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Depois de considerados extintos, 
os índios Arara 

reaparecerarn. Corno território rasgado ao rneio 
pela rodovia Transarnazonica 

e invadido por rnilhares de novos habitantes, 
os Arara ganhararn fama. 

Seus ataques, a morte e o esquartejarnento ritual 
dos que erarn aprisionados levararn 
o terror a regiao de Altarnira no Pará. 

Após urn longo e acidentado processo de contato, 
que se estendeu de 1969 a 1987, 

os Arara revelararn urna outra face: 
a palidez das fal~s, a delicadeza dos gestos, 

a cortesia nos modos e a generosidade nos atos 
sao as rnaiores marcas do seu mundo aldeao. 

Este livro procura descrever e analisar 
esta cornposic;ao sui generis entre urna paixao 

belicosa e a docilidade na qual os Arara pautarn 
sua existéncia cotidiana. 
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Conhecidos da etnologia por seu espíri
to guerreiro e pelos troféus humanos 

que colecionavam, os índios Arara chega-
. ram a ser considerados extintos . Mas, com 
a constrw;ao da rodovia Transamazónica, 
voltaram a cena a partir da década de 70. 
A estrada cortou ao meio o território há 
muito habitado pelos índios e jogou, numa 
floresta inóspita e desconhecida, milhares 
de novos habitantes, colonos oriundos de 
muitas partes do país. Cercados pelas 
obras da estrada e pelos assentamentos 
que se multiplicavam, e perseguidos por 
ca<;adores e pelas próprias frentes de atra
<;ao da Funai, os Arara enfrentaram a nova 
realidade como se estivessem <liante de ini
migos tradicionais. Seus ataques e o modo 
como cumpriam seus imperativos de guer
ra - com a morte e o esquartejamento ri
tual dos cativos - , antes reservados asan
tigas escaramu<;as inter-tribais, voltaram
se para os novos habitantes do lugar, ater
rorizando toda a regiao de Altamira no 
Pará. 

Após um longo e acidentado processo 
de contato, que se estendeu de 1969 a 1987, 
os Arara revelaram urna outra face: a po
lidez das falas, a delicadeza dos gestos, a 
cortesía nos modos e a generosidade nos 
atos sao as maiores marcas do seu mundo 
aldeao. Este livro procura descrever e ana
lisar esta composi<;ao sui generis entre urna 
paixao belicosa e a docilidade na qual os 
Arara pautam sua existencia cotidiana, e 
o lugar que aí ocupamos temas associados 
ªº sacrificio e a captura de troféus huma-
nos. 
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NOTAS E ESCLARECIMENTOS 

Originalmente escrito como urna tese para obten<;ao do título de 
Doutor em Ciencias Humanas (Antropología Social), este livro 
mantém como tema central um assunto que, fora dos limites da 
academia, pode suscitar leituras e rea<;óes inesperadas e 
imprevisíveis: o sacrificio ritual de inimigos, a captura e o uso 
cerimonial de troféus humanos por parte de um povo indígena 
que ainda vive e que se ve as voltas com as dificuldades do con
tato e do relacionamento com a sociedade envolvente. Mesmo 
que já alteradas quanto a parafemália ritual de que se valiam, o 
simples reconhecimento da realidade de tais práticas no passado 
recente poderia eventualmente gerar, como um efeito perverso e 
inopinado, urna visao negativa dos índios e prejudicial aos esfor
<;os pela garantía de seus direitos e por seu pleno reconheciment" 
como um povo culturalmente diferenciado. A depender das tra
mas sobre suas terras, tudo poderá ser aventado - pois, além do 
conflito muitas vezes aberto, nossa história de relacionamento 
com os povos indígenas parece sempre eivada de ignorancia, de 
visóes suspeitas e intolerantes que se insinuam no descaso e no 
preconceito. Se há muito a lamentar, há muito também a fazer: 
buscar e divulgar o conhecimento sobre outros povos é também 
urna maneira de repudiar as formas desfiguradas de compreen
sao da alteridade e da diferen<;a cultural. 

Matérias caras a pesquisa academica em certos momentos 
podem aparecer relidas de forma abrupta e corrompida. E este 
é quase sempre o caso dos temas polemicos ou sobre os quais 
pairam interesses contrários. Mesmo que desnecessário para a 
maior parte dos leitores interessados, nao custa ressaltar que 
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nao se pode compreender fatos sociais a partir de quaisquer or
dens de sentido que nao. aquelas postas e vividas pelos atores 
em seus próprios termos. Assim, é evidente que certos atos que 
poderiam vir aos olhos sobo rótulo de violencias injustificáveis 
e desmedidas a deporem contra seus autores, podem nao portar 
as marcas que, entre nós, os mesmos atos sugeririam. O desejo 
de aviltamento moral das vítimas que caracteriza muitas de nos
sas formas "civilizadas" de violencia nao é um trac;o que possa 
definir práticas indígenas relativas a guerra eªº tratamento dos . . . 
in1m1gos. 

A escolha do tema nao se deu nem ao acaso, nem por qualquer 
interesse pessoal mais escabroso. Vivendo na regiao pelo menos 
desde meados do século passado, com encontros e trocas ocasio
nais com a populac;ao ribeirinha, e mencionados em antigos do
cumentos oficiais e textos históricos e etnográficos, os Arara ain
da sao quase desconhecidos da literatura. Tornaram-se famosos 
na década de 1970 pela extrema resistencia que opuseram as 
muitas tentativas de atrac;ao por parte da Funai. Na época, che
garam a ser objeto de reunioes de ministros de estado, que busca
vam contornar os problemas causados pelos índios aos projetos 
govemamentais de ocupac;ao da Amazonia. Desde o fim dos anos 
de 1960, com seu território tradicional sendo rasgado pelas obras 
da rodovia Transamazónica e invadido por milhares de colonos 
tirados de outras partes do país, os Arara passaram a opor resis
tencia aos brancos de forma crescente e, muitas vezes, tambéJ.n 
violenta. Dado como condic;ao para a planejada ocupac;ao das 
terras em tomo da nova rodovia, o processo de atrac;ao dos Arara 
estendeu-se por mais de urna década. 

Nao bastasse a constric;ao espacial gerada pela nova reali
dade económica e demográfica criada pela Transamazónica, os 
índios indiretamente sofriam também com os males causados 
aos próprios colonos, jogados no ignoto de urna floresta nunca 
dantes vista, e com condic;óes precárias de vida nas densas ma
tas amazónicas - lugar ao mesmo tempo do sonho de ganhar a 
vida numa colonizac;ao de sucesso e da atribulac;ao de enfren
tar forc;as, feras e gentes até entao desconhecidas. Para os colo
nos, a esperanc;a e a expectativa de urna nova vida misturavam
se a inquietac;ao e ao medo que vinham com as estranhezas do 
novo lugar. A migrac;ao, a derrubada das matas, o transito de 
máquinas, veículos e equipamentos pesados e a abertura de cla-
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reiras e roc;ados vieram acompanhados por tiros de armas de 
fogo, muitas vezes nas cac;adas que garantiam o sustento aos 
novos habitantes, mas nao poucas vezes também contra assus
tados índios que se achegavam ao que para eles era igualmente 
desconhecido. 

. E ho~ve um tempo em que o vigor da reac;ao dos índios passou 
a incluir a captura,.ª morte e o esquartejamento de alguns da
q~eles ~ue foram v1ver ou freqüentar um espac;o vital em que 
nao cab1am. A guerra de tocaia e a captura de troféus humanos 
- práticas t~adicio~a~s nas muitas escaramuc;as inter-tribais que 
marcaram o mterfluv10 Tocantins-Tapajós-Xingu como urna área 
etn~gráfica peculiar - agora faziam do branco um protagonista 
hab1tua.l _dos combates e vítimas virtuais dos esquemas nativos 
de hoshhdade e morte ritual reservada aos inimigos tradicionais. 
Nem a guerra, nem os troféus humanos portanto: a novidade era 
apenas a inclusao dos brancos num tipo de prática da qual sem
pre tinham sido poupados. 

