proposta inicial: 
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Gostaria que meu livro ajudasse a reavaliar a represen~o 
exagerada que se tem dado a violencia Yanomami. Os 
Yanomami 800 guerreiros; podem ser brutais e cruéis, mas 
também podem ser delicados, sensíveis e amáveis. A 
violencia é esporádica, nunca chega a dominar por um 
longo tempo a vida social, havendo longos momentos de 
paz que separam duas explos(Ses (Lizot 1985:xv). 

Reflexos Yanomami 

Ele achaque é preciso lembrar que "esses índios sao seres humanos"! 
(Lizot 1985:xv). 

Se é assim, por que es ses do is autores dao tanta enf ase a violencia? 
Mal podem descrever urna ida a r~a sem se envolverem em histórias de 
agressao, as vezes com detalhes sangrentos. Será que os Yanomami da 
regioo do Orinoco-Mavaca vivem eternamente a se provocar? Será que eles 
se talham assim para impressionar seos etnógrafos, ou seria o contrário, 
suas figuras sendo talhadas a imagem destes? Tem-se escrito sobre práticas 
violentas em outras sociedades tribais, tais como os car;adores de ca~as 
Jívaro e Mundurucu ou os Guaicuru, por exemplo. No entanto, a síndrome 
da violencia nao aderiu a sua reputar;ao etnográfica da mesma forma que a 
dos Y anomami. Chagnon argumenta que o sensacionalismo criado em tomo 
dos Yanomami tcm a ver como fato de que seu comportamento agressivo 
nao é algo do passado, mas ainda continua e pode ser observado em pesquisa 
de campo. Essc argumento, além de nao ser muito convincente, levanta 
alguns problemas que scrao expostos mais adiante. 

Intelectuais? 

Bruce Albert rebela-se contra o que chama de impressionismo lírico e 
de mito da violencia. Sua densa e longa tese de doutorado (833 páginas de 
texto comprimido) afasta-se drasticamente do teor dos livros de Chagnon e 
de Lizot. Seu texto é de naturez.a muito mais malinowskiana, na busca sem 
trégua do detalhe e do realismo etnográfico, do que os outros dois livros ou 
mesmo a maior parte das etnografías. Sua posir;ao é bastante clara nesse 
aspecto: 

·O impressionismo mais ou menos lírico com que se 
poderia descrever seu modo de vida e contexto pare.ce-me ... 
muito menos satisfatório do que o esfor~o teórico de se 
fazer justir;a ao complexo intricado de seu universo 
intelectual (Albert 1985:136-137). 

Juntando-se o impacto da quantidade de dados etnográficos que se 
seguem a esta passagem, é possível le-la e interpretá-la como se sugerisse 
que a justi~a que se faz ao povo estudado está na raz~o direta do esforr;o 
teórico e da labuta do etnógrafo que tenta desenrolar o emaranhado do 
material etnográfico. Fazendo um pequcno parcntesis para desdobrar um 
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pouco esse raciocínio, gostaria de mencionar urna outra dimensao da escrita 
etnográfica, ou seja: urna vez que a realidade nunca pode ser e:xaurida - di1.em 
mesmo que nem é representável - qualquer coisa em que o etnógrafo decida 
concentrar-se, ~o importa quao detalhadamente, será sempre o resultado de 
urna o~ao pessoal. Os faios etnográficos nao andam por lá no terreno 
esperando para serem colhidos por um antropólogo competente; eles sao o 
resultado de um complexo proc~ de toma-lá-dá-cá gerado pela intera~o de 
observador e observado. Por outro lado, o que o emógrafo escrever vai ser 
diretamente influenciado pelo assunto, pelo povo estudado e pela platéia a 
que se dirige. Etnografias ricas sao sempre bem-vindas, mas urna avalanche 
de dctalhes etnográficos, embora se constitua em valioso rcservatório para o 
pensar antropológico, nem sempre faz mais justi~a ao povo estudado do que 
um escrito imprcssionista, se a única coisa que consegue fazer é enfadar o 
leitor e passar em brancas nuvens. Felizmente, nao é esse o caso de Albert 

O que orienta seu extraordinário esfor~o etnográfico é o modelo 
estruturalista, a busca de estruturas mentais que viriam contrabalan~ar 
epítetos enganosos e caracteriut~ücs simplórias: 

"Povo feroz" ou "amáveis selvagens", os Yanomami 
aparecem com demasiada freqüencia na literatura a eles 
dedicada como se lhes faltasse o gosto pelo "pcnsamento 
selvagem" e fazem má figura entre as sociedades das terras 
baixas da América do Sul, notórias por seu abundante 
"idealismo". Neste trabalho, esperamos, pois, contribuir 
também para restabelecer urna imagem de sua cultura mais 
compatívcl coma realidade (Albert 1985:137). 

A realidade, no trabalho de Albert, revela-se como um longo, altamente 
elaborado e complexo entrecruzamento de campos simbólicos que ele reúne 
em tomo do tema central que sao as representa~ües das doen~s que, por sua 
vez, contribuem para esclarecer assuntos sociais e políticos. Tratando-se de 
urna tese inédita, é preciso f azer um surnário de sua tónica principal, mesmo 
com o risco de distorcer e empobrecer a análise desse aparato cultural 
extremamente rico. A tese é urna tecitura intricada de um mundo 
esplendidamente simbólico a desafiar qualquer tentativa de concisao. 

Como um Magister Ludi, Albert constrói um refinado jogo no qual 
cada conta de informa~:Io é expandível num universo próprio. O conceito 
Yanomam de sangue é o fío que segura todas as contas, seja o sangue de 
inimigos (em substancia ou em símbolo), seja o da primeira menstrua~o. 
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Se houver muito pouco sangue, o tempo se acelera; se houver demais, o 
tempo se arrasta. Na oscilay00 entre imaturidade prolongada e senilidade 
precoce reside o segredo de manter o mundo em ordem, obedecendo-se aos 
rituais de morte e de puberdade. O que causa doen~ e morte nao é coisa 
simples, pois requer urna longa marcha por inúmeras camadas de 
conhecimento nativo prático e esotérico. 

