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APRESENTAÇÃO: IMAGENS NO 
ESPELHO* 

Este livro é uma coleção de artigos, escritos durante os últimos seis anos, con
cebidos independentemente, porém inter-relacionados, sobre aspectos importantes 
das sociedades indigenas brasileiras. Os tópicos gio variados - a natureza do traba
lho de campo antropológico, a significação dos ornamentos corporais e da cultura 
material, a posição dos velhos, a importância social da música, as diferentes formas 
de liderança, a ideologia do parentesco, e um ensaio bibliográfico que introduz o 
leitor no estudo dos índios brasileiros. Embora os tópicos sejam diversos, há nestes 
estudos a intenção unificadora de estimular a análise comparativa das sociedades 
humanas. A Antropologia é sempre implícita ou explicitamente comparativa. Es
tes artigos focalizam os índios Suyá do Norte de Mato Grosso, e comparam-nos com 
outros fndios da região das temis baixas sul-americanas•. Há, porém, um outro ní
vel de comparação que todos eles pretendem estimular: o estudo dessas caracterís
ticas na nossa própria sociedade. O estudo dos zndios brasileiros pode nos cons
cientizar de aspectos de nossa própria sociedade sobre os quizis tendemos a refletir 
muito pouco. A través da andlise dos índios brasileiros somos forçados a nos consi
derar a partir de um ponto de vista diferente. Assim os artigos deste livro. tomados 
em conjunto, pretendem fornecer uma espécie de espelho através do qual o leitor 
possa refletir sobre certas características de sua própria sociedade, bem como so
bre as dos próprios zndios. 

O título desta apresentação inspira-se nos espelhos que são parte de muitos 
parques de diversões. Os parques de diversões e a Antropologia têm uma importan
te característica em comum: ambos alteram a percepção. No primeiro, altera-se 
a percepção que o indivíduo tem de seu corpo e do espaço; na segunda, o que se al
tera é a percepção que ele tem de sua sociedade e das sociedades humanas em ge
ral . 

• Tradução de Maria Lawa Viveiros de Castro Cavalcanti. 
1 No original, lowland South Amerlcon tribes. O conceito de lowlands, na Antropologia 
sul-americana, exclui especificamente as sociedades do planalto andino. (N. do R.) 
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Nos parques de diversões, a roda-gigante propicia diferentes percepções do 
espaço na medida em que subimos ou descemos. A montanha-russa altera as per
cepções do corpo ("Meu estômago está na garganta"!!) e das emoções (medo e 
animação) que crescem e minguam a cada subida e descida. Uma das atrações po
pulares nas feiras dos Estados Unidos são as "casas malucas", onde as percepçtJes 
senwriais se intensificam ou frustram com a luz ou o escuro, onde o "sólido" chão 
gira, ou emite jatos de ar, onde as paredes não são perpendiculares e o que parece 
horizontal é na verdade inclinado. Uma das caracten'sticas comuns das "casás ma
lucas" são os espelhos defonnadores que dão ao jd desorientado visitante uma série 
de imagens de si mesmo dramaticamente diferentes. Num espelho ele é um anão, 
pequeno e gordo, quase sem braços e pernas. Ivo próximo, é um magro gigante, 
com pernas como as da cegonha. Nos e~pelhos menores seus traços familiares· se 
distorcem. Sua testa pode parecer três vezes maior do que o comum, suas orelhas 
gigantescas, e seu nariz com o bico de um tucano. As distorções tornam o visitan
te mais consciente da simetria do corpo que viu refletida nos espelhos de sua casa 
ou em fotografias de faml1ia. Nesses espelhos defonnadores suas idéias sobre as 
proporções do corpo s00 desafiadas pelas diferentes visões do que ele possa ser. 

Nossa contemplação das sociedades indígenas brasileiras em sua especifici
dade cultural deveria estimular a reflexão sociológica sobre nossa própria socieda
de. Porém hd mais a ganhar com a compreensão das sociedades indi'genas do que a 
compreensão de nós mesmos. Na apreciação da peculiaridade dos índios brasilei
ros reside a pussibüidade de alterar em alguns aspectos a maneira etn9cêntrica pe
la qual esses povos continuam a ser tratados e encarados. Os índios brasüeiros ain-

• 
da hoje têm o estatuto jurídico de menores, e imagina-se populannente que se-
jam inocentes crianças ou subumanos condenado_s, remanescentes de uma 'Ydade 

· da ped.ra ". Os índios não são nem inocentes nem sobreviventes de uma outra era, 
mas sim adultos espertos, vivendo no Brasil de hoje, falando línguas diferentes 
das nossas, vivendo vidas diferentes das nossas e valorizando ideais diferentes 
dos nossos. Como tal eles colocam problemas específzcos para wr.a sociedade 
européia tqo segura, em todas as épocas, de ter sempre as respostas certas para todas 
as questões possíveis (embora tanto as.respostas quanto as questões estejam sempre 
mudando). O estudo dos fndios em sua especificidade e singularidade deveria inspi
rar-nos a todos a reconsiderar nossa relação com eles, e especiillmente as p.olíticas 
indigenistas e as atuais dificuldades contra as quais os membros das sociedades in
dígenas brasileuàs estão lutando. 

Embom até recentemente a Antropologia estivesse basicamente identifzcada 
com o-estudo de sociedades não-0cidentáis, ela esteve sempre ·envolvida na tenta
tiva de compreender melhor a wciedade do analista. As principais preocupações 
dos antropólogos no estudo de outras sociedades estiveram sempre ligadas às preo
cupações gemis quanto . a sua própria sociedade. Assim, os tópicos de parentesa1 .. 
e religião são ambos antigos e permanentes do estud~antropológico, assim como os 
objetos da andlise sociológica, da investigação filosófica, ou preocupação popular. 
O crescente jnteresse pela relação das sociedades ocidentais .cóm o meio ambiente 
gerou um interesse teórico na Antropologia peia análise da relação que outras 
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sociedades estabelecemm. O mesmo ocon-eu com papéis JeXUllÚ, velhice e medi
cina. Essa preocupação com a nom própria sociedade é ao mesmô tempo a força 
e a fraqueza da Antropologia,· como fraqueza, pode levar a análises etnocêntricas 
nas quais os traços que não nos preocupam diretamente são descartados; comó for
ça, garante um lugar pfll"Q a Antropologia nas tenllltivas sociológicas e filoaóficas 
das sociedades ocidentais de compreenderem a si mesmas. 

Até os princtpios do século XX, os cientistas sociais europeus usavam-se a 
si mesmos como medida de toda a humanidade. As outras ·sociedades eram tidas 
como inferiores jd que eram diferentes das da Euro/J(l do século XIX. Essa inferio
ridade n4o era ·simplesmente tecnológica, mas intelectual, mcial, moral e $0cial. 
Isso é ef{Jecialmente evidente nos escritos dos principais autores do aéculo XIX, 
como Tylor (1871), J. F. McLennan (1865), L. H. Morgan (1871) e F. Engels 
( 1884). No enlllnto, a discussão de outras sociedades em termos do que e/Q3 não 
possuem tem uma história mais longa. Quando um antigo viajante disse que os Tu
pinambd emm um povo cuja língua .não tinhà as letras ''/", "r" e :'l" e emm por
tanto "sem fé, sem rei e sem le~", ele expressava um ponto de vista semelhante. 

No aécu/o XX, muitos autores alteraram sua preocupação: se anteriormente 
os antropólogos usavam "sua sociedade como medida da humanidade, eles hoje usam 
a humanidade como medida de si mesmos. Isso é em parte o resultado do trabalho 
de campo cada ~z mais sensível, cujo maior expoente foi Bfonislaw Malinowski 
( 1975). Mas é lllmbém o resulllldo de mudanças maiores na percepção que temos 
de nossa sociedade. Se os Tupinambd eram Incomuns por serem "sem fé, sem rei 
e sem lei" no aéculo XVI, muitos membros da JOCiedade ocidental uniram-se a 
eles no que diz respeito à fé e à mo1111Tquia no aéculo XX, e descobriram que as 
leis silo antes mutáveis do .que reveladas. As análises antropológicas mostrtltrlm 
que os Tupinamb4 tinham na verdade leis, crenças religiosas e liderança política, 
porém de uma fonna que passava despercebida aos monarquistas e juristas cató
licos no passado (ver F. Fernandes 1963 e 1971,· H. Gastres 1978). O declínio da 
era colonial e o crescente questionamento dos princípios bdsicos de nossa socieda
de levaram a interesses outros, bastante diferentes, nas sociedades não-européias. A 
questão não é tanto avalid-los em relação a nós mesmos, mas considerd-los e a nós 
mesmos como partes de uma grande variedade de soluções diferentes para proble
mas semelhantes. OutTas SQCiedades têm outras maneiras de lidar com coisas que 
nos causam tanta ansiedade: relações no interior da famflia, crenças sobre o signifi· 
cado da vida, papéis sexuais, velhice, propriedade privada, poder político, desvio 
e muitos outros. Essas diferentes soluções são sugestivas lllnto fJ(lra leigos como pfll"Q 
antropólogos, psicólogos, teólogos e cientisllls políticos. 

A lição que cumpre tirar do estudo comparativo da humanidade não é a de 
que as outrtu sociedades a4o melhores ou piores do que a nossa~ mas a de que te
~os algo a aprender com ela$. O etnoçentrlsmo dos evolucio~isllls nlo preciaa ser 
mbstitufdo por uma visão romântica do nobre selvagem; ao Invés dfsso, podemos 
considerar nossa sociedade como uma entre as muitas que constituem o mundo. 
A mbseqüente compreensão de noua própria sociedade pode enriquecer-se, como o 
podem campos como a literatura e a música. Em vez de considenmnos Shakespeare, 
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Dante ou os membros da Academia Brasileira de Letras como a medida de toda a 
literatura, e Bach, Beethoven ou Villa-Lobos como a medida de toda a música. 
podemos enriquecer nosms vidas e nosm compreensão pela leitura do Mahabarata, 
do Tao Te Chin& de poemas épicos africanos, e ouvindo as ragas indianas, as or
questras gamelonjavanems e as akia dos índios Suyá discutidas mais adiante. 

A razão de os antropólogos estudarem questões de interesse geral para o Od
dente em sociedades não-ocidentais é o fato de acreditarem que uma dist4ncia 
maior de seu objeto de estudo aperfeiçoa sua capacidade de analisá-lo. Todos nós 
tendemos a tomar nossas crenças como dadas. Acreditamos que nossa maneira de 
fazer as coisas. como educar crianças ou adorar a Deus é "natural", ou "revelada·: 

# 

ou "óbvia", ou ''lógica': Porém, na verdade, a maioria da imensa variedade das so-
ciedades humanas acredita estar fazendo as coisas "natural!1'rente" ou da melhor ou 
mais lógica maneira possível. Assim, o estudo de outras sociedade} permite ao ana
lista relativizar as instituições, as crençm e o éthos de sua própria sociedade. 

O estudo do "outro" - o social e culturalmente distan;e -'- não envolve ne
cessariamente a análise de sociedades tribais. Há muito que aprender com associe
dades complexas, não-ocidentais, como a lnd~, China, Japão ou /rã. Para um mem
brfl das camadas médias da Zona Sul do Rio de Janeiro, um habitante de uma fave
la ou a sociedade da elite é uma espécie de "outro'' desconhecido também. As dis
tâncias sociais e culturais são uma questão de grau. Alguns brilhantes estudos de 
antropólogos brasileiros de aspectos da sociedade brasileira provam que os antropó
logos podem considerar produtivamente sua própria sociedade. Uma das maneiras 
pelas quais se pode alcançar certa distância com relação à sociedade brasileira é 
pela leitura e consideração detalhada do que os antropólogos escreveram sobre ou
tras sociedades. Este livro sobre os índios brasileiros pode servir a esse propósito. 

Os estudos deste livro baseiam-se num total de 20 meses de trabalho de cam
po com os (ndios Suyá. Minha mulher e eu vivemos na maior casa da aldeia com 
cerca de 35 Suyá, compreendendo seis do que poden'amos chamar de "famílias" 
constituídas por um marido, uma ou mais mulheres, e crianças. Num penodo de 
anos, vivemos durante 20 meses numa casa sem paredes internas, dividindo nosso 
espaço vital, nossa comida, nossas experiências, nossos pensamentos (na medida 
em que podíamos expressá-los e compreendê-los na língua Suyá), nossa música 
e nosso humor. Não fomos para ensinar, nem com nenhuma idéia de superiorida
de em termos de religião, tecnologia de subsistência, ou o que quer que fosse. Fo
mos para aprender, humildemente, cheios de curiosidade, e considerando-nos privi
legiados pela OfJ9rtunidade. Minha pesquisa não incluia planos de "salvar" os Suyá 
de uma (suposta) danação, (hipotética) extinção, (condenado) analfabetismo, ou 
(imaginada) ignorância ecológica e moral. 

Os- Suyá tinham a sorte de viver no Parque Nacional do Xingu, onde Orlando 
e Qauéio Vil/as Boas, e posteriormente Olympio Serra, cuidavam de seus interesses 
em termos de terra e assistência. Eu estava livre, portanto, para ver, aprender e ten
tar compreender o que os Suyá - e por ex tensão outras sociedades sul-americanas 
- estavam fazendo. Essa aprendizagem não foi uma experiência fácil e nem sempre 
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foi agraddveL Era sempre desafiadora, freqüentemente frustrante, e por vezes terri· 
velmente desencorajadora. 

Alguns aspectos da nossa experiência de pesquisa entre os S':'yá são discutidos 
no primeiro capítulo deste livro. O trabalho de campo, porém, é apenas uma parte 
da Antropologia. Os estdgios finais são também importantes: escrever os resultados 
da pesquisa na forma de uma dissertação ou livrô, e a consideração da sociedade 
estudada em termos de questões mais gerais. É precisamente esse entrelaçamento 
entre a experiência de campo e as preocupações teóricas o que produz a análise 
antropológica. A maioria dos estudos deste volume foi originalmente escrita pa
ra simpósios sobre tópicos específicos e foi depois modificada para publicação 
em outros lugares. Reescrevi dois deles especificamente para este livro; fiz, po· 
rém, um breve prefácio para cada um deles, a fim de introduzir o leitor no tema 
e sugerir algumas das questões gerais envolvidas. 

O Capítulo 1, sobre meu trabalho de campo, descreve minha própria expe· 
riência de trabalho com os Suyd desde a concepção original do estudo até as difi· 
culdades concretas que encontrei em alcançar o campo e lá trabalhar. O trabalho 
de campo antropológico foi por muito tempo envolvido em lenàz e mistério, e é 
importante falar mais sobre esse ponto. Esse artigo foi apresentado inicialmente 
como seminário no Museu Nacional em 1973 e foi sub$eqüentemente elaborado 
como Introdução de minha dissertação de doutorado em 1974. 

O Capítulo 2 trata dos ornamentos corporais dos Suyá, uma das caracterls
ticas mais imediatamente notdveis desse grupo. O grande disco labial vermelho 
e os discos de orelha brancos são aparentemente grosseiras defonnações do corpo. 
Têm, porém, um significado importante para os Suyá, e tanto o método de andli
se como sua significação lUgerem generalizações para nosso uso de ornamentos 
e avaliação das fawldades do corpo. Esse capi'tulo foi apresentado primeiramente 
na forma oral na Universidade de São Paulo em 1973 e foi depois desenvolvido 
e publicado em Ethnology, uma revista antropológica. 

O Capitulo 3 considera a posição dos velhos. Em muitas sociedades os velhos 
sfb marginalizados e desprestigiados; entre os índios Suyá eles têm papéis especiais 
e gozam de um tipo de presti'gio especial. A posição única dos velhos Suyá é o pon· 
to de partida para uma reflexão sobre a posição dos velhos numa per3pectiva com
parativa. O artigo foi apresentado inicialmente como parte de um simpósio sobre 
idade e geração na reunião anual da AssociaçiiJ Americana de Antropologia em 
19 77 e elaborado para este volume. 

O Capítulo 4 é um trabalho sobre a importância da música nas sociedades das 
te"as baixas da América do Sul, tomando os Suyá como exemplo. Se muitos mem· 
bros de uma sociedade pasSllm cantando tanto tempo quanto passam em atividades 
de subsistência, durante longos peti'odos, então é necessário examinar o que a músi
ca faz nessas sociedades. A música e a arte de modo geral precisam ser analisadas no 
interior dQ contexto mais geral da sociedade em que são produzidas. Esse trabalho 
foi apresentado primeiramente na reunião anual da Sociedade de Etnomusicologia 
em 1978. 
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O Capítulo 5 é uma análise da liderança, tendo novamente os Suyá por exem
plo. A liderança nas sociedades das terras baixas da América do Sul é bem diferente 
do tipo de liderança autoritária à qual a. maioria dos membros das sociedades oci
dentais está acostumada. Os tipos de /(deres e as fontes de sua legitimação são dis
cutidos especificamente a partir das disputas faccionais que oco"eram nas últimas 
décadas. Esse estudo foi inicialmente apresentado num simpósio sobre a "Lideran
ça nas Terras Baixas da América do Sul" na reunüfo anual da Associação Americana 
de Antropologia em 1975. 

O Capítulo 6 é uma breve discussão de um tópico maior: a organização so
cial das sociedades das te"as baixas da América do Sul. Ela não é facilmente anali
sável nos tennos dos modelos antropológicos desenvolvidos na África, Melanésia e 
outras áreas etnográficas. Sugiro o tipo de análise que deveria ser empreendido. Es
se estudo foi apresentado inicialmente num $impósio sobre "Linhagem e Descen
dência nas Terras Baixas da América do Sul" na reunião anual da Associação Ame
ricana de Antropologia em 1976. 

O capz'tulo final é um ensaio bibliogrdfico escrito de parceria com meu cole
ga Eduardo Viveiros de Castro. Foi redigido para o Boletim lnf ormativo Bibliográ
fico e apareceu naquela publicação e como um suplemento da revista Dados em de
zembro de 1977. Nossa intenção era dar ao estudante iniciante uma idéia do que 
foi escrito sobre os índios brasileiros, inf ormd-lo das principais preocupações teó
ricas que motivaram o estudo desses grupos e mostrar-lhe os aux11ios bibliográficos 
existentes. Em razão da sua utilidade como instrumento de pesqui!Xl, decidimos 
atualizá-lo e publicá-lo nesta coleção. A bibliografia utilizada em todos os outros 
trabalhos está incluída na bibliografw desse ensaio final, numa única listagem al
fabeticamente organizada. 

Um livro que se compõe de uma coleção de estudos independentes tem re
dundâncias e l1Jcunas inevitáveis. A maioria dos trabalhos antropológicos sobre so
ciedades indígenas é publicada na forma de etnografws, nas quais se tenta apre
sentar um amplo pano de fundo da sociedade bem como uma análise detalhada de 
alguns de seus aspectos específicos. As etnografws têm a vantagem da completude 
e àa coerência; têm a desvantagem de serem longas, cheias de detalhes etnográfi
cos difíceis de assimDar por parte do leitor iniciante, e são freqüentemente de di
fz'cil generalização. Estes estudos, ao contrário, são completos em si mesmos e não 
precisam ser lidos em ordem. As questões silo claramente f onnuladas e · em cada 
caso há uma tentativa de generalização. 

Nos parágrafos seguintes apresentarei um rápido esboço dos z'ndios Suyá e 
do lugar em que vivem, o que servirá de base para os artigos que supõem grande 
parte desse conhecimento. 

Os indios Suyá vivem na parte setentrional do Parque Nacional do Xingu, 
no Norte de Mato Grosso, a duas horas de canoa do Posto lndzgena de Diauarum, 
numa aldeia circular de sete casas com uma população total de cerca de 140 pes
soas. Falam uma língua que pertence ao ramo setentrional da famz1ia lingüística 
lê, e partilham muitos traços da organização social e cultural com os outros mem
bros dessa famz1ia lingüística. São mais intimamente relacionados aos Apinayé ( des-
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critos em Da Matta 1976)2
, aos Kayapó setentrionais (descritos em Vidal 1977), 

e aos Timbira (ver Melatti 1978 e Cameiro da Cunha 1978). Os Suyd silo menos 
relacionados em termos de lfngua e cultura aos J~ centrais (incluindo os Xavante 
e os Xerente) e os Jê meridionais (incluindo os Kaingang e os Xokleng). 

Além dos produtos de suas roças, os Suyá vivem da caça, da pesca e da cole
ta. Não participam de nenhum modo importante da economia nacional e vivem 
bem em seu atual habitat com uma dieta adequada e amplos recursos. A topogra
fia de seu território é plana, e os principais traços climatológicos silo estações chu
vosas e secas muito distintas. De outubro até março ou abril, as chuvas caem, e o 
rio sobe cerca de seis metros acima de seu n(vel mais baixo, deixa suas margens 
e inunda grande parte da floresta. De maio até setembro o céu é limpo e o rio se 
encolhe até serpentear entre as margens de areia branca. Muitas características das 
vidas dos Suyá seguem essas mudanças. A vida social e cerimonial, as técnicas de 
subsistência e os recursos alimentares variam de acordo com as estações. Quando 
os rios estão baixos, os peixes se concentram e tomam-se a principal caracten'sti
ca da dieta Suyá; quando o~ rios estão cheios, os Suyá concentram-se na caça. Em 
algumas épocas do ano, frutas como o piqui si/o importantes na diefll, em outras há 
os ovos postos pelas tartarugas nos bancos de areia, coletam-se algumas larvas e as
sim por diante. As roças são também sazonais, produzindo milho verde (um ingre
diente importante em muitas refeições cerimoniais), batatas-doces, cará e outras co
lheitas durante períodos relativamente pequenos. O principal gênero amiláceo é o 
beiju de mandioca; durante todo o ano as mulheres processam ra(zes de mandioca 
brava para produzir farinha para o beiju e mingau para beber. 

A organização social dos Suyá, tal como ocon-e na maioria das sociedades das 
terras baixas sul-americanas, baseia-se no parentesco. Os domfnios que considera
mos como separados - poli'tica, economia, organização famüiar, religião e práticas 
de subsistência - ·são na verdade intimamente relacionados. Não é produtivo tenfllr 
estabelecer uma separação n'gida desses domz'nios em ·sociedades tribais de pequena 
escala, e na verdade fllmbém em nossa própria sociedade eles se inter-relacionam em 
grau menor. Entre os Suyá, os líderes polz'ticos t~m autoridade na medida em que 
representam uma /acção forte baseada no parentesco. As relações económicas si/o 
basicamente relações de parentesco. A religião não envolve um criador; as cerimô
nias gfo orientadas para os ritos de passagem e a iniciação dos jovens. 

A iniciação dos jovens é altqmente elaborada nas cerimônias e mitos dos Jê 
setentrionais. Em todas essas sociedades, quando um homem se casa, deixa sua casa 
natal e muda-se com a esposa para a casa da f ami1ia desta. Lá o jovem marido é algo 
como um estranho, e é só depois de gerar vdrias crianças que alcança a posição de 
homem plenamente adulto e politicamente responsdvel. Essa transformação de jo
vem solteiro em homem plenamente adulto é o objeto de vários rituais altamente 

2 Todas as referências bibliográficas neste livro serão feitas desse modo. O leitor pode 
encontrar a referência completa procurando Da Matta na bibliografia no final do livro, e ven
do que livro foi publicado em 1976. Caso me refira a uma página específica, o número da pági
na segue o ano de publicação. Por exemplo: (Da Matta 1976: 112), ou seja, página 112 de Um 
Mundo Dividido de Roberto Da Matta. 
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elaborados (para os Ramkokamekra, até hoje melhor descritos em Nimuendaju 
1946, e para os Kraho, em Melatti 1978). No caso dos Suyá, um homem idealmente 
deixa sua casa natal antes de casar e vive na casa dos homens no centro da aldeia até 
que gere uma criança, quando vai viver com sua mulher e a famz'lia desta. 

Outra característica comum a todos os Jê setentrionais é o fato de que um ho
mem tem tanto uma identidade fl'sica quanto social. Sua identidade flsica é seu cor
po, o qual ele recebe dos pais, e sua identidade social está contida nos seus nomes, 
os quais ele recebe de "um tio materno". Tanto o corpo quanto os nomes a/teram
se, dependendo da idade e do sexo do indivíduo. No nascimento, os bebês recebem 
faixas de braço e de perna mas são chamados de "nefzem "até que possam andar. Os 
rituais de iniciação para os homens, e de puberdade para as mulheres, envolvem mo
dificações tanto no corpo (em termos de ornamentação) quanto na identidade so
cial do indiv(duo (em termos de seu nome e status). Os homens e as mulheres Suyd 
deveriam ter os lobos das orelhas furados e deveriam usar grandes discos de orelha; 
os homens deveriam ter o lábio inferior furado e usar grandes discos labiais (tanto a 
perfuração da orelha quanto a do /tíbia foram recentemente modificadas pelos Suyá 
como conseqüência de seu conta to com membros da sociedade brasileira nacional). 
Os ornamentos labiais e os nomes mudam ambos novamente na velhice. 

A nominação, a importância do corpo, as cerimónias de iniciação e a música 
cantada em todas elas são elementos irnportantes das sociedades indzgenas brasilei
ras e dos Suyá em particular, e reaparecem em muitos dos trabalhos deste livro. Não 
deveriam ser completamente estranhos ao leitor: afinal, furamos as orelhas dos be
bês, temos padrinhos no batismo, recebemos apelidos e atravessamos vários ritos 
de passagem que envolvem música, como casamentos, batismos e funerais. Os índios 
são diferentes; mas não tão diferentes assim. A comparação é instrutiva. 

Co1no conseqüência do contato com as frentes de expansão da sociedade 1w
cional, a população Suyá talvez seja apenas 20% do que foi outrora. Isso se deve a 
massacres, a envenenamento e às repetidas epidemias que devastaram os dois ramos 
do grupo até sua pacificação em 1959 e 1969, respectivamente. A perda populacio
nal levou a uma consolidação de todos os Suyá numa única aldeia. ,Algumas institui
ções consideradas importantes foram abandonadas nos últin1os 20 anos por causa 
do dec/z'nio populacional. Na última década, porém, sua população tem crescido 
rapidamente; desenvolverarn u1n senti1ne11to de identidade étnica cada vez rnais for
te, e estão tentando descobrir como podem enfrentar a sociedade nacional sem desa
parecerem como grupo. A questão que os Suyá levantam para o resto do paz's é em 
que medida os (ndios poderão determinar seu próprio futuro, e que grau de inde
pendência política e econôrnica poderão exercer dentro de seus próprios territórios. 
Os Suyá sobreviveram ao choque inicial do contato e à ameaça de extinção flsica. 
Hoje eles se confrontam co1n os problemas polt'ticos e culturais mais complexos de 
sobreviverem como povo de uma forma que considerem desejável. 

Os artigos reunidos neste livro são apenas uma parte do que escrevi sobre os 
Suyá e os (ndios das te"as baixas da América do Sul Uma lista completa é dada na 
bibliografia. O que falta especialmente são trabalhos sobre o contato entre (ndios 
e não-t'ndios, e identidade étnica. Como, porém, meu trabalho nessa área foi publi-
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cado em português e é facilmente encontrável, não acreditei ser necessário incluz'
los. Um trabalho sobre a história Suyá e identidade étnica aparecerá no Anuário 
Antropológico 78 e outro, escrito de parceria com Eduardo Viveiros de Castro, 
'Te"as e Territórios Indígenas no Brasil", foi publicado na Revista de Civilização 
Brasileira, n<? 12, junho de 1979. Minhas preocupações polfticas e as de colegas 
e amigos aparecem especialmente nas publicaçõe.; da Comissão Pró-lndio, Rio de 
Janeiro. Além disso, uma etnografui sobre os Suyá que trata de muitos desses tó
picos de maneira mais extensa será publicada pela Harvard University Press, e a tra
dução está em andamento. 

Finalmente, concluindo esta apresentação, é preciso dizer alguma coisa a mais 
sobre os fndios Suyá. Agradeci-lhes a ajuda e o companheirismo na dedicatória e 
nos agradecimentos; isto porém não é lUficiente. Aproveitamos a companhia um do 
outro, ouvimos as canções um do outro e aprend~mos alguma coisa (mas certamen
te nem tudo o que hd para conhecer) um sobre o outro. Embora não tenha ido para 
os Suyá com o propósito de ensinar, eles provavelmente aprenderam tanto quanto 
eu de nossa prolongada interação. A Antropologia nunca é um esforço unilateral, 
e a experiência de ter tido o chefe Suyá como hóspede durante uma semana no Rio 
de Janeiro em J 9 78 deu-me uma idéia pessoal do que é ter um observador curioso, 
solidário e totalmente estrangeiro morando em nossa casa. Há um outro livro que 
poderia ser escrito, a que daríamos o tt'tulo dt Os Brancos e Nós. Seria um livro 
sobre a percepção Suyá da nossa sociedade, com o meu retrato ou o de algum dos 
meus leitores na capa, ao invés de um Suyá. Afinal as imagens rejle tidas nos olham 
de volta. Contudo, por mais desafuidor que seia, esse livro ainda terá de ser escrito. 
E será do maiar interesse se algum dia o for. A visão dos t'ndios das te"as bai
xas da América do Sul do nosso mundo é tão sutil e instrutiva como a sua visão 
de seu próprio mundo, que tentei apresentar aqui 
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APRESENTAÇÃO 

Ú() 

O tralxzlho de campo é uma caracterz'stica básica da Antropologia 1noderna. 
Até o final do século XIX, a maior parte dos cientistas voltados para o estudo de 
sociedades não-ocidentais ficava em seu gabinete e escrevia sobre povos distantes 
a partir de relatos de viajantes e de na"ativas de missionários. Existe uma história, 
provavelmente apócrifa, sobre Sir James Frazer, autor do The Golden Bough, a 
quem se pergu,ntou se havia visitado algum dos povos cujos costumes exóticos ha
viam sido objeto de extensos escritos seus e ele respondeu: "Deus me livrei': O 
trabalho de campo de Franz Boas, Spencer e Gülen, W. H. Rivers e outros, na pas
sagem do século, mostrou que, se o analista fosse ao campo, poderia reunir dados 
muito mais ricos úo que se u tüizasse co"espondência. Bronislaw Malinowski ficou 
muitos anos na Melanésia durante a Primeira Grande Gue"ª· Sua "Introdução " aos 
Argonautas do Pacífico Ocidental (Malinowski 1975) continua sendo a melhor 
discussão sobre a importância do tralxzlho de campo a longo prazo para a Antro
pologia. Apesar desse evidente co(neço, por uma série de razões o trabalho de cam
po continua envolto em mistério. É assunto de conversas sociais e de fuxicos, mas 
até há muito pouco tempo raramente era assunto de reflexões publicadas. Existem 
muitos problemas em todo trabalho de campo que merecem consideração prévia de 
um estudante que está partindo para sua pesquisa: o projeto de pesquisa, como en
trar no campo, que papéis pode desempenhar no grupo, como coletar dados. Em 
meu trabalho de campo houve problemas e soluções especzficos a mim e a minha 
própria sitr.Jação, mas houve também muitas coisas que qualquer um que realize 
trabalho de campo, especialmente com sociedades indz'genas da.s te"as baixas da 
América do Sul, encontrará. Algumas foram levantadas no artigo abaixo, que é uma 
revisão da "introdução" de minha tese de doutoramet:ito (Seeger 1974). 
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CAPÍTULO 1 

PESQUISA DE CAMPO: UMA CRIANÇA 
NO MUNDO* 

"De todas as ciências, a Antropologia é sem dúvida única, no transformar 
a mais íntima subjetividade em instrumento de demonstração objetiva". 

Lévi-Strauss, O Escopo da Antropologia 

O material etnográfico sobre o qual a AntropoJogia trabalha é quase sempre 
o re~ultado da atividade singular do pesquisador no campo, num momento específi
co de sua trajetória pessoal e teórica, de suas condições de saúde e do contexto 
dado, e essa atividade é exercida sobre U.Ql grupo social que se encontra num certo 
1nomento de seu próprio processo de transformação. O contato é comwne~te di
fícil para ambas as partes, e se a Antropologia pode reivindicar qualquer validade 
dentro da contingência da pesquisa de campo na qual se baseia, isso se deve apenas à 
dificuldade do trabalho e à dedicação a uma teoria e a um método por parte do 
pesquisador, e a muita paciência por parte do grupo com o qual está trabalhando. 

Todo pesquisador tem, sem dúvida, em virtude de sua individualidade, uma 
diferente abordagem de seu objeto, e um estilo próprio de trabalho, que sfo aspec
tos ditados muitas vezes por circwistâncias particulares. Ao deixar por fim o cam
po, ele teve uma experiência pessoal intensa e (oxalá!) coletou dados teoricamente 
relevantes. A experiência pessoal por que passa e os dados que coleta não estão 
completamente dissociados. 

Devemos indagar insistentemente para saber mais em detalhe a maneira como 
urna pessoa trabalhou para coletar os dados que apresenta. Trabalhou por períodos 
longos ou curtos? Fez o uso da língua nativa, de intérpretes, ou de uma língua de 
contato? Havia um ou vários informantes? Fez levantamentos estatísticos ou usou 
de informantes volWltários? O modo pelo qual se trabalhou e o que se fez exerce
ra-o um efeito profundo sobre o que quer que seja que se venha a escrever. 

Há ainda outra questão: toda pesquisa de campo é, até certo ponto, wna vio
lação da sociedade que é estudada, pois os antropólogos, às vezes, têm de fazer per-

* Tradução de Ivo Frigério. 
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guntas difíceis e desagradáveis. Mesmo em termos de alocação de seu próprio tem
po, um informante deve escolher entre responder a perguntas e fazer qualquer ou
tra coisa. Um pesquisador pode causar outras privações à comunidade, ao comer o 
alimento de suas roças, ao exigir cuidados por ignorar as convenções sociais e peri
gos naturais, ou ao insistir em obter respostas claras sobre assuntos em que a ambi
güidade é preferível. O segundo grupo de questões sobre o trabalho de campo de 
um pesquisador deve gravitar em torno de respostas a perguntas como: ''Por que 
lhes foi importante responder a suas perguntas?", "Por que foram eles tão pacien
tes?", "O que os fez aceitá-lo?" e "O que é que representava para eles?". 

Neste capítulo tenciono responder a essas indagaçé'es com respeito a meu 
próprio traball10 de campo entre os índios Suyá do Mato Grosso do Norte do Brasil. 
No meu próprio caso, contudo, devo principiar pela primeira e vaga formulação do 
projeto, a fim de explicar por que foi que estudei os Suyá em particular. 

A própria experiência "pré-campo" no Brasil, antes que eu pudesse chegar até 
os Suyá, foi importante, pois quando consegui atingir o campo, após considerável 
atraso, a demora mesma se revestiu de amplas conseqüências. Minha própria vida e 
trabalho no campo foi um processo, não uma situação estática; esse processo cul
minou com núnha última partida e foi marcado por algumas persistências na abor
dagem e no método . Era, de certo modo , idiossincrático, porque refletia minha 
própria personalidade e escolhas, assim como certas contingências da situação de 
campo, mas autocontrolado em razão de mt..J treinamento em teoria e método an
tropológico, tal como o tinha entre 1970 e 1978. 

1. RAZÕES PARA ESTUDAR OS SUY Á 

Havia duas razões primordiais para que eu desejasse ir para o Brasil central, 
sendo uma pessoal e a outra teórica. Eu achava o Brasil central urr. lugar fascinan
te, desde minhas aulas de Geografia no quinto ano primário. Os animais estranhos, 
o número abundante de insetos e as pequenas sociedades me fascinavam. Pessoal
mente , prefiro pequenos grupos de pessoas e não me sinto à vontade em grandes 
aglomerações, sendo capaz de passar muitos meses numa área remota, mais conten
te do que se tivesse de pesquisar a assistência dos jogos de futebol, por exemplo. Há 
um elemento de escolha pessoal em todos os trabalhos de campo. 

Pelo lado teórico, interessei-me pelo estudo comparativo das sociedades Jê, na 
faculdade , e meu primeiro contato com a complexidade da organização social Jê foi 
através do Professor Maybury-Lewis, em 1966. Os Jê pareciam. suscitar muitas das 
indagações mais interessantes em Antropologia, e oferecer uma área ideal para estu
dos comparativos. Continuei a estudar as tribos das terras baixas da América do Sul, 
especialmente as de língua Jê, no curso de Pós-Graduação da Universidade de 
Cornell e mais tarde na Universidade de Chicago. 

A possibilidade de um estudo comparativo dos Jê cresceu na medida em que 
membros do Harvard-Central Brazil Project completararn suas pesquisas. Os traba
lhos de 7erence Turner (1966) e Joan Bamberger Turner (1967) sobre os Kayapó 
setentrionais, Jean Lave (1967) sobre os KrTkati, Júlio Melatti ( 1970) sobre os 
Krahó, Roberto Da Matta (1971) sobre os Apinayé, David Maybury-Lewis (1965, 
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1967) sobre os Xavante e Xerente, e Christopher Croclcer (1967) sobre os Bororo 
foram contribuições importantes para a etnografia dos Jê e dos índios sul-america· 
nos em geral. Outros estudos, notadamente os de Lanna {1967) e Vidal {1973), 
também contribuíram para o crescente corpus etnográfico sobre as sociedades de 
língua Jê. 

Alguns traços importantes da cultura e da organização social parecem comuns 
a todos os grupos Jê, como por exemplo a subsistência e a habitaça-o. As análises 
comparativas de instituições e crenças numa área como a do Brasil central podem 
validar hipóteses levantadas no contexto de qualquer um dos grupos, porque estas 
podem ser testadas em sociedades intimamente relacionadas, e acredito que isso re· 
pre~nta uma grande evolução em relação à prática tradicional de construção de 
uma hipótese baseada num caso isolado, para então extrapolá-la diretamente para 
análises de tipo "cross-culturaf' de maior amplitude, característica". dos utilizadores 
do Human Relations Area Files. 

Dado meu interesse em participar de estudos comparativos das sociedades de 
língua Jê, decidi estudar os Suyá. Mas, enquanto esboçava meu projeto em 1969, 
havia prós e contras a qualquer proposta de estudo dos Suyá. Eles haviam sido visi
tados durante dois meses, em 1960, por um etnógrafo que então publicou um arti· 
go sobre eles no National Geographic Magazine: "Brazil's Big-Llpped Indians" 
(Schultz 1962). Schultz encontrara os Suyá num acampamento temporário e apa
rentemente não conseguira fazer-se entender; tampouco entendeu os Suyá. Embora, 
no artigo do National Geographic, Schultz ressalte a similaridade entre as línguas 
Krahó e Suyá, sugerindo com isso . ter podido conversar com eles, num artigo mais 
científico (Schultz 1960/61) descreve sua impossibilidade de se comunicar com 
qualquer deles, exceto um residente Trumai, que também não falava Suyá. O relato , 
de Schultz indicava que os Suyá eram um amálgama das culturas do Alto-Xingue 
Jê, e que sofriam as conseqüências de extrema depopulação. 

O outro único trabalho publicado .sobre os Suyá caracterizava-os como 
" ... wna sociedade em ruínas, na qual o próprio tanianho limitava o alcance e o in
teresse da análise" (Lanna 1976:68). Terence Turner, que durante seu trabalho de 
campo encontrara um menino Suyá visitando os Kayapó setentrionais, assegurou
me que os Suyá não estavam provavelmente tão desorganizados como acreditava 
Lanna. Não estava absolutamente claro, contudo, qual seria o estado da sociedade 
Suyá, o que representava nítido ~pecilho a qualquer f onnulação precisa de urna 
pesquisa de campo entre eles. 

Ocorrera, contudo, um interessante progresso, pois dizia-se que os belicosos 
Beiços-de-Pau, os Tapayuna, que ~stavarn sendo "pacificados" no rio Arinos, fala
vam uma língua virtualmente idêntica à dos Suyá, e sua população foi descrita co
mo sendo grande e dispersa em pelo menos 12 aldeias. O descobrimento de um 
novo grupo de Suyá tornou o projeto mais interessante e eu tencionava principiar 
minha pesquisa de campo estudando os Suyá orientais no Xingu, onde .aprenderia 
sua língua, para posteriormente visitar os Arinos e estudar as outras aldeias, o que 
me permitiria estudar partes da "mesma tribo" que tinham estado separadas por um 
período de tempo relativamente curto. Seria um estudo ideal de miaomudança. 
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Com isso em mente, redigi minha proposta de estudo do mito, do ritual e da organi
zação social dos Suyá, "para investigar comparativamente a natureza da relação do 
mito e do ritual com aspectos da organização social, e a coerência geral dos siste
mas simbólicos,, (do rr1eu Plano de Pesquisa de Doutoramento, 1970), e em novem
bro de 1970 minha esposa e eu desembarcamos no Rio de Janeiro, com a intenção 
de estar no campo em janeiro de 1971. 

2. A INFLUeNCIA DA BUROCRACIA BRASILEIRA E DA POLÍTICA 
INDIGENIST A SOBRE O TRABALHO DE CAMPO 

Esperávamos que nossa ida ao campo não nos fosse criar nenhwn problema 
especial. Muitos antropólogos haviam trabalhado no Brasil central, e todos el~s nos 
contaram estórias sobre a burocracia e como tinham levado dois ou três meses para 
obter pennissão das várias agências que supervisionavam os índios e todas as pesqui
sas desenvolvidas por estrangeiros em território brasileiro. No nosso caso, contudo, 
passaram-se não apenas dois ou três meses, mas oito, antes que·tivéssemos acesso 
à reserva do Xingu para iniciar a pesquisa. Toma-se desnecessário documentar aqui 
as frustrações e agonias dos meses devotados a oqter as necessárias permissões. Nos
so primeiro requerimento foi indeferido sem nenhwn fWldamento prático, e a des
peito de nossas manobras não conseguimos obter reconsideraça-o de nossa proposta. 
Somente em abril de 1971 é que descobrimos que uma nova estrada, a BR-080, es
tava sendo construída e, pelo seu traçado, cortaria a reserva do Xingu, não longe 
da aldeia Suyá. Parte da rede de estradas em construção na Bacia Amazônica, a 
BR-080 aparecia nos mapas rodoviários como estando localizada ao norte da reser
va do Xingu, ficando patente que o verdadeiro motivo de nos ter sido negada a per· 
missã'o para estudar os Suyá era o desejo de manter o fato em segredo, até que, 
concluída, pudesse ser revelada como wn fait accompli. Com a conclusão da estra
da, todas as terras ao norte de onde cruzava o rio Xingu foram confiscadas pelo 
Governo Federal, e todos os índios que lá moravam tiveram de mudar para o sul, 
para dentro das fronteiras da reserva. A reserva tomou-se acessível a qualquer um 
através dessa estrada, e os conflitos e doenças resultantes do contato dos fazendei
ros com os índios que se recusaram a se transferir para o sul são outro trágico epi
sódio de uma estória que continua desde o descobrimento da América pelos euro
peus ocidentais. 

Felizmente a aldeia Suyá na-o foi afetada pela nova estrada, que passou cerca 
de 60 km ao norte, não sendo portanto atingida pela desapropriação . Com o consi
derável apoio de fontes variadas, conseguimos finalmente obter nossa permissá'o 
para entrar na reserva do Xingu das mãos de uma sisuda secretária do Presidente da 
Fundaça-o Nacional do r ndio, a agência para assWltOS indígenas, doravante referida 
pela sua sigla FUNAI. 

Punha-me, com fre·qüência, a imaginar qual seria o fim de nossa batalha para 
obter permissão, e se não seria absurdo perder tanto tempo esperando, pois todos 
com quem falávamos ná'o acreditavam que demorasse tanto tempo e sempre nos in
citavam a tentar uma outra fonte de influência. Cada espera era somente por "mais. 
algumas semanas", enquanto tentávamos algo diferente, e esses longos meses foram 
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wn enonne escoadouro de nossas energias .e recursos. Ne~ período, conhecemos 
muitas pessoas gentis, algumas das quais citei nos agradecimentos, nosso domínio 
do port~s awnentou e fizemos algumas viagens, mas sobretudo fizemos bons 
amigos. 

Algum benefício nfo-intencional pode assim ter resultado de nom longa esta
da no Brasil, antes de ir·ao campo, mas, quanto ao trabalho propriamente dito, o 
efeito foi realmente importante. Após oito meses de espera, caso trabalhar com os 
Suyá se tivesse tornado inviável ou insatisfatório, nf'o haveria qualquer alternativa, 
a nfo ser ir até o fim e eu já perdera tanto tempo que até mesmo cogitar em mudar 
de tribo era bastante desagradável. Minha sorte com os Suyá estava lançada e toma
mos o avião em Sã'o Paulo para o Xingu em fins de junho de 1971. 

3. CHEGADA NO CAMPO: UMA ENTRADA MUSICAL 

Quando embarcamos no DC-3 da Força Aérea Brasileira que nos levaria ao 
Posto Leonardo Villas Boas (doravante , simplesmente, Posto Leonardo), foi grande 
noS3a sorte em ter como companheiro de viagem o Sr. Claudio Villas Boas, que era 
então o encarregado da parte setentrional do Parque Nacional do Xingu, onde vivem 
os Suy.á. Juntamente com seu irmfo Orlando, ele foi candidato ao Prêmio Nobel da 
Paz. Quase não nos falamos durante o vibratório e barulhento vôo. Sentávamos de 
lado, ao longo das paredes do avião despressurizado, com sua carga de bolas de bor
racha e tecido (para atrair certas tribos hostis e para manter outras dóceis), arroz, 
feijão, verduras (para abastecer as bases da Força Aérea no Brasil central), e a odorí
fera carcaça de um boi, recentemente abatido, para abastecer a Base Jacaré, da For
ça Aérea, no Xingu. 

O Posto Leonardo é um amontoado de casas relativamente grande, que inclui 
um pequeno hospital, uma casa de hóspedes, residências dos Villas Boas e um gran
de refeitório, e também certo número de casas menores para os trabalhadores. O 
Posto Leonardo sempre nos pareceu uma cidade, já que possui eletricidade à noite 
em algumas casas e os tetos sã'o de folha de zinco ou telha, ao invés de palha. Em 
nom primeira noite, Claudio Villas Boas comentou que ouvira dizer que cantáva
mos e perguntou-nos se gostaríamos de cantar. Fomos buscar nossos instrumentos 
e, após afinar o banjo e o violão, iniciamos uma noitada musical que se prolongou por 
algumas horas. Fizemos sucesso imediato, nJo somente junto ao Sr. Villas Boas e 
aos trabalhadores brasileiros do . Posto 1 

, mas também com os índios que ali estavam 
de visita, e que tinham vindo de suas aldeias a algwna distância. 

Na manhã seguinte Claudio desceu o Xingu em direção a Diauarum, num 
pequeno barco, prometendo falar com os Suyá e contar-lhes sobre nossa vinda. 
Falou com eles, mas não soubemos os detalhes do que disse, até meses mais tarde. 

Usarei o tenno " brasileiros" para me referir a quaisquer nãcríndios, de ascendência eurcr 
péia, negra ou mestiça que sejam cidadãos do Brasil. 

Eles nem sempre são "brancos", nem podem ser chamados de "civilizados" , tendo em 
vista seu comportamento em relação aos índios, sendo portanto exa~o o tenno "brasileiro" para 
distinguir pessoas que são culturalmente não-índios daquelas que o são - embora os índios 
também sejam, de certo modo, brasileiros. 
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Ele di~sera aos Suyá que éramos músicos, que meu pai era wn homem importante 
e que viéramos para aprender a língua e a lnúsica Suyá. Os Suyá poderiam pedir-nos 
que cantá~mos a qualquer hora, que cantaríamos, e caso nã'o gostassem de nós 
deveria.m avisá-lo e ele nos mandaria embora. Perto de concluir minha pesquisa, des
cobri que ele havia contado aos Suyá que nós, finalmente, escrevíamos um livro, 
que seria lido por ele, e que caso os Suyá não nos tivessem contado a verdade, nfo 
nos tive~m ensinado bem, ficaria i.angado com eles. Os Suyá respeitavam muito 
Claudio Villas Boas, por razões que descrevo no Capítulo 2, e o resultado de sua 
entusiástica recomendação aos Suyá foi uma recepção favorável por parte deles. 