A violencia foi a marca da história das tentativas de atrac;ao 
dos Arara desde os idos de 1969 até 1981, quando comec;a um 
novo capí~l~: _um primeiro subgrupo parte para a aceitac;ao do 
contato definitivo com os brancos, iniciando um modo de rela
c;ao que no ?eral tem s~do pacífico, solidário e muitas vezes gene
roso. Depo1s dele, ma1s subgrupos se juntaram ainda em 1981; 
~m outro em 1984; e um último em 1987, contactado já muito 
isolado e afastado dos demais. 

Em 1988, apenas sete anos após o início do contato definitivo, 
os Arara retomam a realizac;ao do rito no qual os troféus huma
nos tinham seu lugar inveterado. Mas, sem a guerra e semos des
pojos dos inimigos, o ritual queria parecer urna extravagancia. 
Recuperado numa situac;ao em que os troféus tinham de ser subs
tituídos por símiles de barro, o rito estava outra vez ali, demons
trando presc~dir agora dos seus aspectos mais pungentes, a guer
ra, a morte ritual, os troféus dos inimigos - cabía entende-lo, 
P.ortanto, e nao como um resíduo do passado, mas como um ofí
~10 que encontrava outra vez lugar no novo presente dos Arara. 
E disso que este livro trata. 

Um povo caribe que nao é nem xinguano e nem norte-ama
~ónic~ (como ª, mai~ria dos falantes da mesma família lingüís
~ca),v1vendo ha mu1to no vale dos rios Iriri-Xingu (que é urna 
area cultural dominada por outros povos, com claro predomínio 
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tupi: Juruna, Xipaia, Curuaia, Mundurucu, Assurini, etc., mas com 
significativas intrusoes Kayapó ), e trazendo marcas de prová
veis influencias de povos Je do Brasil Central, os Arara ocupam 
um lugar estratégico para a etnología regional. Apesar de demo
graficamente bastante reduzidos (sao pouco mais de urna cente
na de indivíduos, divididos em duas áreas, Arara 1 e Cachoeira 
Seca/lriri, mas em franco processo de crescimento), muito de sua 
organiza<;ao social e de seus valores culturais encontra paralelos 
evidentes em termos continentais. Ainda que este livro trate 
explícitamente apenas dos Arara, é de suas semelhan<;as com 
outros povos indígenas sul-americanos, da recorrencia dos pro-
. blemas que levantam e das solu<;6es que prop6em ao nosso en
tendimento que gostaria realmente de tratar. De modo geral, 
porém, as muitas notas ao texto serviram também para marcar 
os excursos comparativos mais tentadores, e que ainda aguar
dam tm tratamento mais denso e sistemático. 

Tal como o texto inicialmente apresentado a banca que o exa
minou de forma minuciosa e exaustiva, este livro ainda traz urna 
ou outra discussao técnica que poderá interessar pouco a leitores 
nao especializados. Durante a revisao dos originais e sua adapta
<;áo para um novo formato e linguagem, concluí que alguns ar
gumentos importantes ficariam bastante comprometidos caso 
optasse pela supressao das análises que os fundamentam. A mú
tua referencia entre os principais pontos do trabalho e o fato de 
que as descri<;6es foram feítas de forma progressiva e seqüencial 
me levaram a convic<;ao de que a elimina<;ao de qualquer urna 
de suas partes acabaría por desfigurar todo o conjunto. 

O Capítulo 4, dedicado ao estudo do parentesco e da organiza
\ªº social - temas de notória especializa<;áo e complexidade -
é o que apresenta a maior dificuldade. Tentei simplificar ao má
ximo a linguagem e a forma de apresenta<;áo das passagens mais 
densas, de modo que tudo se tomasse compreensível mesmo para 
aqueles menos afei<;oados a aridez que inevitavelmente acom
panha o formalismo dos estudos de parentesco. Procurei também, 
quando isto me pareceu necessário, recuperar em outras passa
gens do texto o principal das conclus6es daquele Capítulo, para 
nao abrigar o leitor a um penoso retomo a ele. Isto talvez o dis
pense também de se aprofundar nas demonstra<;6es mais difíceis 
ou enigmáticas sobre o sistema de parentesco e a organiza<;áo 
social Arara. 
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De qualquer forma, 'nem a tese original, nem esta sua versáo 
par~ pub~ica<;áo tem no estudo dos aspectos formais da organi
za<;ao social um obj~to privilegiado. Se resolví mante-lo aqui foi 
apenas porque nos aJudam a compreender o tema maior do livro. 

Símbolos e conven~oes 

Adotei a notai;ao inglesa para indicar posii;oes e relai;oes de 
p~rentesco, i::~r ser mais comum, e mais fácil, apesar das inver
soes dos genitivos em relai;ao ao portugues. Assim, por exemplo: 

F= Pai 
M = Máe 
B = Irmáo 
Z == Irmá 
S = Filho 
D = Filha 
W = Esposa 
H =Marido 

FM = Mae do Pai 
MF = Pai da Máe 
BS = Filho do Irmáo 
ZD = Filha da Irmá 
SD = Filha do Filho 
DS = Filho da Filha 
BW = Mulher do Irmáo 
WB = Irmao da Mulher 

Nos diagramas de parentesco utilizo a simbología comum na 
antropología: 

Homem 

o Mulher 

/ Falecimento 

• Ego 

La<;o de Filia<;áo 

Rela<;áo de irmáos 

ou Casamento 
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Como no seguinte exemplo: 

m 
MB FZ 

f 

B EG~ Z z ego b 

Quanto aos níveis geracionais, chamo de G+2 a gera<;áo dos 
"avós", G+l a dos "pais", G O a de Ego, G-1 a dos "filhos" e G:2 .ª 
dos "netos". Estes sáo níveis reconhecidos pelos Arara e os un1-
cos que vi terem alguma importancia para os cálculos nativos. 

Sobre a transcri~io fonética 

Com excessáo dos nomes próprios, as palavras na língua Ara
ra sáo grafadas em itálico. Para os sons diferentes do portu~es 
comurn procurei utilizar nota<;oes simples, adotando os segum-
tes valores: 

ts - urna consoante africada alveo-palatal surda, próxima ao 
"t" de "tia" no falar carioca; é alofone da sonora, que foi despre
zada em norne da simplicidade; 

.q - urna nasal velar sonora, soando quase como o encontro 
tl " " consonan a ng ; 

::i - urna vogal posterior média aberta arredondada, soa corno 
um "o" aberto e acentuado; 

e - urna vogal posterior média aberta náo arredondada, soa 
como em "e" aberto e acentuado; alofone da fechada (anotada 
corno e); 

d dd "" i"- urna vogal alta fechada nao arre on a a, ·soa com um u 
sem arredondamento. 

A língua Arara tem urna rica varia<;áo fónica que nao se le~~u 
ern conta nas nota<;oes. De modo geral, optei por urna transcn<;ao 
sistemática, adotando urna grafia bem próxima das locu~oes 
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reais dos falantes nas formas mais comuns de emissáo das pala
vras. Boa parte da varia<;áo alofonica da língua está diretamente 
relacionada as diferen<;as entre os grupos residenciais, que antes 
do contato estavam dispersos por um vasto território, o que per
mitía um certo isolamento e urna diferencia<;ao relativa. Nos ca
sos em que há varia<;ao, é evidente que acabei adotando como 
padrao o modo como rneus principais interlocutores costuma
varn expressar-se. Sao diferen<;as irrelevantes, contudo. Quase 
sempre as palavras do Arara sao oxítonas. 