Albert come~a sua análise com urna descri~ao esquemática da 
distribui~o das aldeias, suas interconexües históricas, redes de casamento, , 
questoos de residencia e descendencia. E um esqueleto preliminar ao qual 
muita carne e sangue simbólicos vao ser adicionados no decorrer do trabalho. 
Segue-se urna apresenta~ao com riqueza de detalhes de como é construída a , 

. pessoa Yanomam e quais sao os seus pontos fortes e fracos. E a 
vulnerabilidade do corpo humano (isto é, Yanomam) que permite a 
formula~ao de um conjunto de procedimentos mágicos, destinados a atacar 
ou proteger vários tipos de pessoas, ou seja: ca-residentes de urna mesma 
maloca, aliados, inimigos efetivos, inimigos potenciais e totais 
desconhecidos. Assim, existem cinco esferas de cogni~o social as quais se 
aplica urna complicada ideologia de agressao mágica. A guerra Y anomam, 
diz Albert, é melhor para pensar do que para matar (Albert 1985:98). E 
pcnsam muito, desde coisas práticas como cultivar e preparar plantas 
mágicas, até a atribui~o de poderes sobrenaturais a entidades materiais e nao 
materiais. 

Naturalmente, as manifestacoes de violencia nao se limitam a guerra 
que, pelo relato de Albert, é relativamente rara. Ela inclui outras expressües, 
como assaltos mágicos e físicos, mas nunca de urna maneira aleatória ou 
caprichosa: 

... faz-se tudo na cultura Yanomam para canalizar a 
violencia, evitando-a ou fornecendo-lhe contextos 
alternativos: as regras para expressar raiva, a ritualiza~ao 
do confronto (duelos, guerra) ou as alternativas que as 
acompanham (humor, generosidadc) (Albert 1985:98). 

O grau de virulencia das fórmulas e ataques mágicos define o tom das 
rela~ües políticas entre as aldeias. Dentre os agentes mágicos (o que Albert 
chama de "poderes patogcnicos") está o uso de plantas especiais, pegadas na 
terra, espíritos assistentes dos xamas e animais alter ego, · o duplo 
obrigatório a cada ser humano (isto é, Yanomam). Dentro da mesma unidade 
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residencial, nao há incidencia de ataques mágicos; entre vizinhos amigos, a 
"feiticaria de alianca" é responsável por algumas doencas com poucas 
mortes; entre inimigos, a "feiti~ia de guerra" provoca doencas e mortes em 
dobro; a aldeias distantes ("inimigos virtuais ou antigos") o xamanismo 
agrcssivo pode produzir danos com poucas mortes e para gente desconhecida 
que vive nos limites externos do mundo social, a morte do duplo animal é a 
única forma de agressao, resultando em poucas vítimas. É importante 
enfatizar que o duplo de urna pessoa está sempre localizado muito longe, no 
território daqueles que ficam nas margens da humanidade reconhecida. 

A maior parte das doen~as podem ser curadas com xamanismo, 
principalmente, se forem causadas por feiticaria de alianc;a. A feiticaria de 
guerra, por sua vez, é muito mais séria e pode matar. As mortes provocadas 
por intencao humana - e quase todas o sao - obrigam os matadores a entrar 
num estado de extremo perigo e polui~o. Enquanto o cadáver do morto se 
deteriora pendurado em urna árvore na mata, o matador tem que "comer o 
rastro" (unokaimu) da vítima. Durante a reclusao a que se submete, ele jejua 
e fica em silencio días seguidos, enquanto pratica o canibalismo simbólico 
de comer a carne, a gordura e o sangue do morto. Ele nao pode voltar a vida 
normal até que tudo isso seja consumido e comece a sair gordura de sua 
testa. Termina a reclusao com vómitos, quando os ossos já limpos do morto 
estao prontos para ser cremados. A crema~o e enterramento ou consumo das 
cinzas garantem a separacao definitiva do morto e dos vivos. É claro que 
esse sistema desafía a verifica~ao concreta, pois o suposto matador numa 
aldcia pode muito bcm nao ter matado ninguém. Por sua vez, a morte de 
alguém numa dada aldeia, quando diagnosticada como resultado de feiticaria 
de guerra ou morte de duplo animal, pressup0e o rito unokaimu do alegado 
matador, mesmo que lá ninguém assuma tal morte. Porém, os Yanomam 
nao prccisam de provas empíricas para operar o seu sistema simbólico. 

Se o matador nao se submeter a esse ritual, ele definha numa forma 
prematura de velhice. Aqui, o sangue é de importancia primordial para a 
ordem cósmica: 
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O sangue (iye) que irriga a carne (iyehike} constitui-se, 
assim, para os Yanomam num agente fundamental para o 
desenvolvimento fisiológico e, por isso, é o referente 
simbólico privilegiado do tempo biológico (Albert 
1985:349). 

Re flexos Y anomami 

Pela mesma razAo, a primeira menstrua~ao também é cercada de 
cuidados rituais. Em reclusao, a menina jejua e fica em silencio dias 
seguidos, como faz sua contrapartida masculina, o matador. Se ela 
desobedecesse as regras do ritual, provocarla um cataclisma na forma de urna 
violenta inun~oo que, de acordo com relatos míticos, desttuiria a aldeia, o 
povo e tudo mais e, muito interessante, provocaria o nascimento do homem 
branco. 

O segredo e a arte da vida normal estáo em combinar o controle do 
fluxo sangüíneo dos seres humanos com o cuidado de separar os vivos dos 
mortos por meio da cremacao dos ossos. Por um lado, os ritos masculinos 
de morte mantero o ritmo normal do tempo do indivíduo e a distincao entre 
mortos e vivos. Por outro lado, o ritual f eminino de puberdade garante tanto 
o tempo normal dos indivíduos como urna periodicidade cósmica adequada. 

Albert desvela um universo de elabo~Oes intelectuais, trazendo urna 
nova luz ao material etnográfico Y anomami. Muitas das coisas que parecem 
soltas ou aleatórias nos relatos de Chagnon e Lizot passam a ter mais 
sentido em vista das articulacoes simbólicas expostas por Albert. Mesmo 
levando em consideracao que ele trabalhou com um outro subgrupo, pode-se 
reconhecer facilmente, dentro dos limites do ar de família, o que seria ou nao 
pertinente também para os Yanomamli da regiao do Orinoco-Mavaca. 