Gastamos mais de duas semanas no Posto Leonardo, aguardando wna oportu
nidade para tr até Diauarum, e passávamos o tempo visitando diversas tribos, cujas 
aldeias nfo ficavam muito distantes do Posto, e solidificando nossa reputação de 
cantores, pois solicitavam-nos que cantássemos quase todas as noites, ouviam nossas 
estórias e índios visitantes aprendiam nossas canções. Um dia fomos presenciar wna 
cerimônia entre os Yawalaj;>iti, uma tribo próxima do Posto Leonardo e talvez a 
mais "rica" em termos de .bens de origem ocidental. Fomos convidados a voltar no 
dia seguinte para cantar para eles em pagamento, e, enquanto cantávamos, um 
Yawalapiti trouxe wn pequeno gravador cassete de sua casa e gravoµ nossas can
ções, do mesmo modo como acabáramos de gravar as suas. Soubemos depois que 
ele levou o gravador às outras aldeias e tocou nessa música para eles também, e em 
todas as visitas subseqüentes ao Posto Leonardo sempre nos pediram para cantar, 
diante de uma grande e entusiástica platéia, o que era bastante lisonjeiro. 

Finalmente, conseguimos um lugar no barco para Diauarum, e chegamos jun
tamente com um grupo de médicos que tinham viajado até lá para vacinar os índios 
daquela parte da reserva contra a varíola. Todos os Suyá, Juruna e muitos dos 
Caiabi estavaftl congregados em Diauarum, dormindo em suas casas temporárias, 
qÚe ficavam vazias a maior parte do ano. Apinhavam à margem do rio quando che
gamos, e os homens Suyá se sobressaíam na multidão, parados silenciosamente, com 
os braços cruzados, distinguíveis pelos seus discos labiais vermelhos, e examina
vam-nos. Enfrentar uma situação nova com frieza nunca é fácil, e o primeiro mo
mento foi certamente o pior, pois nem os Suyá nem nós sabíamos o que esperar 
um do outro. 

4. A FORMAÇÃO DE UM ANTROPÓLOGO 

Cerca de uma semana após chegarmos a Diauarum fomos finalmente levados 
numa canoa até a aldeia Suyá, localizada cerca de duas horas e meia de Diauarum, 
no rio Suyá-Missu. Claudio Villas Boas pedira aos Suyá para nos construir uma casa, 
o que não fizeram. Quando Niokombedi, um dos chefes, me perguntou onde gosta
ria de morar, respondi que preferíainos n1orar numa casa Suyá, porque nã'o gostá
vamos de ficar sozinhos, e Niokombedi nos convidou para ficar em sua ampla casa, 
na qual viviam cerca de 35 pessoas num único cômodo sem divisões internas. No 
início dormíamos num canto da casa, que semelhava um grande depósito de taba
co; mais tarde, fomos convidados a dormir mais próximo do centro. Nossas redes 
foram armadas, construíram umjirau para nossas bagagens e nos estabelecemos. 
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Havia tres problemas difíceis a solucionar. O primeiro era o que comer; o se
gundo, como distribuir nossos presentes; e o terceiro era como coletar os dados 
que eu desejava. O primeiro deles era o mais importante para nós, a curto prazo; o 
segundo, o mais importante para os Suyá; e o terceiro o mais importante para 
mim afinal 

A experiência Suyá, com visitantes a.~tes de nós, havia sido de curtas visitas, 
de pessoas que haviam trazido seu próprio ~linJ,ento, tendo-0 comido sozinhas ou 
partilhand0-0 com alguns deles. Em virtude do drástico limite de peso no avião 
da Força Aérea, tínhamos trazido apenas leite, suprimento de protefuas, açúcar e 
algumas sopas desidratadas pa.t'-l o caso de enfermidade. Depois de wna semana, 
chegou um dia em que nos deram somente uma castanha para comer, embora a épo
ca fosse de fartura. Decidi que teria de fazer alguma coisa, e falei com Niokombedi, 
que era o chefe da casa, o qual me disse que Judy poderia levar nossa cabaça e nosso 
prato para o fogão, onde lhe seria dada comida por wna das mulheres· encarregadas 
da distribuição. 

Começava então o sutil adestramento do antropólogo como pescador e caça
dor, pois nos dariam cada vez menos alimento da panela comum até que eu come
çasse a pescar, quando então nos dariam mais, mas a porção seria novamente dirni
nufda quando me ocupasse com outras coisas que nfo a subsistência. Depois de 
certo tempo, ficou claro que, para permanecer e sobreviver, teria de participar na 
coleta de alimento, muito mais do que pudera imaginar. Tomava parte em quase 
todas as caçadas coletivas e expedições de pesca durante os primeiros meses, e tam
bém pescava por minha conta, geralmente como companhia para wn menino de 10 
anos que pescava muito melhor que eu, mas que sofria de convulsões e necemtava 
de um companheiro para impedir que caí~ da canoa. Éramos ambos monolíngües 
no início, e já que caçar e pescar sfo coisas sérias, e nfo atividades loquazes, eu vol
tava para casa exausto, maldizendo o dia em que decidira trabalhar com wn grupo 
que nfo possui economia monetária, e sentia como se nfo estivesse realiz.ando coisa 
algwna. Os longos dias no rio e na floresta contribuíram fundamentalmente para a 
minha compreensão dos Suyá, mas isso nfo parecia nada evidente nos primeiros me
ses de nossa estada. 

Em razão de pedido meu ao chefe, os homens limparam wn lote de roça para 
nós, e em setembro plantamos mandioca, milho, batata-doe.e, inhame, amendoim, 
banana e cana-de-açúcar. Após unia distribuição inicial dentro da casa, a maior par
te dos produtos da roça é trazida em pequenas quantidades e comida por seus pró
prios donos. Como nfo tfuhamos uma roça nossa, era por pura sorte que recebía
mos qualquer desses alimentos. Os Suyá não estavam nos matando à míngua por 
maldade; acontecia que não nos ajustávamos às suas idéias preconcebidas de estran
geiros nfo-Suyá, ao mesmo tempo em que não nos encaixávamos em seus padrões 
de partilha de alimento. Além do mais, éramos um casal. As famílias nucleares sfo 
unidades econômicas importantes. Corno solteiro, eu poderia ter sido adotado e ali
mentado por uma f amflia, mas, enquanto casal, esperavam que fôssemos indepen· 
dentes. Asmn, nos primeiros quatro meses perdi 15 quilos. 
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Outra dificuldade, cuja extensão só mais tarde pudemos compreender, era a 
posse de mercadorias. Eu trouxera certa quantidade de bens para os Suyá, e dera 
talvez metade deles para o capitfo, ou chefe, que agia como intermediário entre os 
brasileiros e os Suyá, na distribuiçlo pr.ra a aldeia no dia em que chegamos. Esse era 
o procedimento usual estabelecido pelos Vilas Boas no Xingu. O resto dos artigos 
guardei para troca posterior. Os Suyá os desejavam, mas nfo sabiam como obtê-los, 
e eu ignorava qual o respectivo valor, para eles, dos vários produtos que desejavam. 
Outros,,im, nfo se regat~ia ao comerciar, pois tem-se ''vergonha" (whiasàm) e não 
se pede mais do que é oferecido, mesmo que se venha a ficar desapontado. Parecia 
importante distribuir os bens, mas parecia igualmente importante ter sempre mais 
em mãos para manter o interesse em nossa presença. O problema da distribuiç!'o foi 
resolvido, na primeira viagem que fizemos, ao trocar certas coisas por uma cole~o 
de artefatos. Nunca comerciei nada diretamente por alimento ou inf ormaç!'o, mas 
me tomei mais generoso e passei a pernútir que aqueles com quem trabalhava regu
larmente tivessem tudo o que pediam. 

Os Suyá eram particul~nte suscetíveis em relação ao nosso suprimento de 
bens, porque somente os bruxos é que acumulavam coisas para si mesmos, e é um 
tributo ao relativismo cultural e à paciência dos Suyá o nunca terem nos acusado 
de bruxos. Após a primeira grande distribuição de presentes, em seguida ao no~ 
retomo de cada viagem, a troca era a norma. Os Suyá Qfo pediam ou imploravam 
coisas de maneira direta, dizendo que, se ficassem o tempo todo pedindo ou toman
do coisas para si, eu nlo voltaria com mais presentes. Eram astutos, e eu fazia o má
ximo para encorajar essa crença todas as vezes que voltava à aldeia. 

Além de trazer presentes, trouxemos ~ administrávamos medicamentos. 
Claudio Villas Boas forneceu-nos alguns outros medicamentos que nfo·havíamos 
pensado em trazer, e tratávamos qualquer problema de saúde que os Suyá nos apre
sentassem, o que poupava ã família de um doente uma viagem até Diauarum. Fre
qüentemente pudemos detectar infecções ou severos ataques de malária, antes 
que se tomassem sérios. Quando o paciente não melhorava, tínhamos de confiar no 
julgamento Suyá de quando deveria ser transportado para Diauarum para tratamen
to mais especializado que aquele que podíamos oferecer. O uso de ervas medicinais 
n4'o é prestigiado entre os Suyá, e eles nunca pensaram em nos pagar pelo tratamen
to, embora apreciassem nossos esforços. Do mesmo modo que a caça e a pesca, o 
tratamento ~dico era uma dura tarefa que, afinal, tomou os Suyá mais receptivos 
à nos.u presença e mais interessados em meu trabalho. 

O terceiro problema, o da coleta de dados, também foi solucionado com o 
passar do tempo. Havia somente três ho1nens Suyá que falavam portugues relativa
mente bem; alguns outros falavam um pouco, e o resto (inclusive todas as mulheres) 
quase nada. Os primeiros meses fo'ram wna agonia de frustrações, já que eu nlo fa
lava Suyá, nem podia acompanlw os que falavam português durante o dia. Não ha
via nenhum modo, aparentemente, de conseguir tempo livre para estudar a língua 
ou de usar intérpretes, pois a caça, a pesca e o sustento da famflia eram de suprema 
importância. Os poucos indivíduos com quem eu podia me comunicar estavam ocu
pados e nfo podiam perder o dia todo comigo. Numa economia monetária, pode-se 
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dar dinheiro em troca de trabalhos tediosos como a instrução lingüística, e o dinhei
ro pode ser· usado para comprar alimento. Entre os Suyá, porém, nada podia com
prar alimento; em conseqüência, meu trabalho lingüístico durante os primeiros 
quatro meses foi esporádico. Para complicar ainda mais, na minha primeira visita, 
muitas famílias estavam fazendo demoradas viagens durante a estação seca para ca
çar e pescar a certa distância da aldeia. 

Fiquei desapontado por outras razões ainda, durante o primeiro período no 
campo, de julho a novembro de 1971. Ao contrário dos outros Jê, os Suyá pareciam 
ser ritualmente estéreis; nfo havia grandes cerimônias de qualquer espécie sendo efe
tuatias, com exceção de um curto cerimonial de queima das roças, e uma esporádica 
entoação de cantos de outras tribos. Tampouco pude descobrir quaisquer metades. 
O próprio tema que eu tencionava estudar não estava, aparentemente, mais operan
do. 

Deixamos os Suyá em novembro de 1971 para visitar nossas famüias por vol
ta do Natal; estávamos magros, fracos e desencorajados. Coletara muitas observa
ções diretas: tamanho das roças, disposição da aldeia, distribuição de alimento, algu
mas transcrições lingüísticas e respostas a um grande número de perguntas, muitas 
das quais feitas em português. As respostas eram geralmente incoerentes e ininteligí
veis. Li o Guia Prático de Antropologia, um esboço de tópicos que viajantes e antro
pólogos deveriam investigar no campo, e concluí que perguntara tudo, mas que os 
Suyá é que nada sabiam. Amadeu Lanna, aparentemente, estava certo. Mesmo 
assim, com o tempo perdido e o compromisso já firmado, não tinha escolha outra 
que retornar aos Suyá, em janeiro, o que fez a grande diferença, pois embora os pri
meiros quatro meses tenham sido importantes e sejam parte do proce~o de trabalho 
de campo em qualquer lugar, meu trabalho reahnente teve início em janeiro de 1972. 
Depois disso, houve momentos de atividade máxima e às vezes frustrações, mas o 
material era cada vez mais intere~ante. Comecei a sentir durante minha última visi
ta que, longe de serem superficiais, a complexidade das idéias Suyá freqüentemente 
iludia meu entendimento e, quanto mais pesquisava qualquer a~unto, mais se reve
lava a sua complexidade e riqueza. As primeiras respostas dos Suyá às minhas per
guntas eram as mesmas que se dão a uma criança: simples. Quanto mais eu aprendia, 
maiS eles me ensinavam. 

O próprio fato de retornar à aldeia em janeiro era sinal de compromisso para 
com os Suyá, pois poucos visitantes penetram na região do Xingu durante a estação 
chuvosa, repleta de mosquitos e malária, de novembro a março. Retornamos com 
presentes, inclusive aqueles especialmente encomendados por muitas pessoas, e coi
sas que eu não imaginava pudessem os Suyá desejar em nossa primeira visita. Chega
mos em janeiro e encontramos no~ roça cheia de milho no ponto de ser colhido, e 
desde então pudemos partilhar nossas colheitas com outras famílias e estabelecer 
redes de troca de alimentos. Recebíamos sempre mais do que dávamos, mas pelo 
menos havia intercâmbio, o qual também reforçou meu relacionamento com meus 
melhores informantes. 

Os Suyá iniciaram o cerimonial de nominação, a festa do rato, alguns dias 
após nosso retorno, e pela primeira vez comecei a obter dados coerentes sobre as 
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práticas de nominação e os grupos cerimoniais. Descobri que nossa primeira visita 
coincidira com um período de relativa inatividade ritual. Continuei a pescar e a ca· 
çar, e a achar isso oneroso, mas, como adquiria rapidamente fluéncia em Suyá, 
era mais fácil encontrar com quem conversar quando queria trabalhar, pois já não 
me limitava aos poucos homens que falavam portugués. 

Chegamos em meados de janeiro de 1972 e tomamos a partir em fins de abril . 
. Passamos algum tempo em São Paulo, trabalhando e fazendo compras, e entfo re

tomamos ao Xingu em meados de jwlho, permanecendo na aldeia até princípios de 
setembro, quando, por várias razões - a mais premente sendo a falta de cloroquina 
para tratamento da malária -, fomos até o Posto Leonardo. Lá passei duas semanas 
trabalhando os meus dados e escrevendo relatórios de campo. Podia comer arroz e 
feijão, e devotar dias inteiros à leitura de anotações, organizando-as e preparando 
novas áreas de investigação. Nesse ínterim, minha esposa. viajou até São Paulo, fez 
apressadamente algumas compras e voltou à reserva em duas semanas: Retomamos 
ao convívio dos Suyá em prilfcípios de outubro, permanecendo até o início de feve
reiro, quando nossa saúde foi abalada por repetidas crises de malária. Nesses meses 
finais, cacei e pesquei menos e fiz mais trabalho antropológico, mas às vezes me can
sava de meu papel de manipulador de conversas e de espião, parasitário e dependen
te. Deixamos o campo em princípios de fevereiro de 1973. De março ajunho ~ 
trei um curso, com o Professor Roberto Da Matta, no Museu Nacional do Rio de 
Janeiro. Judy retomou aos Suyá em abril-maio para verificar certo número de ques
tões básicas. 

Retrospectivamente, dou-me conta de que, de certa forma, fui criado pelos 
Suyá. Quando lá chegamos pela primeira vez, trataram-me como uma criança - o 
que eu era, já que na-o sabia falar ou ver como eles viam. Levei meses, por exemplo, 
para ver a sombra ou as ondulações de um peixe rápido na água e para atirar com 
presteza para atingi-lo com a flecha. Não sabia distinguir os sons que os Suyá ou
viam, pois na-o os entendia e sequer os conhecia. No início, não me deixavam fora 
de vista. Nunca saí sozinho numa canoa e nunca vaguei desacompanhado pela flo
resta, embora caminhasse pelas roças. Aprendi a pisâr exatamente onde eles pisavam 
para evitar pôr os pés em espinhos, arraias e formigueiros, e aprendi lentamente on
de era bom pescar e como fazi-lo. Não compensava para os adultos despender seu 
tempo me ensinando, e por isso me mandavam sair com os meninos que sabiam 
mais do que eu. 

Os Suyá ensinaram-me a falar com a mesma paciência com que ensinam a seus 
filhos, e , espantados com minha habilidade em anotar as coisas e ainda assim esque
cé-las, viviam a me testar. Também usavam a técnica de dizer urna frase obscena 
muito rapidamente para que eu a repetisse , e então caíam na risada, quando o fazia. 
Contavam-me coisas à noite, do mesmo modo que os pais fazem com seus filhos, e 
interessavam-se em saber se eu entendera as coisas corretamente. Sempre me indi
cavam a pessoa que sabia mais sobre qualquer assunto, quer fosse mito, música, 
nome de casa, genealogia ou história, e fui instruído a nfo trabalhar com as mulhe
res ou com os jovens porque nada sabiam. Se houve de minha parte alguma falha 
para compreender as coisas que me foram explicadas, isso não reflete as honestas 
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tentativas de todos os Suyá. Tratavam-me como um menino de 12 anos quando par
timos, pois eu sabia remar, pescar e caçar pelos arredores, como o faz um menino 
de 12 anos. Sabia conversar adequadamente, mas sem o discernimento e controle de 
imagens e metáforas que os adultos sabiam empregar. Acima de tudo os jovens de
vem ouvir e aprender, e de certo modo eu era um menino ideal de 1 2 anos. 

As mulheres supervisionavam o treinamento de minha esposa e ela aprendeu a 
preparar nossa comida, a tecer, a falar Suyá e a fofocar horas a fio. Fora promovida 
de raspadora de raízes de mandioca a "dona~ntroladora" de quantidades de fari
nha de mandioca e de mingau. As mulheres ensinavam-lhe a língua de modo que 
podiam fazer-lhe perguntas e vice-versa, e ela não raro me fornecia dados importan
tes e às vezes testemunhav~ sozinha um fato, pois somente às mulheres era penniti
do presenciar o nascimento de uma criança, por exemplo. De certo modo, Judy po
dia gozar a permanência entre os Suyá mais do que eu, pois não era obrigada a ser 
uma antropóloga, e podia relacionar-se com os Suyá como um ser humano, por sim
patia, enquanto eu sempre tinha de permanecer um cientista social também. 

Por que os Suyá nos aceitaram? Já sugeri que a resposta não é simples. No 
início não há dúvida de que foi graças à apresentação de Claudio Villas Boas, mas 
em janeiro de 1972 ele deixou o Xingu e nunca retornou a Diauarum durante nossa 
permanência. Nossa música fora parte da razão e nossos presentes também, pois, às 
vezes, os carregamentos de provisões para a reserva da FUNAI eram interrompidos, 
e representávamos a única fonte de balas, linh ~ de pesca, pequenos anzóis e outros 
artigos. Todos os Suyá apreciavam nossa ajuda 1nédica, e as mulheres Suyá gostavam 
de minha esposa e desfrutavam sua presença. 

Há muito que rir de um par de adultos deSajeitados que agem como crianças, 
e os Suyá gostam muito de rir. Também respeitavam muito meu interesse nos aspec
tos de sua própria sociedade que eles mesmos achavam interessantes: ritual, música, 
estórias, parentesco e ideologias, e eu era pretexto para a realização de rituais, para 
que pudessem me ensinar, de modo que aprendesse e gravasse. 

Quando deixamos a aldeia, em fevereiro de 1973, os Suyá disseram, mais por 
dramat~cidade que por razões reais: primeiro, que todos iriam morrer caso Il[o esti
véssemos lá para medicá-los ; segundo, que não teriam mais acesso aos bens, porque 
não estaríamos lá para fornecê-los; e, terceiro , que os homens não passariam mais 
tanto tempo na casa dos homens porque eu não estaria lá. Convidaram-nos a voltar, 
e disseram que, caso eu tivesse algum amigo que quisesse aprender sua língua e sua 
música, ficariam felizes em lhe ensinar, da mesma forma que a mim. 

De fato, retornamos em dezembro de 1975 , para encontrá-los em excelente 
estado de espírito e saúde. Fomos recebidos com entusiasmo e imediatamente in
corporados às suas atividades como se jamais houvéssemos estado ausentes, e uma de 
minhas grandes dificuldades era que, enquanto eles permaneciam fortes como nun
ca, eu me encontrava fora de forma, após dois anos passados diante de uma máqui
na de escrever elétrica e de um quadro-negro. Já não podia remar como antes, correr 
tão rapidamente atrás de macacos que desapareciam por entre as árvores, e cantar 
tanto, comendo tão pouco como anteriormente. Demoramos, os Suyá e eu, algum 
tempo para nos dar conta disso, e esse período teve um final abrupto após mais ou 
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menos dois meses, quando parti com pnewnonia. Consegui, contudo, expandir 
consideravelmente o meu domínio da língua e solucionei algumas das questões le
vantadas enquanto escrevia núnha disserta~o . 

Morar no Brasil e trabalhar no Museu Nacional entre 1975 e 1979 tomou os 
contatos que temos com os Suyá mais variados. Retomei para uma breve visita em 
julho de 1976, e estava a caminho em 1977 quando uma crise de malária tornou a 
viagem impossível. Ao invés disso, foi um Suyá que se encontrava em São Paulo pa
ra tratamento médico que nos visitou no Rio, e então tive a sensação de me sentir 
como um nativo, e, quando o homem que nos visitava repetidamente perdia seu sen
tido de direção nas ruas, eu lhe dizia : "Lembra-se de como eu era assim que cheguei 
a sua aldeia? Nfo conhecia nada, e se você vivesse aqui por um longo período de 
tempo, você aprenderia". Ele concordou que sempre leva algum tempo para se 
aprenderem as coisas. Posso imaginar as coisas que contou ao retornar à aldeia, pois 
estava obviamente escandalizado com o fato de dormirmos nwn quarto diferente 
do de nossa filha. 

. Estou planejando outra viagem à aldeia Suyá, para conversar mais profunda
mente com eles sobre sua música - um tópico que consegui desenvolver, conside
ravelmente, em 1975-76 (Seeger 1977 e Capítulo 4 deste volúme )2

• 

Uma das dificuldades de um antropólogo é saber quando deixar de trabalhar 
com um grupo. Quando deixei o campo em 1973, estabeleci arbitrariamente o 
prazo de cinco anos para terminar o trabalho principal sobre os Suyá, de modo que 
me pudesse voltar para outros tópicos e outras sociedades, e este livro é um passo 
importante nesse processo. 

S. MEUS ~TODOS DE CAMPO 

Minha rotina diária era dirigida no sentido de maxinúzar as oportwlidades de 
ouvir os Suyá que conver~vam, de perguntar e de observar. Em média, um dia de 
wn período nã'o-cerimonial começava entre 4h30 mine 5 h, quando todos tomavam 
banho no rio, que estava mais aquecido que o ar da madrugada. Então, caso nã'o fos
se caçar ou pescar, minha esposa e eu íamos a todas as casas com uma caixa de re
médios, para ver se alguém necessitava de tratamento. Era mais fácil ir até as outras 
casas, porque algumas das pessoas nã'b se sentiam à vontade em nossa casa, e por
que, quando os Suyá apanham malária, nã'o saem de suas redes. Quando assim fazía
mos pela manhã, nfo éramos chamados o resto do dia, a menos que houvesse uma 
emergência. Ao visitar as casas, eu podia ver as pessoas e o que faziam. Costumáva
mos conversar wn pouco em cada casa, e caso as pessoas estivessem bem, nossas 
rondas médicas duravam apenas alguns núnutos, mas quando havia resfriado, infec
ções pulmonares e malária, despendíamos mais de uma hora. 

Podia então trabalhar, caso nada acontecesse, escrevendo meu diário, ou inter
rogando as pessoas que permaneciam na aldeia. Aqueles que se encontravam caçan
do ou pescando costumavam voltar cerca do meio-dia, caso fossem bem sucedidos, e 
então fazíamos nossa primeira refeição do dia. Não havia horário fixo para as refei-

2 Es.$a viagem foi feita em agosto-outubro de 1978. 
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ções na aldeia e comíamos sempre que qualquer alimento fosse introduzido em nos
sa casa. Uma das contribuições importantes de núnha esposa era que ela podia ficar 
em casa e guardar alimento para mim, caso eu estivesse em algum outro lugar quando 
ele fosse distribuído. 

A parte mais quente do dia eu passava dormindo ou escrevendo. O início da 
tarde era uma boa hora para encontrar as pessoas e fazer perguntas, e enta'o eu volta
va a escrever meu diário. Ao cair da tarde, costumava fazer outra ronda pelas casas, 
tratando os doentes quando necessário, e freqüentemente obtendo um pouco do 
que comer no caminho. À magnífica luz do sol poente, as famílias agrupavam-se 
defronte ãs casas, conversando e brincando com as crianças, e nos jwttávamos a elas. 
Ao crepúsculo, os homens congregavam-se no centro do pátio da aldeia e conversa
vam, cantavam ou nos pediam para fazê-lo. As mulheres agrupavam-se defronte às 
casas para conversar. Como nfo trouxera qualquer fonte de luz além de velas, que 
usávamos ã noite para medicar e em emergências, nfo trabalhava após o anoitecer. 
Ao invés disso, costumava jwttar-me aos homens no centro e ouvia-lhes as conversas 
com crescente entendimento. Às vezes aprendia coisas; freqüentemente, nada. Os 
homens davam informações voluntárias quando havia luar suficiente para escrever, 
e eu ocasionalmente verificava aspectos sobre os quais queria certificar-me de que 
havia um consenso. Raramente eu era o centro da atenção nessas reuniões, que ser
viam, em geral, para longas narrações de caçadas, asswitos políticos e exercícios de 
oratória. Quando os mais idosos iam dormir, entre 20h30nún e 22h, eu também me 
retirava, deixando o pátio para~ os jovens que buscavam suas aventuras amorosas ã 
noite, e dormiam durante o dia mais do que os adultos ou o próprio antropólogo. 
Nossa casa, não raro, era muito ativa à noite, mas eu dormia profwidam~nte e per
dia todo o ir e vir sub-reptício. Os Suyá costumavam nos acordar quando ocorria 
algum evento público tal como um nascimento, um eclipse ou uma chuva de meteo
ros, o que tomava vantajoso viver com eles numa mesma casa. 

É claro que a pesquisa de campo sistemática era difícil em tais circunstâncias. 
Meu trabalho era sempre algo esporádico, o que tinha um efeito danoso sobre os 
dados e prolongava núnha permanência no campo. Sempre carregava conúgo um 
pequeno caderno, onde escrevia tudo que me interessasse e, nos longos dias de pes
ca, costumava pensar sobre o que aprendera e anotava as pergwitas que deveria fa
zer. Levantava questões sebre determinado tópico e, assim equipado, costumava 
procurar pelas pessoas que consi~erava indicadas para respondê-las. Nos primeiros 
meses, observei muito e aprendi a língua que procurava sempre melhorar. As coi
sas que nfo conseguia perguntar ou compreender em um mês, deixava de lado, 
para retomá-las no mês seguinte. A procura de pessoa para responder às minhas 
perguntas era muito difícil e eu não gostava de me impor, pois, quando se sentem 
pressionados, os Suyá são mestres em circunlóquios, e, quando famintos, não se 
interessam em dar longas respostas às perguntas. Quando satisfeitos, geralmente iam 
dormir. Havia vezes em .que isso nfo acontecia, e eu aproveitava essas ocasiões com 
a maior habilidade possível. Às vezes, ninguém com quem podia conversar se en
contrava na aldeia, e no dia seguinte eu mesmo tinha de sair para pescar. Às vezes, 
por outro lado, ficavam na aldeia e eu escrevia páginas e páginas de material. 
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Nã'o utilizei entrevistas estruturadas, e a lista de perguntas que carregava ser
via apenas de base. É extremamente difícil conseguir uma resposta para uma per
gunta abstrata e analítica, tal como: "Por que você faz isto e aquilo?" Eu costuma
va fazer breves anotações durante as entrevistas, e então as reescrevia do modo 
mais completo e possível. Usava um gravador somente para as narrativas, música e 
descrições de cerimônias que n(o podia presenciar. 

Nfo me utilizei apenas de alguns poucos informantes, mas sim de todos os 
membros da aldeia. Havia indivíduos, contudo, que eram especialistas em certas 
áreas e cujas informações sempre forneciam os maiores e melhores detalhes. Cada 
um desses bons informantes tinha uma especialidade, alguma coisa em que ele, par
ticularmente, era bom ou que conhecia bem, e os Suyá eram de extrema coerência 
nas informações que me transmitiam, pois embora dissessem mais sobre um deter
minado assunto, nunca se contradiziam. Em relação a todos os pontos importantes, 
eu sempre interrogava vários informantes, especialmente no início, o que se tomou 
difícil de fazer porque todos concordavam que a pessoa que falava primeiro conhe
cia o assunto melhor do que todos. Costumavam dizer que conheciam mal alguns 
assuntos e me indicavam outra pessoa. 

Descobri que os Suyá pensam muito contextualmente. Minhas perguntas ge
rais, durante os primeiros quatro meses, despertavam respostas superficiais e confu
sas. Contudo, durante o cerimonial de nominação, todos os Suyá pensavam muito 
sobre o fato , as relações implicadas, e sobre os grupos cerimoniais que desempe
nham os rituais. Quando alguém morria, todos me forneciam ricos dados sobre a 
morte e o que existe além dela. Quando acusações de bruxaria ocupavam o espírito 
de todos, todos se interessavam em conversar sobre bruxos. Achei muito produtivo, 
assim, investigar em profundidade o que acontecia na aldeia no momento da investi
gação, usando vários informantes, e obtendo informações de minha esposa sobre o 
que as mulheres diziam. 

Outra tática que aprendi a aproveitar foi a da casualidade do processo de des
coberta, pelo qual eu aprendia coisas novas e insuspeitadas e tentava fazer todas as 
perguntas que podia imaginar. Fiz o melhor que pude para tirar o máximo das opor· 
tunidades, especialmente depois que comecei a entender o que conversavam. Sem
pre que ouvia algo, anotava em meu caderno e pedia mais tarde que a pessoa me 
d~esse mais sobre o assunto, e, desse modo, muito aprendi. Um homem comen
tou um dia com outro que teria boa sorte caçando porque tivera um sonho (o que 
me dava acesso a símbolos oníricos) e, em outra ocasião, ouvi um mdio pergun
tando a outro: "Você se transformou num pássaro e voou para o céu com sua avó?" 
(o que me introdUlia nas visões febris). Residir numa casa grande, com 35 pessoas, 
como fizemos, era uma ajuda inestimável. Também passei muitas horas ouvindo 
conversas na casa dos homeqs e durante as reuniões noturnas. 

Os Suyá, ocasionalmente, mencionavam informações que achavam que eu de
veria saber. Às vezes, diziam: ''V océ sabia disso e disso?" ... Freqüentemente faziam 
perguntas à noite e eu tinha de me esforçar para lembrar os pontos principais, e ano
tar ou continuar no dia seguinte. Uma noite, um tópico importante foi levantado 
desse modo por uma índia, sentada próximo à rede de minha mulher, que disse : 
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"Vo~ sabe ... " e nos · deu uma lista para termos indiretos de referência para afins, 
que eu nfo suspeitava existirem. Ouvir a conversa Suyá, quando conversavam entre 
si, era muito importante, porque, quando falavam diretamente comigo, quase sem· 
pre simplificavam as coisas, como o faziam com as crianças, e só usavam vocabulário 
que sabiam que eu conhecia. 

A descoberta acidental de áreas novas continuou nas últimas semanas de 
minha permanência. Tenninei meu trabalho nfo porque aaediume saber tudo, mas 
porque sabia o suficiente a respeito das áreas que me interessavam. Fiz realmente al· 
gum trabalho sistemático, usava fotografias de todas as pessoas da aldeia para des
cobrir como as pe~oas se dirigiam e se referiam wnas às outras, e pesquisei a maior 
parte dos pontos com diversos informantes. Caso algo mais interessante ou relevante 
do que aquilo com que trabalhava acontecia, deixava tudo para observar o novo 
evento. No fmal, foi o questionamento sistemático, aliado ao que cuidadosamente 
ouvia, que forneceu os dados para este trabalho. Minha experiência pessoal com os 
Suyá foi importante, mas como acontece com toda boa Antropologia, minha expe· 
riência foi um auxílio na coleta de dados mais ricos, ao invés de um obstáculo. 

6. DADOS OBTIDOS E DAOOS INACE~fVEIS 

Há certos tipos de dados que eu consegui obter e outros que não pude inves
tigar durante minha estada entre os Suyá. Por várias razões hlstóricas (ver Seeger, 
no prelo-a), os Suyá não viviam como acreditavam que deviam Viver, pois a moradia, 
a iniciação masculina e a vida cerimonial estavam profundamente afetadas pela de· 
população. A ideologia Suyá nfo concordava plenamente com a prática que desen· 
volviam desde as severas perdas populacionais. A vida cerimonial fora também af e· 
tada pela ausência de certo número de homens que participavam de uma expedição, 
a pedido de Claudio Villas Boas, durante a maior parte de minha estada. Os Suyá 
sentiam agudamente a falta de~es homens durante os períodos cerimoniais. Foi iJ11. 
possível testemunhar certos rituais; alguns deles nfo aconteciam há décadas. Fiz to
das as tentativas para observar as mudanças que haviam ocorrido na sociedade Suyá, 
mas estes trabalhos de modo algum sfo reconstituições hlstóricas. 

O material que nfo conseguia obter sobre a organiz.ação social e as cerimõnias 
extintas era precisamente o que esperava aprender dos grupos Suyá remanescentes 
no rio Arinos em 1970. Foi somente após 10 meses entre os Suyá, no Xingu, e apro· 
ximadamente dois anos no Brasil, que soube ao certo que não havia mais nenhum 
grupo Suyá a ser estudado. Fiz o possível para sanar as falhas de meus dados, atra· 
vés de longas entrevistas com os sobreviventes dos Arinos que tinham sido removi· 
dos para a aldeia Suyá, mas esse trabalho foi realmente prejudicado por minha im· 
possibilidade de visitar um segundo grupo Suyá. 

Embora tenha coletado um bom material sobre as acusações de bruxaria, 
durante minha permanência foi impo~ível obter dados hlstóricos completos. Em 

1 

geral, os Suyá respondiam a todas as questões, _mas mostravam·se muito relutantes 
em repetir quaisquer "más palavras" dos bruxos no passado. Nfo pude coletar ricos 
dramas sociais, pois a maior parte dos mesmos gira em torno de acusações de bruxa· 
ria. Somente os bruxos falavam "más palavras", e até mesmo repeti·las representa· 

39 



va algo de mau. Os Suyá também nã'o quiseram cantar duas de suas canções, porque 
o próprio ato de tocá-las nwn gravador representava wna ameaça à aldeia, pois pro
wcaria o ataque de índios inimigos. Permitiram-me gravar cantos que podiam preju
dicar somente os indivíduos, e mesmo assim longe da aldeia, mata adentro, com a 
condição de nl'o as tocar enquanto pennaneceae no Xingu. 

Os Suyá ensinar&-n-nos tudo o que puderam, foram bons companheiros, e 
juntos passamos bons e maus momentos. Foi _um povo paciente e generoso o que 
me treinou para ser wn antropólogo e wn pouco Suyá. Orgulhavam-se de nosw pro
gresso e preocupavam« quando adoecíamos. O aprendizado freqüentemente se fa
zia em dllÃS direções; às vezes eu respondia a tantas perguntas quantas pergwttava, e 
descobri, por embaraçosa experiência, o quanto é fácil dizer: "Fazemos isso de~ 
modo porque esse é sempre o modo pelo qual o fazemos", quando uma explica
ção difícil derrotava minhas habilidades lingüísticas. Aprendi a me identificar com 
meus inf onnantes; aprendemos as canções um do outro e as cantávamos. Este livro 
brotou das anotações que fiz, dos relatórios de campo que enviei a meu orientador, 
e da excitação das cantorias que chegavam a durar ~ 5 horas a fio. Ele representa 
wna tentativa de tradução do que acredito ser a dimensão fundamental da socieda
de e da cosmologia Suyá, em termos que possam ser compreendidos por qualquer 
nf'o-Suyá, sem cometer injustiça irreparável contra o que os Suyá tentaram me ensi
nar com tanto cuidado. 
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APRESENTAÇÃO 

Os objetos materiais produzidos ou usados em detenninada sociedade são de
nominados "cultura material", com o objetivo de distingui-los de outrasfonnas de 
produção cultural de uma sociedade, como os mitos ou a música. O estudo da cul
tura material foi, em detenninada época, uma preocupação fundamental da inves
tigação 1ntropológica. No século XIX e no começo do XX, artefatos de todo o 
mundo foram coletados e comparados, com o objetivo de enfileirar as sociedades 
a partir de sua complexidade evolutiva e de traçar o suposto progresso da humani
dade da "idade da pedra", passando pela "idade do bronze" e pela "idade do fer
ro", até os dias atuais. A cultura material também foi estudada para estabelecer as 
relações históricas entre os grupos. Com o declínio do interesse pelos amplos es
quemta evolutivos e com um aumento das análises intensivas de sociedades especz: 
ficas, o estudo da cultura material foi bastante abandonado em prol de um estudo 
da organizaçitJ social, da mitologia e do ritual. Entretanto, a cultura material é uma 
parte importante da vida das pessoas. O que elas fazem, decoram e usam são parte 
integrante de sua cultura. Ignorar essas coisas é um e"o tão grande quanto con
centrar-se somente nelas. A dificµldade existente nos estudos da cultura material 
é em grande parte metodológica: como estudar a cultura material sem cair no estu
do de "sua variação de grupo para grupo. Este artigo sugere que o primeiro passo é 
tentar descobrir o significado de uma dada peça do ponto de vista do nativo e o sig
nificado das finalidades para que é usada. O artigo concentra-se no significado dos 
ornamentos Suyá do lábio e da orelha. Isso porque os artefatos relativos ao corpo 
- inclusive os ornamentos de pena e a pintura corporal - são a parte mais elabora
da da cultura material Jê. A cultura material relativamente pouco elaborada refe
rente às atividades de subsistência pode ser comparada com a extrema elaboração 
da ornamentação corporal. Este artigo foi publicado originalmente na revista ame
ricana Ethnology, vol. 14, n<! 3, em 1975. 
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CAPÍTUL02 

O SIGNIFICADO 
DOS ORNAMENTOS CORPORAIS* 1 

No seu ensaio intitulado "Magicai Hair" (''Cabelo Mágico"), Leach (1958) co
loca dois problemas fundamentais para antropólogos. O primeiro é explicar a apa
rente wúversalidade de certas configurações simbólicas (especificamente cabelo e 
sexualidade); o segundo é a relação entre o que Leach chama "símbolos privados" 
e "símbolos públicos". Todavia ele considera,. como sendo praticamente um pro
blema histórico, exatamente aquilo que pretendo examinar aqw, ou seja, por que 
uma cultura escolhe um item e não outro para os seus símbolos. Leach escreve 
(1958: 152): 

Os europeus usam o preto como sinal de luto, ao passo que os chine
ses usam o branco. Em cada caso, o status especial do enlutado está indi· 
cado pelo uso de uma vestimenta especial. Mas a questfo de por que urna 
cultura seleciona o preto para esse propósito e outra o branco, é certa
mente irrelevante e irrespondível. 

Existe aqui um problema metodológico. Se traços de cultura, como asco
res usadas para o luto, são retirados do seu contexto e comparados em várias re
giões do mundo da maneira tomada famosa por Frazer e seguida por Berg, cujo tra· 
balho Leach discute, então essas características podem realmente parecer aleatórias. 
No entanto, se, ao invés de retirar uma única característica de uma sociedade para 
exame, procuramos estruturas de símbolos inter-relac~onados, enta"o o problema de 
por que uma cultura usa o preto e outra o branco talvez possa ser explicado e talvez 
possa aparecer uma lógica subjacente que una os dois sistemas simbólicos. Mary 

* Tradução de Carlos Byington. 
1 Agradeço especialmente ao Professor Roberto Da Matta, coordenador do programa de 
pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional do Rio de Janeiro, pelo estímulo das 
conversas que tivemos, através das quais muitas destas idéias se condensaram na sua forma atual 
Quero agradecer também aos Professores Terenc:e S. Turner, Victor W. Turner, Judith Shapiro 
e Raymond Fogelson, que leram e comentaram partes deste trabalho. Este trabalho foi escrito 
antes da publicação do livro Taba do Corpo, por José Carlos Rodrigues, cuja consulta recomendo. 
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Douglas (1966) e Victor Turner (1967) consideraram que o corpo e as suas várias 
substâncias são símbolos referentes fundamentais e que i~o pode explicar a seme
lhança universal de certas configurações simbólicas. Neste trabalho, examino trés 
faculdades humanas - audição, fala e visão - e a ornamentação das orelhas e dos 
lábios de certas tribos brasileiras à luz dessas considerações. 

As sociedades tribais sul-americanas exibem urna grande variedade de orna
mentos labiais e objetos de decoração de vários tipos e tamanhos inseridos nos lo
bos das orelhas ou no nariz, ornamentos penianos de vários tipos e dimensões. Es
carificação, cintos largos, tubos no cabelo e diferentes estilos de cabelo encontram
se em muitas tribos. Dentro do pequeno universo formado pelas várias tribos que 
falam Jê, no Brasil central, existe ainda urna variedade considerável. Os homens 
Xavante usam pequenos tocos de madeira inseridos nos lobos de suas orelhas e por
tam estojos penianos (Maybury-1..ewis 1967).- Os Tirnbira orientais usam grandes 
discos na orelha que podem atingir 1 O cm de dimensão (Nimuendaju 1943 :50), 
mas não usam estojos penianos. Tanto os Apinayé como os Tirnbira orientais usam 
discos nas orelhas, m~ não se utilizam de estojos penianos. Fazem um orifício no 
lábio inferior do homem no qual penduram ornamentos de penas (Nirnuendaju 
1939). Os Kayapó setentrionais usam estojos penianos, mas penduram pequenos 
brincos num grande orifício que fazem no lobo da orelha. Os homens também usam 
discos no lábio inferior (T. S. Turner 1971 ). Tanto os Suyá corno os K.ayapó usam 
discos labiais gro~os com um desenho na parte inferior. Da mesma forma que os 
Tirnbira orientais, os Suyá usam graddes discos nas orelhas e não se utilizam de esto
jos penianos. Os ornamentos corporais como os aqui mencionados raramente são es
tudados no seu contexto cultural. Os estudos tradicionais analisam a distribuição 
geográfica de um único ornamento e freqüentemente enfatizam a presença ou au
sência de ornamentação ao invés do seu significado na sociedade que o usa (e.g., C. 
Colette 1934; Charlin 1950; Lindblom 1945; l..abouret 1952). Existem algumas 
exceções, entre as quais Lebeuf (1953), que estuda os labrets (ornamentos labiais) 
entre os Fali, Leach (1958), que estuda o cabelo, e o livro de Strathern (A. M. Stra
thern 1971) sobre os Hageners. Infelizmente temos de admitir que nos faltam dados 
para estudar os omamen tos corporais em sociedades diferentes (ver Ucko 1969). 

A minha análise do significado dos ornamentos corporais entre os Suyá co
meça com um exame da audição, da fala e da visão entre os índios Suyá de língua 
Jê do Brasil central2

• Mostrarei o significado multivocal dos discos labiais (V. Tur
ner 1967) e dos discos auriculares entre os Suyá. Generalizando a partir dos Suyá, 
discutirei a presença e a ausência de certos artefatos corporais entre as tribos Jê 
setentrionais. Ainda que esteja preocupado com casos particulares, a minha finali
dade é o global. A ornamentação de um órgão pode estar relacionada com o signi-

2 Os Suyá são uma pequena tribo de língua Jê atualmente vivendo dentro do Parque Na
cional do Xingu (N"rte de Mato Grosso , Brasil). O autor e sua mulher passaram aproximada
mente 15 meses com os Suyá entre junho de 1971 e fevereiro de 1973. Os Suyá são uma tribo 
setentrional. Estudos recentes das várias tribos Jê incluem Maybury-Lewis (1967), Da Matta 
(1971), Lave (1967 ), Melatti (1970), T. Turner (l 966 ), Joan Bamberger Turner (196 7) :: Viciai 
(1973). Esses trabalhos seguiram-se às várias publicações de Nimuendaju nos anos 1930 e 1940. 

44 



ficado simbólico desse órgão numa sociedade. O ornamento das orelhas e da boca 
pode perfeitamente indicar a importância . simbólica da audição e da fala na medida 
em que essas faculdades são defirudas por uma sociedade específica. Os ornamentos 
físicos devem ser tratados como símbolos com uma variedade de referentes. Devem 
ser examinados como um sistema, em qualquer sociedade, ao invés de serem exanú
nados de forma isolada e lúcida, porém enganadora, como tem sido feito usualmen
te no passado. 

O primeiro encontro com os Suyá pode ser estarrece dor. Homens e mulheres 
trazem pendurados por uma fina camada de pele do lobo da orelha grandes discos 
de madeira redondos ou folhas ou espirais feitas de folha de palmeira enrolados e 
pintados com barro branco3• Esses discos podem exceder 8 cm de diâmetro. O lábio 
inferior dos homens é esticado para a frente, formando uma camada fina de múscu
lo por intermédio de wn disco elíptico de madeira inserido num orifício feito no lá
bio. O disco de madeira pode chegar a 7 ou 8 cm. É pintado com cores vermelho-vi
vo na parte superior e nos lados com urucum (tintura extraída das sementes da 
Bicha orelhana L .) e é deixado na cor natural da madeira na sua parte inferior, com 
exceção de um pequeno desenho circular próximo a um centro que é pintado de cor 
preta purpúrea com tinta extraída da fruta Genipapa americana L. Muitas fotogra
fias dos Suyá e dos seus ornamentos podem ser encontradas em Schultz (1962). 
Os homens freqüentemente não usam seus discos auriculares durante o dia, prefe
rindo enrolar a camada fina do lobo da orelha em volta da própria orelha. Eles nun
ca deixam de usar os seus discos labiais, removendo-os somente para lavar os lábios 
quando se banham. Para festividades rituais, sã'o fabricados e inseridos novos o~a
mentos para os lábios e orelhas, que são decorados com fios de algodão e outras ela
borações (ver foto na capa). 

Os Suyá definem-se como uma tribo diferente de outros grupos por usarem 
discos nos lábios e nas orelhas, e por cantarem num estilo particular. Afirmam que 
nenhwn outro grupo tem esses três atributos e por isso nenhwn outro grupo é com
ple"tamente humano. Uma sociedade pode revelar muito de si própria através daque
las características que ela mesma escolhe como um termo de comparação com outra 
sociedade. As sociedades européias e alguns antropólogos tém freqüentemente to
mado a tecnologia como parâmetro; os Suyá estabeleceram seus discos labiais e au
riculares e o seu estilo particular de cantar como o seu parâmetro, o que justifica 
a conclusão de que essas características sã'o fundamentais na sociedade deles tal co-
mo a percebem. · 

Os Suyá recebem então informação com todos os sentidos, mas enfatizam 
mais a audição e a fala como faculdades eminentemente sociais. Horriens, mulheres 
e crianças são socialmente definidos pela sua audição e fala, e os feiticeiros pela sua 
visão extraordinária. Os arumais são classificados pelo cheiro. Comentarei os vários 
significados em português da palavra Suyá ku-mba (alternativamente, mbai), que , 
entre outras coisas, significa ouvir. A seguir, investigo a palavra kapemi, que tem 

3 As mulheres do grupo Suyá oriental deixaram de perfurar as suas orelhas no início deste 
séc~lo graças ao contato e a casamentos com outros grupos do Alto-Xíngu, que não usam dis
cos auriculares. As mulheres do grupo ocidental continuam a perfurar suas orelhas até hoje. 
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wna acepção aproximada a "falar". Essas palavras Suyá têm um wiiverso muito 
maior de significado do que seus equivalentes em português. Para compreendei 
a importância das maneiras de ouvir e falar, toma-se essencial uma análise dos con
ceitos Suyá. 

1. AUDIÇÃO 

A palavra Suyá associada com a audição, ku-mba, tem urna variedade de re
ferentes além da palavra portuguesa ''ouvir". Ela significa ouvir, compreender e 
saber. O Quadro 1 ilustra esse ponto. 

QUADRO 1 

KU-MBA:OUVIR 

DEFINIÇÃO 

Recepção física dos sons 

Decodi.ficação de unidades de significado 
semântico 

PORTUGUÊS 

ouvir 

compreender 

Habilidade de reproduzir unidades, de repetir saber 

SUYÃ 

ku-mba 

Quando um Suyá pergunta "hen ga ku-mba?", ele está perguntando "você ouviu?" e ao mesmo 
tempo "você compreendeu?" e ' 'você sabe?". 