A despeito da Conven<;áo para a Grafia dos Nomes Tribais pre
ver que os termos abrasileirados devern flexionar como no por
tugues (dir-se-ia portanto "os Araras"), resolví rnanter a norma 
tácita mais cornum de nao flexionar etnonimos indígenas, usan
do entáo a forma "os Arara", mantendo a maiúscula inicial tam
bém para as formas adjetivas do nome. 
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MAPAS 
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Mapa 1. Ocupa\ao histórica 
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Área Arara 

.""'1/# Área Cachoeira 
9 Seca-Iriri 

Mapa 2. Ocupa\ao atual 
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' Posto·da FUNAI 

• Casas de Cria~ao 
deAnimais 

~ Casa .de Farinha 

Aldeia 

- Cobertura Frontal 

···. · · ·· ..,.,. Carninhos para as ro~as 

Mapa 3. Aldeia do Laranjal entre 1987e1994 

INTRODU<;:AO 

"Como Dupin chegara a solu~o tao rapidamente? 
A solu~áo, disse Dupin, estava no relato, nao no fato. 
Se algo era inexplicável, a explica~ao é que nao esta va certa. 
L. F. Veríssimo. "Monsieur Dupin". 
Domingo: revista do Jornal do Brasil, 22/ 01 / 95 

"Cruéis Matadores ... " 

Fevereiro de 1981, Pos to de Vigilancia (PV 1) da Frente de Atra
c;ao Arara no km 120 da BR 230, rodovia Transamazónica. Após 
mais de urna década de malogradas tentativas de contato, os ín
dios enfim saem da mata para o primeiro encontro amistoso com 
os brancos: "Ei, ipari, estamos saindo para conversar, chega de 
briga!", teria dito Wapuri:, primeiro índio adulto a se mostrar aber
tamente ao pessoal da Frente de Atrac;ao da Funai. Um menino 
Arara já vinha freqüentando há alguns dias o Posto de Vigilancia 
e assegurava aos mais velhos de seu grupo que os brancos agora 
estavam bem intencionados. Nem sempre fora assim. 

Meados de 1969. Depois de perseguidos por cac;adores de ga
tos que subiam o rio Penetecaua (ver Mapas), mais de dez índios 
morrem envenenados coma mistura de ac;úcar e inseticida dei
xada pelos gateiros nos caminhos das aldeias, revivendo as mui
tas desventuras dos encontros com os náo-índios que penetra
vam esporadicamente no território. 

No ano seguinte, o Govemo Federal define um novo modelo 
de ocupac;áo da Amazonia: o Plano de Integrac;áo Nacional (PIN) 
preve a colonizac;ao dirigida a partir de eixos viários concebidos 
de forma súbita. Inicia-se entáo a construc;áo da rodovia Tran
samazónica e comec;a o assentamento, na regiáo de Altamira, das 
2.000 primeiras famílias de novos colonos. Cortando ao meio 

27 
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o território que os índios habitavarn desde o século passado, a 
Transarnazónica passa a menos de trés quilómetros de urna das 
grandes aldeias onde se concentravarn durante a esta<;ao seca. 
Conflitos eventuais entre índios, trabalhadores e colonos mar~ 
carn os encontros a partir de entáo. Já ern meados do ano de 1970 
sao seis as "frentes de penetra<;áo" da Funai que garantern a se
guran<;a aos trabalhadores das ernpreiteiras Queiroz Galvao e 
Mendes Júnior na abertura da estrada. 

Fevereiro de 1976. Seis funcionários da CPRM fazern pesqui
sas geológicas na regiao de Altarnira, entrando por urna picada 
aberta no km 100 da Transarnazónica, na dire<;áo do rio Iriri. Após 
ignorarern os sinais que os índios deixavarn pelos carninhos 
Gabutis estra<;alhados, flechas fincadas, arnarra<;oes de ernbira), 
trés pesquisadores sao capturados e rnortos, tres conseguern fu
gir. "Corno é possível haver índios ainda selvagens assim tao pró
ximos de onde trafegarn carros e carninhoes?" - perguntarn os 
sobreviventes (cf. Pinto 1976). A descoberta do que ainda restava 
dos corpos deixa a todos aterrorizados: as cabe<;as haviarn sido 
cortadas e roubadas, as maos e os pés amputados, e os troncos 
dos corpos, dependurados ern árvores, exibiam-se despojados das 
vísceras. 

Em rnaio de 1977, o sr. Pedro Furtado, colono das glebas do 
Incra ao longo da Transarnazónica, entra na mata para ca<;ar, 
aproveitando urna trilha aberta recentemente por ca<;adores de 
peles. Urna semana depois seu corpo é encontrado. O cadáver, já 
devorado pelos urubus, espelha os dos outros infelizes: sem cabe
<;a, sern rnáos, sern pés, sern vísceras. 

Algum tempo depois dos esquartejamentos, a Frente de Atra
<;áo da Funai penetra nurna aldeia recém abandonada pelos íridi
os. Lá estavam as cabe<;as, pintadas com jenipapo e urucum, en
feitadas com penas de urubu e com urna longa taboca enfiada 
pela fossa nasal. Os macabros troféus evocarn outros já vistos em 
aldeias furtivamente visitadas: sacolas com ossos humanos, co
lares de dentes de gente erarn muitas vezes encontrados nas ca
sas dos índios (Cruz i.p .). O sacrificio humano parece ser um pro
cedimento costumeiro entre .os índios que se quer atrair. Nesta 
altura, já se sabia que nurna ·antiga aldeia ao norte da rodovia, 
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nas águas dorio Penetecaua que correm para o Amazonas, eles 
costumavam dan<;ar em volta de troncos decorados no centro de 
um pequeno pátio: lugar de execu<;ao de inirnigos, pensou-se en-
táo (Cruz 1977). . 

Atacando em pontos variados da rodovia, capturando e es
quartejando suas vítimas, os índios agora sao temidos pela ima
gem de brutalidade, de crueldade e de perversa.o que deixam so
bre seus rastros. Para os colonos, levados aos milhares para o meio 
da floresta, os índios sao como "animais bárbaros", "cruéis mata
dores que cortam a cabe~a de seus inimigos e colecionam cranios" (O 
Estado de S. Paulo 1978 e Cunha 1981:75). 

Tudo ali ainda lernbra o assombro e a repulsa pela imagem de 
horror suscitada pela guerra primitiva que vigia no vale do mé
dio e baixo rio Xingu (Nimuendaju 1948 e 1981; Krautler 1953). 

Janeiro de 1987, Pasto Indígena Arara, próximo ao igarapé 
Laranjal, as margens dorio Iriri. No centro do pátio, bebendo com 
os índios ao entardecer, "velho" Mílton, mateiro de primeira hora 
nas equipes de atra<;ao da Funai, defendía peremptório a tese de 
que aqueles índios ali nao podiam ser os Arara. Trazendo em seu 
próprio corpo as marcas das flechadas dos índios durante a atra
<;áo, "velho" Mílton nao se cansava de repetir: "Os Arara sao gen
te braba ... nao vilo dar Jala nunca prá nós ... esses nao, esses sao man
sos... nao podem ser os mesmos". 