Morte, cremacao, puberdade, magia e espectros sao todos nao apenas 
bons para o pensamento Yanomam, mas sao também assuntos 
extremamente fascinantes para um antropólogo com inclinacóes 
estruturalistas. O trabalho de Albert é pródigo em matrizes e tabelas que, por 
meio de permuta~oes e combina~oes, demonstram que assassinato e 
menstrua~ao sao transformacoes um do outro, além de denunciarem 
afinn~Oes sobre as mentes através das quais sao elaborados. Na medida em 
que Albert deixa reinar a veia formalista, seus Y anomam transformam-se em 
pe~as num esperto jogo intelectual. Porém, esse jogo nao é a tónica 
principal do seu trabalho. O espírito, e muitas vezes a letra, desse estudo é 
prestar tributo a inventiva e criatividade dos Yanomam, o que os destaca da 
figura empobrecida do homo bellicosus de Chagnon ou do/da homo/f emina 
eroticus/a de Lizot. Os muitos momentos contemplativos da viagem de 
Albert pelo simbolismo Yanomam transformam-se em a~ao vívida na 
dcscricao de um cerimonial dos mortos e na grande quantidade de reparos 
coloridos nas notas de pé de página. No entanto, fica a sensa~ao de urna 
imensa redundancia nesse universo intelectual, como se os Yanomami ou o 
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etnógrafo, nao se arriscassem a deixá-lo passar despercebido por outros ou 
por eles mesmos. 

Observador diligente que admira a cultura que estuda, Alben vai fundo 
nas mentes dos Y anomam e deixa-os falar por meio de longas cita~oos na 
própria língua. Urna vez estabelecidas as suas credenciais na introducao 
como estudante de antropología e assíduo pesquisador de campo, ele só se 
deixa aparecer numa curta passagem no texto e numa nota de pé de página e, 
mesmo assim, escudado na terceira pessoa do etnógrafo. Nesses breves 
momentos, ele trata de assuntos que ocupam muitas páginas. no livro de 
Chagnon; um é ser acossado por pedidos: 

O paroxismo lúdico do reahu [cerimonial dos monos] e 
mesmo os poneos instantes de sossego naquela noite serao 
ocupados, na falta de algo melhor, em escarnecer pela 
última vez (pelo menos em beneficio dos hóspedes) de um 
etnógrafo que se prende demais ao seu caderno de notas: 
"Voce nao está dormindo? me empresta a lanterna! os 
feiticeiros inimigos vao me matar se eu for 1á fora mijar 
no escuro!" ... "Me dá tua caneta! minha pintura de corpo 
está se apagando!" ... "Trago aqui um peda~o de carne .•. 
quero um pcdaco do teu beiju para comer com ele!" ... 
"Minha coxa caca! quero remédio!" " ... Me dá mi cangas já 
... estou furioso ... as mullieres me negam suas vaginas!" 
(Albert 1985:493). 

e outro é ser repreendido por se meter no reino secreto dos nomes pessoais: 

O etnógrafo, impudente e desajeitado coletor de nomes dos 
mortos, é muitas vezes amea~do de morte logo depois que 
comete as gafes. "Se voce fosse um Yanomame, eu já tcria 
te matado há muito tempo", concluía regularmente um de 
meus informantes; genealogista mal grado ele mesmo, 
heroicamente tentava transformar sua extrema irrita~o em 
mera condescendencia ao final das nossas entrevistas 
(Albert 1985:399). 

O que Albert ressalta nessas passagens nao é a violencia ou o 
comportamento agressivo, mas o ethos humorístico de homens hedonistas 
no clímax de um cerimonial de alta tensao e a humildade de um f orasteiro 
que reconhece o quanto a sua intromissao importuna pode levar aos limites 
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a paciencia de seus informantes. Vale a pena notar que em nenhum 
momento de sua longa dissertacao Albert menciona nomes pessoais dos 
Y anomam para identificar alguém. 

De um modo geral, seu trabalho apresenta, de maneira profunda e 
profissional, urna nova perspectiva para se olhar os Yanomami, 
contrabalan~do o apelo ao exotismo que está presente em tanto do que tem 
sido dito e escrito sobre esses índios. 

O costo de ser exótico 

Na maioria dos casos, o que gera idéias populares de povos primitivos 
com costumes bizarros sao depoimentos de viajantes, colonos e similares, 
muitas vezes explorando a crueldade e outras práticas chocantes. Depois vem 
os trabalhos sóbrios e profissionais de antropólogos que tentam diminuir o 
exotismo e superar a distancia entre esses primitivos e seus leitores 
ocidentais. Nao é o caso dos Y anomami. O sensacionalismo que os tem 
perseguido foi precipitado pela publicacao de Yánomamo: The Fierce People 
em 1968, num feito raro na história da antropología, urna vez que os 
escritos etnográficos poucas vezes alcancam tamanha visibilidade f ora dos 
meios academicos. Mas, com o sucesso do livro, vem o mérito duvidoso de 
expor o povo Y anomami a urna barragem de imagens abusivas . 

Seguindo as pegadas de Chagnon, Lizot produziu urna coletanea de 
contos Yanomam<>, publicada no original em 1976, com a inten~ao de 
equilibrar o estereótipo de povo feroz que, aquela altura, já aderira aos 
Y anomami. Os anos 70 e 80 sao pródigos em estórias escabrosas contadas 
em filme e cm livro sobre esses índios selvagens do sul da Venezuela (os do 
lado brasileiro, até há pouco, haviam sido poupados). Um exemplo 
especialmente vil é um filme chamado "Holocausto Caníbal", produ~ao 
italiana. com atores brancos supostamente representando índios Y anomami, 
engajados em orgias extraordinárias de canibalismo com requintes sádicos. O 
conteúdo pornográfico desse filme é tao extremo que, diz-se, o governo 
suí~o proibiu a sua exibicao. Foi também denunciado pela representante do 
governo venezuelano durante a reuniao do Instituto Indigenista 
Interamericano realizada em Puyo, no Equador, em 1981. 

Menos delirante mas também controvertido é Shabono, um livro 
escrito por Florinda Donner, cuja identidade continua um tanto misteriosa, 
pois nos meios antropológicos da Venezuela, Brasil e Estados Unidos, 

317 



Alteridades 

ninguém sabe, ninguém a viu. Numa vers!o canhestra de At Play in the 
Fields o/ the Lord, ela brinca nos campos da AmazOnia, em algum pe.da~o 
nlo identificado das matas venezuelanas, excita o leitor com grandes 
aventuras e romances com os índios, detonando até um pequeno escandalo na 
profissao antropológica (Holmes 1983; Picchi 1983; ver também Pratt 
1986). Realmente, quando se trata dos Y anomami, o sensacionalismo parece 
nao ter fim. Recentemente, um outro antropólogo norte-americano, Ken 
Good, fez o seu début. no Hall o/ Fame via People, um tablóide de show 
business(People, 19 de janeiro de 1987:24-29) e mais tarde reproduzido na 
revista Manchete, contando a estória de seu casamento com urna m~a 
Yanomami. Com profusas ilustra~oos, o artigo explora a nova aquisi~ao 
gastronómica da menina, as batatas fritas da Filadélfia. Good é citado: 

É só isso que ela quer comer [batata frita sem sal]. Isso e 
banana-da-terra Nao é qualquer banana, por isso, passei 
metade do meu tempo comprando o estoque de banana-da
terra da cidade inteira. Depois tem todas aquetas f olhas de 
tabaco que eu compro. Ela as enrola em trouxinhas, depois 
p0e urna atrás do lábio inferior e isso a mantém satisfeita 
horas seguidas. 