Os referentes da palavra ku-mba estendem-se, além disso, incluindo também 
moralidade para o Suyá. A frase crucial na moral Suyá é afíi mbai kidi e o seu opos
to é afíi mbai mbechi Afíi mbai kidi traduz-se por "não ouvir-compreender-saber" 
(afli mbai é wn reflexivo aproximadamente equivalente a ku-mba; kidi é negativo). 
Aiii mbai mbechi traduz-se por "ouvir-compreender-saber bem" (mbechi significa 
"bom", "lindo"). Quando um indivíduo se comporta de acordo com as normas da 
tribo, diz-se que ele é afli mbai mbechi. Se ele não observa os costumes e a etiqueta, 
diz-se que é afíi mbai kidi. Alguns exemplos do uso da frase sugerirão o seu signifi
cado. Quando uma criança faz alguma coisa que se recomendou que não fizesse, ela 
é afli mbai kidi. Quando um adulto não compartilha as suas coisas ou a sua comida, 
mas acumula-as, contrariando aos costumes dos Suyá de partilhar as coisas entre si, 
diz-se que ele é afíi mbai kidi. Os que não obedecem às restrições na alimentação e 
na atividade sexual depois do nascimento de urna criança, de um ferimento de um 
parente, ou de matar um inimigo (citando apenas três situações de restrição), tam
bém sfo afli mbai kidi. 

Uma pessoa que é completamente integrada socialmente "ouve, compreende 
e sabe" claramente. Uma pessoa que ouve e compreende mal, também age mal. Os 
Suyá não querem dizer que as pessoas afli mbai kidi não podem receber os sons 
(com exceção de uma criança surda, que se comporta mal, mas não é punida, por-
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que nfo pode ouvir). Na realidade, acredita-se que o ouvido seja o receptor e o de
positário de códigos sociais, ao invés da "mente" ou do "cérebro". Quando os Suyá 
aprendem alguma coisa, mesmo algo visual como, por exemplo, um padrão de te
celagem, dizem : "está no meu ouvido". 

2. FALA 

A fala e a audição são complementares. Da mesma forma que enfatizam a 
audição, assim também os Suyá colocam grande ênfase na fala. Falar e não falar 
s!'o atos sociais importantes. Não se deve falar com certas pe~as com relação às 
quais se sente "vergonha" (whiasam). Por outro lado, quando se deixa de falar com 
pessoas com as quais usualmente se conversa, é um sinal de raiva. A oratória tem 
wna variedade de formas e é muitas vezes usada agressivamente. Não tendo outros 
instrumentos a não ser chocalhos, a música Suyá é exclusivamente vocal e certas 
formas são intimamente relacionadas com formas de falar. 

A palavra Suyá kapemi também tem vários referentes em português, incluin· 
do linguagem, falar e exortar (ver Quadro 2). Animais, plantas e seres hwnanos t~m 
wna língua (kapemi). Todos eles são diferentes e somente certas pessoas podem 
compreender a lfugua de algumas outras espécies. A lfugua Suyá está dividida apro
ximadamente em linguagem cotidiana (kapemt) e "linguagem da praça" (ngaihogo 

• 
kaperni) que, ou é linguagem agressiva (grutnen kapem1), ou ''linguagem que todo o 
mundo escuta" (mê mbai wha kapemi). Enquanto a linguagem comum é usada no 
discurso cotidiano por homens e mulheres de todas as idades, os vários tipos de ora
tória têm um ritmo especial e estabelecem fórmulas, lugares, estilos próprios, para 
serem desempenhados. Eles são falados por homens inteiramente adultos. Há uma 
forma que só é falada por chefes e especialistas em rituais. 

QUADRO 2 

KAPERNI: FALAR 

DEFINIÇÃO 

Sist~ma convencional de comunicação: 
gramática, sintaxe etc. 

O ato da comunicação 

Um tipo especial de comunicação 

PORTUGUÊS 

linguagem 

falar 

orar 

SUYÁ 

kllpemi 

A forma de "linguagem da praça", geralmente restrita ao chefe e aos especia
listas em rituais, é chamada de "linguagem que todo o mundo ouve". Os Suyá 
dizem que dois dos deveres essenciais de um líder sf"o coordenar o esforço grupal 
e resolver disputas através da oratória. Quando eles acabam de falar , espera-se que 
todos na aldeia "tenham ouvido tudo" (mbai wha). Se as pessoas não agem de for-
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ma correspondente com o que foi dito, enta-o são aíii mbai kidi, pessoas que não 
ouvem~ompreendem-sabem; se agem de acordo com o comportamento ideal, 
são aíii mbai mbechi. 

A música Suyá é também associada com a fala. Cantar é o máximo da ex
pressão oral, tanto individual como coletivamente. Um tipo de canção é selecio
nado com um traço de auto-identificação pelos Suyá, junto com o disco labial 
e auricular. Com exceção de certas flautas que eles adotaram recentemente dos 
índios do Alto-Xingu, a música Suyá sempre foi predominantemente vocal. Os 
únicos instrumentos tradicionais slo vários tipos de chocalhos. A sua música tem 
dois tipos principais: canções individuais cantadas em tom agudo (akia) e canções 
Wlíssonas cantadas num tom muito grave (ngere). As akia são cantadas somente 
pelos homens. O principal papel das mulheres nas cerimônicas Suyá é como platéia 
e como provedoras de conúda, não como cantoras. Para cada cerimônia, um homem 
tem de ter uma akia nova. Os homens cantam as suas canções individuais diferentes 
ao mesmo tempo em ritmo uníssono marcado pelo pé e pelo choêalho. O efeito é 
de wna cacofonia estridente onde cada homem canta ta-o alto e tão agudamente 
quanto possa, de tal forma que o som se destaque de todos os outros e seja ouvido 
por suas irmãs e amantes. Essa maneira de cantar é uma fonna de auto-expressfo 
agressiva que é característica também de várias fonnas de "linguagem da praça" . 

Nesta breve discussfo da fala e da canção, tentei dar uma idéia da imporUncia 
do desempenho oral, da sua exortação e instrução. Até mesmo os remédios Suyá en
fatizam o oral. Fles usam algumas plantas medicinais, mas acreditam que as encan
tações sejam de maior efeito e os curandeiros que sopram os seus pacientes sro con
siderados os melhores de todos. (Ver Capítulo 4 deste volwne para uma análise 
mais profunda da música Suyá.) 

3. VISÃO 

As faculdades da fala e audição são altamente elaboradas e sobejamente valo
rizadas na sociedade Suyá. e bom ouvir~ompreender-saber bem. }! importante 
para um homem adulto falar,. cantar e orar. A visão nfo tem uma elaboração ou 
wna avaliação tão positiva. A palavra Suyá para ver é mais restrita do que a palavra 
em Português. Ela nfo é usada para indicar compreensfo (como quando dizemos 
"eu vejo" ou "está ficando claro"). O olho não é a "janela da alma", e sim o local 
daquilo que é perigoso e anti-social. 

Discutindo as idéias Suyá sobre a visfo, a habilidade de ver deve ser discrimi
nada do significado simbólico dos olhos. A boa vislo de todo o dia no sentido da 
recepção saudável dos estímulos visuais aparentemente não tem relaçfo com outros 
significados que esta-o aqui em discussfo, porq~-essa capacidade não é simbolica
mente elaborada. Os Suyá elogiam um bom caçador que pode flechar com habilida
de o peixe e a caça. Não é a sua visão que é elogiada e sim a acuidade de sua ponta
ria, fazendo referência aos braços. Os remédios da caça sfo aplicados no antebraço 
do homem para que ele tenha uma boa pontaria e nunca nos seus olhos. Os atribu~ 
tos da visfo slo usados todavia para descrever animais. Um animal que é caçado, 
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mas não morto, tem "boa vista" (ndo tut) ou é ''selvagem", porque consegue fugir. 
Quando o animal se apresenta para uma flechada fácil, é porque ele é "fraco da vis
ta" ou é "manso". A ênfase simbólica na visfo entre os Suyá está na importância 
da extraordinária visão possuída somente por feiticeiros (wayanga). 

Unut pessoa toma-se feiticeira quando o feitiço invisível entra nos seus olhos. 
Certas espécies de pássaros tê.m feitiço nos olhos, o que acontece somente com cer
tas pessoas. A "coisa" nos olhos pennite à pessoa literalmente "ver tudo" (somum 
mbedili) Pode olhar para cima e ver a aldeia dos mortos no céu, pode olhar para 
baixo e .rer as fogueiras das pessoas que moram debaixo da terra e pode olhar à vol
ta e ver índios inimigos nas tribos distantes. 

O feitiço nem é congênito nem herdado. Só entra no olho de uma pessoa que 
está de algwna fonna ani mbai kidi' ou imoral. As pessoas tomam-se feiticeiras por
que não repartem a sua comida e os seus pertences ou porque não observam as res
trições St' Xuais e de alimentação durante um período crítico. Outras maneiras de 
se tomar wn feiticeiro é por exemplo pisar sobre wn túmulo novo, ter relações se
xuais con1 um(a) feiticeiro(a), ou tocar um(a) feiticeiro(a) morto(a). Essas maneiras 
só funcionam se uma pessoa já está aiíi mbai kidi. Elas não são causas suficientes 
em si 'llesmas. Quando uma pessoa não ouve (ku-mba) as exortações (kaperni) do 
seu pai, d0 seu chefe, ou do especialista em ritual, ela está ani mbai kidi, está em pe
rigo de se tomar feiticeira. 

Os feiticeiros Suyá vê em coisas que as pessoas normais sao incapazes de ver. 
Eles não ouvem<ompreendem-sabem da forma como uma pessoa normal deveria 
saber. Têm a sua própria língua, uma "língua má" chamada kaperni kasaga (kasaga 
significa ''ruim", "feio"). A- "língua má" é o oposto da "língua da praça" em mui
tos aspectos. Ela só é falada em particular. Não é falada na praça da aldeia. Não tem 
nenhun~ estilo oratório especial4

. Parece ser um tipo de fofoca maliciosa e egoísta. 

4. AS ~ACULDADESSUYÁEOSORNAMENTOSCORPORAIS 

Para completar minha discussfo das faculdades Suyá, falarei sumariamente 
sobre o "olfato". Considera-se que os animais têm um olfato muito desenvolvido. 
Os animais também são classificados de acordo com seu cheiro. Assim, existem 
aqueles que têm ''cheiro forte", "acre" e "suave", tendo cada um desses grupos os 
seus atributos próprios. As coisas que os Suyá cla~ificam como tendo "cheiro for
te" também tendem a ser poderosas e de certa forma perigosas. Depois do olfato, 
as faculdades do gosto e do tato e outros tipos de sentidos sa-o muito menos impor
tantes simbolicamente e são usadas para descrever áreas semânticas muito menores 
(Seeger 1974 ). 

O relacionamento entre as quatro faculdades mais simbolicamente elabora
das entre os Suyá está autorizado no Quadro 3. 

4 Os Suyá não gostavam de falar a "língua má" comigo. Uma das formas dessa língua 
envolve o uso do pronome possessivo. Em Suyá nunca se deve dizer "esta é a minha cu ia", e 
sim "esta é a nossa cuia''. Ambas as formas existem, mas em algumas circunstâncias a diferença 
é fundamental. 
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As faculdades no Quadro 3 estão inter-relacionadas. Nwna situação onde uma 
faculdade está muito enfatizada, as outras tendem a ser menos importantes ou en
fatizadas negativamente. Um bom exemplo disso é a cerimônia Suyá. A maioria das 
cerimônias ternúna com uma noitada de canto e dança, que começa ao entarde
cer e termina ao amanhecer logo antes da aurora. Durante a noite os homens andam 
pela aldeia cantando no escuro. Nfo se acendem grandes fogueiras e a posição da 
lua não é importante ao planejar-se a cerimônia. A visibilidade dos dançarinos não 
é importante. O que se valoriza acima de tudo é que um homem cante suficiente
mente alto para ser ouvido por suas irmãs e que os homens não parem de cantar 
durante a noite. As mulheres dão comida a vários parentes ao cair da tarde e funcio
nam como platéia. Elas não cantam e, usualmente, retiram-se para suas redes duran
te a noite. Em geral não dormem, mas ficam ouvindo o canto dos homens. Levan
tam-se com a estrela da manhã para tomar parte nas horas finais da cerimônia. No 
cerimonial Suyá, então, onde o canto é enfatizado, a visão não é importante e a 
platéia ouve ao invés de presenciar o espetáculo. 

QUADRO 3 

ASFACULDADESSUYÃ 

ANTI-SOCIAL/ SEMELHANTE AO ANIMAL 

Visão enfatizada 

Característica de feiticeiros e certos 
pássaros 

Órgão: olhos 

Ornamento: nenhum 

Odor enfatizado 

Característica de animais e coisas anti· 
sociais poderosas 

Órgão: nariz 

Ornamento: nenhum 

SOCIAL / SEMELHANTE AO HUMANO 

Enfatização da palavra e da canção 

Característica dos homens adultos 

Órgão: boca 

Ornamento.: homem adulto - disco labial 

Enfatização da audição e da moral 

Característica de adultos "bons" de ambos 
os sexos 

órgão: ouvidos 

Ornamentos: discos auriculares do homem 
e da mulher adultos 

Um exemplo onde tanto a visão quanto a fala não são enfatizados está na rela
ção de "vergonha" (whiasam) característica das relações de um homem com os pa
rentes de sua mulher , as suas relações rituais e, em grau menor , os mais velhos quan· 
do ele ainda nãc é completamente adulto. Os Suyá numa relação de "vergonha" não 
olham diretamente um para o outro. Em geral não'falam um com o outro e, supos
tamente, devem ouvir-se com a maior atenção. Os feiticeiros são um exemplo dos 
que enfatizam a visa-o acima de tudo : eles falam a "língua má", não "ouvem bem" 
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e têm wna visão extraordinária. O cheiro não entra no sistema da mesma forma, 
sendo muito mais wna característica de arúmais. A audição, a fala e a visão , porém, 
formam um sistema integrado de faculdades. 

Cada faculdade está associada com um órgão ou parte de um órgão. Cada uma 
também está associada con1 certos tipos de ser humano ou animal e con! certos ti
pos de comportamento. As duas faculdades consideradas sociais pelos Suyá são ela
boradas com ornamentos corporais. Os olhos não sa-o ornamentados, tatuados ou 
pintados especialmente. O nariz também não tem ornamento. 

Os discos labiais ou auriculares estao claramente associados com a importán
cia cultural atribuída à audição e à fala da maneira como sllo definidàs pelos Suyá . 
Isso se conclui a partir do que dizem os próprios Suyá. Eles afirmam que a orelha é 
furada para que as pesso~s possam " 'ouvir-compreender-saber". Dizem que o disco 
labial é simbólico de, ou associado com, agressividade e belicosidade , que sa-o corre
lacionadas com a auto-afirmação masculina, a oratória e a cançãó. A cor dos artefa
tos também é importante . O disco labial é vermelho em cima e no lábio. O vermelho 
é a cor associada com o calor e a belicosidade. O desenho circular no lado inferior 
representa a constelaçKo a que chamamos Pléiades. Os Suyá dizem que a constelação 
no céu é o desenho do disco labial de um homen1 no céu. O disco auricular está pin
tado com barro branco. O branco é a cor associada com a frieza, com a passividade. 
Quando estão pintados separadamente como nas caçadas ou em ceri1nônias nas 
quais os homens se tomam "animais", os olhos e o nariz freqüen temente são pinta
dos de preto. O preto é a cor associada com atributos anti-sociais e com feiticeiros. 

Os ornamentos corporais Suyá são inseridos em ritos de passagen1 e consti
tuem marcas de status. Eles também assinalam a ênfase social de certas faculdades 
nas fases particulares do ciclo vital. As orelhas de ambos os sexos sã'o perfuradas ao 
primeiro sinal de atividade sexual; o lábio dos homens é perfurado quando eles es
tão grandes (depois dos 15 e antes dos 20 anos) , quando atingem uma idade em que 
podem ser considerados homens completamente adultos. Não se espera que as crian
ças "ouçam-compreendam-falem" ou se comportem be1n. Os Suyá são muito tole
rantes com as suas crianças. Contudo, na época da puberdade espera-se que as crian
ças saibam ouvir as instruções e as exortações dos seus pais e chefes. Aproximada
mente nessa idade, os Suyá são considerados ani mbai kidi se não observam as nor
mas com relação à atividade sexual, à distribuição de comida e propriedade e ãs res
trições de alimentação e de atividade. Quando os meninos crescem, os lábios sao 
perfurados e eles ingressam na caSa dos homens. Enquanto vivem na casa dos ho
mens, isto é, antes de se tomarem pais e de fixarem residéncia uxorilocal com as 
suas mulheres, espera-se que os jovens cantem constan ten1en te e dediquem suas 
energias à fabricação de discos labiais cada vez maiores para si. O uso dos ornamen
tos corporais é wna distribuição importante para grupos de sexo e de idade. Não se 
espera que as crianças se comportem moralmente, ao contrário do que acontece 
com homens e mulheres adultos. Suas orelhas são perfuradas para que atinjam um 
comportamento correto. Somente os homens adultos podem empregar a ·'língua da 
praça'', cantar akia e ter comportamento agressivo; seus lábios são perfurados para 
que tenham esse comportamento. 
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A boca e a orelha são os órgãos mais importantes para o homem Suyá. A audi
ção e a fala são as faculdades sociais mais importantes. O disco auricular e labial é 
o artefato corporal mais importante. ~ a representação físi.ca de uma elaboraçao 
conceptual. Através da perfuração da boca e do lobo da orelha e da inserção de 
discos pintados, o corpo torna-se socializado. Os discos auriculares e labiais estão 
relacionados com conceitos fundamentais da pessoa, da moral e do simbolismo das 
partes corporais. 

S. UMA PERSPECTIV A COMPARATIVA: OS JÊ SETENTRIONAIS 

Quando nos voltamos para as tribos Jê setentrionais - os Timbira orientais, 
os Apinayé e os Kayapó do Norte - percebemos uma variação considerável dos or
namentos corporais que foram descritos acima e· esta-o sumariados no Quadro 4. 

Os Jê setentrionais são suficientemente semelhantes do ponto de vista cultu
ral de tal forma que as diferenças dos ornamentos corporais parecem indicar dife
renças na ênfase de faculdades e de órgã'os nos quatro grupos5 . Os Krahó, que cons
tituem um grupo dos Timbira orientais, entre os quais somente os homens usam 
discos auriculares, não dão tanta ênfase ao desempenho oral. A oratória não parece 
ser ta-o altamente elaborada (Maria Manuela Carneiro da Cunha, con1unicação pes
soal). Os Apinayé têm uma configuração de idéias sobre ouvir-compreender-saber e 
moral que se assemelha àquela que descrevi para os Suyá. Mas os homens não usam 
discos labiais, a perfuração do lábio inferior é mantida pequena e parecem dar 
menos ênfase ao desempenho oral e à oratória (Roberto Da Matta, con1unicação 
pessoal). 

Os Kayapó setentrionais s:to considerados o grupo lingüístico mais próximo 
ao Suyá. Como os Suyá, eles usam discos labiais, mas sem desenho na parte inferior. 
Não usam discos auriculares, mas têm um grande furo nos lobos das orelhas, nos 
quais penduram um colar preferencialmente de contas brancas ou azuis. Os homen 1., 
adultos usam estojos penianos. O enigma é saber por que os Kayapó deixam os ori · 
fícios das orelhas vazios e usam estojos peníanos. De acordo con1 Terence Turn l.! r 
(1971), os Kayapó furam a orelha das crianças imediata1nente depois do nascimen
to e inserem tocos vermelhos no lobo da orelha para aumentar o orifício. Ao mes
mo tempo, perfuram os lábios inferiores das crianças de sexo masculino, mas não 
aumentam o orifício. Quando a criança cresce, o orifício do lobo da orelha é deixa
do vazio e o orifício labial é aumenta do. Mais ou menos na puberdade os jovens 
recebem o estojo peniano. Turner afirma que o estojo restringe ao invés de enfati
zar a sexualidade masculina (Turner, comunicação pessoal). Como os Kayapó tém 
idéias sobre a audição e a moral relacionadas com aquelas dos Suyá, o aumento dos 
lobos das orelhas das crianças poderia indicar uma énfase na audição social das 

5 Para essa comparação, minhas fontes são Nimuendaju ( 1939, 1946) nos Apinayé e Tim· 
bira (Ramkokamekra) e T. Turner (1966, 1971) nos Kayapó setentrionais. Outros pesqL1isado
res ajudaram-me nessa pesquisa com certos aspectos das sociedades cm que rcaLizaram pesqui
sas de campo. 
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QUADRO 4 

ORNAMENTOS CORPORAIS ENTRE OS JÊ SETENTRIONAIS 

ORNAMENTOS ORNAMENTOS ORNAMENTOS ESTOJO 
TRIBOS AURICULARES AURICULARES LABIAIS PENIANO 

MASCULINOS FEMININOS MASCULINOS 

Tim bira orientais Presente , disco grande. Ausente Ausente Ausente 
(Ramk.okamek.ra , A orelha é perfurada 
Nimuendaju 1946) quando o menino 

tem 10-15 anos. 

Apinayé ·Presente, disco grande. Presente, disco grande. Presente. Orifício no Ausente 
Orelha perfurada no Orelha perfurada na lábio para penas. 
primeiro estágio da mesma idade que os Perfuração na mesma 
iniciação. Na idade meninos. Não há idade de que as orelhas. 
de 5-1.5 (?). iniciação. Orifício mantido pequeno. 

Suyá Presente , disco grande. Presente, disco grande. Presente, disco grande. Ausente 
Perfuração quando existe Orelhas perfuradas mais Perfutação imediatamente 
matutidade sexual. ou menos na mesma antes da entrada na casa 

idade que os meninos, dos homens, 16-18 anos. 
na maturidade sexual. 

Kayapó setentrionais Presente. Pequenos Mesmo que para os Presente. Disco labial Presente. Estojo 
brincos de contas nos homens. grande. Lábio atravessado peniano dado 
lobos. A orelha das no nascimento, para os meninos 
crianças é perfurada no aumentado somente no início da 
nascimento e o lobo é quando eles estfo puberdade. 
esticado. Os adultos usam morando na casa dos 
somente um colar de homens. 
contas pendurado no 
orifício grande no lobo 
da orelha. 



crianças. Fn tre os Kayapó, o disco labial é inserido e alargado mais ou menos na 
mesma idade que o lábio é perfurado entre os Suyá. A puberdade está n1arcada nos 
merunos Kayapó pela entrega do estojo peniano. Fntre os Suyá, o pênis não é um 
objeto de controle social direto. As orelhas dos Suyá são perfuradas mais ou menos 
na 111esma idade em que os merunos Kayapó recebem seus estojos penianos. Sugiro 
que , entre os Suyá, o controle da sexualidade seja feito pela perfuração da orelha 
e pela ênfase de cor.junto de valores expressado pelo termo afii mbai mbechi - "ou
vir, compreender e agir" moralmente. Os Suyá dizem que a relaça-o sexual é má para a 
audição dos jovens. Uma forma de ser afli mbai kidi e de se tornar um feiticeiro é pela 
falha em observar as várias restrições nas relações sexuais. Os Kayapó setentrionais 
acentuam esse mesmo controle social sobre os jovens corr1 a entrega dos estojos pe
ruanos e enfatizam menos simbolicamente a orelha como fonte de ensinamentos 
morais. Ambas as tribos atribuem grande importância à oratória e ao canto e os ho
mens de ambas as tribos usam discos labiais. Entre os Kayapó, o controle social 
parece ser simbolizado pelo controle da sexualidade, ao invés de pela ênfase na mo· 
ral em geral. 

Torna-se tenta dor ver esses fatos refle tidos na incidência do f accionalismo e 
da fissão tribal encontrada entre os Jê setentrionais. Aqueles grupos que têm discos 
auriculares grandes são caracterizados por uma fissa-o tribal menor do que os Kaya
pó setentrionais. Seria fácil dizer que os Kayapó enfatizam a oratória e a agressao 
mas não "ouvem" ou "entendem". O mecanismo do faccionalismo Kayapó é , po
rém, bastante complexo e não e minha intenção examiná-lo aqui. 

Aprofundando o nosso estudo e chegando até os Jê centrais, van1os encon 
trar os meninos Xavante recebendo estojos peruanos no início da puberdade. Da 
mesma fonna que entre os Kayapó, os estojos sao um mecanismo de controle. "O 
estojo ... indica potência sexual e ao mesmo tempo o controle social ao qual estao 
sub1netidos os perigosos poderes sexuais" (Maybury-Lewis 1967: 107). Os homens 
Xavante têm as orelhas perfuradas no segundo estágio da iniciação, aproximada
mente na época em que os Suyá e os Kayapó co1neçam a usar seus discos labiais. Os 
Xavante não correspondem perfeitatnente ao meu esquema, pois dão grande ênfase 
à oratória e ná'o usam discos labiais. O significado simbólico e a forma do toco da 
oreU1a, contudo, é diferente daqueles encontrados nos Jê setentrionais. O simbolis
mo em tomo da audição e da orelha também pode ser diferente. Os tocos na orelha 
dos Xavante são pedaços finos de madeira e tém um simbolismo mais ativo do que 
os discos auriculares dos Suyá. Sin1bolizam explicitamente o falo (Maybury-Lewis 
1967: 63). A sua forma e o seu significado são diferentes dos discos auriculares dos 
Jê setentrionais. Como os Kayapó que não usam discos auriculares, as aldeias Xa
vante são caracterizadas pelo faccionalismo e pela fissao. 

Para terminar, devo mencionar os Erigpaktsa, que estao situados dentro da fa
mília lingüística dos Macro-Jê. Os homens dessa tribo usam discos auriculares imen
sos e :ienhum ornamento labial. A fala não é tão elaborada e a sua música é ~xclusi
vamente instrumental e não vocal (Robert Hah.'1, comunicação pessoal). 

Para os Jê setentrionais e alguns outros grupos, existem indícios que sugerem 
que o aspecto do ornamento corporal, a alteração de um órgão num grupo e a sua 

54 



falta de elaboração em outro possam não ser aleatórios. Ela pode ser o resultado de 
ênfase cultural diferente na faculdade em questão. 

6. CONCLUSÃO 

No meu esforço pa.ra descobrir o significado dos discos labiais e auriculares 
entre os Suyá, usei as categorias Suyá de percepção e expressão e comportamento 
moral como base para a análise. Uni quatro faculdades num sistema de símbolos 
inter-relacionados. Corroborei minha análise dos Suyá examinando sumariamente 
certas tribos afins e encontrando certa confirmação para a interpretação dos meus 
próprios dados. Um problema, porém, continua. Por que são os ornamentos corpo
rais tão difundidos e tão variáveis na América do Sul e no mundo todo? 

No seu trabalho sobre "técnicas do corpo", Mauss (1950 : 372) observa que o 
corpo é o objeto-técnico inicial e mais natural do ser humano. No corpo existe a 
COQjunção dos atributos biológicos, psicológicos e sociais. Alguns autores recentes 
tendem a concordar que deve ser dada ao corpo e às suas substâncias muita impor
tância como referentes simbólicos. Victor Turner insiste nwna multivocalidade de 
referentes para cada complexo ou símbolo dominante. Nos vários significados va
mos encontrar tanto sigrúficados sociais como significados psicológicos. De acordo 
com Victor Turner (1967 : 28), todos os símbolos rituais importantes têm 2 pólos : 

Num dos pólos encontramos um núcleo de significara que se refere aos 
componentes de ordem moral e social na sociedade dos Ndembu, a princí
pios de organização social e a tipos de agrupamento e normas de valores 
inerentes a estruturas de relação. No outro pólo, as significara são usual
mente processos e fenômenos naturais e fisiológicos. 

Victor Turner (1967 : 49-50) também registrou um aspecto dos símbolos ri
tuais dos Ndembu que pode ser aplicado diretamente na núnha análise dos arte
f atos corpqrais dos Suyá. 

Um aspecto do processo de simbolização ritual entre os Ndembu é, 
por conseguinte, tomar visíveis, audíveis e tangíveis crenças, idéias , valo
res , sentimentos e disposições psicológicas que não podem ser percebidos 
diretamente . 

' 

Os ornamentos corporais, acima de tudo, tomam os conceitos intangíveis, 
tangíveis e visíveis. Os discos auriculares e os discos labiais dos Suyá são símbolos 
com uma variedade de referentes que ·unem os pólos dos fenômenos naturais (os 
órgãos e os sentidos) com os componentes da ordem social e moral. Podemos di
zer que os Suyá.intemalizam os seus valores literalmente " corporificando-os" atra
vés das manifestações simbólicas que são os seus artefatos corporais. 

Terence Turner (1971: 103) chega a uma conclusã"o semelhante para os Kaya
pó setentrionais : 

Os ornamentos labiais e auriculares, o estojo peniano, o estilo do cabe
lo, fitas de algodão à volta dos braços e das pernas e pintura corporal for-
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mam uma linguagem simbólica que expre~ wna grande quantidade de in
formação sobre o status social, a idade e o sexo. Na f wição de ling ,iagem, 
porém, es.u expres.üo faz muito mais que simplesmente comwiicar essa in
formação de wn indivíduo para o outro: num nível mais profwido, ela es
tabelece um canal de comunicação dentro do indivíduo entre os aspectos 
biológicos e sociais da sua personalidade. 

Viajando além do Brasil central, vamos encontrar, no mwido inteiro, partes 
do corpo ornamentadas de formas muito variáveis. Os ornamentos auriculares de 
todos os tipos sfo muito difwididos. Discos labiais e placas são menos encontra.dos, 
mas outras formas de ornamentação oral como a tatuagem e a pintura são mais co
muns. Os olhos freqüentemente são elaborados com pinturas, as sobrancelhas es
curecidas ou outras modalidades. Outras partes do corpo podem ser tatuadas, per
furadas ou alteradas de forma variável. Quando ornamentos desse tipo são analisa
dos em termos de simbolismo dos órgãos, das faculdades e dos ornamentos em con
jwito, aparecem campos .muito atraentes para a pesquisa. Esse trabalho ainda não 
foi feito; são raros os relatos dos significados dos ornamentos corporais6

. Posso ape
nas especular algumas possibilidades. 

A alteração do lábio pode freqüentemente estar relacionada com a importân
cia da fala. Pelo menos numa sociedade africana, os Fali, onde as mulheres usam or
namentos labiais, os discos labiais estão associados com a palavra. As mulheres ensi· 
nam a suas filhas saberes transmitidos a uma mulher ancestral por um sapo. De 
acordo com Lebeuf (1953: 1326), a força dos seus ensinamentos está relacionada 
com a presença de ornamentos labiais q: 1e toma as mulheres semelhantes aos sapos. 

O significado das decorações das orelhas parece ser também muito difundido. 
Podem estar associadas com o conhecimento ou com a adesão a códigos sociais. A 
elaboração ornamental da orelha pode simbolii.ar uma énfase nos aspectos sociais 
da pessoa da máscara ou da figura. 

Entre os Suyá, a vísão é antitética à audição e ã moral. Poderia existir algum 
tipo de oposição entre visão e virtude social? No Ocidente existe uma tradição de 
que um indivíduo , para se tornar realmente alguém que conhece as coisas, deve ser 
cego. O profeta Tirésias, Édipo, a tradição de Homero cego (seja verdadeira ou não), 
e a figura da justiça com os olhos vendados são somente alguns exemplos onde o 
verdadeiro vidente deve ser alguém que fisicamente não pode ver. Acrescenta-se a 
isso a crença bastante difundida no " mau-olhado" . Diz-se que indivíduos de má ín
dole não têm "olhar firn1e" e as pessoas geralmente desviam o olhar quando esta-o 
mentindo 7. Os olhos podem trazer inf ormaçoes à mente que não sejam classificá-

6 Ucko (1969) comenta sobre isso com relação aos estojos penianos. Em minhas próprias 
pesquisas sobre ornamentos labiais e auriculares encontrei o fato de que o significado é raramen
te mencionado. Quando menção existe, ela é usualmente dada como "em função da beleza" ou 
"por razões cosméticas". Os Suyá também acreditam que os discos labiais e auriculares são 
"bons" e ".bonitos" (mbechí). Mas isso nada revela sobre o significado cultural do artcfato ou a 
alteração do corpo. Le beuf (1953) é uma das raríssimas exceções. 

7 A dilatação e contração involuntárias da pupila podem ser um~ característica fisiológica 
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veis dentro das categonas estábelecidas da cultura.~ o fato de ver wn fantasma (wn 
"morto" que é "vivo") que produz medo. e o fato de ver o impouível realizado 
nwn "milagre" que produz a conversão nos presentes, enquanto aqueles que ouvem 
falar do fato freqüentemente nele não acreditam. 

Algwnas sugestões interessantes sobre a audição e a visão na cultural ocidental 
aparecem em Chamberlain (1905). Escrevendo sobre "a audição em culturas primi
tivas e audição de palavras", Chamberlain ( 1905: 125) descreve definições de "audi
ção" nwn conjunto de sociedades que inclui a sociedade européia. 

Nas várias línguas do grupo indo-europeu, aparece freqüentemente uma 
correlação entre a "audição" e a "moral e a bondade e a tratabilidade 
etc.". No latim obedire e obedientia, de onde emanam o português obedecer 
e obediência e os seus derivados nas línguas românicas, está oontida a id~ia 
de "submissão" e de "dever" relacionada com a "audição e o ouvido"8• 

A ênfase relativa na audição e visão na cultura ocidental mudou no pas.udo 
histórico. Alguns aspectos dessa mudança foram descritos por Ong ( 196 7) e McLuhan 
(1962). 

Culturas diferentes enfatizam e definem os significados de órgãos e faculdades 
de fonnas diferentes. Como sugeri sumariamente, no Ocidente a audição, a fala e 
a visão se parecem de algwna forma com as idéias dos Suyá. Alguns aspectos do sim
bolismo corporal podem ser muito difundidos. Todavia, a tendéncia é haver diferen
ças nesse nível de comparação. Entre os Suyá, por exemplo, nem a boca nem a ore
lha é uma zona erógena; os Suyá não beijam. O uso e o simbolismo da roupa consti
tuem um assunto vasto no Brasil. Este apanhado swnário deveria, no entanto, ser 
suficiente para mostrar que os adornos corporais e o simbolismo corporal não são 
aleatórios nem dissociados. Em qualquer sociedade, certas faculdades esta'o simboli
camente enfatizadas e relacionadas com outras faculdades. O exame do simbolismo 
dos órgãos corporais, das faculdades e da sua ornamentação considerados em con· 
junto como wn sistema simbólico deve produzir a compreensao de valores impor
tantes, o que pode ajudar a definir sistemas simbólicos culturais importantes. Tal 
exame poderá permitir-nos explicar o que Leach (1958) deixou de lado como apa
rentemente "irrelevante e irrespondível". 

que está na origem de vários atributos anti-sociais ao olho, seja no desenvolvimento desses atri
butos, seja para ref orçá-:los. 

8 Se Chamberlain está certo, será interessante rever a história dos brincos nas sociedades 
ocidentais. Se orelha e obediência estão relacionadas em nossa cultura, então o costume femini
no de usar brincos pode estar historicamente ligado a uma representação simbólica da ênfase 
cultural da submissão e obediência das mulheres. O brinco pode ser uma manifestação visível 
do conceito de ouvir e obedecer. O uso de brincos por marinheiros poderia também ser incluí
do nesse padrão. 
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APRESENTAÇÃO 

Logo que comecei a pesquisar o status dos velhos nas !Vciedades das terras 
baixas da América do Sul, surpreendi·me com o pouco que sabíamos, ou com o pou
co que tivéramos a preocupação de publicar sobre esse assunto. Sem dúvida existem 
inúmeras razões para isso, entre as quais a alta taxa de mortalidade dos velhos de
pois do contato com a sociedade nacional e, portanto, a ausência de velhos nas 
sociedades que os antropólogos estudam, a tendência das peswas idosas de conti· 
nuarem trabalhando até a morte, sem um período longo de ociosidade ou enfermi
dade evidente, e seu hábito de ficar mais tempo em casa e menos tempo em públi· 
co, onde o antropólogo teria possibilidade de vê-los. Os velhos também podem 
ser um ponto obscuro em nossas análises: treinados para procurar os estratagemas 
dos poderosos, forçados por sua vitalidade e importância a observar a iniciação dos 
jovens, encorajados pela ambivalência de nossa sociedade a respeito da educação das 
crianças a estudar a socialização das crianças, a posição dos velhos não pareceu im
portante. Ao menos até recentemente, quando se tomou um problema em nossa 
sociedade. 

Em todas as sociedades, os seres humanos nascem, reproduzem-se, envelhe
cem, adoecem e tornam-se dependentes. Trata-se de algumas das características - . . 
biológicas universais do animal humano. Mas a forma como as diversas sociedades 
percebem esses acontecimentos biológicos e os integram em sua construção da vida 
social está longe de ser universal Muitas sociedades fixam arbitrariamente o mo
mento em que uma pessoa se torna "velha", independentemente do processo bioló· 
gico de enyelhecimento, que varia de pessoa para pessoa. Um exemplo disso é a apo
sentadoria depois de 30 anos de serviço. Nossa sociedade espera certo tipo de com
portamento de pessoas definidas como "aposentadas" ou "velhas': Em algumas so
ciedades, as pessoas definidas como velhas s4o altamente respeitadas e poderosas, 
em outras praticamente não têm .·rxier, praticamente são abandonadas. Fi(·1ei 
surpreso, e favoravelmente impressionado, com as caractc 'sticas incomuns do que 
os Suyá consideram co1r.o papéis adequados aos velhos, e isso levou·me a realizar 
v.m estudo comparativo dos velhos em outras sociedades indígenas das terras baixas 
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da América do Sul O resultado, um artigo intitulado · "Velhos Palhaços: o Papel 
Mediador da Classe de Idade dos Velhos Suyá ",foi apresentado no sunpósio que re
cebeu o título de "Idade e Geração: Relações Hierárquicas nas Terras Baixas da 
América do Sul", organizado por Joan Bamberger e realizado na reuni4o anual da 
American Anthropologícal Association em 1976 e reescrito especialmente para este 
livro. 

Além de tratar do tema dos velhos, o artigo apresenta um tipo de organização 
social encontrado em todas as partes do mundo: a criação de grupos a partir de cri
térios de idade e sexo. Em muitas sociedades, inclusive a nossa, grupos baseados em 
idade e sexo são, em muitos contextos, tão importantes quanto o parentesco. A 
maior parte das sociedades define certas atividades como adequadas a detenninada 
idade e sexo e inadequada a outros. As organizações de base etdria podem ser de 
inúmeros tipos, sendo geralmente chamadas classes de idade. A passagem de um 
status para outro é freqüentemente marcada por ritos de passagem (para uma exce
lente discussão destes, ver Gennep 19 78 ). 



1. INfRODUÇÃO 

CAPÍTULO 3 

OS VELHOS NAS SOCIEDADES 
TRIBAIS* 

Fiquei perplexo com os trejeitos desses velhos e velhas, que faziam coisas 
que outros nunca haviam feito. Os velhos, com suas vozes roucas, gritavam publica
mente pedindo comida. Um homem simulava re4ições sexuais na praça. Uma velha 
dirigia-se, pulando numa perna só, para um grupo de mulheres mais jovens, pergun
tando: "Vocês querem cheirar minha vagina? Vocês querem cheirar minha vagina?". 
Outr0 homem, segurando o pênis, entrava nas casas correndo atrás de mulheres que 
gritavam. Uma velha, de repente, saiu correndo e cutucou-lhe os órgãos genitais com 
urna vara; ele rolou no chão em pretensa agonia e as mulheres, gritando, cercaram
no, beliscando-0 e cutucando-0. Mais tarde, enquanto todos os homens cantavam, 
andando juntos para a frente e em círculo, um velho andava para trás e fora do rit
mo, gritando em falsete. Fingiu ficar tonto, caiu e rolou no ch.!o. Todos riram. Eu 
ri. Era incrivelmente engraçado. E~es velhos Suyá eram todos incrivelmente engra
çados. 

Inicialmente pensei que se tratava de wn traço individual de caráter: essas pes
soas mais velhas ou eram comediantes por natureza ou talvez um pouco loucas. 
Perguntei-me se o velho que andava para trás, gritando, estava criticando o canto 
dos jovens ou chamando atenção sobre si mesmo por razões específicas. Mas a ob
servação repetida de acontecimentos semelhantes e conversas com os Suyá revela
ram que, longe de ser um comportamento desviante, a palhaçada dos velhos era 
totalmente esperada, desejada e altamente apreciada. O humor mais criativo era re
compensado com gargalhadas hilariantes e seus espetáculos tenninavam com a comi
da que lhes era oferecida pela platéia. Antes de se zangarem com as paródias de seus 
momentos mais privados e mais espontâneos, os Suyá deleitam-se com i~o. Velho: 
palhaços sfo necessários para a realização satisfatória dos rituais. Sua presença tam
bém é bem-vinda no final da tarde e à noite, como objeto de galhofa e como intér-

• Tradução de Angela Loureiro. 
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prete de pantomimas. Nwna sociedade sem cinema ou teatro, eles sã'o o teatro; ~u 
palco é a praça empoeirada e sua platéia é bastante apreciativa. 

Uma das liç.ões mais importantes que os Suyá repetidamente me ensinaram 
foi que aquilo que com muita freqüência eu tomava como sentimentos ou compor· 
tamentos individuais era, na verdade, a expressão de sentimentos e comporta
mentos culturalmente definidos, adequados a determinada categoria de pessoas. 
Essa descoberta é fWldamental para a Antropologia em todas as suas formas, e foi 
especiahnente importante para compreender as atividades aparentemente exc.êntri
cas dos membros da classe de idade de pessoas vetru..s, os wikényi. 

Na literatura sobre as sociedades das terras baixas da América do Sul, quando 
há qualquer informação sobre os velhos, ela indica uma variação considerável em 
seu status. Mas em todas as minhas leituras, em nenhum lugar encontrei um relato 
de algo semelhante aos velhos Suyá. A partir do pouco que pude encontrar e de 
meu próprio trabalho de campo com os Suyá, discutirei o papel dos velhos e sugeri
rei algumas lúpóteses relacionadas com a variação de status dos velhos em diferentes 
sociedades. Espero que este começo modesto estimule mais reflexão, mais pesquisa 
e a coleta de mais dados sobre os velhos no futuro. 

2. VARIAÇÃO NO STATUS DOS VELHOS 

O status social dos velhos varia muito entre as sociedades das terras baixas da 
América do Sul. Em relação aos Guayaki (Metraux e Baldus 1945: 443) e aos Sirio
no (Holmberg 1948: 256-258), relata-se que os velhos e os doentes que não podiam 
seguir o grupo eram abandonados para morrer. Goldman, escrevendo sobre os 
Cubeo, diz que os velhos sã'o geralmente desprez.ados (Goldman 1963: 183-1-84 ). 
Não é isso que acontece em muitas tribos Jê, em que os velhos têm papéis específi
cos e onde geralmente sã'o estimados (Turner 1966: 333; Da Matta 1976: 203; 
Nimuendaju 1946: 132; Seeger 1974: 249 ss). Para os Siriono e os Guayaki, quando 
se trata de movimento forçado de um acampamento para outro, o abandono dos 
yelhos nfo é inexplicável. Mas por que a posição dos velhos é mais estimada e~tre os 
Jê setentrionais do que entre os sedentários Cubeo? 

Goldman dá-nos uma pista quando descreve os velhos como pessoas que estão 
"desligando-se" do sistema social Cubeo: 

Os velhos simplesmente afastam-se das coisas. Eles não sã'o alvo de ne
nhum respeito específico, nem têm motivo para causar medo enquanto 
futuros espíritos, pois os Cubeo só estão interessados em seus primeiros 
ancestrais e não no espúito dos mortos mais recentes (Goldman 1963: 
184). 

Os velhos Suyá não se afastam das coisas, não desaparecem calmamente. Na 
maioria ·das sociedades de língua Jê, isso também não acontece. Todos os Jê seten
trionais têm sistemas de classe de idade, em que as pessoas são agrupadas e classifi
cadas a partir de sua posição no ciclo ela vida. Os velhos t~m uma classe de idade 
própria e homens e mulheres atingem um status novo e importante quando ingres
sam na "classe de idade dos velhos". 
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As classes de idades entre os Jê setentrionais não estão baseadas em idade cal
culada em termos de anos como em nossa sociedade, em que menores sfo aqueles 
com menos de 18 anos e velhos aqueles que passaram o limite obrigatório de apo
sentadoria. Ao invés disso, as classes de idade equivalem aos estágios do ciclo vital 
do indivíduo em relação a sua vida familiar. São baseadas no tamanho de uma crian
ça, no status conjugal de um jovem e mais tarde no número de filhos que ele ou ela 
tem. As classes de idade são hierárquicas. Os membros das classes de pessoas mais 
idosas têm maior prestígio que os das mais jovens e geralmente merecem "respeito" 
dos membros das classes mais baixas sob a forma de deferência em relação aos seus 
desejos e um tipo de comportamento distante ou "vergonha" (piaam entre os 
Apinayé e Kayapó, whiasam entre os Suyá). Os wikényi Suyá são uma exceção geral 
a esse respeito, como mais adiante ficará mais claro. Entre todos os Jê. setentrionais, 
uma distinção importante é feita entre homens e mulheres solteiros e aqueles que 
têm filhos (gerar um filho é um pré-requisito para o casamento, na maioria desses 
grupos). Entre os adultos com filhos, outra distinção é feita entre homens com um 
único filho e homens com muitos filhos, que têm mais prestígio. Homens com netos 
(e portanto com filhos casados) têm o status de ancião. Participam ativamente do 
processo decisório e são valorizados pelo seu saber cerimonial. Embora esses anciãos 
formem um vago "conselho" entre os Apinayé (Nimuendaju 1939: 19) e grupos in
cipientes autodenominados entre os Kayapó (Turner 1966: 342), é entre os Suyá 

I • 
que o status dos velhos é maI.S elaborado, sendo que eles formam wna classe de 
idade separada e bastante distinta, com suas próprias cerimônias de iniciação, aces
sórios, tennos de parentesco cerimoniais e concomitantes mudanças no con1porta· 
~nto. Em alguns aspectos, a classe de idade dos velhos Suyá assemelha-se a alguns 
sistemas africanos de grupo de idade, em que os velhos transcendem o sistema de 
idade e tomam-se mediadores (Legesse 1973: 115; Dyson-Hudson 1963 : 362). 

Nas partes seguintes, examinarei algumas características da "classe de idade 
dos velhos" em sua relação com a cosmologia e com a organização social Suyá. 
Compararei então certas características dessa classe de idade com aquelas encon
tradas em outras sociedades, situadas dentro ou fora dos limites das terras baixas 
da América do Sul. Na parte final, levanto algumas hipóteses relativas ao status 
do velho nas sociedades das terras baixas da América do Sul. 

• 
3. W/KÉNYI: A CLASSE DE IDADE DOS VELHOS SUY Á 

O Quadro l apresenta um esboço esquemático das classes de idade Suyá para 
homens e mulheres. A coluna à esquerda dá a idade aproximada e o status determi
nantes, a segunda colwia apresenta os termos masculinos para os membros da clas
se de idade, a terceira apresenta os termos femininos e a quarta o tenno usado inde
pendentemente do sexo, quando tal termo existe. 

Para um homem, as classes de idade iniciais são marcadas por elaboradas ceri
mônias Je iniciação que enfatizam o romp~ento dos laços com a moradia natal e a 
transferência do menino, primeiro para a casa dos homens (corno sikendúyi) e 
posterionnente para a residência de sua esposa (como hen kra), onde vive com ela 
e com sua famClia depois de ter gerado um filho. Para as mulheres, ·existem menos 

63 



QUADRO 1: CLASSES DE IDADE SUY Á 

Idade/Status Masculino Feminino Indiferenciado 

Nascimento até andar tití tití tití 

Andar até primeiros ngãturéyi puréyi kra 
sinais de puberdade 

Começo da puberdade ngãtú hen sum hrü 
até entrar na casa (puberdade até 
dos homens (caso dos o primeiro filho) 
homens) 

Entrada na casa dos sikwendúy i 
homens até nascimento 
do primeiro filho 

De um filho a muitos hen kra hen kra hen kra 
filhos 

De muitos filhos a hen kwi ngédi hen kwi ngédi hen kwi ngédi 
muitos netos (hen tumu) (hen tumu) (hen tumu) 

De muitos netos até wikényi wikényi wikényi 
morrer 

classes de idade e menos elaboração cerimorúal. Depois da puberdade, a mulher 
continua a viver em sua casa materna. Depois de ter o primeiro filho , delimita sua 
própria área de domúr dentro da casa e seu marido vem morar com ela. Tornam-se 
wna unidade doméstica separada dentro da unidade maior que é composta pelos 
pais da mulher, por suas irmãs solteiras e casadas com seus maridos e filhos, e por 
seus irmãos não iniciados. A n!'o ser que algo incomum aconteça, o casal continua 
vivendo junto na mesma área doméstica (apesar de poderem mudar de aldeia de 
tempos em tempos) até a vellúce. Finalmente serão enterrados em covas separadas 
na casa em que viveram. 