O contraste entre a docilidade dos índios, a pax communitas 
que impera na convivencia come entre eles, e as a<;óes brutais e 
cruéis cometidas no passado recente desperta a descren<;a do ve
lh o mateiro: a inclemencia que levava ao sacrifício e ao 
esquartejamento dos cativos e a candida polidez nas rela<;oes 
pessoais nao poderiam ser tra<;os a definir, num só instante, um 
mesmo povo. Ali, envoltas pelo terno aconchego da partilha da 
cerveja nativa, a delicada cortesía dos índios no dia-a-dia aldea.o, 
a afabilidade de sua f ala habitual e a singeleza de seus modos e 
gestos cotidianos nao parecem pertencer ao povo que matava e 
esquartejava, que colecionava cabe<;as e ossos humanos, e que 
provavelrnente se divertía em bailes rnedonhos ern torno de pos
tes em que sacrificavarn seus cativos. A duvidar da hipótese do 
velho mateiro, restaria entender o que teria acontecido com aquele 
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povo, que se revela tao dócil, para que chegasse a crueza da imo
lac;ao de seus prisioneiros; ou, caso contrário, o que teria sepas
sado a um povo tradicionalmente tao combativo e violento para 
ter-se tomado brando, pacato e pródigo em bondade? Tudo nao 
poderia ser explicado por um processo de mudanc;a em que as 
atitudes se adulteram em func;ao da diferenc;a de contextos e de 
estratégias de resistencia ou de convívio? 

Outubro de 1988. Fechando o ciclo ritual da estac;ao seca, os 
homens mais velhos da aldeia preparam urna grande cerimonia. 
Na floresta, corta-se urna árvore cujo tronco é levado em marcha 
solene ao centro do pátio da aldeia, onde é posto de pé numa ca
vidade pouco profunda, recoberta com lama fresca recém colhi
da na beira do rio. Todos cantam urna primeira vez para o poste. 
Os homens entao partero na sua direc;ao e o ameac;am com 
porretes na mao. Enquanto o surram, gargalham fingidamente, 
escamecendo do destino que tem o desventurado. As percussóes 
no tronco servem também para arrancar-lhe completamente a 
casca desde uns dois palmos do chao. Quase todo pelado, o tron
co agora é acariciado e, banhado em água, é ungido e abrac;ado 
por todos, que dizem a sua vez: "eh, ipari ... eh, ipari ... " É preciso 
conversar com ele, para sossegá-lo. O xama entao se aproxima e 
pede a todos que cantem outra vez e dancem ao redor de ipari. E 
todos danc;am e cantam a urna só voz: 

i'pari 
ipari kara iegeba 
ipari 
ipari kara iegeba eta 
ipari 
ipari kaiatu iegeba 
kaiatu eta 
kaiak-kaiak, karaia 
kara iegeba 
ipari koi iegeba eta 
koi iegeba 
ipari karaum iegeba 
karaum eta 

ipari karaie iegeba eta 
iegeba eta 
ipari ieiepik:-itiin eta 
ipari 1 
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A cerimónia !amais havia ~ido vista ou retida na memória por 
aqueles que entao chegavam a casa dos seus trinta anos de idade. 
Sabirui: da fest~ p;lo~ mais velhos, e conheciam a oportunidade 
de faze-la: a exIStencia de novos troféus humanos, ossos e cabe
c;as, era o que para eles definía a possibilidade da festa. Mas, des
t~ vez ~ao ~s havia. E quando os houve, no passado recente, os 
ciclos ntuais apropriados nao puderam inteirar-se, dado o pro
c:sso de fuga ~o~~tante a que eles estavam obrigados pela inva
sao de seu temtono. A retomada do rito nessas condic;óes, corri
dos sete anos da aceitac;ao do contato definitivo com o mundo 
dos brancas e sem a parafemália que tradicionalmente lhe era 
conexa, parece compreender parte importante da história recen
te dos Arara e de sua própria dinamica sociológica: do conflito 
aberto ao estabelecimento das relac;oes permanentes com o ho
mem ~r~c~, da ad~ao de um novo modo de vida a reabilitac;ao 
da cerimonia do tronco ritual associado aos troféus humanos 
oculta-se um imenso universo de sentido definido pela simbólic~ 
da categoría ipari - termo de parentesco pelo qual os brancos 
fo~ram chamados pelo xama no primeiro encontro e que é tam
bero usado para designar o próprio tronco que serve como 
ord~nador central do rito. Nao é o poste, porém, que se toma como 
equivalente ao branca, numa possível figurac;ao metafórica de 
alg~~m contra o qual nao se poderia mais lutar, senao pela simu
lac;ao velada das pantomimas festivas. O real aquí é o inverso 
dessa possibilidade: foi ao homem branca que se concedeu um 
lugar no espac;o semantico circunscrito pela categoría ipari, cujo 
escopo o tronco ritual, revivido, repóe no cotidiano. 

O~a~ s~ era associado aos troféus humanos obtidos dos corpos 
dos mrmigos, qual o sentido do poste cerimonial num contexto 

1 Ver, no próximo .capítulo, a tradu~áo da música de rpari, que nao é 
apres:ntada aqw de modo proposital para evitar a tenta~áo das ante
c1pa~oes na análise. 
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social e histórico em que, já nao havendo os troféus, nao há mais 
sequer "inimigos" contra quem lutar, e a convivencia como bran
co se organiza em bases mais solidárias do que as do passado 
recente? Nao há equa<;oes simples: nem o branca é um inimigo 
agora, nem a vigencia atual de um modo de vida mais solidário e 
pacífico exclui os valores que levavam a captura de troféus hu
manos e que, enfim, voltaram a cobrar ao menos a parte que cabe 
ao poste cerimonial de ipari. 

Grosso modo, a categoria denota rela<;oes de afinidade entre 
homens nascidos em grupos residenciais diferentes. Porém, é 
muito mais do que isso: categoria de pensamento central para 
sua visáo de mundo, sua dinfunica social e suas estratégias políti
cas, ipari serve aos Arara como instrumento de defini<;áo de um 
imenso universo de sentido. Sua elasticidade permite articular 
planos distintos de existencia e significa<;áo, nos quais se estabe
lecem dois diferentes princípios de aprecia<;áo relativos a condu
ta humana ideal, duas modalidades ou doutrinas de a<;áo, enfim 
duas éticas diferentes: urna que se define pela imperiosa 
agressividade - modo exemplar de rela<;áo manifesto na histó
ria recente de contato com os brancas (mas nao apenas aí, como 
se verá); e outra que se caracteriza pela urgente necessidade de 
urna convivencia solidária que tenta banir a virtualidade dos 
conflitos - que é o espírito que regula as relac;ües comunitárias 
intra-aldeas e que, hoje, define também, no geral, os modos de 
interac;ao ordinária com os brancas. Análoga ao posterior 
reavivamento do rito associado a captura de troféus humanos, a 
incorporac;ao da figura do homem branco a mesma imagem co
lada ao poste cerimonial carrega, de modo exemplar, a postulac;ao 
de universos morais diferentes, de instancias diversas de sociabi
lidade, de doutrinas éticas distintas. A ambigüidade entre estes 
universos morais diferentes é o que subjaz ao contraste entre a 
imagem brutal dos Arara renovada na história recente e a 
inapagada irnpressáo de delicadeza que eles suscitam naqueles 
com quem interagem: sua fala mansa, seus gestos lentos e sua 
parcimonia na expressáo de desejos e inten<;5es afrontam sua outra 
imagem como um povo propenso a violencia da guerra e a dure
za áspera do sacrifício humano. 