' Enquanto marido, podia ser pior, como diria Chagnon. As custas dessa 
jovem Yanomami, transformada em atra~ao de zoológico, muito chao se 
percorreu no caminho do exotismo. Em data posterior, People voltou a 
carga com a noticia de que Good vendeu os direitos a Hollywood para filmar 
a sua romantica aventura na selva. 

O que terilo os Y anomami para inflamar dessa maneira a imagina~o de 
brancos e brancas? Bruce Albert acha que é urna nostalgie de l'exotism 
(Albert 1985:3). Consideremos essa idéia. 

O exotismo nao é criado por um assunto em particular, mas pelo modo 
de expressao utilizado para descreve-lo. O exótico, diz Stephen Foster, "é 
assim reificado e institucionalizado, nao mais urna mctáf ora para o que é 
culturalmente desconhecido". Com artificios retóricos, cria-se "a iluslo de 
que o exótico está no mundo e nao na imagina~o" (Fostcr 1982:27), como 
foi magnificamente demonstrado por Edward Said em seu Orientalism. 

Mesmo aceitando que Chagnon ou qualquer um de nós, 
"yanomamistas", deve ter parecido aos Y anomami como exótico ao extremo 
- comendo salsichas fálicas ou inserindo lentes de contato olhos adentro -
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nem ele nem qualquer outro de nós, em nenhum momento, teve que se 
preocupar com as conseqüencias desse julgamento para o futuro de nossas 
vidas ou de nossos compatriotas. Quando eles nos viram pela primeira vez, 
tenho certeza de que os Y anomami também nao pensaram nisso. É quando 
missionários, agentes do goyemo, exploradores de suas riquezas f echam o 
cerco em tomo deles, exigindo que se tomem como nós (quem quer que seja 
esse ••nós") que lhes vem a autoconsciencia de serem exóticos. Nao há 
simetria possível na disjun~ao mútua que índios e antropólogos sentem em 
seu primeiro encontro. As conseqüencias do exotismo podem ser 
engr~adinhas para os últimos, mas podem tomar-se devastadoras para os . . 
pnme1ros. . 

Há muito tempo que o idioma do exotismo serve ao Ocidente em suas 
cruzadas de conquista; sem dúvida, desde o século XVI, quando um índio 
Tupinambá foi exibido na corte francesa metido num manto de penas. O que 
o Tupinambá vivenciou entao nao deve ter sido muito diferente do que 
Rerebaw~. o informante mais próximo de Chagnon, sentiu quando o 
antropólogo o levou para ver Caracas, de modo a convence-lo de urna vez 
por todas da vastidao do mundo do homem branco (Chagnon 1983:192-198): 
urna dura e alarmante li~o em desigualdade de poder. 

Nos dias de boje, quando se diz que os costumes exóticos andam em 
baixa, os Y anomami vem a calhar como cenário para a proj~ao de fantasías 
narcisistas que, por sua vez, vao alimentar a retórica dos "civilizados", scndo 
que da retórica a a~ao a distancia é bastante curta. Num mundo que ve a 
Amazonia como urna das últimas fronteiras a serem exploradas em suas 
riquezas minerais e vegetais, há pouco espa~o para tolerar manifesta~oes 
estranhas e indigestas de "primitividadett. Quanto mais os Yanomami 
aparecem como ferozes, imorais e pagaos, mais fácil é justificar a sua 
sujei~ao, medida que é tida como necessária pelos poderes constituídos para 
se chegar a tais riquezas. Os antropólogos tem contribuído para isso talvez 
inadvertidamente, se lhes f or cfudo o beneficio da dúvida. A tímida sugest.ao 
de Foster de que ··as·vezes talvez tenha sido a busca do exótico mais do que a 
busca de urna compreensao da sociedade humana que motivou e motiva a 
prática da antropología" (Foster 1982:30) ecoa pela terra Yanomami com 
urna inquietante e estridente nota de déja vu. 

Quando Bruner diz que tanto o antropólogo quanto o índio sao co
autores dos escritos etnográficos porque ambos sao "apanhados na mesma 
teia, influenciados pelas mesmas for~as históricas e moldados pelas 
estruturas narrativas dominantes do nosso tempo" (Bruner 1986: 150), ele 
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está f alando de urna situa~o de longos séculos de contato entre índios norte
americanos e brancos. Mesmo assim, é de se questionar se até os 
"aculturados,, indígenas norte-americanos falam a mesma linguagem ética e 
política de seus etnógrafos brancos; e fica ainda mais problemático no caso 
de povos como os Yanomami, que tem vivido fo~as históricas próprias. 
Eles s:lo apanhados na mesma teia somente pela apropria~ao que os 
antropólogos f azem deles. Ncm mesmo a consciencia infeliz de um 
Yanomami que se autopercebesse como exótico seria suficiente para torná-lo 
co-autor de, digamos, The Fierce People. Para se ter co-autoria é preciso 
mais do que ser o objeto de urna narrativa ou contribuir para o idioma que a 
constrói. Nao tenho nada contra a afirma~ao de Bruner de que "as narrativas 
nao sao apenas estruturas de significado, mas também estruturas de poder" 
(Bruner 1986: 144 ), desde que a autoridade de quem escreve se ja devidamente 
estabelecida e reconhecida. Atribuir poder a quem nao o tem pode ser tao 
insidioso quanto esconder-se por trás da rerórica do exótico. 

As conseqücncias do que se escreve podem ser muito maiores do que se 
pretende. Lizot ( 1970) foi o primeiro a apontar os riscos do exagero quando 
questionou Ettore Biocca (1971, originalmente, 1965) por haver editado um 
relato mostrando os Yanomami como gente brutal que, entre outras coisas, 
tinha o hábito de esmigalhar cabe~as de criancinhas contra troncos de 
árvores. A reputa~ao que um tal escrito suscita, argumenta Lizot, serve 
apenas para abastecer os poderes nacionais (e intemacionais) com mais 
muni~ao para reprimir os Yanomami. Porém, nao se mata rcputa~oes 
impunemente. Assim como Lizot, outros antropólogos na Venezuela, no 
Brasil e alhures tem protestado contra tais manifesta~Oes de inscnsibilidade e 
tem-se posicionado em defesa dos direitos dos Yanomami, conscientes da 
responsabilidade que acompanha a nossa profissao. 