Até terem seu primeiro filho, os nomes das classes de idade para homens e 
mulheres são diferentes. Suas vid~ são também bastante diferentes, no sentido em 
que os laços de wn menino e de um rapaz com a casa dos pais são enfraquecidos em 
favor de laços com a praça e com a casa da esposa. Os elos de uma menina e de uma 
moça com sua casa natal nfo sfo alterados. As mulheres casam-se mais jovens que 
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os homens e passam por menos classes de idade antes de se tomarem hen kra. De
pois de haverem tido um filho, entretanto, tanto o homem quanto a mulher são 
classificados da mesma forma, de acordo com o número de filhos que têm: hen kra 
significa "já com wn filho" , quando têm muitos filhos são hen tumu ("já velho ou 
maduro") ou hen kwi ngédi ("já·se tornou velho"), quando seus filhos se casam e 
têm muitos netos, tomam-se wikényi. As diferenças entre os membros das classes 
de idade hen kra e hen tumu são uma questão de grau. Os últimos têm uma partici
pação mais at iva na vida política. Mas não há rito de passagem pa,a marcar a mu~ 
dança de uma classe para outra ; e homens mais decididos agirão1 como hen tumu 
mais cedo do que os mais tímidos. Há, entretanto, uma separação nítida entre o 
hen tumu e o wikényi, marcada por um rito de passagem e por mudanças dramáti
cas de comportamento. 

4. A CERIMÓNIA DE INICIAÇÃO DOS WIKENYI 

Homens e mulheres que têm muitos netos são candidatos ao rito de passagem 
que antecede sua transformação em wikényi. No passado, quase todos os velhos 
Suyá se tornavam wikény i. Massacres realizados pelos inimigos e epidemias pós-con
tato reduziram drasticamente o número de ·pessoas com a idade necessária e não 
tem havido, nos últimos tempos, cerimônia de iniciação. Esboçarei brevemente duas 
partes da cerimônia de iniciação do wikényi tal cómo me descreveram. 

Durante uma das muitas êerimônias anuais, os holflens e as mulheres perten
centes à classe de idade dos wikényi agrupam-se na casa dos homens e decidem in

troduzir uma pessoa apta em seu grupo: No final da tarde, ·pintam-se e agrupam-se 
na casa dos homens e gritam: "Venha aqui! Venha aqui! Venha aqui! Vamos fazer 
palhaçadas por aí!" O iniciado vai para a casa dos homens e começa a brincar obs
cenamente com os outros wikényi, homens e mulheres. Todos riem com sua brinca
deira. Senta-se então c9m os outros e todos cantam. Enquanto todos os outros ho
mens adultos cantam uma canção em Wlíssono, típica do canto da.tarde em perío-• . 
dos cerimoniais, os novos wjkér,zyi juntam-se aos outros velhos nos gritos em falsete 
característicos dos membros dessa classe de idade. Trata-se de gritos curtos, ascen
dentes, em glissando e em falsete alto que repetem uma palavra: "kwü, kwü, kwü". 
Esse grito significa literalmente "quero (comida)! quero (comida)! quero (comi
da)!". No final da canção o velho recebe um colar de dentes de macaco e os filhos 
de sua irmã e seus netos levam comida para a casa dos homens. Todos os wikényi 
comem juntos, sendo que o novo iniciado recebe mais comida do que tem capacida
de de comer. Faz uma demonstração exagerada de que come muito e depois então 
de que está muito satisfeito. Recebe wn novo nome de um membro de sua classe de 
idade , que (num dos grupos Suyá) sempre tem o prefixo wikén-. Wikén, isolada
mente, significa " rir". Os velhos podem ser chamados Wiken-hrikti (wiken alto), 
Wiken-dalu (wiken rápiào) ou muitos outros nomes. O novo nome que recebe passa 
a ser usado praticamente por todos os membros da aldeia, ao invés daquele que 
tinha antes. Na primeira parte da cerimônia de iniciação, o novo wikényi é chamado 
à praça para juntar-se aos outros wikényi, canta com eles, come com eles e recebe 
uma nova identidade social. 
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A segwida parte da cerirnônia é realizada nio muito depois da primeira, sendo 
repetida de tempos em tempos. Presenciei sua realização. É chamada krãkà. Quando 
wn rapaz, normalmente um sikwenduyi, vai cantar um solo durante o dia inteiro 
no centro da praça, os velhos juntam-se e dizem "vamos krãkà" . Um dos wikényi, 
que é parente consangüíneo do cantor, oferece-se para acompanhar o rapaz enquan
to ele canta, dando o grito de wikényi. O wikényi é, normalmente, avô ou avó, pai 
ou mãe, ou tia paterna, reais ou classificatórios, e não deve ser wn doador de nome 
ou amigo fonnal do cantor. O rapaz é informado que o velho vai krãkà; faz e pinta 
wn novo ornamento corporal (um disco labial se o wikényi for um homem, discos 
de orelha se for mulher) e prepara os outros acessórios necessários. Leva tudo isso 
para o lugar de dormir do velho e pendura perto de sua rede. Dirigindo-se ao velho, 
o jovem diz: ''Filho, aqui estão seus ornamentos". O velho dirige-se ao jovem como 
"pai" pelo resto da cerimônia. Coloca o disco.labial e os outros acessórios e deixa a 
casa para seguir o rapaz pela praça da aldeia. Enquanto o rapaz canta em solo suas 
canções akia (para uma discussã'o desse tipo de música, ver o Capítulo 4 deste livro), 
o velho dá o grito especial em falsete característico do wikényi e pode de vez em 
quando cantar canções obscenas que divertem muito a platéia que escuta das casas 
e da casa dos homens. 

Existem muitas coisas sobre essa cerimônia de iniciação que merecem ser 
mencionadas por revelarem a natureza específica dos velhos na sociedade Suyá. A 
cerimônia realiza wn remanejamento fundamental das relações entre um velho ou 
wna velha e o resto da aldeia. O primeiro aspecto que convém notar é a ênfase na 
comida e no comer muito. Os velhos têm dificuldade em caçar e em contribuir para 
o abastecimento de comida, apesar de freqüentemente ainda trabalharem nas roças. 
Seus genros devem caçar para eles, mas encontra-se muitas vezes um sentimento de 
que os velhos são wn fardo. Uma das formas dos jovens brincarem com os wikényi 
é dizer: "Ei, velho, vocé é muito velho. Por que vocé não morre?" Então os dois 
riem. Nas cerimôruas Suyá os velhos são alimentados conto grupo, e a primeira par
te da cerimõnia de iniciação é a inclusão de um determinado velho no grupo de pes
soas que comem a comida especial. Essa refeição cerimonial é uma parte habitual 
das cerimônias Suyá e é freqüentemente repetida. A comida levada para a casa dos 
homens é chamada "a comida do wikényi'' ou "comida do berro" (referindo-se ao 
grito em falsete que eles dão enquanto os outros cantam). Os wikényi, portanto, re
ce~em comida em troca de seu grito por comida. Alimentá-los torna-se em parte 
responsabilidade de toda a aldeia. 

O segundo aspecto que cwnpre assfualar é a feitura e o uso de ornamentos 
corporais. No Capítulo 2, descrevi a importancia simbólica do disco labial como 
~ímbolo da agressividade masculina, do ser adulto, da habilidade vetbal. Nessa ceri
mõnia o velho está, em certo sentido, renunciando à agressividade e ã auto-afirma
ção. Ele passa do status de ''homem plenamente adulto" , que canta, discursa e é 
agressivo, para ''velho", que age de forma muito diferente. Ele ao mesmo tempo mu
da seu ornamento labial e muda seu estilo de cantar, assim como sua relação com 
o resto dos homens (recebe comida cerimonial, ao invés de fornecé-la). O disco la
bial que o wikényi que vi usava era bastante incomwn, e era considerado típico do 
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wikényi. Nlo tinha um desenho circular na parte de baixo. Já que, como um Suyá 
me disse, o desenho circular preto que existe no disco labial de wn rapaz faz com 
que ele se "envergonhe" de ficar na casa de sua mie, a falta de tal desenho é impor
tante. ~ mais uma forma de marcar a diferença entre wn homem adulto, identifica
do mais com a praça do que com as casas residenciais, e os velhos, que são acima 
de tudo identificados com as casas em que se casaram. 

O terceiro aspecto que temos de assinalar é a inversão dos termos de parentes
co usados pelo rapaz em relação ao velho e vice-versa. Quando um rapaz chama um 
velho de "meu filho" e é chamado "meu pai" em resposta, isso é tio engraçado (o 
humor Suyá freqüentemente joga com opostos) quanto, em certo sentido, bastante 
preciso. Normalmente é o pai de wn homem que faz seus ornamentos de dança. 
O rapaz fez o disco labial e os outros ornamentos do velho. Também houve wna in
versa-o de dependência em outros sentidos, pois o wikényi também é alimentado 
pelos homens mais jovens. A dependência do velho para com os mais jovens poderia 
ser expressa de muitas formas. ~ coerente com a ênfase dada pelos Suyá ao oorpo 
que essa dependência está expressa na mudança dos ornamentos corporais e de 
quem os faz, assim como do estilo de cantar. 

Finalmente, em todo rito de passagem antes de o homem se tomar um 
wikényi, wn não-parente desempenha Um papel muito importante, fazendo a me
diação entre o iniciado e seus parentes. Assim, é o doador de nome de wn homem 
que dança com ele quando é menino; é o amigo formal de wn homem que decide 
quando ele deve ser iniciado; a coletividade de hómens adultos é igualmente impor
tante em diversas cerimônias. Mas na segunda parte da iniciação do wikényi a figura 
importante é, por definição, um parente consangüíneo. lsw tambmi representa um 
remanejarnento das relações do homem adulto: se suas relações eram baseadas em 
relações cerimoniais, agora são baseadas em parentesco. O que faz parte da renún
cia geral ao papel de homem adulto na praça e nos assuntos cerimoniais. 

S. O COMPORTAMENTO DO WIKENYI 

Espera-se que os wikényi, como grupo, tenham determinado comportamento, 
bastante oposto àquele que o Suyá normal, moralmente correto, deve ter. Talvez 
a melhor maneira de demonstrar as diferenças entre os wikényi e o resto dos Suyá 
seja comparar o comportamento que deles se espera com o esperado dos rapazes 
recentemente iniciados. Em muitos aspectos, os jovens iniciados, que têm de 15 a 
20 anos, são considerados como expresd'o da idéia de masculinidade. Sfo apresen
tados como exemplo do que geralmente se espera de todos os homens adultos não 
estigmatizados como moralmente ruins (aíii mbai kidi, expressão analisada no Capí· 
tulo 2), ou como feiticeiros. O contraste esboçado no Quadro 2 entre o wikényi e o 
sikwenduyi é, °' realidade, um contraste entre o resto dos Suyá acima da idade 
do ngãtu (ou hen sum hrü, no caso de mulheres). 

O comportamento rabelaisiano do wikényi contrasta dramática e humoristi
camente com o comportamento controlado dos iniciados recentes. Como grupo, os 
wikényi fazem coisas que nin~ mais na sociedade Suyá pode fazer sem conside
rável censura (algumas foram apresentadas no começo deste artigo). O humor 
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QUADRO 2: COMPORTAMENTO NORMATIVO DE INICIADOS E VELHOS 

Assunto 

Residência 

Atividades de 
subsistência 

Sexo 

Sikwenduyi (iniciados) 

Vivem na casa dos homens, 
raramente visitam as casas 
residenciais, têm pouco contato 
com os futuros parentes por 
afinidade. 

Não plantam roças, mas caçam 
e pescam coletivamente para as 
cerirnônias. 

Têm "vergonha" a respeito de 
relações sexuais; esperam-se 
privacidade e reticência em 
relaçfo a seus casos. Têm também 
muitos casos sexuais, e sã'o 
considerados pelas mulheres 
altamente desejáveis. 

Wikényi (velhos) 

Ficam a maior parte do tempo 
em suas casas residenciais (casa 
da esposa), ficam menos tempo 
na praça que os homens adultos. 

Praticamente param de caçar e de 
pescar, podem continuar a trabalhar 
nas roças. 