Mas, longe de apontar para qualquer forma de alternativa ou 
de mudanc;a histórica produzida por constrangimento ou coer
<;áo de qualquer ordem, os dois imperativos éticos polares (a 
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agressividade e a gentileza) jamais se aglutinam - pois nenhum 
deles se subordina inteiramente a presen<;a do outro, nem se re
solve a mistura de acentos e sentidos pela sujeic;ao de um dos ter
mos. Na verdade, eles apenas convivem, justapostos, numa con
figurac;ao em que cada um dos princípios conserva a integridade 
de seu valor normativo e de sua incidencia moral. Esta justaposi
<;áo de princípios de a<;áo antagónicos define e expüe um dilema 
constituinte da ordem moral entre os Arara, a imanencia de urna 
antinomia insuperável entre duas modalidades ou pautas diver
sas de conduta: ora a agressividade, ora a gentileza. E, neste dile
ma, a categoria ipari joga o papel fundamental de instituir um 
quadro conceitual que dá consistencia simbólica e sociológica aos 
princípios polares que sustentam universos morais antitéticos: 
neste sentido, o rito do tronco associado aos troféus humanos é 

' como a expressao maior do quadro simbólico-conceitual da cate-
goria ipari, a manifestac;ao de um "juízo"2 pelo qual se postula 
urna predica<;ao necessariamente dupla do sujeito: belicoso s ou 
com'placentes, irascíveis ou benevolentes, os Arara tem no seu 
modo de ser a virtualidade de opc;ües morais divergentes, de so
luc;oes éticas antagónicas. É o complexo cultural associado rito 
de ipari o que melhor revelf:l o conjunto das propriedades estru
turais desta ambigüidade no plano da ética e da moral Arara. 

Tomando o poste cerimonial de ipari como ponto de partida e 
como o eixo descritivo, este livro procura analisar os contextos 
em que se dá essa composic;ao sui generis entre urna paixao beli
cosa, revivida e demonstrada através da história (mas que nao 
tem sua incidencia apenas ali), e a docilidade na qual os Arara 
pautam sua existencia ordinária, habitual, cotidiana. Trata-se 
portanto de entender aspectos específicos da filosofía social Ara
ra - sua ética ou sua doutrina de ac;ao relativa a conjugac;ao das 
instancias diversas de sociabilidade - de modo que a complexi
dade de s.eus valores morais e seus estatutos diferenciais, bem 
expressos pela duplicidade de imagens que eles suscitam (ora vio-

2 Tomando aquí urn "juízo" como urna "representa~áo da unidade de 
representa~óes distintas que constituem urn único conceito" ou como 
urna "fun~áo da unidade sobas nossas representa~óes", tal como de
finido por Kant (Crítica da Raziio Pura, ~áo Primeira da Analítica 
Transcendental). 
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lentos e cruéis, ora dóceis e generosos), se desvele ao nosso en
tendimento, indicando enfim qual a natureza e o sentido daquilo 
que os- Arara postulam como as formas previstas de comporta
mento e ~áo em func;áo da diversidade de vínculos sociais que 
eles estabelecem com os múltiplos seres do mundo. 

Temas e Problemas 

Limitado por urna questao específica - o modo como o rito do 
poste cerimonial articula um universo de sentido para os Arara a 
partir da diversidade de seus padróes éticos -, este livro se pre
tende de fato urna monografia etnográfica sobre os temas associ
ados ao poste cerimonial de ipari, cuja intenc;ao é apenas a de se 
compreender um povo ainda pouco conhecido da literatura es
pecializada. Se nao tem como horizonte qualquer esforc;o com
parativo maior (cuja combinac;ao com o estilo monográfico pede 
urna competencia na qual ainda nao me arrisco) e nem pretende 
estabelecer urna discussao teórica de monta (ambic;áo que deve 
ceder lugar para que a etnografia se consolide primeiramente), o 
trabalho, por outro lado, tampouco pretende encerrar os Arara 
numa espécie de "ficc;ao" particularista. Ao contrário, dos temas 
que sao tratados as possíveis contribuic;oes teóricas na análise 
dos materiais, quase tudo remete a um panorama mais geral que 
nao se terá qualquer dificuldade em identificar. 

Se os temas da ética ou da moral nao tem estado muito presen
tes na antropología em geral, ou na etnología sul-americana de 
modo particular, pode-se no entanto dizer que, de modo implíci
to ou subjacente, eles sao partes natas e constituintes de todo pro
jeto da antropología. Neste' sentido, é apenas como um procedi
mento de tipo "cirúrgico" que se pretende isolar em conjunto al
guns temas que já pertencem ao universo dos problemas mais 
gerais que tem ocupado a disciplina. 

Por outro lado, os especialistas na Nova Guiné - continente 
etnográfico cujos materiais lembram de perto aqueles que conhe
cemos por aqui - já tem comec;ado a mostrar a importancia ana
lítica da relac;áo entre a diversidade de pautas de conduta ideal e 
os diferentes contextos ou instancias de sociabilidade (cf. p. ex. 
Tuzin 1982 e Harrison 1993). Para a América do Sul Tropical, en
tretanto, com excec;ao de uns poucos trabalhos (cf. p.ex. Overing 
1985, 1986 e 1991; Santos- Granero 1986 e 1991; McCallum 1989; 
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Gow 19913
), a produc;áo recente nao tem se dedicado diretamen

te aos temas que estao nos interessando aqui, mas embute um 
conjunto de problemas que dialogam, ainda que de forma muitas 
vezes oblíqua, com a questáo da ética, da moralidade e da natu
reza dos lac;os sociais entre os povos ameríndios. 

Nao é de hoje que a etnología dos povos da América do Sul Tro
pical se ve as voltas com a necessidade da determinac;ao de novas 
formas descritivas e de modelos analíticos e comparativos mais 
eficazes para dar conta de urna fisionomía sociológica e cultural 
que parece disseminada na paisagem etnográfica do continente: 
dispersao, fluidez, amorfismo, informalidade, e tantos outros tropos 
que já se fixaram como lugares-comuns. A ausencia de análogos 
descritivos rigorosos em relac;ao aos contextos etnográficos em que 
se enraízam os modelos clássicos da teoría antropológica ainda 
alenta e inspira a urgencia, que a etnología sul-americana conti
nua professando, por novos temas de análise e por novas estraté
gias teórico-metodológicas mais apropriados a descric;áo e a com
preensáo das realidades socioculturais do continente (Overing 
Kaplan 1976a e 1976b; Seeger et allii 1979; Albert 1985; Viveiros de 
Castro 1986, Overing 1993). Refeito, o ideário da etnología sul
americana ainda abriga no seu interior o engenho de Clastres (1978 
e 1982)- o achado das disjunc;óes entre estruturas sóciopolíticas e 
os projetos sociais ameríndios, entre dinamicas de diferenciac;áo 
social e as ideologías nativas de recusa do trabalho e do excedente 
económico, e entre mecanismos de controle e subordinac;ao políti
ca e a repulsa primitiva a coerc;áo e ao excesso de poder. Porém, 
como bem apontaram Descola & Taylor (1993: 20), se a obra de 
Clastres produz ou insta a urna nova teoría dos lac;os sociais inspi
rada por urn diálogo peculiar entre a filosofia política ocidental e 
urna "construc;áo [etnográfica] híbrida", o faz paradoxalmente as 
custas de urna simplificac;ao radical da paisagem etnográfica que 
rnuito pouco esclarece da complexidade e da diversidade das so
ciedades indígenas sul-americanas. 

3 Joanna Overing responde de fato por boa parte desta orienta~ao que, 
apesar de relativamente circunscrita em termos institucionais, é im
portante e visível na etnologia regional (ver Overing 1985b para urna 
apr~senta~ao teórica geral de algumas das questoes que estao por trás 
da preocupa~ao com a moral). 