Grande parte dos trabalhos de antropólogos anglo-sax0es revela pouca 
preocupa'fao pelas implica~s éticas e políticas que possam ter para o povo 
estudado. A tradi~ao liberal de dizer tudo "como realmente aconteceu", 
valorizando mais a busca da verdade do que qualquer outra coisa, tem tido o 
efeito de acobcrtar a indiferen~a pela questao da responsabilidade social do 
antropólogo. Urna inquebrantável fé na n~o de que é possível descobrir a 
verdade e por ela fica-se isento dessa responsabilidadc tem mantido tal 
preocupa'fao dentro de limites bastante estreitos. Chagnon, de repente 
consciente do poder que os escritos etnográficos podem ter, faz urna tentativa 
tardia, dúbia e presun~osa de chamar a aten~ao para a necessidade de se 
proteger os Yanomami: 
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Também espero que meus colegas brasileiros e venezue
lanos compreendam que ainda há gente muito nobre nas 
aldeias Yanomamo isoladas que restam, capazes de, como 
me disse urna vez Dedeheiwa com orgulho, ensinar os es
trangeiros alguma coisa sobre a condi~ao de se ser huma
no. Eles sao, como um de meus professores de antropolo
gía colocou, nossos ancestrais contemporaneos (Chagnon 
1983:214). 

Falando de exótico! A luz da recente polemica deflagrada pelo artigo 
que <;hagnon publicou em Science em 1988 (ver nota 59), essa passagem 
adquire tons de burlesco. 

É intcressante notar que a imagem de f erocidade dos Yanomami nao 
pcgou no Brasil, mesmo depois da publicidadc jomalística deflagrada pela 
~a de Chagnon em Science. Talvez o fato de o livro de Chagnon nao ter 
sido tradozido para o portugues (como foi o de Lizot) tcnha algo a ver com 
isso. Porém, mais importante do que essa omissao que, afinal, pode nao ser 
fortuita, está urna grande diferen~ de atitude com rela~ao a ética do métier 
antropológico no Brasil. Neste país, a nossa profissao nao pode dar-se ao 
luxo de ignorar as implica~ües políticas de sua própria produ~ao, urna vez 
que o antropólogo é um ator social relativamente visívcl e chamado a se 
posicionar por um público mais amplo e quase sempre crítico. Fazer 
antropologia no Brasil já é em si um ato político. Tanto os assuntos 
academicos como os politicamente críticos sao parte integrante do mesmo 
empreendimento profissional, onde a qualidade dos primeiros nao é 
comprometida pela prática dos segundos. Essa preocupa~ao com a 
responsabilidade social do antropólogo fica mais evidente no campo da 
etnología indígena, devido ao ativismo da maioria dos antropólogos que se 
dedicam ao estudo de sociedades indígenas. A questAo étnica é um campo 
privilegiado para o exercício desse duplo projeto: o trabalho academico e a 
a~ao política (Ramos 1990). Há razües para isso. Os povos indígenas sao o 
exemplo mais dramático de oprcssao pelo fato de serem diferentes. Também, 
até pouco tempo, eles nao tinham espa~o nem voz na arena nacional, 
criando urna lacona que era preenchida por brancos, dentre os quais, os 
antropólogos. 

Naturalmente, um dos aspectos mais impositivos na vida dos povos 
indígenas é o contato com a sociedade dominante. Embora no Brasil os 
etnólogos estudem mitología, ritos, parentesco e outros assuntos nao 
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considerados como sendo diretamente políticos, praticamente todos nós, por 
escrito ou por a90es, ternos nos engajado em questües interétnicas. Podemos 
dizcr que a marca registrada da etnologia brasileira tem sido a enfase no 
contato intcrétnico com as ramifica90es históricas, dialéticas e políticas que 
engendram a assimetria fundamental, característica das rela90es índio-branco. 
Da nossa perspectiva, nao é possível estudar qualquer sociedadc indígena 
como se ela fosse isolada, imune aquilo que a cerca. Até os Yanomam de 
Bruce Albert, com toda a autonomia de seu rico mundo intelectual, tem 
enfrentado invas0es, epidemias, dizima9ao, prostitui~o e o autoritarismo do 
Estado-nacao que os submete cada vez mais. Como mostra Albert, o branco 
já entrou nesse mundo com todo o seu peso de conquistador secular. 

Nao quero enaltecer o ethos dos antropólogos brasileiros. Se 
procurarmos, acharemos facilmente em seus discursos armadilhas éticas e 
fraquezas acadcmicas. Quero simplesmente assinalar a dif eren<;a entre essa 
postura e a de outras antropologías nacionais, especialmente no dito 
Primeiro Mundo, com rela<¡;ao as sociedades indígenas. Talvez também 
porque os índios estao geográfica, senao socialmente, mais próximos de 
nós, eles nao carregam o mesmo fardo de exotismo que os derreia por aí, em 
outras paragens etnográficas. Tem sido escritos livros por etnólogos 
(Melatti 1983; Ramos l 986b) com a intencao explícita de inf onnar o grande 
público sobre as sociedades indígenas, insistindo na importancia de se 
conhecer seus costumes além dos pacotes simplificados dos estereótipos, 
enfatizando a legitimidade das diferencas de estilos de vida e alertando para o 
perigo que certos mal-entendidos culturais podem acarretar para os índios. 
Nao lamentamos o tempo que é investido nesse tipo de produ<¡;ao que nos 
desvía de empreendimcntos intelectualmente mais potentes, urna vez que 
publica<¡;ües desse genero alcancam urna certa fatia do público e t.Cm algum 
efeito que, por pequeno que seja, já vale a pena o esforcoro. 