"Falta de vergonha" em relação ao 
sexo é característica; a obscenidade 
e o humor são obrigat6rios. 
Freqüenternente se diz que não são 
mais viris. 

~~~~~~+-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

Comida 

Cheiro 

Atividades 
grupais 

Música 

Cerirnônia de 
iniciação 
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Devem observar muita restrições 
alimentares. 

Considerados "sem cheiro" ou de 
"cheiro bom", em razão da 
suposta falta de contato sexual 
com as mulheres e do uso 
freqüente de pintura corporal 

Atividade coletiva e força são 
esperadas. Canto, caça, corridas 
de tora etc. Espera-se que fiquem 
na casa dos homens cantando e 
fazendo discos labiais. 

Cantam muitas akia (canções 
individuais) e devem ficar muito 
tempo cantando canções coleth•as. 

Acess6rios feitos pelo pai. 

Ênfase nas relações de nome· 
e nas relações rituais de diversos 
tipos. 
O disco labial passa a ter desenho 
circular. 
Os ornamentos cerimoniais seguem 
rigidamente determinados padrões 
estabelecidos. 

Podem comer todos os tipos de 
comida, inclusive comidas evitadas 
por outros Suyá. 

Considerados "acre" tendo um 
cheiro característico do grupo. 

A fraqueza é considerada uma 
característica; raramente agem 
coletivamente. Atividade ritual não 
coletiva. Não cantam (s6 gritam), 
nem fazem seus próprios discos 
labiais. 

Param de cantar corno os adultos e 
cantam humoristicamente ou 
emitem um grito característico. 

Acess6rios feitos por jovens 
parentes consangüíneos. 
~nfase nas relações consangüíneas. 

O disco labial nio tem mais 
desenho circular. 
Ornamentação exagerada, estranha 
e na maior parte das vezes ridícula. 



wikényi tira proveito de temas importantes e provavelmente conflituados da socie· 
dade Suyá, temas com que eles - enquanto velhos - têm wna relação particular· 
mente ambígua. O mais importante é a comida. Um Suyá moralmente correto só 
pede comida a seus parentes próximos; um wikényi pede conúda a qualquer um. 
Uma pes.wa plenamente social dá comida de presente a quem lhe deu conúda; os 
wikényi são quase sempre incapazes de fazer isso. São dependentes das pessoas mais 
jovens em relação à comida. Seu humor gira em tomo de seu enorme apetite e da 
satisfação deste. O segundo tema geral é a sexualidade. As mulheres só se tornam 
wikényi depois da menopausa. Os homens velhos sfo, com freqüência, considerados 
como homens que não são mais viris. Ambos brincam publicamente corn temas se· 
xuais. Tanto a comida como o sexo são restritos e objeto de '\rergonha" para os ini· 
ciados; eles são o público e deliciam·se com os wikényi. Logo, o humor wikényi, 
como. o bom humor em todas as sociedades, utili2a coisas que são ambíguas ou que 
são tabu e brinca com isso de formas diferentes. O humor wikényi expressa concre· 
tamente muitas das ambigüidades e dificuldades da vida Suyá e especialmente da 
vida dos velhos. Como o bobo da corte, o wikényi tem nfo só um status bem espe
cífico em relação ao resto da aldeia, como muito valoriz.ado. São os bobos da corte 
numa sociedade sem corte: divertem toda a população Suyá e, para isso, goi.am de 
wna licença e de benefícios especiais. 

Os velhos são, de várias formas, marginais em relação ao resto ·da sociedade. 
Isso se expressa na ambigüidade de seu status, em seu cheiro e na comida que po
dem comer. A marginalidade pod~ ser perigosa ou socializada; os velhos podem agir 
como wikényi engraçados ou como feiticeiros. Tanto feiticeiros quanto wikényi re
cebem comida de não-parentes: o feiticeiro pede diretamente por conúda, que lhe 
é dada por medo de represália; o wikényi grita por comida, que lhe é dada em tro
ca de buf onaria humorística. 

e importante distinguir entre as pessoas velhas enquanto membros da classe 
de idade "palhaça" e as pessoas velhas enquanto indivíduos específicos em situa
ções sociais específicas. Nem todas as pessoas de wna classe de idade agem da mes
ma forma, apesar de poderem ser objeto de expectativas semelhantes. Nem todos os 
wikényi são iguais; existem diferenças individuais tanto social quanto psicologica
mente (em que pese a este último não ter sido investigado). Apesar de todos os ve· 
lhos serem potencl.almente feiticeiros em virtude da sua dependência e dos pedidos 
feitos aos outros, alguns velhos têm muitos parentes que atendem às suas necessi
dades; outros têm poucos ou nenhiirn. Alguns são considerados por grupos podero
sos como feiticeiros; outros não. Algu1nas pessoas realmente gostam do humor obs
ceno; outras são mais recatadas. Todos os wikényi brincam obscenamente e gritam 
em determinadas ocasiões. Para algwis deles essa atividade toma-se uma verdadeira 
profissão, enquanto para outros é wna atividade ocasional. A comida da casa dos 
homens reservada para os wikényi é mais importante para uns que para outros. 
Além dis.w, agir mais ou menos como o wikényi ideal é uma opção que os velhos 
podem fazer e que manipulam de acordo com sua posição social e com sua aptidão. 

Os Suyá classificam a maior parte .do mundo natural e humano a partir de 
três odQres, que poderiam ser traduzidos aproximadamente por "cheiro forte", 
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"acre" e "suave". Coisas de "clieiro forte" são caracteristicamente as coisas mais 
fortes e simbolicamente mais poderosas e perigosas na cosmologia Suyá: animais 
carnívoros, tlÚidos sexuais e mulheres. Coisas de "cheiro acre" são simbolicamente 
menos poderosas e são benéficas: animais acres podem ser na maior parte das vezes 
comidos, muitas plantas medicinais são acres e os elementos não sfo tio carregados 
simbolicamente. A categoria suave inclui animais e coisas que não sfo muito peri
gosas nem muito importantes em termos de cosmologia. Essas classificações por 
cheiro também se aplicam aos hwnanos. Crianças têm cheiro forte, tendo sido 
formadas de sêmen (ver Capítulo 6). Homens iniciados não têm clieiro; sfo a epíto
me dos seres humanos sociali7.3dos. Mulheres sexualmente ativas ~m "cheiro for
te" e são explicitamente e de várias formas comparadas com animais. Os wikényi 
de ambos os sexos têm cheiro acre e são assim marginais em relação ao homem e ã 
mulher adultos; sendo claramente separados do ·resto da sociedade tanto pela clas
sificação por cheiro como pelos seus outros atributos. 

Os Suyá têm um si~tema razoavelmente complexo de restrições dietétjcas. 
Estas são, em si mesmas, assunto para um artigo; discutirei apenas aquelaS relacio
nadas com os wikényi. Em geral, as crianças mo devem comer certas comidas por 
lhes serem prejudiciais (por exemplo, comer a carne do jabuti fará com que sejam 
corredores lentos). Adultos jovens mo devem comer outros tipos de comida por
que podem prejudicar suas crianças reais ou futuras (por exemplo, as mulheres não 
devem comer frutas geminadas ou feto de animais para evitar partos múltiplos). 
Os pais de uma criança pequena devem evitar comer grande número de coisas que 
podem prejudicar seus filhos. Mas os velhos podem comer quase tudo, inclusive 
coisas que prejudicam outros Suyá. Podem comer livremente por várias razões. Co
mer animais que fazem wna pessoa correr mais vagarosamente nfo pode prejudi
cá-los porque já correm devagar (ou não correm). Comer coisas que prejudicam a 
prole não importa, tanto porque não têm filhos pequenos quanto porque não se es
pera que tenham mais filhos. A maioria dos tabus que protegem crianças. jovens, 
homens e mulheres adultos dos efeitos perigosos e debilitadores do mundo animal 
é abandonada porque o wikényi não precisa mais desa proteção. Como disse um 
Suyá ao dar a cabeça de uma paca para wn wikényi comer: "É verdade que, quando 
você come a cabeça de uma paca, você fica com sarna no couro cabeludo. Mas, .. de 
qualquer forma, todos os vellios já têm sarna no couro cabeludo". 

Os velhos ficam com caças ou pedaços de carne indesejáveis e perigosos: o 
pênis do tapir, a cabeça de certos animais, fetos, frutas geminadas e espécie:; ani
mais que nfo são comidas de maneira a1gwna por outros Suyá. Esses animais slo 
mortos e levados para a aldeia a fim de que os wikényi os comam. Na casa onde 
vivi não morava nenhwn wikényi. Quando era levado para casa algo que s6 os 
wikényi podiam comer, seus membros freqüentemente convidavam um deles e 
observavam, com fascinado horror, como ele, com grandes demonstrações de pra
i.er, comia o "incomível". 

As restrições de comida dos Suyá garantem que os velhos nonnalmente te
nham algo para comer: algo que ninguém mais pode comer sem sérias conseqüên
cias. Isso ~gura sua sobrevivência de forma muito prática, além de expressar seu 
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status marginal. É uma relação que se reforça mutuamente: os wikényi não têm 
de se preocupar com o que comem porque deixaram de ser seres sociais ideais; a 
ingestão de comidas que, em outras circWlStâncias, são tabu, fortalece sua margi
nalidade. Os velhos nfo podem correr depressa ou caçar; a comida que comem 
fazem-nos ficar vagarosos e ineficientes. Por sua dieta são distinguidos como grupo 
menos plenamente social que tem atributos especiais. 

Os velhos Suyá são de fato marginais: não são mais fortes, tomam-se depen
dentes. Sua marginalidade também é simbólica. Além de seu hwnor, os wikényi 
muitas vezes sfo acusados de feitiçaria. São ocasionalmente amssinados pelos pa
rentes de uma pessoa que, segundo os parentes, foi morta por eles. Em conversa 
a respeito da história da vida de Suyá já falecidos, tomou-se claro que muitos dos 
homens mais fortes e agres.gvos eram acusados de se tomar feiticeiros na velhice. 
Similarmente, a maioria das velhas entre os Suyá eram consideradas feiticeiras. 
Inúmeras formas de comportamento que são tomadas como típicas dos velhos 
são também típicas dos feiticeiros: diz-se que os feiticeiros dormem muito durante 
o dia, assim como os velhos. Um sinal de que se é feiticeiro é pedir coisas (especial
mente comida) a pessoas a quem não se está relacionado, não retribuir e, recebendo 
wna negação, matar em represália. Eles são considerados sovinas, maliciosos e falam 
má1 das pessoas. A partir do momento em que os Suyá acham que todas as mortes 
são causadas por feiticeiros, a acusação de feitiçaria é um dos riscos que velhos e 
desviantes em geral correm. Mas não há indício de que muitos velhos tenham sido 
assa~inados como feiticeiros. A maior parte dos assassinatos de feiticeiros faz parte 
de manobras políticas, e adultos jovens são tão freqüentemente mortos quanto os 
velhos. Mas o paralelismo óbvio entre o comportamento dos feiticeiros e o compor
tamento observado dos velhos pode ser uma das características importantes que 
determina o papel público dos wikényi e que leva algumas pessoas a agirem mais 
como wikényi que outras. 

Um exemplo concreto pode ser esclarecedor. Em determinado momento, du
rante meu trabalho de campo, surgiu uma grande preocupação a respeito da pre
sença de feiticeiros na aldeia que poderiam causar a morte de wn membro de uma 
das facções políticas mais fortes. As mulheres dessa facção repetidamente afirma
vam que um velho wikényi que praticamente não tinha parentes vivos era o f eiti
ceiro mais perigoso. Além dos pedidos econômicos que fazia, de tempos em tempos 
tinha convulsões e parecia particula_rmente ameaçador. Achei que era bem possível 
que fosse morto dentro de no máximo seis meses. Mas, após uma doença, seu com
portamento mudou de maneira notável. Quando se recuperou, começou a agir, 
mais do que nunca, como palhaço. Muito mais do que antes, executava pantomimas 
obscenas ou simplesmente muito engraçadas na praça da aldeia; seguiu um rapaz 
em um krãkà; passou a permitir que fosse o alvo de muitas brincadeiras. Começou 
também a receber muita quantidade de comida dos homens durante as cerimônias 
e de certas famílias em outras ocasiões. A pós alguns meses, apesar de ainda se falar 
muito sobre feitiçaria, ele não era mais considerado como o principal candidato pe
las mulheres da facção mais forte. A diferença foi que ele começou a retribuir. Co
meçou a agir de acordo com a expectativa da aldeia a respeito dos velhos; fazia, 
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de seus pedidos e fraquezas, objeto de humor. Nesse caso, um homem que anterior
mente não fizera muita brincadeira era capaz de alterar bastante seu status agindo 
como o wikényi ideal. 

O ponto que devemos enfatizar é q~e todos os wikényi sfo importantes em 
cerimônias. Alguns passam, de certa for~, a ganhar a vida com seus trejeitos e 
outros só ocasionalmente fazem palhaçadas. As diferenças podem muitas vezes ter 
componentes sociais. 

Os velhos Suyá também são altamente respeitados pelo seu saber cerimonial. 
Como outras sociedades de língua Jê, os Suyá executam cerimônias bastante elabo
radas com intervalos razoavelmente grandes. Algumas podem ocorrer só wna vez 
em 10 anos ou mais. Uma consequência direta dessas cerimônias pouco freqüentes 
mas importantes é que muitos dos rapazes, e até mesmo a maior parte dos adultos, 
têm wn conhecimento incompfeto a respeito de _como executá-las. As pessoas velhas 
são necessárias para a execução correta e, em razão do seu· saber, adquirem prestí
gio. Esse respeito pelos velhos pode parecer contraditório com o humor com que 
os wikényi são tratados: os mesmos membros da comunidade que sfo respeitados 
também representam o divertimento e a comédia. Mas essas duas características não 
são incompatíveis para os Suyá. O atual especialista ritualístico procede cada vez 
mais como um wikényi (ele tem \J.m filho casado e dois netos), sem perder nem um 
pouco do prestígio que tem como aquele que sabe como executar a maior parte 
das cerim~nias importantes. 

Até agora falei a respeito de cQmo os Suyá vêem os wikényi. Falei muito pou
co a respeito de como os próprios velhos se sentem. Eles dizem que sfo tristes 
porque estão sempre se lembrando de parentes e amigos mortos. Em determinados 
dias estão muito quietos e recolhidos. Canções que são cantadas pelo resto da aldeia 
sempre fazem C?m que se lembrem das pessoas mortas que as cantavam. Durante 
esses períodos dê recolhimento, diz-se que estão querendo ir para a aldeia dos mor
tos, para onde foram todos os seus amigos e parentes. A tristeza não é contfuua e os 
wikényi também participam do f uxico e da vida dos vivos. Mas é importante men
cionar que, além de serem marginais em relação ao resto da sociedade Suyá, como já 
foi descrito, às vezes eles sentem-se marginais em relação a ela. 

Para resumir, os wikényi são velhos que, de várias maneiras, são intermediá
rios entre o ideal Suyá d.e homem adulto, o mundo menos social dos mortos e o 
reino animal. São pessoas marginais de quem se espera que façam coisas hilariantes 
e que não são censuradas por fazerem coisas que, tratando-se de outro Suyá, seriam 

' altamente criticadas. Têm _papéis importantes e claramente distintos na vida pública 
e cerimonial da aldeia. R~c.e bem sua comida nessas cerimônias e podem, a qualquer 
momento, comer a comida que o resto dos Suyá não come. O wikényi não "aban
dona" o sistema: nele desempenha um papel importante. A meu ver, isso está relacio
nado com a sua posição em relação a c.ertos processos f Wldamentais da vida social 
Suyá, abordados na seção seguinte. 

6. OS Wl KEN Yl E O CICLO DE DESENVOLVIMENTO DO GRUPO DOM~TICO 
Antes de os massacres e a doença terem matado muitos dos homens velhos e 

interrompido a iniciação dos rapazes na década de 1960, os Suyá eram uxorilo-
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cais: esperava-se que wn homem mudasse para a casa da esposa quando tivesse gerà
do um filho. O status de um rapaz na casa da família da esposa é muito baixo ( co
mo foi descrito com muita clarei.a em Maybury-Lewis 1967). Um rapaz fica a maior 
parte do tempo na praça e na casa dos homens e nfo na casa da esposa, que é domi
nada pelos pais dela. Essa posição inferior vai mudando com o tempo à medida que 
o homem gera mais filhos e consolida sua posição política. Quando tem muitos fi
lhos, seu sogro torna-se um wikényi e ele se torna wn homem plenamente adulto e 
politicamente ativo. Seus sogros acabam morrendo e o homem, que se incorporou 
pelo casamento, torna-se o chefe masculino de sua própria residencia. Embora o 
aumento de status seja gradual, wn ponto crítico é atingido quando suas filhas se 
casam e ele se torna sogro de alguns rapazes que se incorporaram pelo casamento, 
que devem mostrar grande respeito para com ele, abastecê-lo de comida, construir 
sua casa e fazer suas canoas. Ao invés de ser o "outro" que se incorporou pelo casa
mento, o novo avô torna-se aquele em torno de quem se une o grupo residencial. 

A nova posição de um homem com filhos casados liga~e ao final do conflito 
que gqvernqu sua vida adulta: o conflito entre as lealdades que deve à família de 
sua mulher (especialmente aos pais de sua mulher) e as que deve à sua residência 
natal. O velho torna-se completamente identificado com a residência de sua espo
sa. Isso ficou claro nas conversas dos Suyá sobre seus avós. Todos podiam descre
ver-me as residências natais de seus pais - onde haviam vivido antes de se casar -
mas diziam que seus avós "sempre" haviam pertencido à casa onde residiam como 
velhos (o que é impossível em virtude do sistema de casamento e residência). O que 
queriam dizer é que os velhos com netos se tornavam totalmente associados às resi
dências de suas esposas, ao menos na opinião de seus netos e da geração mais jovem. 

Os ritos de passagem entre os Suyá podem ser vistos como uma ritualização 
da passagem de wn homem de sua residência natal para a casa de seus af ms. Os 
wikényi completaram essa passagem; pertencem totalmente à residência de sua 
esposa. A totalidade de sua integraç-ão é revelada pelas diferenças já assinaladas en
tre a cerimônia de iniciação dos wikényi e as outras cerimônias de iniciação: falta 
um desenho em seu disco labial, ele pára de cantar e o parente consangüíneo tor
na-se importante como mediador. 

Os wikényi resolveram determinadas tensões que caracterii.am a experiência 
de um homem em outros estágios do ciclo vital. Tornaram-se completamente iden
tificados com a residência de sua esposa e passam a maior parte do tempo nessa ca
sa. Sua posição naquilo que Fortes {1958) chamou o ciclo de desenvolvimento do 
grupo doméstico e no sistema de classe de idade equivalente é em parte responsável 
pelas características específicas do papel do wikényi. 

As mulheres também têm um ciclo de desenvolvimento. Uma mulher é carac
terizada por sua sexualidade durante seus primeiros anos reprodutivos. Como um 
homem, ela começa com pouca autoridade doméstica e a aumenta à medida que 
sua mão envelhece e que tem mais filhos para criar e instruir. As mulheres também 
desempenham wn papel importante na política através de seus maridos e irmãos 
(ver Capítulo 5). Com o início da menopausa, seu status muda significativamente. 
Ela torna-se menos sexual e assim se marginaliza em relação ao status sexualmente 
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definido do sexo feminino. É mais ou menos nesse momento que se tornam wikényi 
As mulheres velhas normalmente não se tornam tão dependentes quanto os homem 
vellios. Estão intimamente envolvidas nas atividades domésticas de suas filhas e 
ainda podem executar muitas das tarefas em ritmo mais lento. Talvez em parte 
por essa razão as mulheres velhas sejam menos propensas que os homens wikényi, 
que sf'o mais dependentes, a se engajar em brincadeiras humorísticas. 

7. OS VELHOS EM OurRAS SOCIEDADES DE LÍNGUA Jt 
A posição mediadora dos velhos é descrita em muitas outras sociedades Jê. 

Em relação aos Kayapó setentrionais (especialmente os Gorotire ), Terence Turner 
escreve: 

Os mê be ngê-ê-tê sã'o os indivíduos de maior prestígio e autoridade na 
comunidade, depois dos chefes ... {Ele.s) têm o papel mais passivo de pa
cificadores e reconciliadores de disputas; supõe-se que estejam acima de 
envolvimento direto em conflitos faccionais ou pessoais. Personifi~ as 
tendências de fusão da sociedade... Supõe-se que encarnem, em maior 
grau que outras pessoas, os valores fundamentais da sociedade (T. Turner 
1966: 333). 

Isso também se aplica aos Xikrin, segundo Vidal {1971: 167). Entretanto, 
no caso dos Gorotire, os me be ngê-ê-tê tendiam a formar um grupo "tipo grupo de 
idade", tendo um lugar próprio para se sentar na casa dos homens e uma aliança 
menos rígida com os grupos de homens com que haviam sido associados quando 
mais jovens. Turner continua: 

É porque eles "superaram" as alianças separatistas e as clivagens estrutu
rais em que os homens mais jovens ainda estão absorvidos, tanto no nível 
doméstico quanto no nível do tchet (facção da casa dos homens), que se 
considera que os mé be ngê-1-tê estejam particularmente qualificados para 
articular os valores comuns da comunidade e para reconciliar disputas 
(Turner 1966: 343). 

No caso dos Xerente, Nimuendaju afinna que: 

O título de "velho" era conferido a todos os membros de uma associa
ção (grupo de ·idade) quando tivessem aproximadamente 45-50 anos de 
idade, a iniciativa sendo tomada por aqueles que já têm o título (Nimuen
daju 1942: 11). 

Os novos membros do grupo dos '~elhos" foram iniciados como grupo pelos 
"vellios" anteriormente iniciados. Receberam bastões feitos por esses velhos, colo
cados perto das toras arrumadas para uma corrida de tora. Isso eliminava os iniciados 
dos atletas ativos e O$ elevava ao status de "homens vellios" (Nimuendaju 1942: 
11 ). Os principais deveres dos h9mens velhos referiam-se à supervisão das cerimô
nias. 

Entre os Apinayé, o chefe era outrora ajudado por um conselho de ancifos, 
especiahnente na organização das cerimônias, mas esse grupo foi dizimado pela gri-
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pe espanhola de 1918 (Nimuendaju 1939: 19). Da Matta (1976) diz que os velhos 
são depositários de informação esotérica; no desenho Apinayé de wna aldeia, velhos 
e velhas sfo separados do resto dos homens e mulheres adultos, o que implica algum 
tipo de discriminação conceptual clara deles como grupo (Da Matta 1976: 66, fi
gura). 

Entre os Ramkokamekra (Timbira ocidentais), Nimuendaju descreve o que 
chama "sociedade masculina de palhaços" (Nimuendaju 1946: 95). Indivíduos são 
introduzidos nesse grupo mais de acordo com seu ''talento para a bufonaria" do 
que com seu grupo de nome, como no caso da maioria das outras sociedades mascu
linas. Os trejeitos descritos em várias partes do livro relativas à cerimônia são muito 
semelhantes aos que observei entre os Suyá. A sociedade de palhaços nf'o é, entre
tanto, wna classe de idade. Nem se espera que todos os velhos sejam palhaços. 

Entretanto, os velhos são "estimados" entre os Timbira (Nimuendaju 1946: 
132). Na idade de mais ou menos 50 anos, todos os membros de um grupo etário 
deixam de participar das atividades esportivas e entram para um conselho cujas prin
cipais responsabilidades se referem às atividades cerimoniais. Essa passagem é reali
zada em algwna cerimônia ·que não foi descrita. Nimuendaju também minala que 
"as mulheres velhas merecem tanto respeito quanto os homens velhos" (1946:133). 

Fica claro, então, que entre os Jê setentrionais e centrais os velhos constituem 
uma categoria separada e .sfo tratados com algum tipo de respeito. São também 
vistos como mediadores políticos de disputas e como depositários de informação 
esotérica. Em todas essas sociedades, a residência é uxorilocal, as aldeias são predo
núnantemente endogâmicas e o ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico é 
praticamente o mesmo. O que nf'o é certo é o grau em que esse respeito generali:za
do é acompanhado, nas sociedades nfo-Suyá, por um aumento das palhaçadas e 
brincadeiras por parte dos velhos. Os velhos nfo são bem descritos nas monografias 
existentes, mesmo no caso dos Jê. 

8. OS VEUIOS EM OurROS GRUPOS DAS TERRAS BAIXAS 
DA AMtRICA DO SUL 

Segwtdo Hamer (1972: 79), entre os Jivaro do Equador há uma matrilocali
dade temporária, seguida por residéncia de casamento uxorilocal (ou matrivicinal -
i~ significa que um homem começa a viver com sua esposa na casa dela e depo~ 
constrói uma casa próxima à de seu sogro). Nesse sentido, os homens são separados 
de seus irmãos e moram perto, mas nwna casa distinta, de seu sogro. Um poderoso 
homem Jivaro é chamado um untll , que significa "grande" e ''velho". Essa designa
ção pode ser obtida por homens mais jovens que sejam assassinos- especialmente 
competentes, ou simplesmente por homens que atingiram a idade de ter netos. A 
velhice e o status de unttt são sinais de poder sobrenatural. O que alguns homens 
atingem por mérito os velhos atingem por terem netos. Quando um Jivaro tem ne
tos, está implícito que casou filhas que vivem em sua própria casa ou nas proximi
dades, e que se tomou, mais ou menos como os Suyá, senhor de sua casa. Como os 
velhos Suyá, os unttt Jivaro são mediadores entre o mwido espiritual e o mwtdo hu-
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mano. ~ mediaçl'o nfo ~, pelo que sei, expres.u através de humor. Mas a ambigüi
dade e o poder estão presentes. 

As sociedades do Noroeste amazônico, localizadas ao longo do rio Negro e de 
seus afluentes nas fronteiras com a Colômbia, slo diferentes tanto dos Jê quanto 
dos Jivaro, sendo patrilineares e patrilocais. Nessas sociedades, slo as mulheres que 
deixam suas residências natais e passam a residir com os maridos. Goldman,já cita· 
do, caracteriza os velhos como abandonados, como pessoas que estão "desaparecen
do" do sistema social. Relatórios preliminares de outros pesquisadores (Robin 
Wright, co~unicação pessoal) mostram que em outros grupos da região os velhos 
são respeitados como depositários de saber. Mas nfo parece haver o mesmo tipo de 
correlação clara entre tomar-se avô e obter um novo status. Infelizmente, grande 
parte da informação necessária ainda está sendo elaborada por pesquisadores recen
tes. 

Evitarei a tentação fraz.eriana de continuar acrescentando exemplos insufi
cientemente descritos. O que tentei faz.er foi mostrar que numa sociedade uxorilo
cal os velhos têm um status especial (os Jivaro) e nas sociedades do alto do rio 
Negro e Uaupés isso n!o parece acontecer. A informação existente sobre os velhos 
é pouca; qualquer análise comparativa exigirá trabalhos mais extensos feitos por an
tropólogos que se interessem pelo tema. 

9. ALGUNS EXEMPLOS MAIS LONGÍNQUOS 

Sendo difícil comparar minhas observações sobre a posição dos velhos Suyá 
com as escassas informações existentes sobre as terras baixas da América do Sul, 
voltei-me para regiões mais longínquas. Meu objetivo foi comparar a natureza margi
nal dos velhos em sociedades que são bastante diferentes mas que podem ser, em 
última análise, comparáveis nesse aspecto. 

Muitas sociedades africanas têm hierarquias de base etária que sfo fundamen
tais para sua vida política e cerimonial. A maior parte do material etnográfico sobre 
classes de idade é africana, e entre os melhores estudos estfo os de Dyson-Hudson 
{1963), Wilson (1951) e em nível mais teórico Spencer (1976) e Legesse (1973). As 
sociedades africanas discutidas por esses autores têm, em sua maioria, organização 
baseada em grupo de idade e não simplesmente em classe de idade. Um grupo de 
idade (age set) é um grupo de homens ou mulheres que têm aproximadamente a 
mesma idade e que são iniciados como grupo, conservando sua composição à medi
da que seus membros envelhecem. No Brasil, grupos de idade sã'o encontrados entre 
os Xavante (Maybury-Lewis 1967). Uma classe de idade (age grade) é o que os 
Suyá têm: indivíduos passam de wna classe de idade para outra em virtude de seu 
estágio no ciclo vital. Os membros dos sikwendúy i n!o são iniciados todos juntos, 
nem todos os homens têm filhos ao mesmo tempo. A organização por cla~e de ida
de é menos rigidamente estrutura·da. 

Na maioria das sociedades africanas, os grupos de idade correspondem aos 
estágios do ciclo vital. Isso pode ser aplicado negando-se aos membros de um grupo 
de idade o direito de se casar até que tenham atingido certa idade e então casá-los 
todos numa única cerimônia. Em muitas dessas sociedades africanas, os homens 
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adultos mais velhos Sfo os líderes polítioos da comunidade e deve~ em determina
do momento, "aposentar-se" como grupo e pas.ur o poder para wn grupo de idade 
ma.is jovem. Os Borana, da Etiópia, têm uma das mais complexas organizações de 
base etária conhecidas pelos antropólogos, e partilham essa característica de "apo
sentadoria" grupal com outras sociedades. Entre os Borana: 

O décimo primeiro e último estágio do sistema Gada [o sistema de gru
po de idade dos Galla) é uma parte bastante característica do ciclo de vida 
ideal... [os gada mojji, membros desse grupo], levam uma existência ritual
mente elevada, caracterizada por um grande número de tabus (Legesse 
1973: 115). 

Os homens ingressam nesse estado elevado quando seus filhos se tornam líde
res da classe gada e quando seus netos ingressam no grupo de idade mais jovem, o 
dabballe. Legesse diz pouco sobre o que acontece aos líderes quando se aposentam 
do estágio final do sistema Gada. Mas a~inala uma característica desse décimo pri
meiro estágio que acho que também existe no caso dos wikényi Suyá: a liminarida
de do grupo como wn todo 1

• 

Entretanto, o tipo r1ais instrutivo de comportamento liminar que en
contramos no sistema Cada não é o que ocorre nos ritos de passagem - fa
to documentado com maiores detalhes por outros etnógrafos - e sim no 
fato de que os dois principais estágips do ~iclo gada tomaram-se liminariza
dos in foto. O dabballe e o gada mojji têrrl Ci!acterísticas de grupos limina
res durante o tempo que permanecem em suas·respectíws _classes (Legesse 
1973: 115). 

Os wikényi Suyá, os unira Jivaro e os gada mojji são todos liminares em rela
ção ao resto da sociedade, mediando o mWldo social e o supra-social, sagrado ou 
"natural". O mesmo é verdade em relação aos. velhos irlandeses, segundo Arensberg. 
Depois de dar a faz.enda a wn dos filhos, o casal idoso passa para o ~'quarto oeste", 

.a~ciado com a terra dos mortos, no qual se espera um comportamento respeitoso 
e no qual o casal passa para um novo status, o da "velhice" (Arensberg 1968: 40 e 
86). Essa transição normalmente ocorre após o nascimento de netos. 

Apesar de os velhos parecerem estar distinguidos do resto dos membros da 
sociedade em muitas partes do mWldo, existem diferenças importantes na forma 
como isso é feito. Entre os Borana· e os irlandeses, por exemplo, os velhos detêm 
propriedades importantes, o que não é o caso nas sociedades indígenas das terras 
baixas da América do Sul, com exceção . da, saber esotérico. Além disso, enquanto 
o gada mojji terri de observar muitos tabus, o wikényi alegremente não observa ne
nhwn. Os velhos são considerados liminares em todos esses casos, mas o tipo de 
liminaridade, a forma como é expressa e seus efeitos gerais refletem outras diferen
ças das sociedades comparadas. 

Lim inaridade, termo elaborado por Victor Turner (l 974 ), rcf ere-se às coisas "necessaria
mente ambíguas ... que não estão nem aqui nem ali ; são intennediárias em relação às posições 
especificadas e ordenadas por lei, costume, convenção e cerimonial' ' (1974 : 11 7). 
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Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, existem muitos estereótipos ou 
expectatiV3$ culturais em relação aos velhos. Espera-se que as pessoas idosas sejam 
excêntricas, esclerosadas, senis, infantis, doentias, inúteis, assexuadas e dependen
tes. Uma das mais importantes características dos movimentos do grey power nos 
Estados Unidos e na Europa é o questionamento desses estereótipos. Ao invés disso, 
demonstra-te que os velhos não são wn grupo radicalmente separado, mas simples
mente indivíduos aonologicamente mais velhos que têm as mesmas capacidades e 
necemdades de todos os adultos, mas que foram injustamente estigmatizados pelo 
resto da sociedade. A partir daí, pediram a abolição da aposentadoria obrigatória e 
formaram grupos sociais em que os cronologicamente velhos podem continuar a vi
ver vidas ativas de adulto. Não estou familiarii.ado com a situação dos velhos nessas 
sociedades o suficiente para generalii.ar muito, mas parece bastante cl;uo que a mar
ginali7.açfo dos velhos envolve muitas atitudes e valores importantes da sociedade 
como um todo. Como no caso dos Suyá, os "velh~" são contrastados com os 
jovens e a comparação é desfavorável aos velhos, que sfo estigmatizados. Em certo 
sentido, os velhos Suyá estão em melhor situação que os nossos. Em nosso caso, os 
velhos nfo têm nem a licença, que assiste aos wikényi, de expre~ar as mais prof un
das ambigüidades culturais e seus sentimentos pes.wais sob a fonna de farsa hilarian
te. 

10. Pós-ESCRITO 

A posição dos velhos é wna das muitas características das sociedades indíge
IW brasileiras sobre as quais praticamente nfo dispomos de dados etnográficos. O 
pouco que existe mostra que a posição dos velhos vai desde o abandono, passando 
pelo descaso geral, até a formação de classes de idade específicas com direitos e 
obrigaçOes específicas para com o resto da sociedade. Em muitos trabalhos etnográ
ficos nada é dito sobre os velhos. 

Neste curto pós-escrito apresentarei três hipóteses em relação aos velhos nas 
sociedades das terras baixas da América do Sul, que foram separadas do texto prin
cipal porque sfo extremamente provisórias e podem estar completamente erradas. 
As hipóteses slo essenciais nas análises antropológicas e deveriam ser levantadas de
pois do estudo intensivo de wn único grupo, porque podem sugerir linhas de pesqui
sa futura. O objetivo das hipóteses não é declarar wna verdade, mas apresentar wn 
postulado que dadas futuros provarão, negarão ou mudarão significativamente. No 
que se refere às minhas hipóteses sobre os velhos, será um prazer provar que estão 
certas ou erradas, porque isso indicará que estamos aprendendo mais sobre wna 
das muitas áreas negligenciadas pela Etnografia brasileira e pela Antropologia em 
geral. 

Proponho que três características influenciam o status dos velhos nas socie
dades caçadoras, pescadoras e de roçado das terras baixas da América do Sul: 
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1. A residência e o ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico são caracte
rísticas importantes do status e da posição mediadora dos velhos nas socie

. dades das terras baixas da América do Sul. 



a. onde a residência é uxorilocal, os velhos tenderão a ter niaior prestígio 
que em outras sociedades e a serem tratados como mediadores. I.:> porque 
os conflitos de um homem que se incorporou pelo casamento à residência 
de sua esposa até certo ponto se resolvem quando ele tem netos. Isso se 
aplica apenas às sociedades que têm wúdades sociais claramente defirudas 
e casamentos estáveis, de forma que há, de fato, tal integração dos velhos. 
Entre as sociedades desse tipo estão os Jê setentrionais e centrais, os Boro
ro, os Munduruku e os·Jivaro, entre outros; 

b. onde a residência é patrivirilocal e a descendência é patrilinear, há uma 
tendência de que os velhos se tomem "estruturalmente invisíveis" e "se 
desliguem", a não ser que sejam xamãs poderosos. I~ porque os homens 
velhos, quando adquirem o status de avós, não ultrapassam conflitos de 
longa data existentes no grupo. Também nã'o há propriedade importante 
a ser controlada ou distribuída após a morte do velho. É isso que ocorre 
com os Cubeo e, por implicação, com todos os grupos do Alto-Rio Negro 
(Goldman 1963: 83). 

2. Nas sociedades em que os velhos sã'o liminares, ou marginais, idéias diferen
tes a respeito do sagrado resultarão em características diferentes atribuídas 
a ele. A distinção imprecisa entre o sagrado e o profano na maior parte do 
Brasil central envolve o contraste entre a natureza e a sociedade. Os velhos 
tornam-se ~enos "sociais" e mais "naturais" ou animalescos, processo que 
se expressa no relaxamento dos tabus alimentares, uma relativa "falta de 
vergonha" em relação à comida e ao sexo (onde a "vergonha" é uma carac
terística social) e uma maior probabilidade de ser acusado de feiticeiro ou 
bruxo. Em sociedades com diferentes concepções do sobrenatural (como 
os Jivaro e os Suyá), os atributos dos velhos deveriam ser diferentes e a di· 
f erença deveria ser relacionada a essas crenças. 

3. Em todas as sociedades, os velhos são respeitados como depositários desa
ber. Em algumas sociedades, esse tipo de depositário é mais importante 
que em outras. Sendo assim nas sociedades que têm cerimôruas de grande 
complexidade repetidas com pouca freqüência, como os Jê, os velhos tém 
um status superior, como depositários de saber esotérico, ao dos velhos de 
sociedades em que os mesmos rituais são repetidos freqüentemente (como 
parece .ser o caso dos Cubeo ). 

Outras variáveis podem estar envolvidas. Ou posso estar completamente enga
nado. Muitos aspectos da investigação antropológica precisam de pesquisa séria e de 
muita reflexão. Com melhores análises e melhores informações, poderemos realizar 
análises novas, melhores e mais sensíveis de áreas do estudo das sociedades humanas 
que têm sido negligenciadas. 
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APRESENTAÇÃO 

Outra área de pesquisa sobre as sociedades indzgenas da América do Sul que 
tem ·sido negligenciada é a da música. Freqüentemente descartada como "primitiva" 
por estudiosos que têm um ponto de vista evolucionista ou como "i"elevante "por 
cientistas sociais de crença mais "materialista", a música é, na verdade, uma ativida
de bastante importante na maior parte dessa região, tanto em tennos de freqüência 
quanto de quantidade de recursos reunidos em acontecimentos musicais. Este artigo 
foi escrito para um público geral de etnomusicólogos e foi apresentado pela primei
ra vez num simpósio, "Música como Contexto de Ação Social", na reunião anual 
da Society for Etlmomusicology, em 1978. Desenvolve mais extensamente algumas 
idéias apresentadas num artigo anterior sobre a música Suyá (Seeger 1977) e é resul
tado direto de mais trabalho de campo com os Suyá em 1978. Foi publicado na re
vistfl norte-americana Ethnomusicology, vol. 23, n9 3 (setembro de 1979). Pretendo 
escrever um livro sobre música e cerimônia Suyá em futuro próximo. 





CAPÍTUL04 

O QUE PODEMOS APRENDER 
QUANDO ELES CANTAM? 

GÊNEROS VOCAIS DO BRASIL 
CENTRAL* 1 

A música nativa das terras baixas da América do Sul é pouco conhecida, mui
to pouco analisada e ainda menos compreendida. Existem algumas razões para esse 
descaso, entre elas o isolamento. o pequeno tamanho dos grupos e o terrível pro
cesso que levou muitas das sociedades nativas a serem tão dizimadas pela doença e 
tão ameaçadas pela perda de suas terras, de suas culturas e de suas vidas que pouco 
se dispõem a fazer música. Outra razão para o descaso é não compreendermos o que 
ouvimos; nfo compreendemos a que a música se refere. A música dessas sociedades 
é, de fato, uma música diferente, em que (na maior parte dos casos) todos execu
tam, em que não existem especialistas que se dediquem totalmente à música, em 
que os sons nem sempre são "fáceis" óe ouvir, em que uma "peça" pode durar 15 
horas e em que não há um vocabulário facilmente acessível que pennita descobrir 
o que eles ~stão fazendo. Não é surpreendente que os músicos tenham preferido tra
balhar com a música de musicistas de outras partes do mundo, nem que os antropó
logos se tenham sentido mal equipados, que só tenham dedicado ao assunto obser
vações marginais sobre letras de música e declarado com freqüéncia que a "música 
é muito importante para os membros des~ sociedade". Mas, por pouco surpreen
dente que seja, o descaso resultante é lamentável porque a música é, de fato, muito 
importante. 

Independentemente da forma como a "importância" é avaliada, a quantidade 
de tempo e de recursos dedicados à música por toda a população das terras baixas 

* Tradução de Angela Low-eiro. 

1 Uma versão anterior deste artigo foi apresentada nos encontros de 1978 da Society for 
Ethnomusicology. Muitas pessoas leram esboços anteriores e fizeram proveitosas sugestões, 
mas assinalo especialmente o estímulo de Carol Robertson-DeCarlo, que organizou a sessão em 
que foi apresentada. O trabalho é baseado em aproximadamente 20 meses de pesquisa de cam
po com os índios Suyá no Parque Nacional do Xingu, Mato Grósso, Brasil. A pesquisa foi 
financiada pelos National Institutes of Health (1971-1973), Universidade Federal do Rio de Ja
neiro (1975-1976), Fundação Ford, Fundação Wenner-Gren e Financiadora de Estudos e Pro
jetos (FINEP) (1977-1979). Agradeço o apoio dessas instituições. 
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da América do Sul é significativa. Análises de hábitos de trabalho mostram que a 
subsistência podia ser assegurada com trés ou quatro horas de trabalho por dia, em 
condições tradicionais (Carneiro 1961); membros de muitas sociedades cantam 
aproximadamente esse número de horas todo dia, durante longos períodos. Masco
mo sabemos mais sobre as características sócio~conômicas dessas sociedades do que 
sobre as musicais! 

A música é urna forma específica de comunicação. Suas características não
verbais fazem dela um veículo privilegiado para transmitir valores e éthos que sã'o 
mais f acilmerrte "musicados" que verbalizados. Estes sã'o comunicados não somen
te através dos sons, mas também dos movimentos dos intérpretes, do tempo, do lo
cal e das condições em que são executados. Nas páginas seguintes, discutirei algu
mas das coisas que podemos aprender com dois gêneros musicais, a akia e o ngere, 
dos fudios Suyá do Brasil central. As akia são canções cantadas individualmente ou 
gritadas, em registro agudo, com linhas melódicas e estilo de execução característi
cos. Os ngere são canções cantadas em uníssono, executadas em registro grave. 
O significado dos sons produzidos nesses géneros e a forma como são produzidos va
riam de acordo com o gênero e o contexto de execução. Compreender o que acon
tece nessas músicas vocais pode dar uma nova dimensã'o à compreensã'o que temos 
da sociedade Suyá e, por extensão, de outras sociedades das terras baixas da Amé
rica do Sul, assim como da própria música. 

Não foi fácil aprender a respeito da música Suyá. O que consegui deve-se em 
parte à simples persistência - repetidas viagens ao campo, onde, entre acessos de 
participação no ato musical, ouvi cuidadosamente novas canções sendo ensinadas 
e cantores falando a seu respeito. Só depois de equipado com um vocabulário 
de termos musicais e algumas indicações intuitivas, pude começar a trabalhar de 
modo mais sistemático. Mas o vocabulário musical (limitado) era apenas um dos ins
trumentos necessários. À medida que minha análise de outras partes do sistema cos
mológico Suyá tomava forma (Seeger 1974), o papel específico da música foi sendo 
clarificado e delimitado para posterior investigação. 

Charles Seeger, em algumas publicações (por exemplo~ 1977), assinalou a difi
culdade em falar sobre a execução musical; ele tem razão. A situação é ainda mais 
difícil quando se trata de sociedades com menos tendência para tais tipos de discur
so analítico. Mas existem outros recursos à nossa disposição, além dos lingüísticos, 
para entendermos a música - se não para nos comunicarmos com nossos colegas a 
seu respeito. Todo ato de fazer música tem componentes espaciais, temporais, ges
tuais e interpretativos que também sã'o fundamentalmente não-verbais. Esses com
ponentes podçm ser mais acessíveis à análise que os sons. A cosmologia Suyá, por 
exemplo, expressa-se no espaço com muita clareza - acima de tudo no espaço da 
aldeia (Seeger 1977b ). Sendo assim, o local em que um evento musical ocorre reve
la muito a respeito de seu significado. Similarmente, a posição e os movimentos do 
dançarino estfo, em geral, metaforicamente relacionados a um domínio altamente 
significativo, como o corpo ou as formas como os animais se movimentam. Esses 
domínios há muito têm sido desvendados pelos antropólogos em suas análises de 
sistemas de crença e podem ajudar a compreender eventos musicais. Provavelmente 
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haverá sempre na música algo que só poderá ser sentido por nativos talentosos ou 
por ouvintes socializados. Não posso pretender evitar todas as dificuldades do dis
curso e da música, mas tentei atacar frontalmente os eventos musicais Suyá através 
de uma análise do contexto total em que ocorren1 , contando muito para isso com 
chaves não-lingüísticas. 

O perigo de analisar a música separadamente de outras partes da vida artísti
ca, filosófica e social de um povo é demonstrado em dois exemplos de como os 
Suyá combinam o que tivemos a tendência de separar, isto é, o conceito de "can
ção" e a estética do cantar. 

Sempre que eu Cúlltava, os Suyá denominavam o que eu fazia de ngere. Mas 
ngere significa tanto uma canção (1nelodia) quanto os movimentos que a acompa
nham. Posição e dança são assim uma parte integrante da 1núsica, sendo todos par
te de um único ato comunicativo chamado ngere. Em um nível mais específico 
de comparação , a palavra ngere significa uma canção em uníssono oposta à akia ; 
em nível mais geral, a· palavra ngere significa "cerimônia" , incluindo toda a gama 
de atividades, canções e movimentos que caracteriza1n os acontecimentos rnusicais 
Suyá. 

A Wlidade essencial de som e movimento tornou-se clara para mim em 1978, 
quando um toca-discos à pilha apareceu na aldeia. As mulheres âs vezes imitavarn a 
dança social dos brasileiros da região, arrastando os pés ao som de uni disco. Os ho
mens denominavam isso "kot ngre" (kot traduz-se como "acompanhar", ngre co
mo " cantar e /ou dançar"). Tornou-se evidente que a palavra que eu havia traduzido 
por " canção" também podia significar apenas os movimen tos que acompanham 
uma peça, assim como o próprio som (como quando é ouvido num disco). Soi.:n e 
movimento sã'o identificados como parte de um único evento. 

Em 1978, tentei descobrir as variáveis estéticas existentes na akia. Queria 
descobrir Q que torna boa uma execução, quem é um bom cantor, que akias são 
mais bonitas que outras e detalhes do estilo de execução tal con10 são percebidos 
e avaliados por outros Suyá . Discuti algumas gravações feitas anteriormente com vá
riôs homens. Um questionamento cuidadoso revelou que as pessoas elogiam o r.an
tar de seus parentes e membros da facção e critica1n o cantar dos outros. Descobri 
também que não é tão importante como uma pessoa canta e sim que ela cante. As 
pessoas que cantam muito exprimem sua "alegria" (kin, um tipo de alegria existen
cial) e seu apoio à forma como as coisas são. As pessoas que não cantam estão impli
citamente dizendo que não estão "alegres". Podem estar lan1entando um parente mor
to, podem estar zangadas por algum motivo ou ter um ressentin1ento determinado. 
Ficou claro, enquanto eu trabalhava, que a estética da música entre os Suyá envol
via mais do que simplesmente avaliação dos sons produzidos pelo cantor. 

Na verdade, essa aparente "falta de definição" do domínio ''puramente musi
cal" aponta claramente para algo muito diferente : numa sociedade em que todos 
fazem música, " fazer música" é também dançar , fazer política , é um momento em 
que as pessoas comunicam algo sobre si mesmas. Esses aspectos dos eventos musi
cais não são exclusivos dos Suyá. Mas é exatamente a clareza com que os eventos 
musicais Suyá demonstram que fazer música é um acontecimento complexo de que 

85 



os sons estruturados sá'o sem dúvida uma parte integrante e importante, mas somen
te uma parte, que nos pode fazer lembrar de nossas próprias tendéncias. Os eventos 
musicais são complexos quando um Presiden te dos Estados Unidos convida músicos 
à Casa Branca ou quando um Governador do Estado de São Paulo toca piano em 
público. Há wn envolvimento de posições políticas individuais quando uma pessoa 
se levanta para o hino nacional e quando o canta de deternúnada forma . A música 
Suyá faz-nos lembrar características importantes de nossas próprias formas artísti
cas. 

Considerando que fazer música é mais do que produzir sons estruturados, a 
melhor abordagem dos eventos musicais é analisar o acontecimento total investi
gando as questões jornalísticas de "o quê ' ', "onde", " como", "quando" , "por 
quem", ' 'para quem", "por quê" etc. As respostas a essas questões fomecerã'o uma 
etnografia da execução musical com que qualquer análise deveria começar. Entre
tanio, tal etnografia não é adequada para um artigo curto; ao invés disso, concen
trar-rne-ei especificamente naquilo que está sendo musicado nos dois gêneros em 
consideração2

• 

Antes de focalizar o tema da música e da comunicação, é necessário fazer uma 
breve incursã'o em outras características da sociedade Suyá. Só assim as afirmações 
subseqüentes sobre a música Suyá poderão ser avaliadas. 

l. OS SUYÁ E OS DILEMAS Jf! 

As sociedades de 1 mgua Jê do Brasil central e as sociedades a elas relacionadas 
durante décadas forneceram algumas das anomalias na Antropologia. Primeiramente 
descritas por Nímuendaju (1939, 1942, 1946), teorizadas por Lévi-Strauss (1952, 
1956) e reestudadas por membros do Harvard.Central Brazil Project sob a direção 
de David Maybury-Lewis (Maybury-Lewis 1967, no prelo; Da Matta 1976 e no pre
lo ; Melatti 1978;e algumas teses inéditas de doutoramento), assim como por outros 
pesquisadores (Vidal 1977, Carneiro da Cunha 1978, Seeger 1974 ) , as complexi
dades da organização social Jê estã'o começando a produzir estudos comparativos. 
Elas apresentaram três problemas para os pesquisadores: o tamanho das aldeias, a 
multiplic~dade dos grupos sociais que freqüentemente não esta:o baseados na descen
dência e os longos e elaborados períodos cerimomais. 

A famüia lingüística Jê pode ser dividida em Jê setentrionais, centrais e meri
dionais, cujos membros ocuparam uma grande extensão do interior do Brasil, do 
Sul do Pará ao Rio Grande do Sul, antes de a colomzação linútá-los a áreas isoladas 
no interior de seu antigo território. Além do grupo lingüístico Jê,' existem alguns 
grupos frouxamente filiados chamados "macro-Jê" e algumas sociedades de outras 
famüias lingüísticas, cuja organização social lembra mais de perto a dos que falam 
Jê do que a do grupo lingüístico ao qual pertencem (por exemplo, os Tapirapé e os 
Munduruku, de lmgua tupi). Em vez de considerar essas sociedades do Brasil cen
tral como uma família lingüística, é mais produtivo considerá-las como um grupo 

2 Uma etnografia da execução da akia está no prelo (Seeger, no prelo b ). 
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de sociedades cujas diferentes organizações sociais e culturais revelam se1nelhanças 
globais - considerá-las como variações de um mesmo tema. Elas funcionam a partir 
de um número limitado de princípios, mas estes operam de forma ligeiramente di
ferente e seus resultados são diferentes em cada caso. Como os lê setentrionais 
se assemelham entre si mais do que os Jê centrais e como estes úl tintos são também 
grupos intimamente relacionados entre si, essas sociedades do Brasil central apre
sentam um caso interessante para ''comparação controlada" do tipo sugerido por 
Eggan (1954). Hipóteses formuladas em relação a um grupo podem ser testadas 
em outros grupos, assim como a natureza de sua varia<::ão pode neles ser obser-vada. 
Esse tipo de trabalho co:nparativo começou nos doinínios do parentesco e da orga
nização social (Maybury-Lewis, no prelo), na cosmologia (Lévi-Strauss 1964) e se
riam possíveis em música se houvesse estudos suficientes. A maioria das sociedades 
Jê setentrionais e centrais são musicalmente 1nuito ativas, apesar das pressões de 
conta to , mas o único estudo detalhado digno de nota é o de Desidério Aytai (1976). 
Seria bum se houvess~ mais. 

Os Suyá pertencem aos Jê setentrionais. que também incluem os grupos Tim
bira-Krahó (Melatti 1978; C~eiro da Cunha 1978), Kanella, Krikati (Lave 196 7), 
Gavião (Laraia e Da Matta 1979) e outros - os Apinayé (Nimuendaju 1939; Da 
Matta 1976) e os Kayapó (Dreyfus 1963 ; Turner 1966; Vidal 1977). Todos esses 
grupos viviam tradicionalmente em grandes aldeias circulares, que consistiam num 
círculo de casas residenciais uniformemente dispostas e1n torno de uma grande pra
ça aberta onde (no caso dos Suyá e dos Kayapó) fica uma ou mais casas dos ho
mens. Essas aldeias são extraordinariamente grandes para as terras baixas da Améri
ca do Sul (alcançando uma população de até 1.500 pes.soas), muito maiores do que 
as dos vmnhos dos Jê que habitam nas florestas tropicais. Um dos dilemas é, assim, 
por que e como aldeias de grandes dimensões continuaram a existir quando outros 
grupos na região das terras baixas se dividem em unidades muito menores (ver Car
neiro 1961; Gross, no prelo). 

Todos os Jê setentrionais possuem uma forma de residência em que o ho
mem, quando tem um filho, vai viver com a mulher na casa desta (residência uxori
local). Muda-se, assim, para a casa em que vivem os pais de sua mulher, suas irrnãs 
e famílias, e seus irmãos solteiros. Logo, a mulher não muda de residência : continua 
a viver na casa em que nasceu. As casas residenciais na periferia da praça são em sua 
maioria domínio das mulheres e os homens passam de uma para outra através do 
casa1nento. Entretanto, não há regra de descendência e os Suyá não poden1 ser, de 
maneira geral, caracterizados como ma trilineares ou patrilineares. Os homens tém 
seu próprio espaço, que fica no centro da praça , onde os Suyá e os Kayapó erigem 
as casas dos homens. A maioria das cerimônias dos Jê setentrionais são cerimônias 
de iniciação, que envolvem a remoção de uma criança ou de um jovem de sua mora
dia natal e seu deslocamento para o centro da praça e finalmente para a casa da es
posa, depois do casamento. Muito menos ritualizados são o nascimento, a doença e 
a morte. A uxorilocalidade dos Jê setentrionais não é simplesmente um princípio 
sociológico; é também uma característica básica de sua sociedade que é expressa 
em sua música, em suas cerimônias, em seus mitos e outras formas simbólicas. O 
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que aparece ne~s demonstrações de uxorilocalidade não é o fato estático de resi
dir com a família da esposa, mas o processo de deslocamento da moradia natal pa
ra a praça e fmalmen te para a moradia da esposa. 

Todos os Jê setentrionais, exceto os Kayapó, tem metades (divisões em dois 
grupos). De fato, todos eles tém múltiplas divisões duais. &ses múltiplQs sistemas 
de metade colocaram os mais difíceis problemas para os antropólogos. Primeiro por
que, diferentemente de muitas formas duais de organização social, não regulam o 
casamento; segundo porque a a~ociação a uma metade não é determinada por re
gras de descendência ; terceiro porque existem muitas divisões duais. O casamento 
é regulado por outros princípios. A associação a uma metade é determinada pelo 
nome da peswa, que ela recebe de qualquer membro de uma ampla categoria de pa
rentes, com a estipulação de que irmãos devem ser colocados em metades alterna
das de acordo com a ordem de nascimento. Nas múltiplas metades, os grupos A e B 
sfo opostos uma vez~ enqttanto uma parte de A e uma parte de B se oporão à outra 
parte de A e à outra parte de B em outra ocasião. Assim, uma das questões é : o que 
fazem essas metades? Por que tantas? 

Os Jê setentrionais têm prolongados períodos cerimoniais e um repertório ra
zoavelmente amplo de cerimônias que sfo realizadas em anos diferentes. Essas ceri
mônias envolvem meses de atividade cerimonial (intermitente). A elaboração da ce
rimônia dos Jê setentrionais relaciona-se ao tamanho da aldeia e à multiplicidade de 
pares de metades. Tem sido razoavelmente demonstrado que as aldeias Jê podem 
manter seu tamanho por causa de tais cerimônias e da necessidade de um grande 
ntlmero de pessoas para executá-las. Além disso, os múltiplos sistemas de metade 
criam uma variedade de laços sociais significativos que atravessam relações somente 
de parentesco. As facções políticas dos Jê setentrionais são grupos relacionados por 
laços de parentesco e divididos em linhas de idade e sexo. Mas uma facção não pode 
executar uma ~rimônia - normalmente faltarão alguns dos nomes importantes cu