36 1 lntrodu~o 

Após as primeiras sínteses comparativas, programáticas, 
temáticas ou regionais (cf. Maybury-Lewis 1979; Seeger 1980; 
Riviere 1977e1984; Overing 1981; Viveiros de Castro 1986 e 1993), 
que delimitaram temas, arranjos e configurac;óes que encontram 
inúmeros paralelos em termos continentais, já parece restar um 
saldo extremamente positivo sobre o qual hoje se aprofundam as 
análises comparativas que iluminam materiais antigos e recen
tes sob novos angulos (p. ex. Menget 1985 e 1993; Viveiros de 
Castro 1993; Viveiros de Castro & Fausto 1992; Overing 1993) e 
se adensam as contribuic;oes particulares que inspiram novas in
vestigac;oes (p. ex. Descola 1988; Albert 1993; Erickson 1993; San
tos-Granero 1993), dando um outro folego ao "americanismo tro
pical". Este, porém, apenas com certo custo vem se livrando de 
algumas das amarras engendradas pelo contexto histórico e in
telectual de sua gestac;áo, e que produziu aquela "configurac;ao 
bizarra" entre um naturalismo acachapante e um pseudo-socio
logismo exagerado que o caracterizava até a década de 1970 (cf. 
Taylor 1984; Descola & Taylor 19934) . Amadurecida nos últimos 
anos, em termos de seu rigor e abrangencia etnográfica, de sua 
inventividade teórica e de sua relativa unidade disciplinar, a et
nología sul-americana vem agora descendo as raízes de urna re
flexáo complexa, mas absolutamente profícua para o conjunto 
das ciencias humanas, sobre as especificidades dos lac;os sociais 
e a natureza diversa da sociabilidade entre os povos indígenas 
do continente. 

Do ponto de vista teórico, como já chamava a atenc;áo Albert 
(1985: pp 673 e ss), a busca de novos modelos que privilegiem as 
propriedades estruturais reveladas pelas sociedades indígenas 
sul-americanas deve necessariamente pagar o prec;o do abando-

4 Em seus termos: "L'americanisme tropicale se trouvait ainsi, autour 
des annés 70, dans une configuration bizarre qui opposait une tradition 
marquée par le naturalisme et d' ou la societé était totalement absent 
( ... ) a un mouvement de pensée ou le socius était au contraire 
hyperbolisé, ou plus rien n' existait sauf la societé, plus exactement des 
modéles de la societé produits soit par l'ethnologue au mirroir de ses 
propres prédilections (e.g. Clastres), soit par les Indiens euz-memes 
au travers du prisme réflexif de leurs observateurs (Maybury-Lewis et 
ses collaborateurs du projet Harvard" (Descola & Taylor, op. cit.: 20) 
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no tanto das categorías que foram reificadas em conceitos antro
pológicos, quanto das "esferas funcionais" ("parentesco", "ri
tual", "política" etc.) que eram adotadas de forma acrítica e ar
bitrária como campos descritivos supostamente evidentes. O es
garc;amento dos domínios analíticos supóe entáo o deslocamento 
da abordagem para um nível mais abstrato em que, em lugar de 
se operar recortes em termos das tais "esferas funcionais", pos
sa-se revelar o sistema de referencias simbólicas que, estas sim, 
definem e sustentam os vários esquemas institucionais onde se 
desenrola a ac;áo. 

É neste sentido que na produc;áo recente da etnología sul
americana marcam presenc;a obrigatória alguns trabalhos com 
os quais se tratará de dialogar, mais ou menos diretamente, e 
que, nao carecendo de qualquer apresentac;ao para o especialis
ta, devem ser anotados ao menos quanto a forma em que esta
ráo sendo apropriados aqui. O esforc;o de síntese que se segue 
está longe de pretender esgotar as referencias que informam o 
trabalho; o que é mencionado neste momento apenas mapeia 
um certo percurso cuja realizac;áo nos vários capítulos do livro 
pedirá, ao tempo certo, as próprias referencias teóricas ou et
nográficas. 

Talvez a inspirac;ao inicial em quase tudo o que se tem em 
mente ainda seja aquela da discussáo sobre o lugar estratégico da 
"corporalidade" e da "noc;áo de Pes~oa" entre as sociedades in
dígenas da América do Sul (p.ex. Carneiro da Cunha 1979; Seeger 
et allii 1979; Viertler 1979; Viveiros de Castro 1979). Pioneiro em 
termos regionais, o trabalho de Carneiro da Cunha sobre os Krahó 
(1978) fez confluir impulsos teóricos distintos, estimulando urna 
certa concentrac;ao temática5• Popularizada pelo artigo de Seeger 
et allii (op. cit.), a temática da "corporalidade" e da "noc;ao de 
Pessoa" alastrou-se pela produc;ao recente, servindo como um 

5 Apenas a título de ilustra~áo: na gera~áo anterior de estudiosos dos 
Je, Melatti (com sua análise sobre a nomina~áo Krahó), Da Matta (com 
a noc;áo de comunidade de substancia), Seeger (comos "grupos cor
porais"), já apontavam para urna mesma problemática. O interesse 
nas questóes relativas a corporalidade amerindia já estava presente 
nas Mythologiques. Em outros contexto, Geertz (1973b e 1983 (1974]) 
também já se dedicava ao tema. 
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instrumental heurístico revelador de esquemas nativos de estru
turac;ao social, de conformac;ao cosmológica, de modelac;ao da 
sociabilidade e de construc;ao das identidades e das noc;ües de ge
nero (cf.p.ex. McCallum 1989; Erikson 1990: 209 e ss; .Rodrigues 
1993). 

Desenvolvendo temas correlatos ao da "noc;ao de Pessoa", vá
rios trabalhos já apontaram para os processos pelos quais popu
lac;óes nativas da América do Sul Tropical constroem vínculos 
sociais através de categorías glosadas como "sangue", "energia" 
ou "substancias vitais" (p.ex. Rodrigues op. cit.; Chaumeil 1985; 
Teixeira-Pinto 1989). Tais categorias parecem de fato configurar 
eixos temáticos estratégicos que, dado o modo concreto como se 
encaixam nos sistemas simbólicos particulares, iluminam aspec
tos centrais ora de urna arquitetura cosmológica complexa e di
namica (caso Bororo por exemplo - Crocker 1985), ora de práti
cas de construc;ao de múltiplos lac;os sociais que extrapolam as 
comunidades locais (caso das comunidades dorio Urubamba no 
Peru - Gow 1991), ora da constituic;ao de um quadro conceitual 
que informa o plano das relac;5es políticas (como sistema de tro
cas de propriedades e/ ou atributos simbólicos associados em 
graus variados aquelas categorias) que cimentam a articulac;ao 
de conjuntos multi-comunitários de um mesmo povo (caso 
Yanomam - Albert 1985). 

É neste último domínio, o das relac;6es políticas supra-locais, 
que parece se dar a passagem entre urna temática centrada na 
"Pessoa" e urna outra que a articula a domínios que integram 
unidades sociais mais amplas e inclusivas. Da "noc;ao de Pessoa", 
e da oposic;ao entre vivos e mortos que em certos casos lhe é conexa, 
passou-se a questao da guerra, da violencia e da predac;ao ( orien
tadas em grande parte para os atributos simbólicos constituintes 
da Pessoa), abandonando aquela "perspectiva sonolenta" 
(Menget 1993: 312) que confundia a extensao do grupo local com 
o horizonte de toda sociabilidade: em jogo estavam os mecanis
mos e a configurac;ao das relac;óes entre unidades ou categorias 
sociais (ou simbólicas) diferentes ou, em outras palavras, as pro
priedades estruturais de um regime que, ancorado sobre atribu
tos simbólicos da Pessoa, estender-se-ia aos modos de relac;ao entre 
unidades ou categorías sociais e a urna configurac;ao sócio
cosmológica mais geral. 