Longe de serem os selvagens que matam criancinhas retratados nos 
escritos da Iíngua inglesa (ou italiana), no Brasil, os Yanomami passaram a 
ser associados a campanha política dos povos indígenas do país; urna 
estrondosa demonstra<¡;ao desse seu papel de símbolo de Juta foram as 

60ExempJo disso é a recente utiliza~o do meu livro Sociedades Indígenas por um juiz 
federal cm Mato Grosso como evidencia para demonstrar que o território dos índios cintas
largas é rnuito maior do que o mero local da maloca. O juiz indef eriu o pedido de 
indeniza~o reivindicada por invasores brancos por terem que abandonar as terras daqueles 
índios (S~o Judiciária do Estado de Mato Grosso, Processo n11 11.236/83 - 1, assinado a 
22/3/90 pelo juiz Federal Mário Figueiredo Ferreira Mendes). 
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manifesta<¡;Oes de mais de 300 índios de dezenas de etni~ que, ~~ ~tembro 
de 1989 vieram a Brasilia exigir das autoridades federrus prov1dCnc1as para 
livrar os' Yanomami dos milhares de garimpeiros que assolam suas vidas. 

Enquanto platéias deslumbradas na Europa e nos Estados Unidos, desde 
suscetíveis estudantes a rodas de coquetel, se comprazem em elaborar 
imagens de ferocidade Y anomami, no Brasil, um grande número de ~~ 
dedica muita energia a pressionar o governo para que observe a Consutm~o 
e as leis que garantem aos povos indígenas seus direitos a terra, .ª saúde e a 
autonomía cultural. Repetidas epidemias de sarampo, malána e outras 
doen~as contagiosas já levaram muitas vidas Yanomami; as gigantescas 
invas0es de garimpeiros, a abertura de fúteis estradas, a constante ~~aca do 
cerco de colonos tem contribuído para o estado de extrema vulnerab1hdade e 
inseguran<;a em que vivem atualmente os Y anomami (Ramos l 989a). . 

Antes de serem a epítome da animalidade primitiva, os Yanomam1 
tomaram-se ~ímbolo do paraíso que se está perdendo pela brutalidade da 
expansao cega e 'sem freios. Um novo estereótipo é criado: paral~lamente 
aos esfo~os sérios e incansáveis de alguns para ~roteger aterra~ a l!berdade 
de escolha dos y anomam i, existe toda urna retónca de conservac1on1smo que 
adere a idéia romantica de que o bom índio é o índio nu e isolado. Talvez 
sem querer, os antropólogos tenham contribuído para isso (Ramos 1989b). 
Mas essa é outra história que espero contar mais tarde. 
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O tipiti para espremer mandioca foi importado dos vizinhos Maiongong, 
embora alguns Sanumá já o fabriquem e ensinem a outros 

(Cap. l. Foto: Ana Gita de Oliveira) 

"Espa<;o público por excelencia, a beira dorio, nas horas mais quentes do 
día, é muito disputada por magotes de crian<;as" 

(Cap. l. Foto: Ana Gita de Oliveira) 

"Os rituais dos mortos, as discussües acaloradas, as grandes sessües 
xamanísticas tem lugar no espa<;o fora das casas" 

(Cap. l. Foto: Alcida Rita Ramos) 



"Encontrei Lúcio na missao em 1973, orgulhoso de sua nova mulher" 
(Cap. 3. Foto: AJcinda Rita Ramos) 

"O perfil de,Zeca é, realmente, o de um homem agnaticamente só" (Cap. 3). 
A esquerda, como espectador de urna festa Maiongong 

(Folo: Ana Gita de Oliveira) 
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Tivesse eu voltado recentemente ao campo, provavelmente este livro 
nao existiría ou seria substancialmente diferente. Impossibilitada pelas 
autoridades brasileiras de ir a busca de um Auaris revisitado, fiquei com a 
alternativa de produzir unia bricolage de dados e de textos, construída sobre o 
pano de fundo da memória e da retrospec~ao. Há tanto vantagens como 
desvantagens nesse tipo de trabalho. Primeiro, os custos maiores estao na 
perda de imedia~ao, na falta de contato direto e atualizado, deixando em 
suspenso a possibilidade de se acompanhar em primeira mao um devir que 
pode revelar tanto o que é estável r..essa socicdade como o que está sujeito a 
transforma~oes irreversíveis, destacando, assim, o permanente do 
tcmporário, o refratário do permeável. 

As vantagens deste tipo de retrospectiva sao de várias ordens. O 
distanciamento dá urna dimensao crítica as análiscs anteriores e as sensa~OeS 
vividas no campo, de modo a tomá-las, urnas e outras, dados integrantes da 
própria interpreta~ao. Scm o longo processo de reflexao sobre a tese que 
escrevi no início dos anos 70, eu nao poderia ter palmilhado o caminho que 
me permitiu superá-la. De maneira semelhante, sem o tempo que amainou 
os sentimentos mais agudos e crus da experiencia vivida, eu nao poderia 
separar-me deles e observá-los de maneira desapaixonada, para dcpois destilar 
o seu signifi_cado para a pesquisa como urn todo. Em surna, o que se pcrde 
cn1 frescor e imedia~ao, ganha-se em perspectiva e maturidade, o sentido do 
"real" é relativizado e fica real~ado, mais urna vez, um dos aspectos mais 
fascinantes da antropología: a importancia do vivido indepcndentemente do 
momento de vive-lo. Um relato antropológico nao pretende, afinal, ser um 
retrato fiel, um registro factual do que "realmente" acontece, no exato 
instante em que acontece. Como interprela~ao, a antropologia permite 
capturar momentos fugidios do passado ou do presente, revestí-los de 
significado e dar-lhes permanente interesse. A sociedade Sanumá pode nao 
ser, como de fato nao é, a mesma que conheci em 1974, mas nem por isso o 
que cla foi ou, melhor dizendo, o que dela captei deixa de ter relevancia para 
a etnología. Exemplos mais pungentes dcssa perenidade antropológica sao, 
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entre outros, os estudos de Florestan Fernandes ( 1963, 1970) e, mais 
recentemente, de Manuela Cameiro da Cunha e Eduardo Viveiros de Castro 
(1986) sobre os há muito extintos Tupinambá. 

Urna outra vantagem de retomar dados antigos é participar duplamente 
da cadcia de experiencias etnográficas sobre um mesmo povo. Usando urna 
cita\:ªº de Clifford Geertz, Annette Weincr (1976) discorre sobre a pesquisa 
que fez entre os Trobriandeses, pesquisa essa que teria sido outra e outros 
teriam sido seus resultados se antes dela Malinowski nao houvesse existido. 
A cita~ao é a scguinte: "Os estudos constroem-se sobre outros estudos, nao 
no sentido de comec;arem onde os outros deixaram, mas no sentido de que, 
mais bcm informados e mais bcm conceitua1izados, eles mergulham mais 
fundo nas mesmas coisas" (Geertz 1973:25). 