jos portadores desempenham papéis importantes. Laços cerimoniais são ativados 
por períodos prolongados durante o ·ano e assim tomam possível (na verdade exi
gem) uma aldeia comparativamente grande. Sua multiplicidade reduz a possibilida
de de que laços cerimoniais sejam usados como base para a divisão da aldeia. As lon
gas cerimônias são também relacionadas ã uxorilocaHdade : todas estfo envolvidas na 
iniciação dos jovens,. homens e mulheres. Na medida em que a vida cerimonial dos 
Jê está intimamente envolvida nas outras características de suas vidas, é extreµia
mente importante compreender o significado da importância da vida cerimonial 
desses grupos para decifrar os dilemas aparentes dos Jê. 

A palavra Suyá para ''cerimônia" é ngere, que também se refere, como mos
trei, à "canção" e à "música" . Assim, nas cerimônias Suyá é fundamental fazer mú
sica; a análise de sua música é igualmente fundamental para compreender associe
dades do Brasil central . 

2. A AKIA E O NGERE 

Apesar de reduzidos pela guerra e pela doença a uma população de aproxi
madamente 140 pessoas, os Suyá vivem numa aldeia circular e continuam a reali-
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zar muitas cerimônias importantes. Vi algumas mais do que uma vez. Todas as ce
rimôrúas principais englobam a akia e o ngere, géneros de cançfo contrastantes. 
Os Suyá acreditam que cantar akia lhes é específico: dentre os grupos de útdios 
que conhecem, são os únicos que t~m akia e usam-na para se diferenciar de outros 
índios. Dois ramos da tribo Suyá estiveram separado~ pelo menos durante 200 anos. 
O estilo de cantar da akia é notavelmente diferente, mas todas as características 
que discutirei são idênticas, ~im como o contexto de execução. Diferentemente 
da akia, os Suyá dizem que todos os grupos indígenas tém ngere. 

FIGURA 1: COMPARAÇÃO ENTRE AKIA E NGERE 

CARACTEIUSTICA 

Sexo do cantor 

Número de cantores 

Estilo vocal 

Diapasão 

Andamento 

Linha melódica 

Localização da execução 

AKIA 

Só homens cantam akia. 

Akia são cantadas por cantores 
individuais, cada um cantando 
sua própria canção, mesmo 
quando um grupo de homens 
canta ao mesmo tempo. 

Estridente e tenso, alto em 
volume. Cada cantor força 
sua voz para cantar o mais 
agudo e o mais alto possível. 

Cada cantor quer cantar 
o mais agudo que seu registro 
de voz permite. Mas não há 
nota fixa em que deva começar 
a sua akia. Isso varia de acordo 
com o cansaço do cantor, o 
momento da cerirnônia 
e a sua idade. 

Varia com o movimento dos 
cantores e o momento da 
cerimônia. 

"Em pµmos" ou linha 
descendente é típica. 

No centro da praça da aldeia 
e também fora da aldeia. 

NGERE 

As mulheres, às vezes, 
cantam ngere como grupo 
ou com os homens. 

Ngere são cantados por 
um grupo de cantores em 
uníssono. 

Uníssono, baixo no 
diapas.t'o e moderado em 
volume. Os cantores 
tentam combinar suas 
vozes. 

Existe uma tentativa de 
cantar o mais grave 
possível no registro vocal. 
As canções slo 
freqüentemente iniciadas 
no tom mais grave em que 
alguns homens podem 
cantar e entfo se elevam 
nas primeiras estrofes. 

Andamento relativamente 
fixo , variando mais entre 
classes de ngere do que 
numa única execução. 

Uma linha "plana" é 
típica . 

Somente na aldeia: na 
praça, assim como nas 
c:asas residenciais. 
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A Figura 1 apresenta algumas das diferenças entre a akia e o ngere. A me
lhor forma de veicular as diferenças é escutá-las. A akw tem linha melódica, estilo 
de voz e estrutura característicos, que variam um pouco de acordo com a idade 
do cantor. As akw estão constantemente sendo compostas e cantadas. Cada vez que 
uma cerimônia é realizada, o homem aprende uma nova akia. Às vezes aprende daas 
ou três numa única cerimônia. Ele canta a sua akia isoladamente ou com outros 
homens, cantando todos em voz· alta. Todo homem adulto lembra-se de suas akia 
anteriores, assim como algumas de seus parentes - seu pai, o irmão de sua mãe, 
o irmá'o de seu pai - , que poderá cantar em ocasiões cerimoniais. As akia sa-o can
ções individuais. Quando os homens as cantam, são ouvidos como indivíduos e que
rem ser ouvidos apesar do canto de qualquer outra pessoa. Como quase sempre sfo 
cantadas por um grupo de homens, cada um cantando uma akia diferente, as pres
sões musicais sobre os "compositores" (a composição é descrita abaixo) sá'o conside
ráveis. Deve ser possível ouvi-las, mas toda akia deve ser reconhecivelmente diferen
te das outras para que aquele que a canta possa ser distinguido dos outros cantores. 

A Figura 2 dá uma transcrição aproximada ae três akia executadas numa ceri
mônia de 1976. A transcrição tem como objetivo principal indicar a linha melódica 
e o ritmo. A primeira akia é cantada por um homem mais velho, mas está cantando 
a akia de um parente que a cantou quando ele era jovem. ~ cantada em registro 
agudo e com voz forçada, assim como a segunda akia, cantada por um homem mais 
jovem. O terceiro exemplo é a akia de um menino de sete anos. Todos os três can
tores sacodem seus chocalhos e movimentam-se ao mesmo tempo. Uma ídéia de 
como a akia soa durante a execução pode ser obtida imaginando-se 30 fãs , cada 
uma cantando o hino de suas equipes de futebol ao mesmo tempo e num mesmo 
ritmo. 

Escrevi uma etnografia da execução da akia (Seeger, no prelo b) e não a repe
tirei aqui. Este artigo está menos interessado no que a akia e o ngere são do que 
naquilo a que se referem. Por que toda essa gritaria? Por que os Suyá a consideram 
tão importante? Por que o ngere é tão diferente? Essas são questões que apresenta
ções exaustivamente descritivas deixam de considerar. Essas especulações sá'o apre
sentadas aqui como estímulo para pesquisa e investigação posteriores. 

Os Suyá dizem que aqueles que cantam querem ser ouvidos pelas mulheres. 
As mulheres nunca can tarn akia ; elas são o público. Os homens dizem especifica
mente que querern ser ouvidos pelas mães e irmãs. Dizem que , se um homem can
ta bem, sua mãe e irmãs (existe um termo referencial único de parentesco que in
clui as duas) ficarão felizes . Mas, se um homem canta uma akia antiga, ou canta mal, 
elas ficarão tristes. Quando muitos homens cantam akia juntos, todos querem ser 
ouvidos. Precisam cantar alto e ter canções características para cantar. As mulheres, 
de fato , estã'o ouvindo cuidadosamente o canto dos homens. Falam muito sobre as 
canções e escolhem-nas. Freqüentemente memorizam as canções mais "interessan
tes" (nem sempre a de seus irmãos) no final da cerir.1ônia. O papel das mulheres co
mo público é importante. Elas não presenciam toda a cerimônia ; retiram-se à noite 
para suas redes e escutam os cantores andando e gritando na praça, parando ocasio
nalmente para cantar ngere, até o alvorecer. Os homens podem cantar suas akia até 
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por 15 horas no dia final da cerimônia. A pintura e a ornamentação corporal são im· 
portantes nas cerimônias, mas a maior ênfase é colocada nos efeitos orais/auditiv~: 
sons de homens cantando akia separadamente ou ngere em uníssono no escuro da 
noite. 

FIGURA 2: TllS:AKIA (DA FESTA DO RATO 1976). 
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Tradução das a/da 

1. Uma abelha (espécie Trigona) aproxima-se da entrada· (da colmeia) anda p.ua trás, apro-
xima-se de novo e entra. 

Na entrada (da colmeia) pulo, sacudo meu chocalho e canto, aproximo-me da entrada, 
ando para trás, aproxim<Hne de novo e entro. 

Uma abelha (espécie Trlgona) aproxima-se da entrada (da colmeia), anda para tlâs, apro
xima-se de novo e entra. 

Na entrada (da colmeia) pulo, sacudo meu chocalho e canto, aproxim0111e da entrada, 
ando para trás, aproximo-me de novo e entro. 

2. Um roedor (amto kuráda) salta. 
Com a ponta da minha máscara subindo e descendo eu salto e sacudo meu chocalho e 
canto. 
Um roedor (amto kuráda) salta. ' 
Com a ponta da minha máscara subindo e descendo eu salto e ·sacudo meu chocalho e 
canto. 

3. Um ratinho (amto pe), sacudo meu filhote. 

NOTA: O texto da primeira akilz refere a maneira pela qual abelhas (e dançarinos) apro
ximam-se das casas, afastam-5e andando para trás, aproximam-se de novo e entram. O texto da 
segunda alcia refere a maneira pela qual as máscaras de dançar movimentam-se com os movimen
tos da dança. As alcia de crianças são muito curtas e consideradas engraçadas; assim o ratinho 
sacode ni'o um chocalho, mas seu próprio filhote. 

O contexto de execução faz uma série de pressões sobre as akia. O desejo do 
cantor de ser ouvido como característico num grupo grande de cantores significa 
que certas características musicais estarfo regularmente presentes: agudo no diapa· 
são, qualidade vocal estridente, linha descendente e diferenças individualizadoras 
quanto ao ritmo, melodia e texto. Eu não diria que o ·desejo de ser ouvido causa 
a forma da akia, mas o contexto de execução dificulta a realização de experi~ncias 
formais que não possam ser ouvidas, que não envolvam qualidade vocal estridente 
e que não sejam notavelmente diferentes. Sendo assim, embora a akia seja uma for· 
ma musical, as pressões exercidas sobre ela não são pwamente musicais e estéticas, 
mas relacionam-se com a sua participação num contexto. 

Existem duas questões centrais a respeito da execuç!'o das akia que são suges
tivas. Uma é : por que os Suyá cantam para suas irmãs? A segunda é: por que cantam 
para suas innfs, por. que não se comunicam com as irmãs abraçando-as ou sentan
dO-!!e e conversando com elas, ou comendo com elas como fazemos no Natal? Por 
que esses parentes e esse tipo de ação? 

Todas as cerimônias Suyá enfatizam o deslocamento de um homem de sua 
moradia natal para a casa dos homens e eventualmente para a moradia da mulher. 
Isso se exprime espacialmen te em muitas cerimônias que removem o garoto da casa 
dos pais (o lugar em que sua mãe dorme) e o levam para a praça. Todas as cerimô-
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nias enfatizam as relações entre um homem e suas irmãs reais e classificatórias e 
sua mãe, acima de outros tipos de laço, como os com a esposa, cunhados e sogros. 
Durante as cerimônias , ele dá comida a suas irmãs e delas recebe comida. Dá seu no
me ao filho de sua irmã e sua filha recebe o nome de urna de suas irmãs. Irmãs e ir
mãos sfo, assim, parentes importantes nas cerimônias. Logo, não seria surpreen
dente que os homens Suyá cantassem para suas irmãs. Isso nos deixa com outra 
pergunta. Por que eles cantam para suas irmãs? Qual a especificidade da música 
no conjunto das características da sociedade Suyá e do género akia? 

A indicação importante é o deslocamento espacial do jovem da moradia na
tal - o processo uxorilocaJ. Depois de ter sido iniciado na casa dos homens, um 
jovem nunca deve voltar a dormir na casa dos pais. Fica envergonhado de visitar 
com freqüéncia sua moradia natal, e não faz isso quando os maridos de suas irmãs 
esta:o nas proximidades. Um homem não come· com a irmã porque só famílias con
jugais, amantes ou grupos do mesmo sexo comem juntos. Nem coloca os braços à 
sua volta, porque abraçar equivale a um início de relações sexuais. Mas pode cantar 
para a irmã sem nem mesmo ir à sua casa. Ele sempre canta akia na praça ou fora 
da periferia da aldeia . Através da canção um homem pode comunicar-se com suas 
irmãs sem regredir no que diz respeito à transferência espacial confirmada na ceri
mônia em que ele está cantando3 

• 

Chegamos então a um ponto mais geral. A habilidade da música em transcen
der a distância social, espacial e psicológica sem uma presença física que a acompa
nhe pode ser uma de suas importantes características comunicativas. Em nossa so
ciedade, por exemplo, canções de amor são com maior freqüência cantadas por pre
tendentes do que por cônjuges. Essas canções podem ser um meio particularmen
te apropriado para atravessar distâncias espaciais, sociais e psicológicas caracterís
ticas de situações de corte nas culturas indo-européias. Consideremos, por exemplo, 
a balada do Gypsy Rover (Child, n<? 200), que, pelo seu canto, conquista o coração 
da esposa de um senhor - wna mulher com quem teria muito pouco contato pes
soal na sociedade hierarquicamente organizada do período4

. Normalmente co.nside
raríamos inadequado cantar canções de amor para nossas irmãs, que esta-o espacial 
e socialmente próximas de nós. Os Suyá, cujo namoro é mais físico do que o nosso 
tradicionalmente tem sido , não cantam canções de amor. Mas cantam akia para suas 
irmãs, que estão social e espacialmente distantes. Entretanto, o que eles cantam não 
é uma proposta, mas uma canção de auto-afirmação individual. 

Quando um Suyá pinta o corpo, o estilo de pintura é determinado pelo seu 
nome. Em última análise , todos os membros de um grupo de pessoas com o mesmo 

3 Existe uma exceção à regra de que o homem não canta akia na casa da irmã. Isso aconte
ce quando ele decide cantar akia o dia inteiro durante um período cerimonial. Senta-se então 
na cama de sua irmã e·é pintado e ornamentado pelos parentes femininos enquanto canta. 
Quando a ornamentação está completa, sai e canta na praça. Em vez de invalidar a regra, esse 
processo repete a confirmação da transf er ~· n,:1J l''pacial na cerirnônia de iniciação. 

4 E também, "Vou cantar uma canção de amor , na esperança de que você possa estar por 
aí" (T for Texas) e " Não cante canções de amor , você acordará minha mãe" (Silver Dagger). 
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nome pintam-se da mesma torma. A associação do homem com as metades cerimo
niais , sua posição numa fila de dançarinos e o ngere que canta também são deter
minados pelo seu nome . Grupos de nome determinam toda a identidade cerimo
nial de um homem. Já na akia, o homem emite sozinho o som. Durante a longa noi
te de canto (assim como em outras ocasiões), sua canção 1narca-lhe a participaça-o , 
a força, os sentimentos e a existência individual. A canção que canta normalmente 
será lembrada depois da cerimônia e canções particularmente memoráveis sobrevi
verão à sua morte. Através do canto , ele também pode revelar suas atitudes em rela
ção a si mesmo. Dois homens da mesma idade podem cantar diferentemente - um 
cantando no estilo de um homem mais velho (começando num diapasão mais grave 
e forçando menos a voz), enfatizando assim o fato de ser mais idoso, e o outro can
tando no estilo de um homem mais jovem, forçando a voz ao máximo, enfatizando 
assim sua força e juventude. Um garoto pode cantar no estilo de um homem jovem, 
su.a akia sendo totalmente estruturada com uma linha melódica longa, para mostrar 
que ele já não é uma criança (as crianças cantam akia parciais, com linhas melódicas 
curtas). Um homem pode· cantar muito, mostrando que está ''feliz" ou pode esco
lher não cantar ou só fazê-lo durante pouco tempo. Quando os Suyá se ouvem can
tando akia , percebem muito não só a respeito da situaça-o geral mas de como deter
minado homem se sente .em relação a algo. As akia Suyá são um dos meios utiliza
dos pelos homens Suyá para dizerem publicamente algo sobre si mesmos. 

Isso levanta um segundo ponto mais geral. Nossa cultura é centrada no dis
curso. A todos é garantido o direito de falar, mas nem de todos se espera que can
tem. Apesar de pessoas importantes ou poderosas terem mais acesso aos "meios 
de comwtlcação", supostamente todos "têm seu dia de glória", enquanto só bons 
cantores podem passar do chuveiro para o palco. Essa situação não é necessariamen
te wtlversal. Entre os Suyá, o discurso público e na praça é restrito a homens·adul
tos politicamente poderosos (não há necessidade de "meios de comunicação" nas 
pequenas aldeias circulares). Os homens jovens raramente falam no círculo dos ho
mens, exceto na auséncia de homens mais velhos. De todos os homens Suyá (a par
tir de oito anos), entretanto, espera-se que cantem em público. Em suas canções, 
podem indicar algumas das coisas a respeito das quais preferimos falar a cantar. A 
ênfase no discurso de nossa sociedade é alterada, se não invertida. Como pode ser 
previsto a partir de minhas descobertas sobre a estética do canto da akia , os Suyá 
expressam coisas em música que nós não expressamos. E, em parte por esse motivo, 
a música é muito importante para os intérpretes e para o público. 

O canto da akia, com suas qualidades musicais características ·e as oportu
nidades que oferece para expressão individual, é considerado "belo" pelos Suyá. 
Depois de ter passado várias vezes pela experiência, um homem pode ouvir um 
" compositor" cantar uma nova akia a meia voz e uma única vez e enta'o se levantar 
e cantá-la. Apesar de os homens aprenderem suas akia de especialistas que têm a ha
bilidade de ouvir e entender as canções de certos animais, peixes, abelhas e árvores, 
que ensinam a quem quiser aprender uma akia, a akia ensinada é sempre lembrada 
pelo nome da pessoa que a cantou e não pelo de quem a ensinou. Torna-se "proprie
dade" da pessoa que primeiro a cantou. Quando os Suyá ouviam gravações de akia , 
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~im como as akia sendo cantadas, sempre comentavam a respeito do cantor e 
identificavam-no pela sua canção. 

O ngere contrasta com a akia em sua forma musical, no que dizem musical
mente, no que os Suyá ouvem. A maioria dos ngere é cantada em uníssono, os ho
mens tentando combinar suas vozes. As vozes que nfo podem cómbinar-se sfo ex
cluídas: crianças geralmente não os cantam e os velhos emitem um grito específico. 
Todos os ngere são identificados a um grupo cerimorúal, não a indivíduos. Para que 
o leitor tenha uma idéia do som de um ngere, transcrevemos parte de um deles 
na Figura 3. 

A individualidade dos cantores de um ngere não é importante - na verdade 
é suprimida -, mas é muito importante com quem um homem canta. Os ngere são 
cantados por grupos cedmoniais específicos, nunca por grupos baseados em paren
tesco. Os grupos podem consistir em todos os homens adultos da aldeia, numa só 
metade ou em parte de uma metade. Em caso de wna corrida de tora, por exemplo, 
duas metades se defrontam no início do trajeto da corrida de revezamento e cada 
uma canta. Uma metade canta a primeira parte da canção enquanto a outra simul
taneamente canta a segunda parte. Depois de cantarem, entram com as toras pela al
deia adentro. Quando cantam, os grupos esta-o claramente estabelecidos. Assim co
mo as akia sfo "propriedade" de indivíduos, os ngere são "propriedade" de grupos 
rerimoniais. Os ngere de um grupo normalmente t~m algumas caractensticas em 
comum. Sendo assim, uma metade supostamente canta suas canções mais rapida
mente que a outra. Cantam também sobre animais diferentes. Os Suyá tém dois 
pares de metades e muitos outros grupos cerimoniais baseados em nome. Todos tém 
suas próprias canções. As pessoas que cantam juntas podem ser opositores políticos, 
cunhados que nunca se falam ou grandes amigos. A forma como se sentem em rela
ção aos outros nada tem a ver com a forma como cantam, exceto em casos extre
mos em que, por estar i.angado, um homem se recusa a cantar. Isso, em si mesmo, 
é uma declaração de peso. Disputas de f ac~o ocasionalmente atingem o auge em 
rerimônias, porque de repente o que havia sido encoberto surge a céu aberto (li
teralruen te : na praça). 

Os ngere raramente são cantados fora da aldeia. Com mais f req~ncia sfo 
cantados na casa dos homens e nas casas residenciais situadas na periferia da praça. 
Quando os homens cantam nas casas residenciais, normalmente cantam a mesma 
cançfo em cada uma delas. Nesse caso, o homem entra na casa de suas irmãs e mie, 
assim como em outras casas em que nunca entrará em ocasiões normais. ~as entra 
como membro de um grupo definido por idade e sexo, não como irmão, amante 
ou indivíduo. Esse ponto é importante graças às diferenças musicais correlatas. Quan
do um homem canta como indivíduo para a platéia de mulheres, canta de fomia 
diferente do resto dos homens e não entra nas casas residenciais. Mas quando entra 
nas casas, combina sua voz de forma que não seja distinguida5

• 

5 Existem solos ocasionais no ngere Suyá. mas os IOlis1as são selecionados porque portam 
detenninado nome, não porque se oferecem; normalmente 96 ~ um solista que tem habilidade 
e idade adequadas em cada grupo de. nome. Em outra fonna de ngere. cada homem canta o 
solo da estrofe, mas esse tipo de canção é cantado somente no centro da praça. 
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FIGURA 3: TRECHO INICIAL DE UM NGERE 
PARA CONTRASTAR COM A A KIA 

(Tnnecrito por Marina R011nan) 
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O exemplo mais notável disso pode ser encontrado nas cerimônias em que os 
homens, na noHe final , alternam o can to da akia com o canto do ngere. Depois de 
cantarem akia por rnuitas horas na praça, os homens se reagrupam e se dirigem, 
andando , para cada casa. Enquanto andam, cantam suas akia. No final da estrofe, 
cada h ornem vai silenciando até que os chocalhos em uníssono possam ser ouvidos. 
En tg-o can tarn o ngere. Assim quP. o ngere chega ao fim , cada um recomeça a cantar 
sua akfa , correm todos para a porta e lançam-se para fora (apesar de aparentemente 
ser uma corrida desordenada, na realidade eles partem obedecendo ao ordenamento 
dos grupos cerirnoniais). As ak ia são canções individuais apropriadas para a praça 
e para os arredores da aldeia ; os ngere são canções de grupo apropriadas tanto para 
a praça quanto para as casas. 

Como a ak ia , rnuitos ngere são aprendidos de man1íferos, peixes, pássaros, 
abelh as e plantas e ensinados aos homens da aldeia por homens que estã'o vivos. 
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Outros ngere são "antigos" e foram ensinados no passado mítico por algum animal 
ou fud.io inimigo. Um período cerimonial normalmente compreende o aprendizado 
de wn novo ngere (assim, na época da corrida de tora, em 1978, tres novos ngere 
foram introduzidos). Os ngere, no entanto, sã'o lembrados por mais t.empo que a:> 
akia. São datados pelos homens que estavam na casa dos homens (ou sendo inicia
dos nela) no período em que foram introduzidos, e a pessoa que os ensinou normal
mente é lembrada. (Entretanto, não se dá muita importância ao processo de com
posição, porque é um animal, planta ou abelha que está cantando a canção ; o com
positor é simplesmente wn mediador que aprende a canção e entã'o a ensina ao res
to dos homens.) 

AKIA 

NGERE 

(1) kwa-kaikáw 

(a) kaikáw-kumeni 

("realmente sem substância") 

/("sem substincia") 

1 krddi --------------- (b) sint( súru 

("primeira metade") 

(2) sintf iarén 

("dizer o nome") 

(3) kuré 

("fim") 

(1) kwa-kaikáw 

/ ("sem substancia") 

II sinddw 

("segunda metade") 

(2) sintf iarén 

("dizer o nome") 

(3) kuré 

("fim") 

("aproximação do nome") 

(a) kaikáw-kumeni 

("realmente sem substância") 

(b) sintf súru 

("aproximação do nome") 

FIGURA 4: Letra de umaakia, apresentando as palavras da akia em cada parte do diagrama 
da estrutura da canção Suyá reproduzido na Figura 3 

(a akia usada neste exemplo é a mesma usada na Figura 2, número 2: · 
a A mto A kia de Kogrere de 19 76) 
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O ngere e a akia têm estruturas globais semelhantes. Os dois ~o esiróficos, 
divididas em primeira e segunda metades e tém a mesma fonna de apresentar o tex
to em cada metade, que é constituída de várias partes nonúnad~ d~ canções. A Fi
gura 4 apresenta o diagrama das divisões básicas da akia e do ngere Suyá. Embora a 
akia e o ngere difiram na forma específica como essas partes são expressas, a es
trutura é igualmente clara nos dois e os Suyá dão às partes os mesmos nomes. O 
"realmente sem substância" (1.a) é uma parte da canção que consiste i.ateiramen
te em "palavras de música" ou silabas que os Suyá dizem nã'o ter significado. A "a
proximação do nome" (1.b) tem palavras significativas mas não o texto completo 
da canção. Em sua forma típica, relatará uma ação mas nã'o nomeará o animal ou 
planta que executa aquela ação. Literalmente, não "diz o nome". No "dizer o 
nome" (2) o animal é importante e freqüentemente algumas canÇôes ~o identifi
cadas pelo animal nelas nomeado (ao que parece, não há vocabulário para designar 
características musicais como síncope ou figuras melódicas, embora estas sejam 
obviamente importantes para que a própria canção seja lembrada). Depois de 
cantar o "dizer o nome" ou a estrofe completa uma vez, a coda é canrada (3). A 
naturez.a da coda é diferente na akia e no ngere , e varia nos diferentes tipos de 
ngere. Mas em todos os casos existe um final musical. Depois da coda, a "segunda 
metade" (ll) começa, iniciando com l .a. Quando a segunda metade termina, o 
momento de cantar terminou ou uma cançã'o diferente é cantada. 

Parte da Estru rura 

1.1.a 

1.1.b 

Texto e Tradução da Estrofe 

Te-te-te-te-te-te-te-te (um "te" por nota de toda a estrofe) . 

(ºTe" não tem tradução , de acordo com os Suyá. (literalmente 
uma sílaba sonora sem sentido para eles.) 

Wa pari wundtwa-ne ki taw iar i (4 vezes) 
Eu chifres subindo & descendo estar eu pulo 

Ter'te-te-te-te-te-te-te-te-te (um "te" por nota da segunda parte da 
estrofe). 

Tradução livre: Com a ponta de minha máscara de dança subindo 
e descendo , eu salto e sacudo meu chocalho e canto. 

1.2. (uanscrita na Figura 2) Amato kuradata taw sarí wa pari wudntwa ne kl 

1.3 . 

100 

Tipo de roedor ele salta Eu chifres subindo estar 
descendo 

taw lar f (2 vezes) 
Eu salto 

Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te (um "te" por nota da segunda parte da 
estrofe). 

Tradução livre: (espécie de roedor) salta ; com a ponta de minha 
máscara de dança subindo e descendo eu salto e sacudo meu 
chocalho e canto. 

Te-te-te-te-te-te-te-te (repete a segunda parte da última estrofe da 
parte I.2). 



11.1.a 

ll.l.b 

11.2. 

11.3. 

Te-te-te-te-te-te-te-te-te (um "te" por nota de toda a estrofe). 

Imoi po keingoro wa taw iarf (3 vezes) 
Minha máscara de dança listrada eu sal to 
(Com minha máscara de dança listrada eu salto, sacudo meu cho
calho e canto.) 

Imoi po keingoro A mato iartne (1 vez) 
Minha máscara de dança listrada cerimônia do rato eu salto 
Com minha máscara de dança listrada eu salto, sacudo meu cho
calho e canto a cerimônia (ou canção) do rato. 

Te-te-te·te-te·te-te-te (um "te" por nota da segunda parte da es-
trofe) 

Támana kukeni-da taw-9/lrr Imoi po 
Esta cutia salta minha máscara de dança 

keingoro wa taw iarf 
listrada eu salto 

Tdmana kukeni-Oa taw sarf Imoi po 
Esta cutia salta minha máscara de dança 

keingoro amto ian:ne 
listrada rato eu salto 

Te-te-te-te-te-te-te-te (um "te " por nota da segunda parte da es· 
trofe). 

Tradução livre: A cu tia salta; com minha máscara de dança lis
trada eu salto, sacudo meu chocalho e canto. A cutia salta ; com 
minha máscara retirada eu salto, sacudo meu chocalho e canto a 
cerimônia (ou canção) do rato. 

Te-te-te-te-te-te-te-te-te (repete a segunda parte da última estrofe 
da parte 11.2) 

. 
Essa estrutura é clara para os Suyá (apesar de me ter tom<ido algum te1npo 

descobri-la) e deveria colocar um ponto final nas afirmações que dizem que a mú
sica indígena tem pouca estrutura e nenhum término. Na verdade , existe uma estrll· 
tura notável, sendo que só tratei aqui de suas linhas gerais6

. 

O dualismo da cosmologia Suyá e da organização cerimonial está claramente 
presente na estrutura da akia e do ngere. As canções sa-o divididas em duas metades 
(kradi e sindaw), cujos nomes são significativos. Os Suyá têm duas direções princi
pais: leste (kaikwa kradi) e oeste (kaikwa (s)indaw). A praça pode ter duas casas de 
homens, uma localizada no leste, a outra no oeste (ou uma única com duas metades 
distintas). Estas distinções estão associadas com as metades. A metade oriental da 
casa dos homens carrega a base de um tronco de buriti nas corridas de tora (kradi), 
enquanto a metade o~idental carrega a parte superior (sindaw). Em determinados 
momentos, os homens cantam a primeira parte de suaakia (kradi) em frente da ca-

6 Marina Roseman, numa cuidadosa análise de um único ngere, fez algumas observações 
interessantes que estão sendo examinadas no campo (Roseman ms.). 
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sa oriental dos homens (ou o lado oriental da Wúca casa doshomens)(kaikwa kradi), 
e em seguida cantam a segunda parte (sindaw) em frente à casa ocidental dos ho
mens (kaikwa (s)indaw). A nomenclatura das canções e certas características de sua 
execução s!o assim coerentes com muitas outras características duais da organiza
ção da sociedade Suyá. 

Podem-se agora discutir algumas das coisas que ocorrem no canto do ngere. 
Talvez a mais importante seja que s!o grupos que cantam e que os cantores esta'o 
tentando fazer suas vozes soarem como uma. Os grupos que cantam são cerimoniais 
- não sã'o grupos baseados em parentesco. São aqueles grupos que, como disse, con
fundem os antropólogos, porque não regulam casamento (como fazem metades em 
muitas partes do mundo), não regulam atividades de subsistência e s!o múltiplos. 
Uma das coisas que as metades fazem é cantar junto, como grupos em oposição 
complementar. Assim, na festa da corrida de tora as duas metades cantam a mesma 
canção, mas partes diferentes dela; quando existem duas casas de homens, as meta
des cantara o canções diferentes, uma mais lentamente e outra mais rapidamente . 
Sua existência manifesta-se muito através da música. O cuidado com que o ngere é 
executado em uníssono é a expressã"o musical da identidade de um grupo de ho
mens, é a criação de um grupo. E o grupo faz música "bela", como os Suyá concor
dam quando ouvem gravações em que tudo saiu como deveria. 

A akia e o ngere têm características musicais muito diferentes, assim como o 
que exprimem é diverso. Fiz aqui algumas sugestões a respeito da natureza da músi
ca Suyá. Seria interessante comparar a música Suyá com a dos outros Jê. Todos can
tam para suas irmãs? Existe algo como a akia entre os grupos Jê com quem os Suyá 
nunca entraram em contato? Na verdade, a partir de algumas observações feitas por 
Melatti (Melatti 1978), poder-se-ia pensar que os Krahó cantam para suas mulheres, 
o que é coerente com uma ênfase diferente encontrada nos rituais Krahó : a relaçã"o 
enfatizada não é tanto entre um homem e suas irmãs quanto entre um homem e 
suas esposas reais ou potenciais. Nessas condições, podemos esperar intenções dife
rentes e possivelmente princípios diferentes operando nas formas musicais. Mas, na 
verdade, a dificuldade é que tudo isso é especulação. A música dos Krahó, uma das 
sociedades Jê melhor estudadas até o momento, nunca foi analisada. Deve-se arden
tenien te esperar que se comece a coletá-la e analisá-la. Isso não somente porque se 
esperannos muito perderemos a oportunidade de gravar a música de um povo, mas 
porque os membros dessas sociedades, até serem esmagados pelo contato, acreditam 
que sua música é importante. Os Suyá queriam que eu gravasse sua música, não so
mente porque depois eles podiam ouvi-la, mas porque a consideram bela e impor
tante. Meu interesse por sua música era plenamente compreensível para eles (ao 
contrário do meu interesse por outros domínios) e acho que têm razão quanto à 
importância que lhe atribuem. A análise da música das sociedades das terras baixas da 
América do Sul nos fornecerá indicações importantes para a compreensá'o dessa 
sociedade. Mas o trabalho será lento. Como indiquei , a "coleta" deve ser um prolon
gadv processo interpretativo. A obtenção da música em seu contexto social signi
fica, antes de ludo, esperar para que ela seja executada e não coletar gravações de 
indivíduos em rápidas viagens de coleta. A paciência pode ser bem recompensa-
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da : boas coletas revelarão toda a riqueza do que é a música para as pessoas que a 
executam. 

3. RESUMO E CONCLUSÃO 

Para resunúr , núnha proposta foi investigar o que está sendo comunicado 
quando os Suyá executam a akia e o ngere. De rnonstrei que, para estudar a música 
Suyá e, por extensão, outros tipos de música, é necessário analisar o evento musi· 
cal total e a forma con10 a música se insere no quadro social e cosniológico mais am· 
plo . A partir daí, é possível especular a respeito do que há de específico en1 relação 
â própria 1núsica, enquanto oposta a outras fonnas de arte ou filosofia, nwna dada 
sociedade. Ao fazer isso, analisei dois gêneros de nlúsica Suyá e relacionei o estilo 
de cantar da akia à intenção do cantor de ser ouvido corno indivíduo por certos pa
ren tes fernininos , relacionei a estrutura da akia ao dualismo geral que permeia a 
vida Suyá, e outras características a aspectos específicos do con tLxto de ~xecução. 
O ngere é uma f onna de expressar a existência e unidade dos grupos cerimoniais 
baseados em nomes, grupos. que fazen1 pouco nlais do que ca11tar Junto Ao longo 
desta análise, sugeri que uma importante característica comun1catna da música é 

sua habilidade em atravessar distâncias sociais, psicológicas e espaciais e que a ênfa
se lingüística de nossa própria sociedade pode não ser univer ai. 

Concluindo, gostaria de fazer uma observação fundan1cntd.l para nunha u1-

terpretação da etnomusicologia e das sociedades indígenas das terra baixas da Ame· 
rica do Sul . Não argun1entei que a organização social dos Suyá ~ anterio r ã estrutura 
musical de suas execuções. Não estou dizendo que o dualismo da mll51ca é u1n s1n1-
ples reflexo do dualismo de sua sociedade ou que os homens tém urnãs e por isso 
cantam para elas. A simples redução de um domínio a outro é sen1prc un1 exercício 
perigoso e, nesse caso, bastante errado. Eu dir ia que sa'o os eventos musicais que 
criam o dualis1no da organização social Suyá . As metades Suyá a-o puran1ente ceri 
moniais. São parcialmen te definidas pelo ngere que cantam junto. A estrutura da 
música, longe de ser um reflexo, é parte da criação e contín ua recriação das caracte
rísticas duais da sociedade Suyá. Sendo assim, a estrutura duaJ dJ musica é fun da· 
mental, não reflexiva. O que é expresso pelo canto é crucial, não inuJen tal 1:. a in1-
portâncía da rnús1ca na sociedade Suyá - na palavra de seus mcn1bros e na quanti
dade de tempo e recursos dedicad9s às atividades musicais pode residir no papel 
átivo que a música desempenha na criação e na vida da própria sociedade: sua cria· 
ção 1nusical e sua vivência musical. 

Isso pode soar excessivamente idealista para colegas que traball1am en1 outras 
áreas com outras sociedades ; mas é poss ívcl estabelecer paralelo oorn a situação 
no campo de análise do domfuio do parentesco dessas sociedades (Secgcr 1975 , Da 
Matta , Seeger & Viveiros de Castro 1979). Nossa relutância em acenar a importân
cia dos acontecimentos musicais nessas sociedades provém de u1na m terpre tação 
totalmente errada da natureza desses acon tecimcntos. 

Nossa suposição de que a música é uma "arte " , un1a atividade antes de tudo 
estética e além disso inciden tal, fez com que não en tendêssemos a música das terras 
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baixas da América do Sul. Para essas sociedades, a música é parte f'11ldamental da 
vida social, nfo somente uma de suas opções. Essa observação é corroborada pela 
participação de todos em prolongados acontecimentos musicais. A importância 
mais social do que estética da música desses grupos impediu os etnomusicólogos de 
dar a esses sistemas musicais a atenção que merecem; a ~nfase musical da vida social 
também recebeu atenção insuficiente por parte dos antropólogos. e preciso que se 
lhe dê cuidadosa atenção. Deveríamos começar pergwt tando o que há de tio im· 
portante em fazer mímca em todas essas sociedades. Ao ouvir as respostas, talvez 
possamos compreender melhor o que podem ser a sociedade e a música. 
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APRESENTAÇÃO 

.. 

De todas as caracten'sticas das sociedades indz'genas brasileiras, a sua organiza
ção política é uma das mais difíceis de serem compreendidas por ocidentais. Essa 
foi a causa de grande número de desentendimentos interétnicos da história do con
tato. Estes ainda continuam a acontecer hoje, por não tennos conseguido ver o con
traste que existe entre os processos políticos internos desses grupos e a nossa pró
pria organização polz'tica. Os representantes da Igreja e do Estado, como missio
ndrios e funciondrios da FUNAI, estão acostumados a lidar com instituições hierár
quicas e com um tipo muito especz'fico de autoridade. Como eles mesmos freqüen
temente criam novas formas de liderança para facilitar seu controle sobre os índios, 
sua percepção das f onnas nativas de liderança e dos processos polz'ticos é freqüen
temen te distorcida. Existem inúmeras coisas que eu e outros antropólogos desco
nhecemos sobre esse tema, mas algumas contribuições estão sendo dadas (por exem
plo, Maybury-Lewis 1967; P. Qastres 1978; Kracke 1979). 

Neste artigo descrevo a inter-relação entre os vários papéis públicos impor
tantes dos Suyá com o objetivo de discutir liderança em geral. Em minha aborda
gem uso o que Victor Turner chamou de "drama social" (V. Turner 1957), mas 
de fonna abreviada. Trata-se de um caso concreto em que os princípios gerais se 
revelam com clareza especial em virtude da sua utilização numa situação especifica 
de crise. Descrições de processos como esses ajudar-nos-ão a compreender melhor 
e de modo mais geral os processos políticos. Num ensaio sugestivo, Pie"e Oastres 
propôs que os fndios das te"as baixas da América do Sul são sociedades contra o 
Estado, ou sociedades que controlam seus lz'deres e asszm evitam a f onnação de Es
tados (Qastres 19 78). Minha análise da percepção Suyá de seus lideres políticos 
e cerimonfais como marginais e inerentemente perigosos sugere um dos mecanismos 
desse tipo de controle: eles ou seus parentes podem ser acusados de feitiçaria e as
sassinados. Este artigo é uma tradução de minha contribuição ao livro Leaders and 
Leadership in Lowland South America, organizado por Waud Kracke (no prelo). 





CAPÍTULOS 

SUBSTÂNCIA FÍSICA E SABER: 
DUALISMO NA LIDERANÇA SUYÁ* 1 

A cultura e a organização social das tribos Jê setentrionais e centrais, localiza
das no Brw central, são caracterizadas por um dualismo fwidamental que foi des
crito por vários autores, entre os quais Lévi-Strauss (1953, 1956, 1964), Maybury
Lewis (1967), Melatti (1970) e Seeger (1974). Os dommios opostos da natureza 

. e da cultura, que estão continuamente atuando um sobre o outro, foram descritos 
como características dominantes da cosmologia dos Jê setentrionais (Lévi-Strauss 
1964; Da Matta 1970; Melatti 1970; Seeger 1974; T. Turner ms.). O dualismo e a 
interação da natureza e da cultura são claramente revelados nas ideologias de lide
rança encontradas nesses grupos. Os líderes são mediadores entre os dois momínios 
e, em virtude dessa posição mediadora, são encarados com ambivalência pelo resto 
da população. 

As tribos de língua Jê no Brasil podem ser divididas em tres grupos, distin
guíveis a partir de critérios lingüísticos, culturais e geográficos2

. Esses subgrupos, 
os Jê setentrionais, centrais e meridionais, localizam-se no interior do país nurna ex
tensão que vai aproximadamente de três graus de latitude sul até 30 graus de latitu
de sul. O grupo Jê setentrional inclui as tribos Timbira (entre elas Krahó, Y..rikati, 
Ramkikamekra, Kanella), os Apinayé, os Kayapó e os Suyá. Os Jê centrais são re
presentados pelos Xerente e pelos Xavante. As tribos de língua Jê apresentam mui
tas variações interessantes na organização social e na cultura, constituindo um gru
po ideal para realizar o que Fred Eggan chamou de "comparação controlada" (Eg
gan 1954). Este artigo começa com wna discussa-o dos papéis de lideran ça entre os 

• Tradução de Angela Loureiro. 

Umá versão anterior deste artigo foi apresen tada num simpósio sotre liderança sul-ameri· 
cana nas reuniões de 1974 da American Anthropological Association na cid ade do México. 

2 As cronologias das línguas Jê foram prejudicadas pela má qualidade das fontes originais 
e não são suficientemente precisas para serem usadas isoladamente. 
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Suyá, uma das tribos Jê setentrionais3. Posteriormente, as diferenças e semelhanças 
da liderança entre as tribos Jê serão exanúnadas, a título de comparação. 

O dualismo nos papéis de liderança é claro entre os Suyá. Existem dois tipos 
de líder, os líderes políticos (mêropakandé) e os líderes cerimoniais (homens que 
conduzem as cerimônias, mêrokinkandé). Cada papel tem certos atributos que ex
primem o poder dos líderes e que cada homem manipula para obter e maximizar 
o poder. As qualidades atribuídas aos líderes são aparentemente paradoxais, na me
dida em que são exatamente as pessoas· a quem cabe unificar a aldeia que possuem 
atributos anti-sociais. O líder político é ao mesmo tempo o representante do homem 
ideal e de toda a aldeia e também alguém que é considerado amedrontador, imprevisi
velmen te belicoso, que tem um cheiro forte e é "como um jaguar". O líder cerimo
mal, apesar de ensinar as canções necessárias para a perpetuação da sociedade Suyá, 
é definido como alguém que não é "tã'o completo socialmente" quanto os outros 
homens. O paradoxo aparente deriva das ?.titudes dos Suyá quanto à natureza do 
poder : as características que definem os líderes poderosos sã'o características ani
mais, porque todo poder vem, em última análise, do domínio natural. 

A liderança Suyá será inicialmente discutida em termos da ideologia do modo 
como os líderes se devem comportar e posteriormente de como eles se comportam 
na prática. O conflito entre ideologia e prática é uma das causas da ambivalência 
Suyá em relação aos seus líderes políticos. 

Na parte seguinte, as características gerais do poder sa-o discutidas. Final
mente, uma análise comparativa da herança do poder político e do dualismo da li
derança nas sociedades de língua Jê será apresentada. Essa comparação tem por 
objetivo levantar com precisão algumas das características importantes da lide
rança e da cosmologia entre as tribos Jê e nas terras baixas da A.mérica do Sul em 
geral. 

1. UDERANÇAENTREOSSUYÁ 

A palavra meropakandé traduz-se literalmente por "dono-controlador 
do local onde os Suyá vivem em grupo"4

. (Ocasionalmente usarei o termo ''líder 
político" para designar esse conceito Suyá.) A palavra kandé (dono-controlador) 
é importante e aparece em muitos contextos. Uma pessoa que faz um arco é kan.dé 
do arco. Uma famfila que faz uma roça torna-se kandé da roça. "Ser dono e contro
lador" inclui controle sobre mercadorias e recursos. As mercadorias .também podem 
ser intangíveis, como canções, e os recursos podem ser simbólicos. Os dois tipos 
de líder Suyá são kandé. Um controla a aldeia e o outro, o mêrokinkandé, controla 
a execução das cerimônias. 

De modo geral, a posição do mêropakandé é idealmente e de fato herdada 
patrilinearmente. Quase toda aldeia tem mais de dois líderes políticos, cada um sen-

3 O autor e sua esposa passaram 15 meses com os Suyá entre junho de 1971 e junho de 
1973. 

4 ME, Suyá; ro (?) ; pa, viver em um grupo; kandé, dono-çontrolador. 
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do chefe de uma facção composta na maior parte pelos seus parentes bilaterais. 
Um méropakandé coordena atividades coletivas, supervisiona distribuições, deve re
solver disputas e vela pela defesa da aldeia. O controlador da aldeia não pode co
mandar. Fle lidera através de um equilíbrio delicado de consenso e sanções implí
citas. Pode propor determinada linha de ação, como wn ataque. Se o resto dos 
homens apoiar o ataque, eles indicarão seu consentimento. Se não concordarem, 
1
0 miropakandé deve ou mudar seus planos ou realizá-los com a ajuda de seus alia
dos próximos quando todos os dissidentes convenientemente se ausentarem. Assim 
como não existe poder para comandar, não existe investidura formal de um mêro
pakandé. Ele deve continuamente maximizar seu apoio, e se sua facçãQ e o resto da 
aldeia aceitam seguir seu conselho, eles o fazem. Se não puderem ser convencidos, 
ignoram esse conselho. 

No passado5, os líderes Suyá eram mais belicosos e violentos. Segundo as des
crições, estavam sempre querendo guiar ataques, sempre procurando inimigos. Sob 
a influência da administração do Parque Nacional ·do Xingu, não se realizam mais 
ataques e as incursões inimigas são menos prováveis, apesar de ainda temidas. Os 
miropakandé continuam a procurar inimigos na floresta e nos rios. Um homem dis
se a seu respeito: 

Quando há fudios beligerantes ao norte, o controlador da aldeia sempre 
caça e pesca ao norte. Ele sai pela manhã e no final da tarde procurando 
sinais do inimigo. Se há índios inimigos ao sul, ele sai na direção sul. Está 
sempre procurando inimigos. 

No passado, os méropakandé também eram considerados perigosamente vio
lentos na aldeia. Eram temidos especialmente pelas mulheres, crianças e rapazes. 
Um famoso líder gostava de atirar flechas na casa dos homens e fazer os homens sol
teiros que nela moravam esquivarem-se de suas flechas. Outro teria tirado o disco 
labial da boca de um rapaz e o quebrado em suas mãos (a violência disso fica clara 
depois de se ler o Capítulo 1 neste volume). Tais líderes violentos eram considera
dos particularmente atemorizadores e "como animais". 

Além de sua beligerância, seis atributos sao considerados característicos do 
méropakandé: 19) devem ser descendentes patrilineares diretos de méropakandé an
teriores; 29) devem distribuir comida, caça, mercadorias e outros artigos ao resto da 
aldeia. Em geral, um homem que não é wn líder político distribuirá comida e outras 
coisas só para seus parentes, certas ·relações cerimoniais e alguns amigos cerimoniais. 
Quando wn miropakandé distribui, ele não deve esquecer ninguém e deve dar eqüi
tativamente a todos; 3<?) têm o dever específico de discursar e exortar as pessoas a 

5 A liderança Suyá sofreu algumas alterações em dois períodos distintos. Aproximadamen
te em 1925, os Suyá foram dizimados por seus inimigos e foram fortemente influenciados pelos 
costumes dos índios do Alto-Xingu. Mudanças posteriores ocorreram em seguida a sua "pacifi
cação .. , em 1959. Essas mudanças, entretanto, foram relativamente secunçiárias e reuni dados 
comparatiYos de um grupo ocidental dos Suyá conhecidos na literatura como Beiços-<ie-Pau, 
cuja liderança tradicional sobreviveu até 1969, quando uma perda populacional destruiu ·a orga
nizaçã9 social dos Beiços-<le-Pau. 
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se comportarem corretamente de acordo com as normas da tribo; 4<?) coordenam 
atividades coletivas como expedições de caça e pesca em grupo, derrubada da roça, 
ataques, relocação da aldeia e outros empreendimentos cooperativos; 59) através de 
exortação e intluência, devem resolver disputas na aldeia e manter sua paz; 6<?) os 
1nêropakandé devem comportar-se como exemplos. Devem trabalhar muito, com
portar-se corretamente e participar da atividade cerimonial. Exercem em certas ce
rimônias a função de representantes de toda a aldeia. Eles, especialmente, represen
tam o homem ideal, belicoso, adulto. 

Quando um mêropakandé morre, seu filho mais velho idealmente tom;; seu lu
gar6. Se não tiver filhos com idade suficiente, entao deve ser sucedido por um ir
mão. Se não houver filhos ou irmãos disponíveis , então os Suyá dizem que o filho 
de uma irmã (taumtwa) será o sucessor7

• Todo.s os filhos de um mêropakandé são 
líderes potenciais. Aqueles que não são atuantes são chamados "mêropakandé que 
não discursam". Mas é preciso mais que relação genealógica para que um homem 
suceda o pai como mêropakandé. Além da legitimidade herdada, um homem tam
bém deve ser considerado capaz de exercer o cargo. A facção que ele representa 
deve estir de acordo a respeito de quem sucederá o líder morto . Por esse motivo, 
núnhas perguntas sobre se deternúnado filho de determinado homem se tomaria 
mêropakandé sempre eram respondidas de maneira vaga: "Quando o pai morrer, 
as pessoas saberão" . 

Até o momento, descrevi os atributos ideais e os padrões de herança do 
mêropakandé Suyá. ~ também essencial discutir os meios pelos quais homens am
biciosos podem tomar-se líderes de facções e eventualmente se tomar "controla
dores da aldeia". Se os Suyá não acentuam muito o processo usado para conseguir 
maior influência quando discutem liderança, ele é ainda assim importante em 
qualquer análise do poder político. Homens que herdam a posição de mêropakandé, 
assim como os ocasionais homens ambiciosos que não o herdam, devem maxinúzar 
sua influência e reafirn1ar suas pretensões para assegurar sua legitimidade. 

Em 1972, os Suyá viviam numa única aldeia com aproximadan-iente 130 re
sidentes, no Parque Nacional do Xingu. No passado, a população da tribo era con
sid~ravelmente maior, incluindo muitas aldeias - duas no Xingu e muitas entre os 
rios Sangue e Arinos, na direção oeste. Entre os Suyá , em 1972, havia três mêro
pakandé atuantes. ~ comum que uma aldeia tenha ao menos dois mêropakandé, 
algumas tendo tido até quatro. Cada mêropakandé era chefe de uma facção con1-
posta na maior parte por seus parentes próximos (ver Figura 1). Dois dos três mêro
pakandé pretendiam ser descendentes patrilineares diretos de mêropakandé através 
de três gerações. O conhecimento da terceira geração de ascendência é extremamen
te raro entre os Suyá. A capacidade única do mêropakandé de lembrar seus ances
trais masculinos até esta geração reflete a importância do aspecto herdado do papel. 
O terceiro mêropakandé, que atualmente é o mais forte, traça sua descendência do 

6 Meus informantes Beiços-de-Pau afirmaram que o filho mais novo era preferido. 

7 Só pode descobrir um caso em que isso ocorreu. 
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pai do genitor de seu pai, passando pelo genitor de seu pai (que não era o pater de 
seu pai), pelo seu pai e chegando a ele. Em outras palavras, seu papel não foi herda
do tã"o claramente . 

FIGURA 1 

DIAGRAMA SIMPLIFICADO DAS TRÊS F ACÇÕES EXISTENTES NA ALDEIA SUY Ã 
EM 1972 
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Waraku e seu filho Niokombedi8 tomaram-se os mais fortes mêropakandé, 
manipulando muitos recursos ·para justificar e favorecer suas pretensões de serem os 
líderes dominantes da tribo . Existem ao menos oito recursos que eles e outros 
controladores da aldeia conscientemente manipularam durante duas gerações. Os 
seis primeiros estão relacionados aos atributos ideais de um mêropakandé. Os ou
tros dois são de ordem diferente, mas igualmente importantes. 

1. Descendência. Niokombedi repetidamente enfatizava sua descendência 
biológi.::a do forte mêropakandé de aproximadamente 50 anos atrás, 
Ndemonti. O marido da mãe de Waraku era um prisioneiro laruma e, as
sim, não estava de forma alguma relacionado a qualquer mêropakandé. 
Waraku chamava Ndemonti de seu "pai", porque Ndemonti tivera re
lações sexuais com sua mãe antes de ele nascer. Membros da facção de 

8 Alterei os nomes dos participantes. Os nomes dados aqui são diferentes dos nomes dados 
em Seeger (1974). Segue-se uma relação entre os nomes usados aqui com o número desses indi
víduos nas genealogias apresentadas em outro trabalho: Kokoyeriti (220), Waralcu (204), 
Niokombedi (105), Ndernonti (337), Pekuho (243), Wetacti (142), Kokoti (230). 
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Niokombedi (facção I) e da facção aliada (facção II) estavam de acordo 
quanto às suas pretensões. Os membros da facção III estavam divididos. 
Alguns aceitavam as pretensões de legitimidade de Niokombedi, outros di
ziam que Waraku nunca havia sido um meropakandé "real", mas acima de 
tudo um homem beligerante. Quando Niokombedi discursava, retorica
mente perguntava: "Meu pai não era um meropakandé?" Este era um fato 
que ele constantemente procurava corroborar, embora não fosse completa
mente aceito por todos os Suyá . O elo genealógico era considerado tanto 
por Niokombedi quanto por seus oponentes como fator importante em sua 
posição. Mas não havia concordância quanto à realidade desse elo. 

2. Distribuição. Niokombedi baseava uma de suas pretensões em ser um 
meropakandé no modo como dava coisas para todos. Não distribuía muita 
conúda, mas em vez disso distribuía mercadorias dadas a ele pela adnúnis
tração d:i reserva e por alguns visitantes. Membros de outras facções, espe
cialmente da facção Ili, invejavam a quantidade de mercadorias que ele 
guardava para si mesmo e a grande quantidade que ele dava para seus nu
merosos parentes e. afins. Um dos que mais reclamavam abertamente era 
uma mulher, Kokoti, que posteriormente, em 1972, foi assassinada por 
Niokombedi e por seus irmãos por suspeita de feitiçaria. Suas reclamações 
tornaram-na suspeita,-porque as feiticeiras matam as pessoas de quem tém 
inveja. A facção de Niokombedi temia a inveja dos membros de outras fac
ções. Seu medo pode tê-los levado a distribuir mais eqüitativamente do que 
o teriam feito em outras circunstâncias. O grande favoritismo de Niokom
bedi por seus parentes e aliados afins (facção II) era um dos recursos im
portantes à sua disposição de mantê-los aliados, mas em qualquer tipo de 
distribuição havia uma tensão constante entre seu desejo de recompensar 
seus aliados e a necessidade de evitar a inveja do resto da aldeia. 

3. Oratória. Niokombedi era considerado um orador razoavelmente bom. Só 
usava o estilo de oratória restrito aos líderes (tanto ao meropakandé quan
to ao merokinkandé) ocasionalmente, porque ainda se sentia muito jovem 
e os jovens não devem discursar em rewúões públicas. Em discussões me
nos formais as pessoas o ouviam e comentavam em voz alta que ele havia 
falado bem. Quando muitos outros homens importantes de outras facções 
concordavam com o que ele propwlha, toda a aldeia seguia seu conselho. 
Quando não concordavam, Niokombedi tanto poderia ir em frente, reali
zando o que queria com seus parentes, quanto mudar seus planos. 

4. Niokombedi coordenava atividades coletivas, entre as quais expedições 
de pesca e caçadas, capinagem da praça e trabalho ocasional no posto ad
ministrativo da reserva, Diauarum. 

5. Resolução de disputas. Niokombedi pretendia agir como pacificador. Ex
ceto quando seus próp:ios interesses estavam intimamente envolvidos, por 
exemplo quando a mulher de seu irmão morreu e quando ajudou a matar 



Kokoti, ele realmente impedia que as disputas se tomassem violentas. 
Repetidamente reduzia tensão nas aglomerações de homens à noite, in
terrompendo, brincando, discursando ou dominando as reuniões. Ele tam· 
bém falava com os indivíduos envolvidos e tentava resolver a questão fora 
da arena pública. Contava com o apoio de seus numerosos parentes próxi
mos, mas o apoio dos parentes de sua mulher (facção II) não era garantido. 
Apcíavarn-no em muitas ocasiOes, mas não em todas. Como ilustra a Figura 
1, um dos irmãos de sua mulher era um mêropakandé, outro irmão (um 
prisioneiro adoudo) era o mêrokinkandé. 

Dois exemplos serfo suficientes para ilustrar a combinação de humor e força 
implícita que Niokombedi usava todo dia para impedir que tensões irrompessem em 
franca hostilidade. O primeiro ocorreu na arena pública ; no segundo, falou-se com 
cada parte em particular. 

a. Um grupo de língua Suyá, recentemente pacificado (conhecido na litera
tura como Beiços-de-Pau), estava vivendo com os Suyá há aproximadamen
te três anos. Estavam todos em Diauarum sendo tratados de uma epidemia 
de "gripe" e todos os outros Suyá haviam voltado para a sua aldeia, tendo 
sido mais facilmente curados ao que parece graças à crescente resistencia 
a infecções viróticas. Os homens Suyá estavam reunidos na praça uma noi
te e estavam furiosos com as depredações de suas roças de mandioca reali
zadas pelos recém-chegados. Em 1972 a mandioca havia escasseado e eles 
estavam preocupados com a dependéncia contfuua dos Beiços-de-Pau em 
relação às suas roças, especialmente no momento em que suas próprias 
roças haviam começado a produzir. Diferentes homens discursavam furio
samente e alguém sugeriu que a casa em que a maioria dos recém-chegados 
vivia fosse queimada. Nesse momento, Niokombedi saiu de sua casa, onde 
se encontrava para fazer um cigarro. Encaminhando-se para a reunião dos 