Deslocamento paradoxal, contudo, pois se ainda nao sabemos 
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da natureza das categorías ou unidades sociais, 6 sabemos po.rém 
que algo das regras de suas formas de intera~ao parece estar fi
cando cada vez mais evidente. Já há algum tempo Menget mos
trava (1978 e 1985) que nenhuma. tipología, em termos de socie
dades pacíficas ou belicosas, conseguía esclarecer <>fenómeno da 
guerra ameríndia, urna vez que sociedades de ambos os tipos 

"( ... ) compartilham um idioma de predafaO generalizada, des
crevendo ora as relac;óes intersociais, ora as relac;óes intra-so
ciais, ora as relac;óes entre humanos e seres mais ou menos po
tentes (espíritos e/ou animais), ora as relac;6es entre vivos e 
mortos" (Menget 1993: 311 - grifo no original).7 

Mas, se tem-se como estabelecida a vigencia deste "idioma 
de predac;ao generalizada", nao me parece que se tenha também 
como evidente o caráter nulo da diferenc;a de contextos em que 
ele se inscreve ("ora as relafoes intersociais, ora as ... , ora as ... , ora 
as ... "). Ainda que a neutralizac;ao das diferenc;as de contextos 
nao seja absolutamente a intenc;ao de Menget (nem mesmo como 
simples sugestao), o que proponho aqui é que é preciso tomar a 
alternancia do "ora" como signifi.cat~va para o entendimento das 

6 O que sao realmente nossos "grupos locais"? ou os "conjuntos multi
comunitários"? parentelas endogamicas? redes de trocas multi-bilate
ral (mas com inflexües patri-avunculares)? - parece-me que ainda 
nao se conseguiu generalizar um princípio estrutural que defina o que 
há de comum nas configura~óes morfológicas do continente (mas, ver 
Viveiros de Castro e Fausto 1992 e principalmente Viveiros de Castro 
1993, nota 5, para as melhores hipóteses nesse sentido). 

7 Desde 1978 Menget já vinha mostrando, a partir do caso da rela~ao 
dos xinguanos com os grupos marginais aquele sistema intertribal, 
como urna tipología baseada em tra~os "pacíficos" ou "agressivos" 
era como um produto das próprias representa~6es nativas que opu
nham os xinguanos aos náo-xinguanos, em termos da melhor "huma
nidade" dos primeiros. Seguindo as trilhas de Menget, Overing reafir
mou posteriormente (1988) o caráter ilusório do contraste entre socie
dades "violentas" e "pacíficas", mostrando por exemplo que os Piaroa, 
mesmo sendo de índole ou ideología pacífica, tem no universo do 
xamanismo um "quantum" de violencia e canibalismo que, ainda que 
banidos do universo das práticas sociais, nao deixam de ser valores 
operativos. 
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formas e sentidos da preda<;áo: seria preciso levá-la a sério e a 
fundo para averiguar o lugar diferencial que a predac;áo ocupa 
em cada configurac;ao sociocultural particular (pois entre os Ara
ra, ao menos, ela tem um lugar muito claro de incidencia e outro 
do qual ela é explicita ou idealmente afastada8). Assurno portan
to - e inicialmente como urna hipótese de trabalho que espero 
se comprove ao final - que faz diferenc;a que a violencia e a pre
dac;ao seja ou entre homens, ou entre homens e espíritos, ou entre 
vivos e mortos ... · 

Há outras conseqüencias, além do mais: se, como Menget tam
bém afirmava, a generalidade deste idioma simbólico da predac;ao 
- enraizado diferencialmente em planos distintos de relac;oes 
(ínter ou intra-social, metafísico, escatológico etc.) - nao encon
tra correspondencia em nenhuma conf ormac;ao sociológica 
identificável, talvez seja o caso de pensar urna relac;ao entre as 
variáveis. Se entre a recorrencia do "idioma simbólico da 
predac;áo" na América do Sul Tropical e a grande variedade de 
estruturas sociais que o continente apresenta ainda há muito a 
ser determinado, talvez parte importante do que seja necessário 
precisar se refira justamente ao lugar diferencial da violencia e 
da predac;áo, sua vigencia e estatuto e, sobretudo, sua relac;ao com 
a natureza dos vínculos sociais e da sociabilidade indígena sul
americana. Quic;á a determinac;ao do lugar diferencial do idioma 
da predac;áo ajude a esclarecer, pela identifica<;ao de possíveis 
transformac;óes estruturais, a diversidade de configurac;óes soci
ais - mas esta é urna hipótese ainda muito longínqua do hori
zonte possível deste trabalho. 

Talvez nós, aprendizes de esyecialista, tenhamos ficado ofus
cados pela genial descoberta de que urn regime ameríndio mais 
global se manifestava na tensa.o revelada pela lógica da violen
cia e da predac;ao e por urna dinfunica complexa das articulac;óes 
entre o interior e o exterior do mundo mais interno das relac;óes 
sociais in ter-vivos. Neste trabalho assumo também que, ainda 
que nada disto se questione em termos gerais, no nível do deta-

8 Neste sentido, a existencia de um "idioma de preda~ao generalizada" 
nao pode, no caso, ser confundida com a suposta presen~a de um 
idioma generalizado de preda~ao. 
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lhe, porém, talvez já seja o momento de esmiuc;ar esta imagem 
global que nos orienta, no sentido de atentar para aquilo em que 
as realidades locais a enriquecem. Tomemos um único aspecto 
por ora: o da complexa relac;áo entre o interior e o exterior do 
mundo social (planos da sociedade, da natureza, da cosmología, 
da náo-hurnanidade, ou, em outros termos, relac;óes entre homens, 
entre homens e espíritos ou animais, ou entre vivos e mortos etc.). 
Há urna formula<;ao poderosa na origem (Viveiros de Castro 
1986): é a relac;ao como exterior o que parece comandar as rela
c;oes internas ao mundo social ameríndio. Mas certamente nin
guém admitiría que o /1 estar englobado" significaría o mesmo que 
inexistir. A questao que importa entáo é a de encontrar quais os 
princípios de estruturac;áo daquilo que é a vida interna ao mun
do social (no sentido estrito) e o modelo local de sua articulac;áo 
como mundo "exterior". · 

O horizonte aqui, como já se disse, é puramente etnográfico: o 
tronco ritual de ipari e seu valor descritivo estratégico. Os temas 
associados ao poste cerimonial permitem que muitas das ques
tóes levantadas pela etnología recebam urn tratamento local mais 
detalhado. Pretendo mostrar que os valores éticos polares dos 
Arara (o egoísmo, a violencia e a predac;ao, de urn lado, e as for
mas gentis, solidárias e generosas de convívio, de outro) sao como 
fatores de "agregac;ao" /"atrac;ao" ou "dispersao" /"repulsáo" em 
relac;áo ao centro simbólico do socius (marcado pela ética da gen
tileza e da generosidade). Em lugar de definir fronteiras, os valo
res éticos permitem a adesao, individual ou coletiva, as práticas 
generosas e solidárias, garantindo inclusive a possibilidade de 
incorporac;áo de nao-Araras a vida social. Neste sentido, mos
trar-se-á que nao há de fato urna marcac;ao rígida que oponha de 
forma simples o "interior" e o "exterior" da sociedade, mas urna 
dinamica bem mais complexa pela qual as relac;óes sociais deri
vara de urna espécie consciente de "pacto" ou "contrato" social 
definido como adesao voluntária de seres, grupos ou indivíduos 
as normas de solidariedade e generosidade - isto, do ponto de 
vista do modelo nativo. 