A inda que Marcus Colchcster ( 1982) e Bruce Albert ( 1985) nao tenham 
pesquisado "as mesmas coisas" que eu, há no trabaJho deles a marca daqueles 
que os preccderam. No caso específico de Colchestcr, que trabalhou em 
comunidades Sanumá do lado venezuclano, a minha tese de doutorado foi um 
dos rcferenciais para a sua pesquisa. Mas, nao é a esse aspecto óbvio e 
corriquciro - afinal, o dever de casa de todo pesquisador - que me refrro. O 
que qucro rcssaltar é que, se eu tivesse publicado a tese antes de 1982, 
provavelmcnte, eu nao teria tido oportunidade ou motiva\:ªº para voltar aos 
mc.us dados, já agora com olhos no espelho, que sao essas etnografias mais 
novas. Porém, da maneira como as coisas se deram, eu acabo entrando nessa 
cadeia de influencias mais urna vez: como o trabalho de outros, 
especialmente de Chagnon, Lizot e Taylor, o meu serviu de referencia a 
Colchester e Albert; por sua vez, estes últimos tem sido como que 
superfícies refletoras sobre as quais meus dados f oram tomando novos 
significados, quando antes quedavam inertes por falta de contraste e 
comparac;ao. A multidimensionalidade desses espclhos revelou no meu 
material Sanumá urna riqueza até enrao insuspeitada. É como se, ouvindo os 
ecos de Colchester e Albert, eu me tenha for\:ado a também fazcr falar os 
meus dados, saindo de um solilóquio mais ou menos voluntário, para entrar 
num debate plurivocal. Para mim, esse é um dos grandes bcnefícios deste 
exercício de retrospectiva etnográfica. 

Ainda mais forte é a consciencia que desenvolvi , com especial agudeza 
nos meses em que escrevi a primeira parte destc livro, da sutileza e 
sofisticac;ao de meus interlocutores Sanumá. Projetado contra o pano de 
fundo do distanciamento físico e temporal, seu desempenho passou da visao 
simplória que eu tinha quando ainda no campo, para urna admira\:ªº 
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inconteste. Veja-se, por exemplo, o que escrevi no fim da introducao da 
minha tese de 1972: 

O trabalho com informantes Sanumá representou a quase 
cada entrevista urna sucessao de esfor\:OS para captar infor
ma~oos de natureza altamente específica. Era muito difícil 
tirar dos informantes informa~0es que nao fossem vagas 
demais ou quaisquer afirma~ücs analíticas. Enquanto as 
normas estatísticas foram relativamente fáceis de obter, as 
regras idcais eram captadas com grande dificuldade, dado es
se caráter aparentemente nao-analítico do pensamento 
Sanumá. 

Tal citacao revela muito mais sobre o meu raciocínio do que sobre o 
suposto pensamento dos Sanumá. O contra-argumento dcstcs, sem 
premedita\:ªº e sem pressa, veio de maneira inespcr¡:ida e como urna lic;ao de 
humildade: muitas das minhas perguntas tiveram respostas simplificadas 
porque, como já mcncionei no início deste livro, meus informantes sabiam 
das minhas limitac0es lingüísticas e culturaís e ajustaram sua fala a minha 
capacidade de apreensao. Se tivcssem dito mais, confessou-me alguém 
depois de muitos meses de campo, eu nao teria entendido. 

A expectativa - ou sonho - do etnógrafo é encontrar o "filósofo da 
tribo" nos moldes de um Ogotemmeli, talvcz. O que esta expectativa nao 
contempla é que esse filosofar está na razao direta de um estranhamento dos 
membros da sociedade sobre eles próprios. Ao projctar essa expectativa nas 
pessoas de urna cultura como a Sanumá, revela-se em nós urna ambivalencia 
pouco on nada consciente. Ao mesmo tempo que admiramos a 
espontaneidade, integridade e harmonía daquele modo de ser, esperamos que 
alguém nos venha dissecar, como numa aula de anatomía, os sins, os naos e 
os talvezes de sua própria cultura. Em 1974, cntrcvistei Jorge que, 
capitalizando scu transito comos brancas, se autodeclarou candidato a líder 
de aldeia, mostrando-se crítico mordaz de ccrtos costumes Sanumá. Foram 
essas entrevistas que me apontaram os caminhos que podem levar ao 
surgimento de "filósofos" nativos. A semente do estranhamento pode ser 
plantada por missionários e outros agentes de mudanca, mas o antropólogo, 
o estranhador por excelencia, em seu ara de descortinar o implícito, nao está 
excluído desse processo, perguntando o imperguntável, duvidando do que é 
tido como certo. Ao se destacar daqueles agentes de mudan\:a, o etnógrafo 
projeta urna maneira de "ser branco" que nao tem precedente nem nexo para 
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os indígenas. O próprio respeito e emulai;ao que demonstra pelos costumes 
locais passa a ser fonte de qucstionamentos para os seus anfitriües. 

Estas reflexoos eu nao as tinha em 1974 e muito menos em 1968. Elas 
vieram coma amarga mas necessária experiencia no campo do ativismo 
indigenista, a partir de 1975, com picos de maior envolvimcnto nos anos 
80. Foi observando e convivendo comos -"filósofos" da luta interétnica a ní
vel nacional que .aprendí a apreciar aquilo que, de maneira tao canhestra, 
chamei de "pensamento nao-analítico" dos Sanumá. O pr~o da consciencia 
crítica para os índios tem sido a perda de vidas, o esbulho de terras, o abuso 
de direitos e a negai;ao de idcntidade. Até aqui, os Sanumá tem sido pou
pados desse processo. Por quanto tempo mais eles poderao usufruir· do luxo 
de screm eles mesmos, ante a iminente barragem de invasores rumo aos 
filües de ouro, dispensa prognósticos. 

Escrever este livro teve o benefício de me revelar o quanto a distancia 
aproxima. Quanto mais reflito sobre a cultura Sanumá, quanlo mais perlo 
chego de compreender o seu ethos, suas sutilezas, seu senso de humor, en
fim, seu modo de ser, mais os admiro, mais próxima me sinto deles. Se 
nada posso fazer para contera avalanche que há pouco observei (Ramos 
1989a) e que ameai;a cair sobre eles, que me se ja pennitido render-lhes ho
menagem por meio daquilo que estou mais capacitada a fazer: antropología. 