homens, disse jocoso em voz alta para seu parceiro : "Jirup, quando os 
recém-chegados voltarem, vamos foder com todas as suas mulheres". Isso 
era ao mesmo tempo engraçado e preciso. As mulheres do grupo recém
chegado eram consideradas particularmente desejáveis como parceiras se
xuais. O comentário de Niokombedi efetivamente colocava um ponto Rnal 
nas discussões sérias daquela noite sobre os recém-chegados e impedia qual
quer açã'o organizada. 

b. A mulher de Wetacti morreu no parto. Um dos Beiços-de-Pau tenúa que 
Wetacti matasse sua mulher em represália pela morte. Quando Niokombedi 
descobriu seu medo, falou com o homem e disse-lhe que desde que ele e 
seus irmãos haviam matado a feiticeira, Kokoti , algum tempo antes, a al
deia estava bastante "boa". Matar outra pessoa, disse ele, seria ruim. Acres
centou que Wetacti tinhá poucos parentes e só um irmão, muito jovem. O 
próprio Niokombedi tinha dois irmãos adultos e grande número de outros 
parentes. Para Wetacti, disse que nfo havia fuxico malicioso S· Jre a mulher 
do recém-chegado e que era mal para as pessoas que elas se matassem. Per-
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guntou então sem rodeios a Wetacti: "Vocé vai matar a mulher daquele ho
mem?". Wetacti respondeu "não" e a questão foi abandonada. 

O segundo caso desenrolou-se de acordo com um padrfo típico. As mulheres 
fuxicaram sobre a acusação durante muitos dias. En t!'o os homens assumiram a 
questfo. Um confronto direto, em que uma pessoa.concordava em manter a paz, 
normalmente resolveria as coisas durante certo tempo e o problema seria abandona
do sem mais discussfo. Entretanto, o conflito subjacente nfo seria resolvido e podia 
ser usado para esquentar os ânimos em outro mome_nto. Wetacti era um filho classi
ficatório do líder morto da f acção Ili. Qualquer represália por wna morte em sua . 
facção atingiria os parentes de Niokombedi ou seu prestígio como pacificador atra-
vés de um ataque aos Beiços-de-Pau. As facções I e III tem uma história de mortes 
por vingança que já dura duas gerações. Até bem pouco tempo, o.s dois grupos eram 
igualmente fortes e alternavam as mortes. Agora, com a facção III seriamente enfra
quecida e a facção li aliada por casamento coin a facção I, Niokombedi tem pouca 
posição poderosa. A ameaça implícita de sanções físicas que Niokombedi usou con
tra Wetacti é outra característica importante do líder de facção e do meropakandé. 

6. Comportamento adequado. Niokombedi comportava-se como um exemplo 
para o resto da aldeia. Ele relacionava-se seriamente com os rituais e can
tava muito . Caçava e pescava bem. Mantinha um decoro adequado, ou 
mesmo exagerado (ou não o tinha, no caso de suas relações jocosas), em 
todas as suas relações. liderando pelo exemplo, fornecia um modelo de 
um homem ativo, socialmente correto. 

Existem dois outros fatores que aumentavam muito a influência de Niokom
bedi : o grande número de parentes e a influência da administração da reserva. 

A facção III estava consideravelmente enfraquecida porque Pekuho não con
seguiu ter mais de um filho sobrevivente , e este era aleijado. Tanto Waraku quanto 
Kokoyeriti tiveram mais sorte ·a esse respeito. Niokombedi tinha dois irmfos adultos 
e muitas irmãs e primas cruzadas patrilineares. Estas eram em sua maioria casadas 
com não-Suyás, com quem ele podia contar caso precisasse de apoio. Fez dois ex
celentes casamentos políticos. Seu primeiro casamento, com a irmã do líder da fac
ção II, foi arranjado por Waraku quando Niokombedi e a moça eram muito jovens. 
Seu segundo casamento, que ocorreu em 1972, foi com a "sobrinha" de um fudio 
Kayabi que ficava encarregado do Posto Diauarum quando Claudio Villas Boas 
se ausentava. Essa aliança solidificou os laços entre Niokombedi e a pessoa encar
regada das operações cotidianas do posto, que estava em posição de ajudá-lo de mui
tas formas. 

Continuando um processo iniciado por seu pai, Niokombedi tentou aumentar 
o número de parentes próximos. O que fez observando integralmente as restrições 
de dieta por certos parentes classificatórios em relação a quem essas restrições nlo 
sfo nonnalmente observadas e preferindo traçar sua relação com as pessoas mais 
através de ·laços consangüíneos do que de laços de afinidade, quando as duas 
possibilidades existiam. A primeira estratégia transformava parentes mais "distan
tes" em parentes "mais próximos". A segunda dava mais imporUncia a relações de 
substância física do que a alianças por casamento sempre que possível. Niokombedi, 
fazendo o mesmo que seu pai, havia reclassificado muitos parentes dessa forma . 
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Niokombedi também recebia um sólido apoio da administração da reserva 
do Xingu. Waraku, e posteriormente seu filho, rapidamente se adaptou à presença 
de brasileiros. O primeiro contato pacífico com os Suyá ocorreu na aldeia de Wara
ku. Waraku logo mostrou ser o líder mais cooperativo. Seu filho, Niokombedi, 
foi treinado pelos Villas Boas para ser seu representante na aldeia Suyá. O apoio 
da administração da reserva era em si mesmo um recurso, porque Niokombedi 
podia contar com a aprovação dos Villas Boas na maioria de suas ações e porque 
todas as mercadorias eram introduzidas entre os Suyá pelos Villas Boas ou por seus 
representantes e amigos. 

Em conseqüência da manipulação dos apoios e recursos tradicionais, assim 
como da influência de fora recentemente introduzida, Niokombedi era sem dúvida 
o mais forte ·dos três mêropakandé em 1972. Havia dominado bastante bem os 
membros da facção lll , que eram seus rivais tradicionais, e havia-se aliado à facção 
II e ao posto administrativo através do casamento . 

Entretanto, disputas faccionais continuaram a surgir. Como toda doença séria 
e toda morte sã'o consideradas como resultado de feitiçaria, Niokombedi e sua famí
lia achavam que tinham mais a temer de seus inimigos do que dos arcos e flechas de 
uma oposição numericamente superior. Mesmo uma oposição fraca é perigosa. Lo
go, Niokombedi entrava em conflito quando tentava ser ao mesmo tempo o líder 
egoísta de uma facção forte e o líder benéfico, ideal de todos os Suyá . 

O outro papel de liderança importante entre os Suyá é o do mêrokinkandé. 
Traduz-se literalmente mêrokinkandé como " dono-controlador das cerimônias 
Suyá". O mêrokinkandé é o homem que sabe todas as canções para os princi
pais rituais Suyá. Ele normalmente decide quando uma cerimônia deve ser reali
z.ada. Discursa na praça e exorta o resto da tribo a ser bom e a realizar a cerimônia 
corretamente. Pode organizar as expedições coletivas de caça e pesca que antece
dem a cerimônia. Decide que canções específicas devem ser cantadas e em que oca· 
siões e dirige sua execução. Ele também pode decidir não realizar ou adiar deter· 
núnadas cerimônias. f- consultado a respeito da maioria dos aspectos da etiqueta e 
da canção cerimoniais. 

Usando a definição de Swartz de líder como pessoa que formula e implemen
ta objetivos e acontecimentos públicos (Swartz 1968:2), o mêrokinkandé é explici
tamente um líder. Cerimônias como as associadas ·à iniciação dos rapazes ou à guer
ra são consideradas necessárias para.a perpetuação da sociedade Suyá. 

Se em geral existem muitos mêropakandé em qualquer aldeia Suyá, em geral 
só há um mêrokinkandé. Não há regra fixa de herança. Ao invés disso, tornar-se 
mêrokinkandé depende de interesse, talento musical e de ter perdido o espírito. 
Os Suyá dizem que um filho pode aprender com seu pai, mas tal relação não é ne
cessária. Quando um mêrokinkandé morre ou uma aldeia se divide, tornando-se 
necessário um novo líder cerimonial, não há, ao que parece, competição para o car
go. As pessoas pedem a um homem sem espírito e que conheça bem as cerimónias 
que as dirija. 

Os mêrokinkandé são sempre· recrutados entre homens que são chamados 
"homens sem espírito". Acredita-se que os espíritos (mêgaron) desses homens fo-
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ram retirados de seus corpos por wn feiticeiro e escondidos com alguma espécie de 
animal, de planta ou de peixe. Depois de determinado tempo, o homem cujo espí
rito foi roubado pode ouvir e compreender a fala e as canções da espécie com quem 
seu espírito reside. Quando existe alguma cerimónia em que há necessidade de 
novas canções - e muitas cerimônias Suyá exigem que, cada vez que são realizadas, 
cada homem cante uma nova canção - os homens sem espírito ensinam outras can
ções masculinas que seus espíri tos ouvem porque vivem com os animais, as plantas 
ou os peixes. Na geração falecida recentemente, essa capacidade era mais comum 
que hoje, apesar de os homens sem espírito sempre serem minoria. Excluindo os 
Beiços-de-Pau, atualmente só existe wn homem sem espírito e ele é o merokinkandé. 
Embora não exista a idéia de que as pessoas herdam a característica de ser sem espí
rito - pois isso depende do capricho de um feiticeiro - , as genealogias que- fiz indi
cam que pessoas sem espíri to ~o freqüentemente filhas de pessoas sem espírito. Os 
prisioneiros freqüentemente também perdem seus espíritos. Os líderes das facções , 
por outro lado, raramente são homens sem espírito . 

O merokinkandé atual afirma que pessoas sem espírito sã"o menos "completas 
socialmente" do que hornens que tém seus espíritos dentro de si, porque seus espí
ritos estão vivendo com animais e nunca poderão tê-los de volta. A distinção entre 
"homens completos' ' , com seus espíritos dentro de st , e "homens incompletos", 

QUADRO 1 

COMPARAÇÃO ENTRE O MEROPAKANDE E O MEROKINKANDE 

CARACTEIÚSTICA mêropakandé merokinkandé 

herança patrilinear, do genitor não é herdado, apesar de 
poder aprender com o pai 

poder poder secular, baseado no poder cerimonial, baseado 
parentesco no conhecimento 

qualidades beligerante, "cheiro forte", pode ouvir e compreender 
animais "como um jaguar" a fala dos animais; .não é 

socialrn ente completo 

oratória fala "o discurso que todos fala ·'o d iscurso que todos 
ouvem" ouvem" 

papel distribuição, oratória, ensina canções a toda a 
coordenação de atividades aldeia ; conduz o canto em 
coletivas, resolução de todas as cerimônias; resolve 
dispu tas, comporta-se como disputas a través de 
exemplo, chefia ataques e discursos, especialmente 
age em certas cerimônias quando um méropakandé 
como represcn tante dos está envolvido 
homens adultos 
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que perderam seus espíritos, era freqüentemente feita quando se discutia sobre o 
mêrokinkandé. 

Os papéis de mêropakandé e de mêrokinkandé sempre foram e continuam a 
ser complementares. O contraste entre o mêropakandé (líder político) e o mêro
kinkandé (líder cerimonial) é resumido no Quadro 1. 

A complementaridade entre os papéis do méropakandé e do mérokinkandé 
pode claramente ser vista em wn eclipse. Segundo eles, os eclipses ocorrem porque 
os Suyá nfo sã"o suficientemente beligerantes. Os Suyá afirmam que, quando há 
um eclipse do sol, as cobras deslizam pela praça, os jaguares se aproximam das casas 
e os jacarés deixam os ;ios e rastejam pela terra. A própria estrutura da sociedade é 
ameaçada. Em eclipses solares e lunares, o mérokinkandé conduz os Suyá na luta 
contra a desintegração mais extensa de seu universo social conduz.indo seu cantar. A 
invasfo da tribo por animais perigosos e de "cheiro forte" é detida cantando-se uma 
determinada canção até paMar o eclipse. Depois de um eclipse, os Suyá tradicional
mente realizam um ataque. O mêrokinkandé conduz o canto; o mêropakandé con
duz o ataque. Os dois papéis são necessários e complementares. 

2. O PODER DA DESCENDtNCIA; O PODER DO SABER 

Descrevi os papéis do méropakandé (líder político) e do mêrokinkandé (líder 
cerimonial). O méropakandé é considerado ao mesmo tempo como um homem 
ideal e como alguém que amedronta, que tem cheiro forte, que é imprevisivelmente 
belicoso e que é "como um jaguar". O mêrokinkandé é considerado socialmente 
menos completo do que os outros homens, porque seu espírito reside permanente
mente com alguma espécie de animal, planta, peixe ou inseto. A partir da descrição 
anterior, existem duas áreas que devem ser investigadas através de uma compara
ção dos Suyá com alguns dos outros grupos de língua Jê. 

O primeiro tema é a significação da herança patrilinear entre os mêropakandé 
numa sociedade em que a descendência nfo é, em outros contextos, enfatizada. A 
natureza patrilinear da herança da liderança política está relacionada à sua posição 
particular de mediadora entre natureza e cultura, entre facções baseadas no paren
tesco e a coletividade da aldeia. O segundo tema é a clara complementaridade entre 
o meropakandé e o mérokinkandé. Dois papéis de liderança sfo encontrados em al
gumas sociedades Jê setentrionais e centrais, mas não em todas. O dualismo da lide
rança Suyá precisa ser examinado numa perspectiva comparativa para que se descu
bra o significado de sua estrutura peculiar. 

Para esclarecer a relação entre a herança patrilinear e a atitude ambivalente 
em relação aos líderes políticos, as ideologias Suyá quanto à concepção, à gestaçfo 
e às relações de "identidade biológica" devem ser explicadas. Os Suyá acreditam 
que um feto é formado gradualmente pela acwnulação do sêmen de um homem 
no útero de uma mulher. A mulher é considerada apenas como receptáculo do 
sêmen. Para ilustrar isso, um informante esfregou seus braços e corpo e declarou: 
''Tudo isto é sémen''. Tanto o pai quanto a mãe observam as mesmas restrições se
xuais pós-parto; um indivíduo tem uma forte identidade biológica com a mãe e 
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com o pai, com seus siblings9 plenos e com seus próprios filhos. Esses parentes são 
considerados mais como "os mesmos" ou de um único tipo do que como "diferen
tes" 10

• Essa identidade é expressa em ações sociais através da observação de restri
ções recíprocas de comida e atividades por pais, irmãos e filhos feridos. Acredita-se 
que há uma identidade tão íntima entre esses membros de uma família que a comi
da ingerida por um ou a atividade realizada por um afetará outro membro, como se 
a outra pessoa tivesse ingerido a comida ou realizado a ativiJade. Essas restrições 
nã'o são observadas pela maiorià de meio-parentes ou de parentes por casamento 
(Niokombedi, citado acima, é uma exceção). NWlca são observadas em relação a 
não-parentes ou a parentes adotados. 

Todos os Suyá têm duas identidades diferentes: uma biológica e uma social. 
A identidade física de uma criança é herdada de seus pais. Sua identidade social -

~ 

seus nomes, metade, participação num grupo da praça, certas prerrogativas de ritual 
e status cerimoniais - lhe é dada jWlto com seu nome. Um menino recebe sel) 
nome de um ngedi (qualquer um de um grupo de parentes incluindo irmãos da 
mã'e "reais" e "classificatórios" e filhos do irmão da mãe num sistema de termi
nologia do tipo Omaha). Uma menina recebe seu nome de um tuwuyi (qualquer 
membro de wn grupo de parentes, incluindo mães das mães "reais" ou "classifi
catórias", mães dos pais e irmãs dos pais). Os Suyá, especificamente, afirmam que 
pais e irmãos "reais" e "distantes" não devem dar seus nomes a uma criança. Are
lação entre o doador do nome e o receptor do nome é muito próxima, mas não é 
uma identidade física. Os doadores e receptores do nome não observam restrições 
de dieta e de atividade um pelo outro quando um deles está doente ou ferido. São 
comparados com um duplo arco-íris: essenciahnente idênticos. Normalmente, quan
do wn homem é transferido na adolescência de sua moradia natal para a casa dos 
homens, seus laços biológicos são atenuados e suas relações cerimoniais são forta
lecidas. 

A identidade cerimonial de um meropakandé não é importante para seu 
status. Os meropakandé podem ser membros de qualquer metade, de qualquer gru
po de praça e de qualquer nome. A identidade biológica, genealógica, nunca é ate
nuada. Homens beligerantes e mêropakandé são freqüentemente chamados "ho
mens com carne e ossos fortes" e sua força física é muitas vezes mencionada quan
do são tematizados. Esses atributos físicos são transmitidos de pai para filho atra
vés do sêmen. Nem a identidade física nem a liderança são dados por um homem 
ao receptor de seu nome. A natureza biológica da sucessão entre os Suyá tem im
portantes implicações. 

A identidade social de um homem é recebida com seu nome e enfatiza seus la
ços cerimoniais e sua participação em grupos cerimoniais. A ênfase cóntínua nos 
laços biológicos existente entre um meropakandé e seus filhos pode explicar a ten-

9 Sibling quer dizer irmãos e írmãs. 

JO A ideologia de parentesco é mais discutida em Seeger (1974), Capítulo S, e no Capítulo 
6 deste livro. 
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dência de líderes políticos de serem exceções à regra de residência uxorilocal, entre 
os Suyá e também entre outras sociedades das terras baixas da América do Sul. En
tre os Beiços-de-Pau, a única exceção conhecida à residência uxorilocal era um 
méropakandé. Um padrão semelhante de exceções existe entre os Munduruku 
(Murphy 1960: 121). 

A ênfase nos laços de um mêropakandé com seu filho, a ideo!ogia da concep
ção e da gestação e a importância dada aos atributos físicos e animalescos do con
trolador da aldeia sfo todos compatíveis com a base de poder em que se funda a au
toridade do mêropakandé. Seu poder está baseado no controle de uma facção atra
vés da manipulação de seus laços de parentesco. Ele organiz.a atividades cotidianas 
que estão mais na esfera secular que na ritual. Quando o pai de um homem maximi
z.a seus laços de parentesco e o número de seus parentes, o filho está em boa posi
ção para também fazer isso , contanto que mantenha a identidade com seu pai e com 
os aliados de seu pai. Isso é mais facilmente feito permanecendo na casa do pai ou 
na mesma parte do arco da aldeia. 

O forte cheiro que é considerado característico do mêropakandé tem sua ori
gem nos mesmos princípios de ideologia e organização social. Entre os Suyá, o odor 
é um meio importante de classificar animais, pessoas em certos estados, os fluidos 
do corpo e certos atributos. O reino animal está dividido em três grupos a partir 
do cheiro. Existem animais de cheiro forte, acre e brando. Os de cheiro forte são os 
mais poderosos na cosmologia Suyá. Incluem todos os anin1ais e pássaros carnívo
ros, assim como o cervo, a anta e a preguiça. O jaguar é o representante mais pode
roso do grupo. Quando os controladores da aldeia sfo considerados de "cheiro for
te" e "como um jaguar", estão sendo classificados entre as espécies mais poderosas 
do reino animal. Outros homens adultos são considerados como homens totalmente 
sem cheiro. Garotos que ·ainda não entraram no primeiro estágio de iniciação são 
considerados como de cheiro forte. Entre os adultos, só mulheres têm "cheiro for
te". As mulheres estão associadas com as casas uxorilocais, assim como o líder po
lítico está associado com a facção baseada no parentesco. As mulheres, como os 
meninos não-iniciados, também sfo consideradas menos socializadas que os homens. 
Os mêropakandé sfo homens adultos cujo status está baseado em suas relações bio
lógicas, estando associado mais com o círculo de casas uxorilocais do que com os 
grupos cerimoniais associados com a praça. Seu comportamento é potencialmente 
perigoso e eles sfo equiparados às espécies mais perigosas e poderosas do reino ani
mal. 

Em toda tribo Jê já descrita, existem pessoas que são consideradas líderes da 
aldeia ou chefes de facções no interior das aldeias. Em todos os grupos Jê, o líder 
político deve ser um homem adulto atuante que conheça as tradições da tribo, que 
chefie uma facção e que seja (ou que antes da pacificação tenha sido) um guerreiro 
beligerante. Ele também deve ser uma figura imparcial que faz a paz e arbitra dispu
tas no interior da aldeia, assim como protege a aldeia dos inimigos. 

David Maybury-Lewis foi quem primeiro comentou a respeito do paradoxo 
dos líderes Jê, em sua análise da organização política dos.Xavante. Os líderes polí
ticos Jê representam tanto uma única facção como a aldeia inteira: 
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As qualidades idealmente requeridas dele [o líder Xavante] e o compor
tamento esperado dele enquanto está no poder são diametralmente opostas 
àquelas de que teve de lançar mão quando aspirou ã chefia (Maybury
Lewis 1967: 204). 

Minha discussão a respeito da ideologia e da prática da liderança Suyá mos
trou que os Suyá estão bem conscientes desse conflito. Como entre os Xavante, o 
meropakandé é assediado por responsabilidades conflitantes: em relação a seus pa
rentes e facção e em relação ã aldeia como um todo. O âmago desse paradoxo resi
de nas características do meropakandé, cujo poder político e social, que funciona 
no centro da aldeia, deriva em última análise das afiliações de parentesco biológicas, 
que estão associadas à periferia. 

Enquanto entre os Suyá e os X~vante a liderança política é transmitida patri
linearmente, os outros Jê setentrionais têm regr~s diferentes de herança. Existe um 
paralelo importante entre as ideologias de concepção e de herança d~ posição de li
derança em todas as sociedades Jê (resumidas na Figura 3). Nas tribos em que se 
considera que os dois pais contribuem para o desenvolvimento do feto (Kayapó" e 
Apinayé), o filho da irmã é o herdeiro ideal da chefia. Nas tribos que acreditam que 
só o pai contribui para o feto (Suyá e Xavante), a descendência é patrilinear. Na 
única tribo (Krahó) em que as teorias da concepção são relatadas como mistas, a 
forma de herança considerada ideal também é mista. 

Os Apinayé acreditan1 que a concepção se dá pela acumulação de sangue fe-
1ninino com sêmen dentro da mãe. Os dois parceiros contribuem para o desenvolvi-
1nento do feto. Os líderes políticos Apinayé eram todos considerados como perten
,·l.!ntes a uma única metade (kolti). A chefia devia passar de um homem para o filho 
Ja irmã, embora isso possa ser alterado caso se encontre wn candidato mais adequa
do {Nimuendaju 1939: 19). Os nomes sa-o passados da mesma forma, do irmão da 
mã"e para o filho da irmã. A posição de líder político, na medida em que exige a par
ticipação - numa metade, parece ser, ao menos em parte, um status cerimonial 
transmissível. 

As crenças dos Kayapó setentrionais a respeito da concepção equiparam-se às 
dos Apinayé. Os dois parceiros dão uma contribuição física para o crescimento do 
feto. Também os Kayapó dizem que o tab-djuo (o filho da irmã, o filho do filho ou 
o filho da filha) de um chefe deve tomar-se chefe. Nomes e deveres rituais são trans
mitidos obedecendo aos mesmos critérios, de um i-nget para um tab-djuo. Mas não 
se exige a participação numa metade. Terence Turner afirma que não há base fac
tual para as pretensões de herança dos Kayapó, mas a ideologia é importante e foi 
usada como apoio político ao menos por um líder de facção Kayapó (Terence 
Turner 1966: 87). 

Entre os Suyá e os Xavante, o cargo de líder de facção política e de preten
dente à liderança da aldeia é transmitido de pai para filho na ideologia e normal
mente de fato. Nos dois grupos, considera-se que só o pai contribui para o cresci
mento do feto e há um forte laço entre o pai e seus filhos. 

Exatamente nesses aspectos, os Krahó diferem tanto dos Suyá e dos Xavante 
quando dos Apinayé e dos Kayapó. De acordo com Melatti (1970), os Krahó não 
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QUADR02 

ALGUNS ASPECTOS DA LIDERANÇA EM DIVERSAS TRIBOS Dr LÍNGUA JÊ DO BRASIL CENTRAL 

IDEOLOGIA DE IDEOLOGIA DE DIFERENCIAÇÃO DOS RECRUTAMENTO DAS 
DF.sCF.N~NCIA PARA TRIBO CONCEPÇÃO P APl!IS DE LIDERANÇA F ACÇÕES E "FORÇA" 
LÍDERES POÚTICOS 

Krahó a ideologia de concepção vaga preferência por um parente dois papéis: líderes políticos as facções são fracas, 
(Timbira) é mista para suceder a um líder, sem e rituais recrutadas num difuso 

enfatizar um parente em especial grupo de parentes bilaterais 

Apinayé o feto é formado a partir o filho da irmã de um líder dois papéis: líderes políticos as facções são fracas, 
d o sêmen e do sangue deve tomar-se líder e rituais recrutadas num difuso 

grupo de pare.ttes bilaterais 

Suyá o feto é formado só pelo o filho de um méropakandé dois papéis: líderes políticos facções recrutadas no 
A 

deve tomar-se e toma-se líder e rituais grupo f an iliar bilateral semen 

Kayapó o feto é formado a partir o filho da irmã de um líder um papel: 1 íderes políticos as facções fortes consistem 
setentrionais do sêmen e do sangue deve tomar-se líder também conduzem rituais em grupos da casa dos 

(Turner 1966). Outros homens que são claramente 
autores sugerem a presença definidos (Gorotisc 
de especialista cerimonial Kayapó) 

Xavante o feto é formado só pelo o filho de um líder está em um papel: o líder político facções fo rtes recrutadas 
(Jê centrais) semen boa posição para se tomar controla a facção e üS a partir da participação 

um líder rituais numa linhagem 



têm outra regra de descendência para seus líderes políticos além da preferência, 
vagamente expressa e raramente existente, por alguns parentes de wn líder para 
exercer a função quando um líder morre (Melatti 1970: 300). Similarmente, os 
Krahó nã'o têm uma teoria consistente sobre a concepção. Alguns informantes · 
Krahó dão a teoria Apinayé e Kayapó ; outros dão uma teoria semelhante à dos 
Suyá e dos Xavante. Nem os parentes colaterais nem os lineares aparecem como 
preferidos nesse aspecto específico da sociedade Krahó e da ideologia Krahó. 

A ideologia de herança da chefia coerentemente se equipara à ideologia da 
concepção e da gestação, entre os Jê setentrionais e os Xavante. Isso poderia ser um 
lugar-comwn se a descendência fosse uma característica importante de outras ins
tituições nessas sociedades. Entretanto, com exceção dos Xavante, a herança da li
derança é uma das poucas áreas em que a descendência aparece. Uma explicaçã'o da 
importância da herança pode ser o recrutamento, difuso em outros contextos, dos 
grupos faccionais. Da Matta (1976a) observou que há um caráter difuso nas socie
dades Jê setentrionais que torna a legitimação do poder difícil. Não existem linha
gens nominadas ou outros grupos corporados importantes baseados em parentesco 
e, em conseqüência, o poder político parece residir em grupos de parentes rela
tivamente amorfos. A ideologia da concepção e da gestação, assim como a ideo
logia da descendência dão alguma estrutwa à formação e à perpetuação dos grupos 
políticos. Apesar de, na prática, poder existir considerável lugar para manipulação, 
a associação da liderança com relações de identidade física legitima certos tipos 
de aliança no interior das facções. Relações consideradas genealógicas - de acor
do com as concepções biológicas das respectivas tribos - são a base do poder polí
tico entre os Xavante, os Suyá, os Kayapó, os Apinayé e provavelmente também 
entre os grupos Timbira (representados aqui pelos Krahó ). A diferença entre os 
grupos reside em que laços são genealogicamente enfatizados: os Kayapó e os 
Apinayé enfatizam a relação entre o irmão da mãe e o filho da irmã, os Suyá 

.e os Xavante acentuam a relação pai-filho e os Krahó não se decidem por nenhu
ma das duas teorias. 

Além dessa clara variação entre os Jê com relação às ideologias da herança, 
existe também variação quanto ao papel do líder ritual. Líderes rituais sã'o encon
trados entre os Krahó (e outros Timbira), os Apinayé, os Suyá e possivelmente 
no grupo Xikrin dos Kayap6 11

• Estão ausentes especificamente entre os grupos 
Kayapó setentrionais estudados por Turner e entre os Xavante. Turner diz que 
os chefes Kayapó agem como a personificação ritual de toda a comunidade. Não 
dividem sua liderança com líderes ritu'ais. Entretanto, menciona que um único 
chefe em cada uma das duas aldeias realizava quase todas as principais funções 
rituais. Os outros estavam "aparentemente de acordo com essa situação e mostra
vam pouca habilidade para a atividade cerimonial" (T. Turner 1966: 94). Logo, os 

11 Lux Vidal (1972: XIV) menciona um chefe e um "velho xamã" que pode ter sido um 
especialista ritual. Ela também diz que os Xíkrin olhavam com desaprovação para o sistema de 
facção dos Gorotire Kayapó, cada uma com seu próprio líder, e afirmavam que eles, os Xíkrin, 
eram diferentes (Vidal 1972: 47). 
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Kayapó podem ter de fato algum tipo de especialização, mesmo se não há duas 
categorias diferentes de liderança. De acordo com Maybury-Lewis, o chefe Xavante 
conduzia os rituais e apontava seus parentes próximos como líderes rituais de cada 
grupo de idade (Maybury-Lewis 1967: 192-3). 

Nenhwna des.5as sociedades em que líderes cerimoniais são encontrados espe
cifica qualquer forma de descendência para o papel. Nimuendaju menciona que, en
tre os Apinayé, um homem pode aprender o papel com seu pai. Os Suyá me disse
ram o mesmo. Entretanto, conhecer as cerimônias, de acordo com os Suyá, ~o é 
algo que seja adquirido através da substância do corpo ou de wn grupo de nome. Ao 
invés disso, vem da experiência individual e das qualidades individuais, como inte
resse em aprender e boa memória. Os Suyá e os Apinayé fazem uma distinçã"o clara 
entre liderança política e liderança de cerimônias, entre vínculos físicos de descen
dência e a aquisição de saber. Tanto os líderes políticos quanto os líderes cerimo
niais têm poder. Onde os dois tipos de liderança são encontrados, são claramente 
distintos e complementares. 

Nos dois grupos sem líderes cerimoniais, o líder f accional organiza sozinho 
tanto a vida política quanto a vida cerimonial. As tribos Kayapó e Xavante estão 
entre as sociedades Jê mais intensamente faccionais . Apesar de ser difícil determi
nar o "grau" de algo tão circunstancial quanto o facciosismo, as monografias refe
rentes aos Jê revelam uma clara distinção entre, por um lado, os Xavante e Kayapó 
e, por outro, os Suyá, Apinayé e os grupos Tirnbira. Nos grupos em que há uma di
visão da liderança cerimonial e política em dois papéis separados, existe o f acciosis
mo, mas de forma menos extrema. Talvez isso ocorra porque o papel complementar 
do líder cerimonial age como um controle dos excessos dos líderes faccionais. Entre 
os Suyá, as atividades de pacificação e de exortação coincidem na arena pública de 
disputas. Tanto o meropakandé quanto o merokinkandé podem usar o estilo de ora
tória restrito aos líderes. Enquanto um líder pode estar incitando seus partidários 
à ação, outro líder - que representa a unidade da aldeia - pode falar a respeito da 
importância da unidade acima e além das disputas faccionais. 

3. RESUMO E CONCLUSÃO 

A liderança política, a sucessão política, o recrutamento para as f acções e o 
poder político estão todos intimamente associados a noções de relação física e des
cendência entre as tribos Jê do Brasil central. Entre os Suyá, a ênfase é dada à iden
tidade física do filho de um meropakandé com seu pai e aos atributos do corpo físi
co que também são diretamente herdados do pai. Os méropakandé sã'o considerados 
fortes, ativos e devem ter uma relação genealógica com os membros de suas facções. 
Há pouca ênfase na identidade cerimonial do méropakandé, apesar de ele participar 
plenamente das cerimônias. 

O conhecimento ·cerimonial e a habilidade em compor canções são formas 
complementares de poder entre os Suyá. Mais do que ser "como" um animal, o 
merokinkandé está em contato direto e permanente com o domínio animal porque 
foi aí que seu espírito estabeleceu residência permanente. Ele pode entender a fala 
das espécies naturais ~ essa é a fonte de seu saber. Certos rituais são essenciais para a 
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perpetuaçfo da tribo. O mêrokinkandé decide quando e como a maioria dos rituais 
será realii.ada e ensina aos homens as novas canções exigidas. O mêrokinkandé 
tem prestígio e pode ajudar a mediar disputas - especialmente aquelas em que o 
controlador da aldeia está ativamente envolvido. 

Uma aldeia Suyá sem os dois tipos de líder estaria incompleta. Embora as 
fontes de seu poder sejam diferentes, os papéis de controlador da aldeia e de contro
lador da cerimônia são semelhantes e complementares. Ambos são mediadores. O 
controlador da aldeia faz a mediação entre os homens, resolvendo disputas, prote
gendo a aldeia de ataque inimigo e conduzindo ataques. Mais recentemente, passou 
a mediar os brasileiros e os Suyá. O controlador da cerimônia faz a mediação entre 
os homens e os animais. Seu espírito vive entre os animais, cujas canções ensina a 
seus companheiros. A sociedade é perpetuada por e~ contínua transferência de 
canções dos animais para os homens, porque novas canções sfo exigidas para que as 
cerimônias se realizem corretamente. 

Os dois papéis de liderança Suyá são aparentemente paradoxais. Os líderes são 
considerados homens ideais, mas têm atributos animalescos negativamente valori7Jl· 
dos. O paradoxo pode residir na própria naturei.a d.o poder. Todo poder, na cosmo· 
logia Suyá, vem do domínio natural. O domínio natural tainbém ameaça a existên
cia da sociedade, à qual se opõe. O poder é necessário na sociedade - na cura (em 
que as metáforas animais são centrais para os caJ\tos de cura), em cerimônias (em 
que do cantadas canções de animais) e na liderança política. A naturei.a, com seu 
poder, nem sempre tem wn efeito benigno sobre os homens. Os líderes Suyá tam
bém nfo. A ideologia do poder e a realidade do poder político são iguais. O mêropa
kandé é ao mesmo tempo wn pacificador que age em benefício de toda a aldeia e 
wn líder egoísta de wna facção baseada no parentesco que está continuamente se 
esforçando para consolidar sua posição. Seus atributos - ter wn cheiro forte, ser 
"como wn jaguar" - assim como a herança patrilinear do papel, são indicações adi
cionais de que um líder político é uma figura ambivalente. Ele é natural e social, po
deroso e imprevisível. Similarmente, o mêrokinkandé tem saber, mas à custa de 
perder seu espírito para wna espécie natural. Ele também tem poder, mas este é ob
tido a determinado preço; ele nfo é tão completo socialmente quanto os outros ho
mens. A oposição dos domútios da naturei.a e da cultura, encontrada nas crenças 
cosmológicas d.a maioria das tribos Jê, é até certo ponto mediada pelos líderes polí
tico e ritual. Sua posição mediana expre~ seu poder e também lhes dá poder: o 
poder de liderança faccionai através da herança e o poder de liderança através do 
saber. Ao mesmo tempo semelhantes e complementares, o mêropakandé e o méro
kinkandé refletem tanto o dualismo da sociedade Suyá quanto a importância da 
oposição da naturei.a e da cultura, suas mediações e transformações na ideologia 
Suyá e Jê. 
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APRESENTAÇÃO 

O estudo do parentesco foi um traço central das análises antropológicas des
de o começo da Antropol<Jgia. O estf'do da tenninologia de parentesco de Lewis 
Henry Morgan (Morgan 1871 ), que aparece como um ponto de referência, e os ar
gumentos de W. H. R. Rivers sobre a utilidade do método genealógico (Rivers 1909) 
são continuaç<Jes de uma velha tradição (ver Tax 1955 ). Há várias razões para essa 
importância. Uma das principais é certamente o fato de que, na maioria das sodeda
des tribais, as relações entre as pessoas se expressam através do parentesco. Em nos
sa sociedade, o "parentesco" é nonnalmente associado ao domínio da "casa': ao 
passo que "na rua" oco"em em geral (mas nem sempre) outros tipos de relação (ver 
Da Matta 1979 ). Nas sociedades tribais o domínio do parentesco inclui não apenas 
as relações domésticas como também as públicas: os grupos econômicos são basea
dos no parentesco, as [acções políticas compõem-se de parentes, e assim por dian
te. Uma análise satisfatória de tais sociedades exige cuidadosa atençifo às complexas 
redes de relação que são tão onipresentes, bem como às outras fonnas de organiza
ção como as classes de idade, as relações de nominação e os grupos cerimoniais. 

Há outras razões que explicam por que foi o parentesco uma preocupa
ção tão duradoura na Antropologia. Ele foi o fórum das mais amplas disputas teóri
cas na disciplina: estas, geralmente, a partir da descendência, casamento, ou dos ter
mos de parentesco usados para classificar os parentes, argumentavam sobre a nature
za da sociedade, da humanidade, e o estado da Antropologia em geral. Esses argu
mentos tornaram-se ocasionalmente muito técnicos e difíceis de ler, porém as ques
tões levantadas - não importa quão misteriosamente - em geral são de fato impor
tantes questões teóricas sobre a organização das sociedades. 

Uma das características mais importantes da Antropologia é que os modelos 
teóricos utilizados se desenvolvem por meio da análise de sociedades específicas. Os 
resultados dessa análise são então generalizados para um número maior de socieda
des semelhantes. Como conseqüência, muito da teoria antropológica (mas nem toda 
ela) consiste numa espécie de gen·eralização empírica. Assim, a Antropologia da tro
ca desenvolveu-se em parte através do contato com os povos do Pacífico e do Sul 



da Ásia, onde a troca era muito importante (ver, por exemplo, a análise de Mali
nowski da troca econômica (1975), a análise de Mauss sobre a dádiva (1974) oua 
brilhante análise de Lévi-Strauss sobre a troca de mulheres ( 1977). A teoria das so
ciedades como baseadas em con'ceitos jurídicos de corporação de descendência foi 
levantada por Sir Henry Moine ( 1861 ), Fustel de Coulanges ( 1864 ), L. H. Morgan 
( 1871) e outros. As idéias, porém, desenvolveram-se especialmente no contato com 
a lei romana e posterionnente com as sociedades baseadas em linhagem da África 
( Evans-Pritchard 1979; Fortes 1945 ). 

As generalizações teóricas baseadas nas análises antropológicas da Ásia e da 
África não são facilmente aplicáveis às te"as baixas da América do Sul, onde associe
dades são bastante diferentes. O estudo que se segue argumenta que os modelos de or
ganização social de linhagem e troca, e os grupos de parentesco, não se aplicam às 
sociedades do Brasil central. Em vez de lutar 'para fazer com que as sociedades se 
ajustem aos modelos existentes, sugiro que deveríamos analisar as próprias socieda
des e ver que tipos de mudanças devemos fazer nos próprios modelos. A interação 
construtiva entre teoria e sociedades especificas pode produzir análises cada vez 
mais sensíveis, que nos pennitam desenvolver proposições teóricas de maior alcance. 
As sociedades das te"as baixas da América do Sul podem chamar nossa atenção 
para características de outras sociedades antes não percebidas e aprimorar nossa 
compreensão delas. 

Este estudo foi escrito para ser apresentado numa limitação de tempo de 
15 minutos, num simpósio sobre o conceito de linhagem e descendência, na reunião 
da Associação Antropológica Americana em 1975, com o ti'tulo intraduzível 
"By Gê out of Africa: ldeologies of Conception and Descent ·: Ele deve muito a 
estudos anteriores da organização social Jê feitos por J. C. Melatti ( 1976) e Da 
Matta ( 1976) (as datas de publicação são as das últimas versões de suas idéias). Fiz 
pouco mais do que tomar suas percepções, usá-las em relação aos Suyá, e tentar ge
neralizá-las para muitas das sociedades tribais brasileiras. Muitas das idéias aqui 
apresentadas foram posteriormente mais desenvolvidas e consideravelmente apura
das num estudo escrito conjuntamente com Roberto Da Matta e Eduardo B. Vivei
ros de Castro, ':4 Construção da Pessoa nas Sociedades Indígenas BrasileiTas" (Bole
tim do Museu Nacional, Antropologia, número 32, maio de 1979), que pode ser 
consultado para um tratamento mais extenso de certas questões tratadas sumaria
mente no que segue. Estou também terminando um livro introdutório sobre paren
tesco e organização social, no qual muitas das questões nesse campo são levantadas . 
. Mantive em grande parte a fonna de apresentação original, alterando apenas algu
mas partes com o objetivo de facilitar-lhe a compreensão. 



CAPÍTUL06 

CORPORAÇÃO E CORPORALIDADE: 
IDEOLOGIAS DE CONCEPÇÃO E 

DESCENDÊNCIA* 

As generalizações empíricas na Antropologia, como os bons vinhos, nã'o via
jam bem. Além do que Jean Jackson chama de os "baluartes da descendência,' (lo
calizados especialmente na região amazôrúca noroeste nos rios Negro e Vaupés), a 
organização social das sociedades indígenas das terras baixas da América do Sul 
parecem ser relativamente amorfas. São especialmente mal definidas quando com
paradas com a precisão jurídica das civilizações clássicas e africanas cuja análise pro
duziu a Antropologia Social como a conhecemos. Armados com os modelos c~i
cos de descendência e linhagem, os antropólogos tiveram dificuldade em descrever 
os sistemas sociais sul-americanos. Murdock chamou-os de "quase-linhagens" 
(Murdock 1960), ao passo que Nimuendaju foi justamente criticado por sua pro
pensão a encontrar elaboradas formas de descendência e regulações de casamento 
onde não havia nenhuma (um ponto descrito em Da Matta 1976). A caracterii.açã'o 
de Murphy sobre os Munduruku como "fortemente patrilineares" foi ci;iticada por 
simplificar uma realidade mais complexa (Ramos 1974-6). Hipóteses de recursos 
limitados não podem explicar a estrutura dessas sociedades, uma vez que há manei
ras pelas quais a flexibilidade pode ser introduzida mesmo em sistemas de linhagem 
formal (por exemplo, Evans-Pritchard 1951, Forde 1950). Ao invés de nos intri
garmos com a ausência de ag11ação romana nas sociedades indígenas brasileiras, 
deveríamos dirigir nossa atenção para o que é característico dessas sociedades. No 
que se segue, utilizando os Suyá de língua Jê como exemplo, sugerirei o que creio 
estar operando em alguns dos casos até então recalcitrantes à análise de linhagem. 

Os Suyá são uma sociedade Jê setentrional com o padrão de residência uxori
local (no qual um homem mora com a família de sua mulher depois de seu casa
mento) e uma casa de solteiro/casa dos homens no pátio de uma aldeia circular, o 
que se encontra, com freqüência, nas sociedades do Brasil central. Os domínios so
ciais mais importantes são os dos grupos baseados no parentesco e os de vários gru
pos cerimoniais baseados no nome atravessados por vários grupos de metades e 
classes de nome. Os grupos baseados no parentesco são importantes nas esferas polí· 

• Tradução de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. 
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tica e econômica. A chefia é herdada através de sucessfo patrilinear (ver Capítulo 
5). As faeções políticas baseiam-se em grupos de irmãos. Nem a terra nem aproprie
dade é hetdada, embora algwnas árvores frutíferas sejam herdadas patrilinearmen
te. Ainda que a participação nos grupos cerimoniais passe de um homem a qualquer 
um do grupo de crianças a que ele se dirige pelo termo traduzido como "filho da 
irmã'' (seus sobrinhos matrilaterais), tais grupos não são de qualquer modo grupos 
de descendência. Não são constituídos de parentes matrilineares, os nomes são da
dos apenas depois do nascimento, e os irmãos uterinos devem ganhar nomes per
tencentes a metades diferentes. Ancestrais generalizados são importantes: na orató
ria e conversação, os Suyá referem-se comumente a "nossos pais, nossos avós, nos
sos irmãos da mãe" para legítimizar certas ações ou instituições. Antepassados espe
cíficos - reais ou míticos - nã'o são importantes. Não há nenhum herói cultural an
cestral do qual eles descendam diretan1ente. Os Suyá também não estão preocupa
dos com sua relação com os mortos: apenas com dificuldade os meus informantes 
conseguiam dar os nomes de seus bisavós. Os parentes femininos eram raramente 
nomeados além da geração dos avós. 

Quando os membros de wna sociedade não se lembram dos nomes de seus 
maiores, fala-se freqüen temente de "amnésia genealógica", o que significa que eles 
reprimera propositalmc11te certas relações de parentesco por razões pragmáticas, 
em geral políticas. A inc;.i ;' ::? cidade dos Suyá de nomear seus bisavós não é, argumen
taria eu, um caso de "anH1ésia genealógica". É reaimente falta de preocupação ge
nealógica. Eles l').ão esta-o preocupados com seus ancestrais. Os laços sociais manipu
láveis importantes encontram-se entre os vivos. E há mais maneiras de estabelecer 
relações com os vivos do que pelo rearranjo de genealogias. 

Há wn domínio da sociedade Suyá (o político na ausência de palavra melhor) 
no qual a sucessão e a herança são importantes. Em outros (como os grupos ceri
moniais) elas não o são. No caso da liderança, um chefe idealmente sucede a seu pai, 
mas isso é feito sem a legitimação do chefe por meio de seus antepassados. Não 
se acredita que os líderes Suyá descendam de deuses ou mesmo de heróis culturais: 
se duas gerações de homens foram chefes, é o bastante em termos de legitimação. 
Para complicar wn pouco mais o quadro, os Suyá têm um tipo de terminologia de 
p~entesco (chamada terminologia de parentesco "omaha" , por causa dos índios 
Omaha da América do Norte - para descrição, ver Schusky 1973) que foi ocasio
nalmente associado com a descendência patrilinear (por exemplo, Radcliff e-Brown 
1973). 

O que faz~m os Suyá, que têm formas de descendência tão fracas, num sim
pósio sobre linhagem e descendência? Em meu título inglês "By Gê out of Africa", 
aponto a exigência de um refinamento dos modelos africanos de descendência 
quando usados no Brasil central. Empreguei um idioma de pecuarista (procriado 
por (by) tal garanhã"o com (out of) tal égua) porque creio que a ideologia de heran
Ça, sucessão e descendência entre algumas das tribos brasileiras baseia-se em concei
tos nativos de relações físicas e no que tem sido chamado de "filiação". Os laços 
de identidade física formam a base C.os grupos de parentesco que, em diferentes 
sociedades, têm diferentes critérios de participação (ver Goodenough 1970: 48). 
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Nem todas as sociedades acreditam que uma criança é produto da combina
ção de um espermatozóide e de um óvulo. Algumas sociedades acham que a mulher 
contribui apenas com um lugar para o feto crescer. Outras dizem que as relações 
sexuais não sã'o essenciais à concepção, e que o homem é menos importante na pro
dução da criança. No livro Repensando a Antropologia, EdmWld Leach mostrou 
que as crenças acerca da concepção variam amplamente, e formam padrões coeren
tes possivelmente relacionados às regras de descendência. Em geral, os contribuin
tes básicos para o corpo físico e a vida do feto nas teorias nativas são aqueles através 
dos quais as linhas de descendência são mais fortes. Assim, entre os ilhéus de 
Trobriand, diz.se que o homem desempenha uma parte desprezível e a descendência 
é matrilinear; entre os Lakher, pensa-se que a mulher não contribui em nada para o 
feto e a descendência é patrilinear (Leach 1961: 14). A congruência entre a ideolo
gia de descendência e a de concepção nfo se confirma em todos os casos nas terras 
baixas da América do Sul. Por exemplo, entre os Desana (Reichel-Domaltoff 1971: 
61) e os Cubeo (Goldman 1963: 166), pensa-se que a mulher desempenha um papel 
importante embora as sociedades sejam patrilineares e patrilocais. Todavia, para os 
Jê e outros grupos no Brasil central a hipótese de Leach é bastante sugestiva. 

Os Suyá acreditam que uma criança é criada pela acumulação gradual de sé
men no útero de uma mulher. Apenas o homem contribui para o crescimento do 
feto, acrescentando mais sêmen por meio de repetidas relações. A mulher fornece 
apenas o recipiente. Sua contribuição física se dá por meio da alimentação depois 
do nascimento da criança. Um homem esfregou seu corpo e disse "é tudo sêmen", 
enfatizando que seu corpo tinha sido criado por seu pai. Pais, filhos e siblings ple
nos estão ligados para toda a vida por laços de identidade corporal. Não se acredita 
que maridos e mulheres tenham os mesmos corpos: eles são diferentes, feitos de di
ferentes sêmens e alimentados por diferentes mães. No entanto, para os siblings e 
seus pais, quando alguma coisa acontece a um de seus corpos, os outros podem ser 
afetados, especialmente quando os outros são fracos ou doentes. Por exemplo, 
quando alguém tem um pé infeccionado - inchado e ardendo com a infecção - o 
.pai, a mãe, os irmfos e irmãs plenos, além de s~us filhos, evitarão comer pimenta, 
sal, a carne avermelhada de determinado peixe, ou peixe com dentes afiados. Acre
dita-se que, uma vez que partilham basicamente a mesma substância corporal, 
quando um deles come essas comidas quentes, ou comidas da cor do fogo (verme
lho), ou a carne do peixe com dentes pontiagudos, os efeitos (o calor, a pWlgência) 
serão sentidos pelo parente doente. Seu pé ficará mais vermelho, mais inchado, e ele 
terá dores agudas como se o dente de peixe estivesse nele. Esses mesmos parentes 
tomarão cuidado para não se cansar demasiado pela mesma razão. Essa crença está 
na base de muitas restrições alimentares e de atividades: você lhes·obedece não por 
si mesmo mas por um parente próximo. 

Julio Melatti e Roberto Da Matta, que encontraram relações semelhantes en
tre os K.rahó e os Apinayé, chamaram a esses laços entre parentes próximos "rela
ções de substância" (Melatti 1976; Da Matta 1976). Entre os Jê setentrionais, essas 
relações de "substância" ou corporais contrastam com as relações cerimoniais e 
identidade cerimonial, que é transmitida com nomes e não envolve restrições ali-
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mentares ou de atividade. As relações de nominação são importantes sobretudo no 
pátio da aldeia e nas cerirnônias. as relações de substân~ia são importantes nas casas 
residenciais que circWldam o pátio e na vida doméstica. 

Há interessantes correlações entre as ideologias de concepção e a sucessa'o de 
líderes polítjcos entre os Jê (ver Quadro 2, Capítulo S, p. 121). As duas sociedades 
que sustentam que apenas o pai forma a criança consideram a sucessão patrilinear 
como ideal; aquelas que acreditam que ambos os pais contribuem têm uma ideolo
gia de sucessão através do filho da irmã; os Krahó, que têm ambas as teorias, não 
têm qualquer preferência registrada por nenhum dos tipos de sucessão. As ideolo
gias da concepção que envolvem apenas o homem no Brasil central incluem os 
Xavante (Maybury-Lewis, comunicação pessoal), os Munduruku (com a ajuda de 
um herói cultural, como descrito por Murphy e Murphy-1974: 102, 161). os Kala
palo (Basso 1963: 76) e os Suyá. Os Xavante e os Munduruku têm grupos de des
cendência patrilineares, nos quais a participação no grupo péWa do pai para seus 
filhos. A posição do anetu (repn~sentante da aldeia) entre os Kalapalo também pas
sa de pai para filho (mas também de mãe para filha). Fica evidente que uma crença 
na contribuição masculina exclusiva para o feto tem algo que ver com uma ênfase 
no grupo social do pai, nã'o sendo, porém, essa ênfase nem extensiva nem muito forte. 
A natureza exata dos laços físicos que se acredita haver entre os membros de urna f a
mília é raramente descrita na literatura e uma comparaçfo exaustiva nfo é possível. 

Scheffer (1973) discorre bastante para separar os sistemas de parentesco dos 
sistemas de descendência - os sistemas de parentesco são definidos como egocêntri
cos, relacionando indivíduos, ao passo que os sistemas de descendência são orien
tados pelo ancestral, referindo-se a categorias de pessoas. Embora heuristicamente 
útil, nfo creio que uma distinção tão radical seja possível nas terras baixas da Amé
rica do Sul. O ''grupo que partilha a mesma substância" dos Suyá é ao mesmo tem
po relacionado por. meio de wn parente comum e é uma categoria. Além disso, 
tanto a descendência - participação em grupos herdada, sucessão e herança - como 
<?.. par~ntesco baseiam-se numa mesma idéia sobre o que torna as pessoas semelhan
tes: Parece desnecessário estabelecer distinções a priori entre parentesco e descen
dência, pois estes podem estar intimamente relacionados pelos significados de al· 
guns símbolos como as crenças sobre procriação e identida4e ·física (ver Schneider 
1968, 1969). 

Os grupos de pessoas relacionadas por "substância" são importantes grupos 
sociais em muitas sociedades indígenas brasileiras. Tais grupos sfo wna forma de 
parentela (grupo de parentes relacionados a urna dada pessoa), mas deve.se tomar 
cuidado especial para especificar os critérios de inclusão. As relações no interior do 
grupo nã'o são apenas aquelas de filiação (pai-filho), mas também as de sibling, e os 

• 
membros formam grupos sociais definidos. Certos direitos podem passar junto com 
a substância biológica (como o acesso à liderança). Os grupos que partilham a mes
ma substância podem mesmo ser charilados de grupos de descendência na medida 
em que um indivíduo nasce neles - um indivíduo é literalmente criado como mem· 
bro de um grupo na sua própria carne, sangue e ossos. Com alguma hesitação, cha· 
maria esses grupos de "grupos de descendência corporal" ou "parentela corporal". 
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Naquelas sociedades em que as relações de substância física são importantes 
na formação de grupos políticos, econômicos e sociais, pode-se dizer que os "gru
pos de descendência corpórea" estão presentes. Eles deveriam ter as seguintes carac
terísticas : 

l . O "grupo de descendência corpórea" não precisa controlar propriedade, 
herdar bens ou pertencer aos mesmos grupos rituais para ter wna iden
tidade de grupo. Sua identidade "corporada" é uma identidade corporal 
que pode expressar-se de diversas maneiras. &ses grupos podem ser con
trastados com outros grupos definidos de modo semelhante ("nosso" gru
po versus "os outros grupos") ou pode aliar-se com outros através de la
ços de " distância" maior ou menor ou "sangue mais ou menos comum". 

2. A unidade de parentesco mais importante engloba três gerações, a do ego 
e seus pais e filhos. Laços de filiação fortes (laços pai-filho) e de siblings 
(laços entre irmãos) estarão presentes. 

3. Esse "grupo de descendência corporal" não terá normalmente um ances
tral fundador, porque as relações mais importantes são as que se estabele
cem entre os vivos de gerações adjacentes ou da mesma geração. Isso expli
ca a "falta de preocupação genealógica" que afirmei caracterizar os Suyá 
quando eles discutem seus ancestrais além de duas gerações. 

4. Esses grupos podem ter uma ideologia unilateral (como entre os Suyá, 
onde apenas o pai contribui para o crescimento do feto) ou vários tipos 
de ideologia bilateral, com diferenças concomitantes na composição dos 
grupos e nas características da descendência, sucessão ou herança que este
jam presentes. O que existe, contudo, deveria seguir a ideologia de concep
ção e gestação nesse tipo de grupo. 

S. Onde a linhagem ou a organização de clã' existem, a participação nío pre
cisa ser universal, já que os grupos mais importantes sfo de menos profwi
didade (como, por exemplo, os San uma, entre os quais muitos indivíduos 
não fazem parte de wna org~zação de linhagem [Ramos, 1974a ]). A 
organização de clã' e linhagem na-o será importante em tantos dommios di
ferentes, como o é na África. 

Muito da chamada amorfia da organização social das tribos nas terras baixas 
da América do 'Sul pode ser o resultado de buscarmos nos lugares errados os concei
tos que organizam os grupos sociais. Em alguns casos, as instituições da herança, 
sucessão e descendência podem ter mais a ver com as idéias acerca de relações do 
que com os grupos de descendência centrados no ancestral característico de muitas 
outras partes do mundo. Uvi-Strauss, nasMythologiques (Lévi-Strauss 1964, 1971), 
demonstrou a existência de grandes semelhanças nas mitologias das sociedades sul
arnericanas. Talvez haja- traços semelhantes nos princípios da formação de grupos 
sociais também. É difícil obter dados, e serei grato Qos comentários e quaisquer da
dos novos que possam ser obtidos com relação à importância dos grupos corporais 
para uma maior elaboração deste estudo. Ao menos para alguns dos grupos do Brasil 
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central, a ideologia de procriação e de identidade física de grupos de indivíduos 6 
central para uma compreensfo de sua organização política e social. Nas sociedades 
Jê, longe da África com suas sociedades de linhagens, a perspectiva sobre a nature:t.a 