Partilho com os outros etnólogos e demais pessoas que tiveram o 
privilégio de conviver com os Yanomami a profunda .angústia, em geral 
poupada aos antropólogos, de assistir impotente ao desenrolar de um 
processo que, fulminante, está desbaratando implacavelmente as suas vidas. 
O que ocorre com mais freqüencia é que, quando o antropólogo chega a um 
grupo indígena, este já passou pelo pior, e o que o etnógrafo ve é a ruína 
daquilo que ele nunca chegou a conhecer. Sempre pensci que constatar os 
ef citos arrasadores do con tato descontrolado f os se coisa que acontecesse a 
outros, como a morte de alguém a quem se quer. Nao esperava, porém, dez 
anos depois da minha imersao numa cultura independente como a Sanumá, e 
quem diz Sanumá diz Yanomami, vir a ser testemunha de um dos piores 
excmplos de devasta~ao cultural e étnica na história moderna do indigenismo 
no Brasil. Urna coisa éter consciencia do processo de transformai;ao cultural 
e social a um nível macrossociológico, do qual nao escapam as sociedades 
indígenas; outra coisa é observar o aquí e agora dos detalhes sórdidos (sejam 
eles cinismo; coopta~ao ou assassinatos) pelos quais se dá essa 
transforma~o. Ir a área Yanoínami, especialmente em Paapiu, centro inicial 
da concentra~ao garimpcira, pela primeira vez em dois anos ver as cenas 
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apocalípticas do movimento de aviOes, helicópteros, tropas de garimpeiros, 
transito de prostitutas, misturado ao vaivém dos Yanomami, em meio ao 
infernal barulho de motores, tem a capacidade de nos deixar aturdidos e semi
paralisados. Como é possível que, em tao pouco tempo, a vida sossegada de 
um povo autónomo e descontraído fosse assim tomada de assalto pelo 
pandemonio incandescente que é a ambiencia de garimpo? 

O efeito mental e emocional que isso gera em nós é estonteante: um 
sentido difuso de desorientar;ao leva-nos ora a negar que tudo isso esteja 
acontecendo, ora a procurar desesperadamente alguma idéia luminosa que nos 
mostee a todos a _saída do túnel. É urna experiencia difícil de ser transmitida 
para quem nao a viveu e há momentos em que nós, "yanomamistas", ternos 
a sensa~ao de .falarmos no deserto quando tentamos exprimir a outros essa 
conf usao de sentimentos e reai;0es. Acabamos mesmo por desenvolver toda 
urna linguagem própria que nos cerca como um· cordao protetor. Somos os 
receptores involuntários dos estilha~os que ricocheteiam d~ como~ao 
interétnica que agora se trava no front Y anomami. 

* * * 
A idéia original que motivou o projeto deste livro foi a -de fazer um 

balan~o do que eu havia aprendido com os Sanumá e de como esse 
aprendizado iría infonnar minhas próximas idas ao campo, construindo, 
assim, urna ponte entre o que havia escrito e o que planejava investigar em 
.1987. Coma proíbi~ao de pesquisas etnográficas na área Yanomami, esse 
projeto foi-se modificando. Já nao enfatizava mais o caráter de transicao 
entre duas fases da minha trajetória intelectual, mas passou a ser algo em si 
mesmo, qualquer que fosse o desenrolar de futuras vol tas ao campo. 

Urna das primeiras possibilidades para o formato do livro era a de 
publicar a tese de modo como foi originalmente escrita, par a par com a sua 
reanálisc atual. Essa proposta caiu por terra no momento em que, relendo a 
tese, nao mais me reconheci nela. Parecía artificial e laborioso demais para 
mime para o leitor enfrentar dois textos contando a mesma coisa em estilo 
e registro diferentes. A idéia, afinal, era a de apresentar os Sanumá da melhor 
maneira possível e nao acompanhar um caminho intelectual, por mais 
interesse que ele possa ter para o profissional e para a profissao. 

A partir da publica~ao de "Reflecting on the Yanomami", a versao 
original do capítulo 11, confrontei-me a mim mesma com o desafio que 
havia lan~ado aos tres colegas estudiosos dos Yanomami, cujo trabalho é o 
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objeto do artigo. Eu devia a eles e a todos mais a honestidade de revelar qual 
era, afinal, a minha imagcm dos Yanomami. Se para Chagnon eles sao 
"ferozes", para Lizot, "eróticos", e para Albert, "intelectuais", o que ~o eles 
para mim? Obviamente, nao sou eu a responder. O que faltava era eu 
apresentar a minha própria constru<;ao dos Yanomami, versao Sanumá, e 
dcixar que o leitor tirasse suas conclus0es. 

Criado esse retrato etnográfico, resta esperar que urna nova conjuntura 
nacional abra outra vez a possibilidade de se fazer pesquisa de campo entre os 
Y anomami. Meu pro jeto é de re visitar os Sanumá do Auaris, pór em dia as 
transforma~oes que ocorreram nas últimas duas décadas e focalizar no 
impacto da presen<;a direta dos brancos, como os 20 anos de evangeliza~ao, e 
na influencia indireta, em ondas de choque, do avan~o da corrida do ouro em 
terras Y anomami. Tal projeto está intimamente ligado a um outro, mais a 
longo prazo, que é investigar a constru~ao do indigenismo no Brasil, a partir 
da cria<;áo da figura do "índio" como personagem histórico, político e moral 
servindo a seu autor, o "branco", como urna série de espelhos em que este 
pos·sa mirar-se frente a scus semelhantes e ao resto do mundo. As primciras 
incurs0es já foram feitas nesse sentido (Ramos 1988b, 1989b), mas o 
projeto como um todo deverá estender-se por muitos meses. 

O meu interesse na antropologia, que com~ou pela atra<;áo do outro, o 
mais distante possível, vem chegando cada vez mais peno das rcílexoos 
sobre o. campo interétnico. Porém, esse campo nao seria fértil se nao fosse 
alimentado, justamente, pela busca de compreensao dessas alteridades 
radicais, como foram para mim os Sanumá dos anos 60. Depois de 
entrarmos a fundo numa outra cultura, com~amos a entender a raza o dos 
outros, quando a nossa própria se op0e a ela. 
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Pois ele tinha esperan<;a de que a antropologia sacudisse de 
si o desejo pelas esséncias, causas e significadosfixos e se 
abrisse a busca sem limites de conex6es e justaposi<;óes, 
tocando cordas comuns, encontrando caminhos comuns, 
desvelando horizontes históricos comuns, sem fingir que 
chega a verdades necessárias. 

M. Jackson, 
Barawa 
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