dos grupos sociais é bem diferente e requer uma reconsideração dos modelos antro
pológicos usados na análise das sociedades indígenas brasileiras. 
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APRESENTAÇÃO 

Em 1977, o editor do Boletim Informativo e Bibliográf1eo de Ciências Sociais. 
Fernando Uricoechea, pediu a Eduardo Viveiros de Castro e a mim um ensaio bi
bliográfico a ser utilizado por estudantes que estão começando a estudar socieda
des tribais e por especialistas de outras áreas. O ensaio que se segue, consideravel
mente limita<to por problemas de espaço. foi publicado no segundo número do ci
tado boletim e como suplemento da revista Dados, n<! 16. Acreditamos que este 
ensaio seja útil e, ao republicá-lo. adicionamos novos itens e incluímos as tradu
ções em português, quando estas existem e incluindo os endereços de certas enti
dades que editam publicações mas não são editores comerciais. Gostan'amos nova
mente de insistir em que não pretendemos esgotar o assunto: esta é uma introdução 
à literatura. Informação bibliográfzca mais completa pode ser encontrada em outras 
fontes, especialmente no terceiro volume da Bibliografia Crítica da Etnologia Brasi· 
leira, já terminada mas necessitando de editor. 



, 

; 



CAPÍTUL07 

PONTOS DE VISTA SOBRE OS ÍNDIOS 
BRASILEIROS: UM ENSAIO 

BIBLIOGRÁFIC01 

A bibliografia sobre as populações indígenas brasileiras é numerosa e aumenta 
..rapidamente. Qualquer tentativa de abordar criticamente toda essa literatura exigi
ria volumes. A consulta dos resumos bibliográficos disponíveis em várias bibliotecas 
(no Rio de Janeiro: Museu Nacional e Museu do fndio) pemúte descobrir o que foi 
escrito sobre qualquer sociedade indígena. O que não é fácil descobrir, para o leigo, 
é por que wn autor se deu ao trabalho de escrever o que escreveu, e por que alguém 
quereria ler e~ coisas. Este ensaio pretende context113)jzar uma parte da bibliogra
fia recente sobre grupos indígenas. 

1. FONTES BÁSICAS SOBRE OS f NDIOS BRASILEIROS 

Existem algumas excelentes fontes bibliográficas sobre os índios brasileiros. 
Listas de bibliografias já publicadas encoi:itram-se em "Bibliografia de Bibliografias 
Antropológicas: as Américas" (Gibson 1970); e "Bibliografia das Bibliografias An
tropológicas das Américas" (Jaquith 1970); e "Bibliografias Etnográficas" (O'Leary 
1970). 

Quem quiser estudar algum assunto específico, ou uma tribo em particular, 
ainda deve começar pelo Handbook of South American Indians {Steward 1946-
1950), e pela Bibliografia Critica da Etnologia Brasileira, vols. 1 e II, de H. Baldus. 
O Handbook, embora desatualizado; ainda é útil. A obra de Baldus {1954 e 1968) é 
a fonte bibliográfica mais importante, trazendo cerca de 2.900 referências comen
tadas. Uma característica valiosa são seus índices por assunto, por autor e por tribo, 
que nã'o se encontram nas outras bibliografias citadas adiante . O segundo volume da 
Bibliografia foi publicado em 1968 e está desatualizado ; um terceiro volume está 
sendo preparado por Thekla Hartmann, da Universidade de ~ão Paulo. Outra biblio
grafia útil é a de Timothy O'Leary (1963), que cobre toda a América do Sul. Ela 

Agradecem<Ys as sugestões dos Professores Roberto Da Matta, Júlio Cezar Melatti e The
kla Hartmann, que leram versões anteríores do trabalho, mas que não têm responsabilidades pe

lo resultado final. 
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traz apenas índice por tribo, sem indicação separada por autor ou assunto. O suple
mento bibliográfico anual publicado pelo Musée de l'Home, Bibliographie América
niste (Guyot 1972), n!'o pôde ser consultado pelos autores deste ensaio; mas 
Jackson (1975: 307) diz que ele é bom e atualizado. 

Alguns bons ensaios bibliográficos organizam o material em termos históricos 
ou teóricos. Podemos citar Baldus (1954: "Introdução"; 1960; 1968 : "Introdu
ção"), Fernandes (1956-1957), e wna revisã'o das etnografias tecentes sobre a Amé
rica do Sul setentrional (Jackson 1975). Este último trata basicamente do Brasil 
setentrional (Norte amazônico ), Colômbia, Venezuela e Guiana. Thekla Hartmann 
publicou wn trabalho sobre a bibliografia alemã de 1966 a 1976, que trata da Etno
grafia brasileira (1977). Fuerst (1972) compilou uma bibliografia sobre ' 'Problemas 
da Política Indigenista na Amazônia Brasileira (1957-1972)" que é de muita utilida
de nessa questlo (ver também Agostinho et alii 1972 e Fuerst e Grünberg 1969). 

1 Em domínios conexos, um ensaio bibliográfico (Magalhães 1974), e uma " Bibliogra
fia de Lingüística Indígena Brasileira" (Maga1hães 1975) sã'o indispensáveis na área 
da Llngüística. Também o Summer Institute of Linguistics publica periodicamente 

1 
suplementos bibliográficos sobre os trabalhos de seus pesquisadores (indexação por 
língua estudada). Na Antropologia física, o trabalho mais geral ainda é o de Castro 
Faria {1952). Quanto à Pré-História e â Arqueologia, aparentemente nfo há wna 
bibliografia compreensiva, e o leitor deve consultar trabalhos específicos sobre áreas 
e temas. Deve consultar, porém, Simões (1972). 

O melhor livro de caráter geral sobre os índios brasileiros é, sem dúvida, o 
Índios do Brasil de J. C. Melatti (1972). Trata-se de wna excelente introdução ao 
tema, onde o autor discute muitos tópicos de interesse tanto para o antropólogo 
quanto para o leigo, desde a pré-história até a situação atual. Sua linguagem é sim
ples, sem teaticismos, mas nfo é superficial. 

Várias coletâneas de artigos têm aparecido, permitindo o acesso a trabalhos 
até entlo dispersos em publicações obscuras, em tomo de temas variados (ecologia, 
organização social, religião); aqui se incluem as de Schaden (1972, 1976), de Gross 
(1973), de Lyon (1974), de Galvlo (1979) e este volume. O livro de Lyon (1974) 
congrega alguns dos melhores trabalhos e traz uma excelente bibliografia. 

Alguns periódicos trazem informações importantes sobre fudios. Os mais 
antigos Sfo a Revista do Museu Paulista (Sfo Paulo), a Revista de Antropologia 
(Sfo Paulo), o Boletim do Museu Paraense Eml1io Goeldi (Belém) e o Boletim do 
Museu Nacional (Rio de Janeiro). Notável também sfo a Série Antropológica, pu
blicada pela Fwiaaçlo Universidade de Brasília, e as publicações do Museu do 
mdio (Rio de Janeiro). A Fwidação Nacional do fudio, depois de ter encerrado o 
seu lnfonnativo FUNAI, publica agora a Revista de Atualidade Indígena, bimensal 
(FUNAI 1977), encontrada em livrarias e bancas de jornal, além das representações 
da FUNAI. Além de artigos ilustrados, certos números trazem um pequeno artigo 
bibliográfico que será bastante útil. No número 2 (Ano 1), por exemplo, há wna 
lista de publicações periódicas que é mais completa que a que damos aqui. 

Nas páginas que se seguem, indicaremos os livros ou artigos que tragam biblio
grafias particulannente interessantes para quem estiver interessado em tópicos espe-
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cíficos. Qualquer bibliografia - esta por exemplo - está desatualizada a partir do 
momento em que foi escrita, de modo que se deve estar atento a trabalhos recentes. 
Também neste ensaio nf'o temos a pretensão de exaustividade. Visamos introduzir 
às diferentes correntes de pensamento e ao material já publicado (ou em via de pu
blicação) sobre os índios brasileiros. Uma pesquisa prof wida e especialmda deve 1 
sempre ir além das bibliografias publicadas, até os manuscritos talvez perdidos em 
algum arquivo, e, por vezes, até o campo. 11 

2. O ESTADO E OS {NDIOS 

Em linhas gerais, a política indigenista brasileira nf'o apresentou mudanças 
históricas concretas. Oscilou é verdade - desde l SOO - entre o reconhecimento do 
direito indígena à terra, esboçando tentativa de coibir a exploraçã'o dos nativos pe· 
los colonos missionários, e medidas violentamente repressivas, que sustentavam a 
"guerra justa", o "descimento" e a escravizaçã'o dos índios. Mas a tendência pro· 
funda - que se nota também em outros domínios (Faoro 1975) - foi a de um pro
gressivo aumento do controle estatal sobre a vida dos grupos tribais, mesmo atra
vés de uma metamorfose que, dividindo o trabalho, deixava aos colonos e às frentes 
de expansão a tarefa de eliminar os grupos "rebeldes" ou incômodos. 

Há várias obras que analisam a legislaçfo e a política do Estado colonial dian
te das populações encontradas pelos portugueses. O trabalho mais extenso, r~lativo 
ao período 1500-1760, é o de J. Hemming (1978). Naud (1970) compilou docu
mentos sobre o índio brasileiro de 1 SOO a 1822, onde se destacam as Cartas Régias 
que orientam a atitude dos colonos diante do gentio. Kieman (1949, 1954) e 
Thomas (1968) escreveram análises específicas sobre a política indigenista no perío
do colonial. Para o Império, Moreira Neto (1971) traz uma excelente documenta
ção. Esse autor, especialista em política indigenista, tem um breve trabalho histó· 
rico geral (1967), onde descreve os processos de convergência e afastamento entre a 
legislaçã'o formal e a prática do contato entre índios e brancos. 

No começo do século XX, a luta entre os colonos do Sul do país e os Kain
gang e Xokleng motivou discussões acirradas sobre o destino dos índios. Cientistas 
como Von Thering propunham a elinúnação dos indígenas (Moreira Neto 1967; 
Ribeiro 1970: 129). Mas a visã'o positivista vitoriosa, dominante no movimento re· 
publicano, conseguiu a criação. do Serviço de Proteção aos fndios em· 1910, visando 
garantir a integridade dos grupos tribais de forma que pudessem espontaneamente 
aceder às luzes da civilização. A Igreja e o Estado separam-se, e o assistedcialismo 
do SPI rejeita a catequese. Ribeiro (1962, 1970) apresenta wna história detalhada 
da política indigenista desde a criação do SPI, além de uma boa bibliografia nessa 
área (ver Ribeiro 1970:451452). 

Oliveira ( 194 7) e Otávio (1946) compilam e analisam a legislação brasileira 
sobre o índio, sendo que o último acompanha as mudanças históricas na definição 
do status do índio diante do Direito. Amaud (1973) e Turner (1971a) discutem 
~pectos da legislação recente, especialmente o Estatuto do indio, que pode ser con· 
sultado em uma publicaçlo da FUNAI (1975). Documentos históricos importantes 
são as publicações do Apo~tolado Positivista do Brasil{l909, 1910a, 1910b, 1912; 
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cf. Ribeiro 1970), que discutem a questão indígena e a atuaçfo do SPI à luz dos 
princípios positivistas. Os Anuários do SPI contêm informações detalhadas. O Con
selho Nacional de Proteção aos Índios (1946) é uma bibliografia preciosa sobre 
Rondon e os primórdios do SPI. 

Alguns livros de História do Brasil trazem informações e análises sobre a rela
ção entre o &tado e os índios. P. Carneiro da Cunha (1960), Garcia (1956), Mar
chant (1943), B. de Magalhães (1935) podem ser citados como os que discutem 
mais detidamente o tema. Capistrano de Abreu {Abreu 1976) é wn dos historiadores 
mais importantes que estudaram o período colonial, nesse aspecto. Os trabalhos 
de Fernandes {1960, 1963) sobre os Tupinambá discutem aspectos do contato entre 
os indígenas do litoral e os conquistadores europeus, além de trazerem uma copiosa 
bibliografia sobre ·os primeiros cronistas. Um artigo de Melatti ( 1977) é uma boa in-
trodução geral ao assunto. · 

Ribeiro e Cardoso de Oliveira (1960a, 1968, 1976) discutem extensivamente 
os processos históricos da penetração da sociedade nacional nos territórios indíge
nas (ver adiante, seçfo sobre Cultura e Mudança Social), em termos da natureza das 
frentes de expansão, e, posteriormente, das modalidades de integração e assimila
ção dos grupos indígenas ã sociedade nacional e sua estrutura de classes. Análises 
mais detalhadas sobre o papel dos Postos Indígenas ou sobre o papel do SPI/FUNAI 
em geral dentro do processo de assimilação do índio podem ser examinadas em 
Cardoso de Oliveira (1960b), Ribeiro (1962), Baldus (1962), Soares Diniz (1963), 
Junqueira (1967), Melatti (1967), Santos (1970), Stauffer (1959/ l 960) e Carvalho 
(1979). 

A situação atual da política indigenista brasileita tem sido examinada por àl
gumas publicações estrangeiras, especialmente Dostal (1972). Fuerst (1972), Davis 
(1978), Davis e Mathews (1976), e nas revistas Survival lntemational Review (Sur
vival International 1975) e IWGIA Documents (IWGIA 1970), e também pela 
CNBB (1977). A imprensa tem ventilado discussões (e denúncias) sobre os nunos 
majs recentes da questão do índio e suas terras, através de declarações do Minis
tério do Interior, da FUNAI, de representantes da Igreja, e dos grupos cíveis de 
apoio às lutas indígenas como as Comissões Pró-f ndio e ANAÍ. Uma consulta aos 
arquivos dos periódicos é indispensável para o exame desses pontos (especialmen
t.e o Estado de São Paulo, a Folha da Tarde e o Jornal do Brasil). A Revista de 
Cultura Vozes (1976) traz um número sobre a política indigenista no Brasil com ar
tigos de antropólogos, missionários e indigenistas. As publicações da Comissão 
Pró-fndio do Rio de Janeiro (Comissão Pró-Índio 1978, 1979) também são fontes 
importantes. 

3. A IGREJA E OS ÍNDIOS 

Em grande medida, a história dos índios após o descobrimento do Brasil é a 
história da Companhia de Jesus neste país. A partir de 1549, com a chegada dos 
primeiros missionários jesuítas, a colonização do novo continente encontra-se ofi
cialmente justificada pela necessidade de conversão do "gentio". Assim, a Igreja 
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e o Estado português estiveram profundamente associados no trabalho de redução 
(em sentido lato) das populações indígenas; o que não impediu que a Igreja e o 
Estado, quanto à questã'o indígena, tenham entrado em conflito inúmeras vezes. 

O índio toi, de início e sobretudo, um pagão. Isso ao mesmo tempo legiti
mava o extermínio guerreiro dos grupos tribais e exigia o trabalho missionário de 
conversão. Tais objetivos ora convergiam, ora contradiziam-se; para os colonos, o 
trabalho dos missionários era wn estorvo que criava competição pela mão~e-obra 
indígena. Choques entre civis e missionários foram constantes na época colonial 
(por exemplo, a passagem do Padre Vieira pelo Maranhão - ver Southey 1962, 
tomo N). A Coroa portuguesa, por sua vez, ora alinhava entre os civis, ora entre os 
missionários, conforme os grupos de pressão envolvidos. Neves .(1978) faz wna ex
celente análise da ideologia da catequese no Brasil e seu,s aspectos institucionais -
os aldeamentos, os métodos pedagógicos. Metraux (1943) tem um breve artigo so
bre as missões jesuíticas. 

No século XIX, leis e decretos de 1843-1845 autorizavam a vinda dos capu
ch.iflhos para o Brasil e dispõem sobre a instrução cívica e religiosa dos índios; o 
cargo de Diretor de f ndios, abolido em 1798, é reinventado. 

Com a criação do SPI, em meio à maré positivista e secularizante da Repú
blica - separação entre a Igreja e o Estado - o Estado define uma política que, 
além de permitir a entrada de missões protestantes, vai retirar muito do poder da 
Igreja sobre os índios - embora não proíba sua atividade (o que quase veio a ocor
rer há pouco). Desde então, a atividade missionária vem perdendo legitimidade ins
titucional, embora se mantenha organizada, sendo capaz de atingir regiões inaces
síveis às agências estatais. 

Atualmente, assistimos a uma radicaliza~o das posições da lgr~ja e do Esta- ,,...?--
do. A CNBB, através do Conselho lndigenista Missionário (CTh11), tem assumido ·po-
siçoes que implicam a defesa dos grupos indígenas ameaçados pelos projetos agro-
pecuários intensivos, em geral com capital estrangeiro, apoiado pelo Estado. A 
Igreja tem criticado veementemente o INCRA, a SUDAM e outros órgãos do Ministé-
rio do Interior que implementam a política de colonização interna. Na verdade, a 1 
questão das terras indígenas - ponto focal das denúncias da Igreja - é apenas parte 
de wn problema mais geral, que é o das políticas de ocupação do interior brasilei-
ro. O Ministério do Interior, apesar de vacilações, persiste em um projeto de integra-
ção rápida dos grupos indígenas à Sociedade nacional; e contra isso, especialmente 
nas conseqüências fatais que acarretará, levanta-se o CTh11, as publicações da Comis-
são Pró-Índio (1978) e Porantim (1978). 

Nesse panorama, a tarefa missionária tem sofrido questionamento e redefini
ÇOes radicais. Em primeiro lugar, há correntes dentro da Igreja que, ao rejeitarem os 
princípios que orientam a expansão capitalista brasileira, assumem a defesa das 
sociedades indígenas enquanto exemplares de uma crescente conscientização da 
influéncia extra-religiosa da atividade missionária; isso, por um lado, leva a wna 
maior sofisticação das técnicas de catequese (adaptar mitos a narrativas bfblicas 
etc.), mas por outro lado sugere impasses de difícil solução. O postulado - antro-
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pologicamcr1te pouco sustentável - de wna compatibilidade intrínseca entre a 
ideologia católica e as culturas indígenas procura resolver tal impasse; sugere~e um 
aprofundamento antropológico do missionário com o objetivo de adequar sua 
mensagem à cultura indígena, e estimula-se wn processo de mudança social qµe 
encurte o caminho. Em outra direção, boa parte da atividade da Igreja junto aos 
grupos tribais tem-se limítado - oportunamente - a um trabalho de base, de cons
cientização dos direitos civis dos índios e de defesa da integridade física e territo
rial desse segmento da população brasileira. Em termos puramente formais, isto é, 
sem atentarmos para o conteúdo ideológico dos discursos da Igreja atual, assisti-

- --;;> mos à continuação da l!!tª-.@mpetitiva entre Igreja e Estado pelQ.JndiQ~ brasileiro, 
que lança raízes profundas na história do Brasil. 

( 

Os documentos da Igreja que devem ser ·consultados para um exame da posi
ção atual do problema são: o Boletim do CThil, bimensal, que traz wna discussfo 
programática e detalhada das questões da terra indígena, da atividade da FUNAI; 
discute também a ideologia atual da catequese e traz wn balanço muito útil das re
ferências aos índios na imprensa. Sugerimos a leitura do Boletim, Ano 4, nq 13; 
Ano S, n'? 31; Ano 6, n<? 34, e Ano 8, n<? 57, para os aspectos teóricos da nova ca
tequese. "Y-Juca-Pirama, o f ndio: Aquele que Deve Morrer", um ~ocumento de 
urgência assinado por bispos e missionários sobre o problema indígena, também é 
importante. Em CNBB (1977) temos wn resumo da posição da Igreja quanto aos 
problemas da colonização do Brasil. 

4. AN1ROPÕLOGOS E ÍNDIOS 

A Antropologia é o estudo comparativo das sociedades hwnanas; disciplina 
que lança suas raízes no Iluminismo, tornou-se possível graças ã expansfo colonial 
européia. Uma das observaçOes mais importantes que foram feitas sobre os índios 
brasileiros, a partir dos estudos antropológicos, foi a de que existe uma enorme 
variação entre os grupos. Nã'o existe um só "índio brasileiro" (como se crê até ho
je, graças aos manuais de ensino elementar), mas muitos grupos diferentes de índios 
brasileiros, que falam línguas diversas, possuem adaptações temológicas diversas, 
vivendo em diferentes ambientes, e diferindo radicalmente quanto aos padrões de 
ocupação do território e ã organização social, à cosmologia, e quanto ã situação de 
contato com a sociedade brasileira. 

O enfoque do interesse dos antropólogos em sociedades tribais muda. Fernan
des (1956-1957) e Baldus (1968) observam a importância crescente dos problemas 
de mudança cultural, organização social e religião nos estudos sobre os índios bra~ 

sileiros. Recentemente, outro interesse veio à tona: a ecologia do habitat dos índios 
e as formas de adaptação a ela. Novas questões foram levantadas nas áreas de orga
nização social, como a posiçã'o das mulheres, e da religi!'o, como o uso dos alucinó
genos. Em ambos os casos, o motivo do iRteresse nesses temas está claramente asso
ciado a questões em pauta na sociedade dos investigadores - pois os índios não mu
daram quanto a isso, enquanto os interesses antropológicos-sim, e radicalmente. 
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5. MATERIALISMO CULTURAL 

Um livro de Meggers que acaba de ser traduzido - Amazõnia: a ilusão de um 
paraíso -, e que foi muito comentado, é um exemplo do grande número de traba
lhos recentes sobre as relações entre o homem e o meio ambiente. Tais estudos 
defendem, em geral, a idéia de que as possibilidades do ecossistema determinam 
certos traç0s da organização social e da religião de um grupo. Meggers (1977) repre
senta um caso-limite dessa posição, e reduz coisas como tamanho da aldeia, restri
ções sexuais pós-parto, aborto, guerra, feitiçaria e "amor à liberdade" a causas ma
teriais. Carneiro (1960, 1961), replicando trabalhos anteriores de Meggers (1954, 
1957), procura demonstrar que o tamanho da aldeia não está determinado pela in
fertilidade dos solos amazônicos ou pela agricultura de coivara. Baseando-se em es
tudo detalhado das roças Kuikúru (Alto-Xingu), mostra que wna aldeia populosa 
pode manter-se na mesma área indefinidamente . Assim, tamanho da aldeia e deslo
camentos devem ser correlacionados com outros fatores. Além disso, afirma Car
neiro que um excedente alimentar poderia ser produzido, por esses grupos, sem 
mudança tecnológica, pois cada indivíduo trabalha apenas cerca de duas horas diá
rias em sua plantação de Ilijllldioca. Esse foi também o tema de um artigo brilhante 
de Marshall Sahlins (1978), que reinterpreta o material existente para demonstrar 
que as sociedades "primitivas", "tribais", foram a "primeira sociedade de abundân
Sia". Bamberger {1967, 1971) também afirmou haver sérios erros de avaliação da 
ecologia dessas regiões, que levaram a enganos na interpretaçã9 dos princípios cau
sais da organização social. Gross (1975), fazendo um bãianço da controvérsia, dirá 
que o tamanho, forma e permanência das povoações, a complexidade social e os pa· 
drões de guerra podem variar de acordo com diferenças, não da disponibilidade de, 
produtos agrícolas, mas de proteína animal que é relativamente escassa na Amazô
nia, em razão da ausência de grandes animais gregários. Outros estudos (Ross, 
1978) sugerem que a cosmologia e os tabus alimentares estão determinados por 
variáveis ecológicas, e s!o o resultado de uma adaptaçfo do homem aos animais 
na regiã'o amazônica. Reichel-Dohnatoff {1976) sugere que a riqueza simbólica da 
cosmologia dos índios Tukano é um "modelo para a adaptação ecológica" e expri· 
me a precisa consciência dos índios quanto à necessidade de normas adaptativas. 
Tanto Gross (1975) quanto Ross {1978) e Jackson (1975) fornecem boas biblio
grafias para os que se interessam por esses tópicos. 

A maioria dos trabalhos que seguem essa orientação procura reduzir a cultu
ra - parentesco, casamento, residência, e mesmo o simbolismo, a nútologia e a re
ligião - às condições materiais em que se encontram as sociedades estudadas. A 
articulação proposta é, em geral, simples e unidirecional; nfo se levam muito em 
conta os tipos de variação observados (dentro do mesmo habitat) , e tampouco há 
wna teoria explícita sobre ~~za da ~cie~ - além da noção de adaptação 
ecológica. Outros autores têm demonstrado que inúmeros fatores concorrem para 
as mudanças de aldeia e de roças (ver especialmente Butt 1970). 

Um dos resultados positivos desses novos interesses, porém, é que a pobreza 
dos estudos sobre o uso indígeiia do meio ambiente - característica das décadas· - - -passadas (uma das poucas exceções é Ribeiro 1955) - deu lugar a um bom número 

141 



de análises detalhadas (Carneiro 1960, 1961, 1970; Silverwood-Cope 1972; e Smole 
1976, que traz wna bibliografia razoável). 

6. ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Os antropólogos estudam as formas de organização social - entre elas os sis
temas de parentesco - a fim de responder a algwnas questões fundamentais. Entre 
estas, estão: Qual a natureza das sociedades tribais? Que princípios as organizam? 
Como elas se mantêm historicamente? Quais as variações estruturais capazes de se
rem estabelecidas entre essas sociedades? Como mudam essas sociedades? 

Um dos focos dos estudos de organização social é a desaição e análise dos 
sistemas de parentesco. A preocupação com a natureza e a importância da família 
pode ser remetida aos primórdios da Antropologia. A~im, enquanto o parentesco 
e a f amilia européia nessa época pareciam estar ameaçados pelo desenvolvimento 
da sociedade industrial, as descrições dos viajantes etnógrafos sublinhavam a domi
nância dos laços de parentesco na organização das sociedades tribais. O parentesco 
apareci.a em qualquer domínio da vida social - economia, política, mitologia, ritual. 
Isso, evidentemente, levou a Antropologia a concentrar seus esforços no estudo da 
natureza dos laços de parentesco. 

Tal ênfase no parentesco e n.a organização social talvez intrigue o leigo, e o de
sencoraje. Mas a preocupação subjacente é com os princípios gerais de organizaçfo 
das sociedades .e, por essa via, os índios brasileiros estfo sendo comparados com 
sociedades de outros pontos do planeta. Algumas das principais etnografias sobre 
os mdios brasileiros tratam especificamente de parentesco (Galwo 1953; Murphy 
1960; Maybury-Lewis 1967; Riviére 1960; Melatti 1970; Basso 1973; Da Matta 
1976; Vidal 1977). 

As sociedades indígenas brasileiras diferem radicalmente, em termos de orga-
nização social, das sociedades da Melanésia ou da África, que serviram de matriz 

1 

para o desenvolvimento teórico da Antropologia, junto com os exemplos clássicos 
da Antigüidade. Assim, a experiência da América do Sul levou ao questionamento 
de certos conceitos de organização social desenvolvidos a partir da experiência com 
as sociedades grega, romana, e da África. Isso aconteceu com os conceitos de "linha-
gem" e residência elaborados por Radcliffe-Brown (1973). Um.a sociedade era con
siderada mais "estável" ou "harmônica" se o local da residência pós-marital era 
compatível com a forma de descendência. Qúalquer outro arranjo seria "desannô
nico" e, sobretudo, raro. Mas na Américâ do Sul, especialm~nte no Brasil, são muito 
comWls ~s de "sistemas desarmônicos". Várias explicações foram sugeridas 
para esse fenómeno : algwnas apóiam-se na -teoria tradicional da linhagem (Murphy 
1956, 1960); outras criticaram tais princípios (Ramos l 974b; Seeger, Capítulo 6 
deste volwne; K.racke 1976). Acresce que muitas sociedades foram "descobertas" 
(também no Brasil, entre outros lugares) onde' a linhagem não é o princípio organi
z.ador; os indivíduos ligam-se ao pai e à mãe de formas COJ!lplex.as e variadas .. (Schef
fler e LounSbllfy 1971; W. Shapiro 1968; Ramos 1974b; Da Matta 1976). ~uitas 
_sociedades que se acreditava possuírem linhagens, por terem sido descritas por et
nógrafos influenciados pelos modelos africanos, foram reinterpretadas (Da Matta 
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1968, 1976; Seeger 1975 ; Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro 1979). Em muitas 
sociedades, a n ominação é wn princípio muito _importante na atribuiça:o da ide!!!!: l' 
dade so~ dos in ·víduos. - mais do que a descendência (Melatti 1968; Lave 1969; J 

Rimos 1973; Viertler 1976). Em outra direção, a aparente '~~dos sis- \ 
temas sociais - a não-adesão a princípios rígidos como linhagem ou descendência -
levou a uma busca de outros princípios organizacionais, como o, grupo de_fil_lbstân- 1 
~(Da Matta 1976; Viveiros de Castro 1977; Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro 
1979), ou a análises dos processos e estratégias da tomada de decisões (Basso 1970). ( 
O XLII Congresso Internacional de Americanistas, realizado emP aris em 1976, foi l 
cenário de ocasião para muita discussão desses aspectos da organização social das 
sociedades indígenas, publicados no segundo volwne dos Actes dessa reunião 
(Société des Arnéricanistes 1977). 

0
,.c- Outra firme suposição sobre a natureza da sociedade, que consistia em admi- I{ 

9fl tir que a interação social entre seres humanos seria mais "real" (ou diferente) que os 
~~() processos ideativos, também foi posta em questão a partir dos dados sul-americanos. \ 

d1 y Importante aqui é o debate entre Uvi-Strauss e Maybury-Lewis (Uvi-Strauss 
1956, 1960; Maybury-Lewis 1960). Essas questões foram desenvolvidas posterior
mente por Maybury-Lewis (1967), Melatti (1971), Da Matta (1976) e Seeger 
(1974), entre outros. 

No decorrer das discussões sobre organização social e parentes~, ~so
ciedades brasileiras tornaram-se famosas na Antropologia, especialmente os Jê e 
Bororo do Brasil central. Tais sociedades, extremamente complexas, utilizando uma <t} 
multiplicidade de princípios para a formação de grupos, possuem wna organiiaçãa. 
' -
social notavelmente elaborada, em comparação com seus vizinhos da floresta tropi-
cal, além de uma vida cerimonial organiz.ada em ciclos longos. Trabalhos pioneiros ;.--~ 
incluem Nimuendaju (1939, 1942, 1946) e Colbacchini e Albisetti (1942). Lévi-
Strauss (1952) sugeriu que eles fossem reestudados, pois o material de Nimuendaju 
colocava problemas para a teoria dos sistemas de casamento proposta por Lévi
Strauss (1976). Essa tarefa foi empreendida por Maybury-Lewis (1967) e por discí
pulos seus (T. Turner 1966; C. Crocker 1969, 1971 ; Melatti 1971 , 197 5, 1978, de
mais referências; Lave 1967, 1971 ; e Da Matta 1968, 197()). Outros antropólogos 
produziram trabalhos importantes sobre os Jé como Vidal (1977), W. Crocker 
{1971), Seeger (1974) e Carneiro da Cunha(l978, l 979);ver também Wagley (1977) 
sobre os Tapirapé. Os grupos de língua Jê tornaram-se exemplares, tanto no que diz ~11 ~ 
respeito às contribuições sul-americanas à Antropologia, quanto na elaboração de (1 "~ 
hipóteses sobre a natureza das sociedades em geral. As publicações recentes no 
Brasil (Da Matta 1976; Viertler 1976; Vidal 1977; Carneiro da. C~ 1978; e 
Melatti 1978) e no exterior (Maybury-Lewis no prelo; Da Matta no prelo) , divul
gando materiais até então apenas mimeografados, produzirão mudanças importan
tes na Antropologia brasileira. 

Como a maioria dos antropólogos que estudaram os índios brasileiros era do 
sexo masculino, surgiu a suspeita de que eles desprezaram um aspecto vital da orga
nização dessas sociedades - o papel das mulheres. Algumas tentativas de corrigir 
esse preconceito foram empreendidas por Murphy e Murphy (1974), e outros 
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(Bamberger 1971 ; Shapiro 1972). Várias pesquisas em andamento focalizam esse 
assunto. Alguns ensaios sobre comportamento sexual e intimidade levaram igual
mente à recolocação de algumas posições (W. Crocker 1964; Basso 1973; Gregor 
1973, 1974, 1978; Ramos 1979). 

Alguns trabalhos recentes chamam atenção para o significado social e simbó
lico de certos papéis centrais nas sociedades tribais do continente: o xamã, o "f ei
ticeiro", o "chefe", o líder faccionai. A literatura sobre o xamanismo sul-americano 
é vasta; Baldus {1965-6) apresenta sugestões de pesquisas sobre esse tema, além 
de wna bibliografia por região etnográfica. Algumas monografias sobre religião 
(Fock 1963) ou gerais (Goldman 1963 ; Crocker 1967; Harner 1972 ; Basso 1973) 
apresentam boas informações sobre o xamanismo, situando-o dentro do repertório 
de papéis, analisando os diferentes tipos de especialistas \Xamã, curador, lierbalista). 
Metraux {1944) Barandiarán (1962), Butt {1962), Münzel (1971), Harner (1963) 
~ Kensinger (1974) podem ser citados quanto a ensaios específicos sobre o tema, 
além do livro de Reichel-Dolrnatoff {1975) que discorre sobre o uso xamanístico 
dos alucinógenos entre os Tukano. Harner (1973) organizou uma coletânea interes
sante sobre xamanismo e alucinógenos. Butt (1965-6) e Dole (1973) trazem contri
buições sobre o papel político legal do xamanismo, em termos de controle social. 
Baldus (1964) analisa os efeitos da aculturaç[o sobre o xamanismo Tapirapé . 
Melatti {1970) correlaciona os xamãs Krahó e a mitologia, sugerindo a noção de 
"mito individual'' para explicar as narrativas xamanísticas. Apesar de inúmeras dife
renças, parecem existir certos temas recorrentes no xamanismo sul-americano, como 

r( 
o uso intensivo do tabaco, a relação com espíritos animais. Em termos de enfoque 
teórico geral, os trabalhos de Uvi-Strauss·{l 949a e 1949b) sobre a "eficácia simbó
lica" são fundamentais. 

Seeger (neste volume) compara o especialista ritual Suyá com o chefe, em ter
mos de um dualismo característico das sociedades Jé. Em outra direção, P. Clastres 
(1978) vai comparar os profetas Tup~-Guarani com os chefes. Neste ponto, surgem 
as questões ligadas à questão da autoridade política: a América apresenta problemas 
interessantes para a Antropologia política, uma vez que aqui se encontram inúmeras 
sociedades onde o papel de "chefe" nfo correspondia absolutamente ãs noções de 
autoridade e poder típicas do Ocidente. P. Clastres (1978) defende a tese de que 
tais sociedades recusam explicitamente a idéia de poder, colocando-a como elemen
to da Natureza no seio da Cultura. O papel ambíguo, liminar, dos representantes 
tribais (tenno mais apropriado que "chefe"), com efeito, parece ser característico 
das sociedades do. continente (altiplano excetuado). Uvi-Strauss (1967) escreveu 
wn ensaio famoso sobre a chefia entre os Nambikwara, que apresenta algumas 
idéias básicas a esse respeito. Um importante trabalho recente examina os aspectos 
sociais e psicológicos de poder político com um grupv Tupi (Kracke 1979). Oliveira 
Filho ·(1977) discute facções Tükuna no contexto do contato desse grupo com a 
sociedade nacional. 

O trabalho de Maybury-Lewis sobre os Xavante (1967) oferece uma impor
tante contribuição ao estudo do faccionalismo .e da chefia. Nele são analisados o 

' papel do chefe grupaJ em suas relações com a liderança faccionai, caracterizada pela 
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ambigüidade cmtre fwição representativa e fwição de liderança. Bas,,o (1973) desen
YOlve para os Kalapalo (Alto-Xingu) ems relações entre chefia e faccion.alismo -
em um sistema onde o representativo grupal f uncioii.a como mediador cerimonial 
entre sua aldeia e as outras da ·região. Gregor (1978) escreveu o que representa a 
mais intereswtte contribuiçfo recente à etnografia do Alto-Xingu, e contribui para 
em discussfo. Embora pareça assim ser possível distinguir entre o representante 
tribal, símbolo da unidade e identidade do grupo (com atribuições, em última aná-
lise, rituais) e o líder faccionai, em muitas sociedades esses papéis se confundem, 
oomo nos grupos K.ayapó (Turner 196'>, que discute minuciosamente o facciona· 
tismo). 

Os estudos sobre a vida política nas sociedades sul-americanas incluem traba
lhos sobre a atividade guerreira (Fernandes 1971 para os Tupin.ambá; para socie-
dades atuais, ver Hamer 1972; Chagnon 1968a, 1968b ), faccion.alismo e acusações 
de feitiçaria. Algumas regiões apresentam um panorama mais complexo, onde co
mércio, intercasarnentos e vida ritual ligam vários grupos em wn único sistema -
casos do Alto-Xingu e do Noroeste amazônico. 

7? 

l<i 
O estudo do faccion.alismo (inter ou intra-aldeia) permite à Antropologia es-- -;--- JJ 

capar às visões idílicas de um consenso pacífico e universal entre os membros de um / ) / 
grupo indígena: e as acusações de feitiçaria surgem como tema relevante, uma vez 
que sfo o idioma básico na veiculação de lutas faccionais. Maybury-Lewis ( 1967), 

_. · T. Turner (1966), Da Matta (1976) e Seeger (neste volwne) discutem feitiçaria e ,.
faccionalismo entre os grupos Jê, permitindo uma comparação controlada interes
san~e; Riviêre (1970) compara os tipos de acusação de feitiçaria e a estrutura polí-
tica dos Trio e Xavante . Uma referéncia teórica para o estudo das acusações de fei
tiçaria sfo as obras de M. Douglas (1966, 1970). 

7. RELIGIÃO E COSMOLOGIA 

Muitos autores tratam de aspectos religiosos da vida dos índios brasileiros (ver 
Baldus 1954, 1968, no índice por assunto). Já no século XX, algumas obras podem 
ser consideradas importantes como Etnografia religiosa: Nimuendaj u ( 1914) ·estu
dou a religião e o profetismo de wn grupo Guarani, em úm trabalho clássico; 
Metraux (1928) compilou os dados dos cronistas sobre a religilo dos Tupinambá; 
H. Clastres (1978) discute os movimentos messiânicos desses grupos; Ribeirc, (1950) 
estuda a religi!o e mitologia dos K.adiwéu. Devemos mencionar também os traba
lhos de Capistrano de Abreu (ver Abreu 1914, sobre a língua e cosmologia dos 
Kaxinauá; e Abreu 1895, sobre língua e cosmologia Bakaíri). 

Uma das regiões mais ricas para o estudo da religião e simbolismo é o Noroes-- / 
te amazõruco. Trata-se de wna área densamente povoada, onde grupos diferentes 
intercasararn e geraram wna situação multilingüística; todos eles possuem wna vida 
cerirnortial e artística altamente elaborada. As melhores análises publicadas sobre a 
organi2:açlo social e a cosmologia da regiã'o são as de-Koch-Grünberg {1917) e, mais , 
recentemente, Goldman (1963); há pouco,(Goldman (J 977) exprimiu algumas re- 1 
servas quanto a seus escritos anteriores sobr~õsÇ,Ubeo. ~ais acess1vel, mas nlo iãõ --,· 

.... bom, é Brüzzi (1962). Reichel-Dolmatoff fez uma descrição excelente da cosmolo-
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gia dos Tukano (1968), t. alguns trabalhos in~eressant.es começam a surgir, baseados 
em pesquisa. intensiva (Hugh-Jones 1974; cf. também a pesquisa em curso de 
Melatti e Melatti sobre os Marubo [ 197 5 ]). Outros grupos do Norte do país também 
foram rapidamente descritos em termos de cosmologia (Chagnon 1968a para os 
Yanomamo ). A concepção do cosmos como disposto em camadas superpostas, pre
sente entre os YanomamQ e Marubo (para citarmos dois grupos muito diferentes), é 
interessante, e impõe-se wn estudo mais detalhado sobre o assunto. 

· ' Os índios brasileiros apresentam grande variação em sua vida religiosa, assim 
como em todos os demais aspectos culturais. Enquanto a cosmologia do Noroeste 
amazônico apresenta um simbolismo rico e um xamanismo desenvolvido, a cosmo
logia dos grupos Jê do Brasil central está muito mais claramente ligada à organiz.a
ção social - uma área de considerável complexidade, como já foi mencionado. Tal
vez por esSa razão, os Jê têm sido usados para se dt'monstrar a relação íntima entre 
estrutura social e sistemas de crença (Da Matta 1976;Maybury-Lewis 1967;Seeger 
1974; Carneiro da Cunha 1978). 

As análises da mitologia sul-americana feitas por Lévi-Strauss (1964, 1966, 
1968, 1971) revolucionaram o estudo da mitologia e cosmologia dos índios brasi
leiros, por suas hipóteses e generaliz.ações fecundas. Elas frustraram também muitos 
antropólogos (Maybury-Lewis 1969 faz um balanço útil); mas o resultado geral pa
rece ter sido positivo. A consulta aos trabalhos de Lévi-Strauss é indispensável para 
o entendimento desses aspectos da cultura dos índios do Brasil. 

Numerosas ·S[o as coletâneas de mitos sul-americanos (ver Baldus 1954, 
1968). Dentre as mais recentes e acessíveis, estão a dos irmãos Villas Boas (1970) 
e Agostinho (l 974a) para o Xingu, e Lukesch (1969) para os Kayapó. Giaccaria e 

I Heide (1975) compilam mitos e narrativas Xavante. O problema da maioria das 
coletâneas de textos míticos é terem sido elaboradas a partir de narrativas na língua 
de cont~to (português), raramente na língua nativa. Muitas vezes, elas resumem o 
que foi realmente dito pelos índios, ou reescrevem integralmente o material - quan
do não censuram passagens escatológicas. Necessariamente, adaptam o estilo oral 
ao escrito; isso reduz sua utilidade como documento, e tira dos mitos muito de sua 
vitalidade, evidente para quem quer que tenha ouvido um índio contar e represen
tar \lm mito em sua língua nativa: arte dificilmente captável pela página impressa. 
Existem algumas boas coletâneas, especialmente a de Monod-Becquelin (1975) 
para mitos Trumai. Algumas boas análises, inspiradas em Lévi-Strauss, foram feitas 
(Da Matta 1970; Laraia 1970); outras preferiram focaliz.ar a relação entre mito e 
movimentos religiosos (Melatti 1972; Carneiro da Cunha 1973). 

Os estudos de ritual são mais raros, embora muitas etnografias tragam descri
~ ções - por vezes detalhadas, como em Nimuendaju (1946). A análise do Kwarup 
1 

xinguano feita por Agostinho (1974a) e a monografia de Melatti sobre os rituais 
Krahó (1978) - ver também Vidal (1977) - são excelentes. 

Boa parte da literatura recente sobre religião trata do uso de drogas alucinó
genas entre os grupos tribais da região amazônica. Há três coletâneas de artigos so
bre o assunto (Coelho 1976; Furst 1972; Harner l 973a). Alguns livros tratam o as
sunto em profundidade (Reichel-Dolmatoff 1975; Harner 1972; Dobkin de Rios 
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1972). Reichel-Dolmatoff discute em detalhe os documentos hlstóricos sobre o uso 
da Banisteriopsis Caapi (ayahuasca, yagé, caapi), e descreve sua própria experiência 
com droga, entre os índios Tukano. O mesmo faz Hamer (l 973a) com os Jivaro; 
uma comparação desses dois é muito interessante. Os Jivaro bolivianos parecem le
var essa prática ao limite, uma vez que "a vida normal, da vigília ... é simplesmente 
uma 'mentira' ou ilusão, enquanto as verdadeiras forças que determinam os fenôme
nos são sobrenaturais e só podem ser vistas e manipuladas por meio do uso das dro
gas alucinógenas" (Harner 1972: 16). De qualquer modo, os alucinógenos desempe
nham um papel central na cosmologia dos grupos amazônicos. Alguns dos trabalhos 
disponíveis tratam da farmacologia dos vegetais empregados (Schultz 1962; Wassén 
l 976a e l 976b ); outros descrevem etnograficamente a organii.ação social qas ses
sões e dos transes provocados pelas drogas (Harner 1973; Kensinger 1973). Alguns 
autores sugerem a possibilidade de uma universalidade dos símbolos e da experiên
cia do transe alucinogênico (Reichel-Dolmatoff 1972; Harner 1973b; Naranjo 1973; 
La Barre 1972). 

!/ 
//@ É difícil separar a "arte" dos outros domínios, em qualquer sociedade indíge

na. A pintura corporál, por exemplo, é "arte", mas é também cerimonial. cosmolo-..--
gia (religiosa), e pode estar associada à hierarquia e à classificação social. O mesmo 
pode ser dito da arquitetura, da construção de artefatos, e de desenhos em rochas 
ou árvores. O que poderia ser chamado de arte, assim, é freqüentemente objeto de 
discussão em trabalhos voltados para outros temas. Algumas fontes, porém, tratam 
em profundidade a questão. Só podemos citar umas poucas; a maioria pode ser 
encontrada na bibliografia de Baldus; para um enfoque teórico geral, ver Otten 
(1971). 

A arte indígena era uma preocupação central de Steinen (1886, 1894). Lévi
Strauss analisou a pintura facial Kadiwéu (1944-5; 1955);muitas informações sobre 
esse grupo, nesse aspecto, podem ser encontradas em Boggiani (1945, reeditado re
centemente). Nas Mytho/ogiques de Lévi-Strauss (1964, 1966, 1968, 1971) surgem 
inúmeras sugestões sobre o simbolismo e a arte dos índios sul-americanos ( cf., 
por exemplo, a análise do cromatismo, em Le cru et /e cuit). Darcy e Berta Ribeiro 
escreveram uma monografia magistral sobre a arte plumária dos Urubu-Kaapor 
(1957). Irving Goldman (1963) e Reichel-Dolmatoff (1967) analisaram os símbolos 
gravados na rocha na região do Noroeste amazônico. Reichel-Dolmatoff elabora, em 
trabalhos posteriores, sua análise do simbolismo (1968, 1974, 1975). Castro Faria 
(l 959b) analisou a representação em cerâmica das figuras humanas e. animais. 
Fénelon Costa (1959, 1968) analisou a arte e o artista na sociedade Karajá; ela cole
tou, também (especialmente no Alto-Xingu), muitos desenhos, fornecendo aos ín
dios papel e tintas. Os desenhos podem ser de muito interesse (embora feitos através 
de uma técnica pouco familiar), sobretudo para o exame de aspectos da cosmologia.--: 
dos grupos em questão (Fénelon Costa, 1976). Alguns índios tomaram-se artistas - j 
conhecidos pela sociedade brasileira, produzindo obras expostas em galerias de arte J 
(por exemplo, o Trumai Amati). 

A venda de artesanato tem sido importante fonte de renda de vários grupos 
indígenas, como resultado de modificações tanto na .organização social de produ-
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ção quanto nos artefatos produzidos. Grabum (1976) é wna boa coletânea de tra-

i. balhos sobre esse fenõmeno; Aspelin (1975) apresenta um minucioso ·estudo da or
ganiz.ação de trabalho e produção de artefatos entre um grupo Nambi.kwara. 

A importância da música na vida cerimonial dos índios brasileiros tem sido 
freqüentemente esquecida; só há pouco a etnomusicologia tem sido levada a sério. 

-
~ ) 

Importantes trabalhos nessa área são Cameu (1977), que trata da música indígena 
em geral; Aytai (1976) para a música Xavante; Bastos (1978) sobre o sistema sono
ro Kamayurá; Dobkin de Rios e Katz (1975) sobre a importância da música no ri
tual alucinogênico; e Seeger (Capítulo 4 deste volume e 19:J7a) sobre a relação entre 
estrutura musical e cosmológica entre os Suyá. 

8. CONf ATO E MUDANÇA CULTURAL 

Embora os antropólogos tendam a estudar sociedades indígenas individuais e 

( 

se utilizem de um referencial histórico bastante raso (não existem dados escritos 
sobre inúmeros grupos), essas sociedades mantiveram contato entre si - guerra, co
mércio, aliança - e efetuaram e~préstimos 0!;ltur~ consideráveis. As sociedades 
indígenas nfo são estáticas, mas dinâmicas. As fontes desse dinamismo, ademais, 
n!o resultam apenas de fatores externos, mas de processos inerentes â própria es
trutura social~ aos mecanismos adaptativos da sociedade. 

O primeiro contato dos brancos com uma sociedade indígena pode tomar 
uma variedade de formas. O ftlrne#'de Adrian Cowell (Uma Tribo que se Esconde 
do Homem) e o livro. do mesmo J\Ome (Cowell 1974) dá uma certa idéia do que é 
wna expedição de pacificação da FUNAI. O despovoamento que imediatamente se
gue o contato, provocado por epidemias, causa profundas mudanças na organiza
ção social (Laraia 1963; Wagley 1940, 1977); o grupo pode ser abandonado depois 
da "pacificação" (Moreira Neto 1960) e dizimado por doença ou alcoolismo. Mu
danças tecnológicas importantes também ocorrem, embora elas tenham sido me
lhor estudadas fora do Brasil. Schaden (1969) faz uma importante contribuiçlo 
geral aos estudos da aculturação e contém wna boa bibliografia. 

Os efeitos do conta to com os brancos não são apenas físicos ou teaiológicos; 
provocam mudanças ao nível da religifo, da ideologia, e da auto-imagem (identi-

] 

dade étnica, tribal, peswal). Da Matta (1970) analisa o mito Apinayé de origem 
do homem branco, e demonstra como ele se constitui em um esforço de explica- • 
ção feito pelos Apinayé sobre sua situação atual. Na mesma regif'o - o 'Í'o~
tins - houve vários movimentos messiânicos, organiz.ados a partir de um simbo
lismo coerente com a mitologia do grupo (Carneiro da Cunha 1973). Esses movi-
mentos foram descritos por W. Crocker (1967) e por Melatti (1972). Os movi
mentos messiânicos são particularmente interessantes para o estudo das formas de - -elaboração do contato pelos grupos tribais, e há muitos casos no Brasil (Schaden 
1969; M. V. de Queiroz 1963). Eles parecem ser uma tentativa de reagir as pressões 
da dominação branca através da criação de uma nova realidade. Pereira de Queiroz 
(1965) escreveu uma análise geral sobre os movimentos messiânicos. 

No estuclo dos efeitos da invasão da sociedade brasileira nos territórios e na 
sociedade indígena, a Antropologia brasileira legou contribuições importantes à 
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ciência. O efeito geral do contato brancos-índios tem sido o extermínio físico e 
cultural dos segundos, mas não há ooiformidade. A melhor introclução ao assunto 
é Ribeiro (1957). &se artigo é indispensável a quem quer que deseje tomar conhe
cimento do "problema" indígena no Brasil. Muitas idéias apresentadas nesse traba
lho foram elaboradas em trabalho posterior (Ribeiro 1970). 

O melhor trabalhoyral sobre a situaçlo atual dos grupos indígenas perante J 
a sociedade nacional é Davis (1978), onde ele discute os efeitos do grande inves
timento do capital no inlerior do país sobre as populações indígenas. Os dados nu
méricos estão atualizados em uma série de documentos. Dostal (1972) é uma ex
celente coletânea; possui uma boa bibliografia , embora a melhor esteja em Fuerst 
(1972), que cobre o período de 1957 a 1972. O relatório de Brooks et ai. (1973) 
traz algumas informações úteis. Narrativas mais jornalísticas sobre a situaç(.o atual 
dos índios incluem Hanbury-Tennyson (1973), que indica o@Õfitrastera.2!9.al'>entre 
os~udáveis e or~~ índios do Parque Nacional do Xingu e ~ª-Yil!ª em 
outras regiões. Bodard (1971) é mais sensacionalista, e nfo tão preciso quanto 
Dostal (1972) assim como Martins (1978). Jaulin (1970) causa impacto nos leitores 
estrangeiros. Algumas publicações do International Work Group of lndigenous 
Affairs (IWGIA 1971) analisam situações tribais específicas e sugerem políticas 
concretas. Documento n<? 37 (Ramos e Taylor 1979) é sobre os Yanoama e a ne
cessidade de criação de uma reserva única para esse grupo. Survival International 
(1975) tem trabalhos relevantes. Em CNBB (1977) encontram-se também algumas 
informações. 

Na análise do contato interétnico, ficou claro que nfo só cada sociedade indí
gena é diferente da outra, mas cada uma defronta-se com situações específicas no 

--co-ntato.E ssa variação deve-se ao tipo de frente d~pansã"o.(Ribeiro 1957, 1970), --- _... - --
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mas também ao tipo de recursos de que dispõem os índios. Os Gaviões do Pará, 
possuidores de vastos castanhais, controlam parcialmente um recurso econômico 
inacessível a outros grupos, expropriados de cada palmo de terra que um dia possuí
ram. Seeger e Viveiros de Castro (1979) discutem a questão geral de terras e territó-
rios inj).igenas. Roberto Cardoso de Oliveira fez importãn1es contribuições teóricas 
e empíricas ao estudo das situações de " fricção interétnicau; esse autor critica as 
teorias de aculturação e procura mostrar a vigência de um sistema social de domi
nação que se estabelece entre brancos e índios, caracterizado pelo antagonismo 
de interesses e pela exclusfo recíproca das visõe do moodo _(Cardoso de Oliveira 
l 960a, 1964, 1968). Moreira Neto (1960) também contribuiu nessa área. Cardoso 
de Oliveira orientou vários estudos sobre situações específicas de contato (Laraia 
e Da Matta 1967 e 1979, Melatti 1967, Santos 1973, Oliveira Filho 1977, entre ou
tros). Junqueira (1973) e Viertler (1969) discutem alguns traços da situação no 
Parque Nacional do Xingu, assim como Seeger (no prelo-a) discute a relação dos 
Suyá com as sociedades do Alto-Xingu antes e depois da sua pacificação. Carvalho 
estuda a história de contato dos Terena (Carvalho 1979). 

Os processos hlstóricos de contato decorrentes da expansfo brasileira sofrem 
inflexões específicas de acordo com as institui_ç2,es em com~ti~o que atuam dire
tamente na área do contato. Essas instituições, através de seus agentes, sfo manipu-
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r ladas pelos índios, que têm seus próprios objetivos, diferentes dos de cada institui-

9 Q.. Entreetas: a-princi(fal' e a FtrN"~antigo SPI), através cÍÕs Postosui''d'igéiíãs:~ - ... 
cuja influência foi estudada po~Cardoso de Oliveira (1960b ), Junqueira (1973), 
Santos (1970) e Tavener (1973); ver também ~W:ifo (1970). Outra instituição, 
ainda não sistematicamente estudada, são as(níi~~: ver Baldus (l~~Bonilla 
(1972), Butt (1960), Miller (1970), Reichel-oorffiatoff (1972). A,educaçJd é ou-
tro tipo de influência, estudada por Santos (1976). Embora algum trab"âlho tenha 
sido feito sobre o papel da FUNAI e das mi~ões, ainda não se sabe muito sobre 
i~o, embora o impacto dessas agência.§, sobre índios recém<ontatados seja muito 
grande. Os efeitos da presença dq antropólog~ambém foram pouco estudados. 

E~as instituições, bem comcl··os segmentos da sociedade nacional presentes 
nas frentes de expansão, definem campos sociais onde se constituem as identidades 
étnicas. Cardoso de Oliveira dedicou-se a esse tema (ver especialmente 1976), e Da 
Matta apresentou um trabalho interessante (1976b ). 

A iniciativa do Governo de "emancipar" os índios, com o efeito de tirar as 
suas garantias constitucionais à terra e à assistência, surgiu em 1978 e foi um as
sunto muito debatido na imprensa e em outros meios, tarito pelos antropólogos 
quanto pelos grupos de apoio ao índio que se organizaram em volta dessa ameaça 
jurídica à integridade dos grupos indígenas (grupos como a Associação Nacional 
de Apoio ao índio - ANAÍ - e Comissões Pró-Índio). Importantes para entender 
essa discu~ão são Agostinho (no prelo) e vários números do Boletim do CIMI 
(CThtl 19 72). A situação jurídica dos índios apresenta muitas dificuldades, e vai 
constituir uma área importante de investigação (ver Agostinho 1978) embora haja 
poucas coisas escritas até agora. 

9. NOTA FINAL 

A Antropologia, embora tenha chegado relativamente tarde ao drama do 
índio brasileiro, teve um impacto considerável sobre d política e a visão nacionais 
sobre os índios. Alguns antropólogos têm estado vinculados à FUNAI (embora qua
se sempre sem dispor de poder); alguns deles aliaram-se às vozes que tem criti
cado as políticas passadas e as tendências atuais da FUNAI. A perspectiva antro
pológica parece ter tido algum efeito também no trabalho missionário, como fica 
evidente nas publicações do CThtl (ver também Laborde, 1969-72). Antropólogos 
brasileiros e estrangeiros estiveram envolvidos em projetos que visavam às necessi
dades de sociedades tribais específicas (freqüentemente, sociedades que eles estuda
ram por outros motivos). Esses projetos geralmente procuram estimular a autono
mia do grupo visado, libertando-o da dependência de quaisquer das instituições que 
o rodeiam e invadem (o Governo, a Igreja e os antropólogos). Embora tenham en
contrado obstáculos a nível local - e nacional , são wn importante resultado das 
análises antropológicas (especialmente das teorias de conta to interétnico ), e repre
sentam um aspecto relevante do desenvolvimento da Antropologia no Brasil e no 
mundo. 

O presente ensaio pretendeu sobretudo orientar a leitura de estudantes que 
estfo tomando contato inicial com a Etnologia, mas também buscar dar conta dos 
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trabalhos mais recentes na área. No que diz respeito ãs fontes que indicam o ponto 
de vista da Igreja e do Estado, este ensaio foi evidentemente mais breve ; os autores 
são antropólogos e, além de conhecerem melhor a bibliografia, tenderam a inter
pretar os pontos de vista concorrentes a partir da Antropologia. Procuramos corri
gir essa distorção inevitável indicando as publicações que foram produzidas pelas 
próprias instituições religiosas e estatais. 

Devemos acrescentar que, embora consideremos que o ponto de vista antro
pológico oferece a vantagem de na-a implicar uma intenção transformadora das so
ciedades indígenas, e que nessa perspectiva o conhecimento é mais importante, fun
dado como está num pluralismo cultural, isso não deve ser interpretado como uma 
demfasão/omissão diante dos processos de mudança sofridos pelos grupos indígenas 
que restam no Brasil. Muito facilmente, é verdade, o antropólogo acomoda-se num 
academicismo, esquecendo que o conhecimento deve estar vinculado à ação . As for
mas de ação possíveis aos antropólogos, hoje, não são muitas. Eles devem procurar 
os contextos viáveis de entendimento com as instituições que dispõem de poder 
sobre os grupos tribais, evitando, porém, compromissos esterilizantes e perigosos. 
Devem representar os interesses dos grupos indígenas que conhecem e as lideran
ças indígenas com quem trabalham, frente âs instituições estatais e eclesiásticas. 
Outro canal de ação, aberto não somente aos antropólogos mas aos leigos também, 
é o contato com a opinião pública e a formação e forta)Pcimento de grupos de 
apoio às lutas indígenas. Os antropólogos também podem contribuir com a forma
ção de gerações de estudantes mais conscientes da irracionalidade radical que mar
cou a atitude dos brancos diante dos índios. Trata-se de trabalhar, do melhor modo 
possível, para dar voz àqueles que, durante séculos, foram silenciados - os índios. 
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