O argumento é que a duplicidade de valores éticos entre os 
Arara - e a dinamica relac;ao que define entre o interior e o exte
rior do socius - aparece bem expressa no tema ritual de ipari: 
categoría do sistema de relac;óes sociais, ipari é urna espécie de 
mote, foco ou "ordenador" central da visa.o de mundo Arara, ocu-
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pando o lugar de media<;áo entre as distintas dimensóes em que 
se jogam rel~óes já propriamente sociais e os diferentes univer
sos de sentido definidos pelos valores éticos. Desde o interior da 
cosmología e da história de rela<;ües com o homem branco, as for
mas tradicionais de guerra, {:aptura e esquartejamento dos ini
migos, passando pelo regime matrimonial, pelas práticas de sub
sistencia e pela rela<;áo com os animais e outros seres que povo
am as florestas, o conjunto dos temas associados a categoría ipari 
é o que parece regular os distintos modos de incidencia dos valo
res éticos as diversas práticas sociais no mundo Arara. Assim, o 
rito no qual, para figurar o personagem de ipari, se preparava 
um tronco com os troféus humanos capturados em batalha (os
sos e ca~a), ocupa um lugar central na problemática. Em ter
mos teóricos, o que está se afirmando é que práticas rituais po
dem ser mecanismos que instituem e, ao mesmo tempo, articu
lara instancias de sentido a partir de um conjunto de práticas so
ciais fragmentárias: dispersas, desordenadas. As possíveis con
tribui<;oes deste estudo náo findam neste marco teórico geral; 
mas, ao tempo certo, o leitor saberá notar aquilo que está propos
to aqui. 

Do ponto de vista descritivo, o livro se desenvolve em tomo 
da importancia do rito, suas condi<;ües, contextos e modos con
cretos de realiza<;áo, as rela<;ües que desencadeia etc. Ao longo do 
texto, -examina-se a manifesta<;áo diferencial dos temas elabora
dos pelo rito em vários contextos do mundo social (-cosmología, 
história, organiza<;áo social, práticas de subsistencia, sistema ri
tual etc.). O trabalho come\a entao com urna descric;áo das con
dic;ües gerais para a cerimónia e se desdobra, parte a parte, capí
tulo a capítulo, nos vários contextos em que os temas do rito ope
ram. Em alguns desses capítulos há discussües teóricas pontuais 
que fundamentam os argumentos centrais da tese e minha inter
preta<;áo da cerimónia de ipari. Na parte final retoma-se o rito do 
poste cerimonial para apresentar urna tentativa de síntese das 
opera<;oes produzidas pelos ritos, na qual espero deixar claras 
tanto as razoes etnográficas pelas quais se tornou a cerimónia de 
ipari como urn eixo para toda a descri<;áo, quanto os aspectos te
óricos que julgo decorrerem da sua análise. 

Em finais da década de 1970, S. Hugh-Jones fazia um alerta: 
havia urna espécie de "vácuo etnográfico" sobre os rituais dos 
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povos sul-americanos que distorcia nossa compreensáo sobre o 
continente (1979: 3). A chamada se orientava tanto por urna pre
missa teórica abra<;ada por ele, quanto por urna nova proposta 
analítica: se os ritos servem para articular o universo simbólico e 
mitológico com o plano da vida social, eles seriam a chave para 
se contrabalan<;ar o famoso "idealismo arneríndio" (produto da 
"fon;a ativa" que a imensa profusáo de formas simbólicas e mi
tológicas exercem sobre o dommio social entre os povos do conti
nente), libertando a etnología sul-arnericana do resguardo de urna 
reflexáo sociológica mais produtiva. Hoje, pode-se dizer que 
mudou bastante o perfil de nossa etnografía: já há muitos escri
tos que nao apenas descrevem rituais sul-arnericanos, mas ofere
cem ao mesmo tempo novos instrumentais analíticos e teóricos 
para a compreensáo das realidades sociais do continente. Os 
Kraho (Melatti 1978 e Cameiro da Cunha 1978), os Yanomami 
(Albert 1975), os Araweté (Viveiros de Castro 1986), os Barasana 
(S. Hugh-Jones 1979; C. Hugh-Jones 1979), os Yagua (Chaumeil 
1983), os Wari' (Vila<;a 1992), os Mura-pirahá (Gont;alves 1988 e 
1993), os Cinta-larga (Dal Poz 1991), os Waiwai (Howard 1993), 
os Matis (Erickson 1986, 1988 e 1990), os Nivacle do Chaco para
guaio (Sterpin 1991), e os Mundurucu (Menget 1993) estao entre 
os muitos povos que, descritos ou revistos largamente através de 
algumas de suas práticas rituais, estáo ajudando a preencher a 
Iacuna para a qual chamava aten<;áo S. Hugh-Jones. Se este tra
balho permitir que os Arara possam se juntar a eles,, estará cum
prida inteiramente a finalidade deste estudo. 

Sobre o Trabalho de Campo 

Tive as primeiras noticias mais sistemáticas sobre os Arara no 
final de 1986, através de um antigo colega da Funai (Espírito
Santo 1986), onde havia trabalhado por uns poucos meses no ano 
anterior~ Antes disso, deles sabia apenas o traumático processo 
de contato por que tinharn passado: erarn famosos no Governo, 
ao lado dos Waimiri-atroari, pela tremenda resistencia que opu
serarn a atra~ao, justo no período ern que os govemos militares 
infestavam a Amazonia com projetos de ocupa~ao e desenvolvi
mento. Seu processo de contato estendeu-se por pelo menos doze 
anos (entre 1969 e 1981, quando, depois de inúmeras tentativas 
frustradas de atra-;áo, urna primeira parcela da popula<;áo aceita 
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a presen~a da Frente de Atra~ao e se transfere para junto do Pos
to de Vigilancia da Funai). A história de contato dos Arara será 
objeto de urna análise detalhada no Capítulo 3. 

Conhecidos na regiao desde meados do século passado.- 1853 
é o ano de sua primeira apari~ao segundo Nimuendaju (1948: 223) 
-, os Arara desde entáo viveram entre o baixo e o médio Xingu, 
fixando-se, por volta do final do século, no divisor de águas Xingu
Amazonas, cenário do longo e difícil processo de atra~áo. As
sentados inicialmente bem próximos ao leito da Transamazónica 
(cujo tra~ado cortava justo o divisor de águas), e a apenas cento e 
vinte quilómetros de Altamira, os Arara eram um ideal de pes
quisa: recém contactados, monolíngües, facilmente acessíveis, 
ainda que certamente traumatizados pela longa e muitas vezes 
violenta história de contato. Cheguei a área pela primeira vez 
em janeiro de 1987, apenas quatro anos depois que o último sub
grupo daquela parcela dos Arara tivesse sido contactado. Um 
outro subgrupo, cuja existencia era sabida desde o início da atra
c;ao, só foi contactado no final de 1987. Ele já estava separado dos 
demais quando os outros com~aram a aceitar o contato. É urn 
subgrupo composto de urna única unidade familiar, com quase 
30 indivíduos (todos descendentes de urna única mulher, ainda 
viva}, aldeado junto ao posto da Funai na A.I. Cachoeira Seca/ 
Iriri, proposta para ser contínua a A.I. Arara onde esta.o os de
mais subgrupos, de modo a permitir que possam voltar a interagir 
com os outros - sem o que certamente estarao condenados ao 
fracasso reprodutivo. Visitei os Arara da A.I. Cachoeira Seca ape
nas urna vez, em 1994, atendendo, por indicac;ao da ABA, a urna 
solicita~áo da Funai (Teixeira-Pinto 1994). 

Quando ainda em Altamira, conheci urn velho Arara que era 
tratado de urna tuberculose renitente: com ele, urna mulher bem 
mais jovem e urna filha em tomo de seus cinco anos. Tentei de 
todas as formas urna aproximac;ao· como velho, e consegui so
mente urna relac;ao afetuosa com a pequena menina: com ela, em 
poucos dias, aprendi muitas palavras na língua. Algum tempo 
depois é que vim a saber que aquela tinha sido urna experiencia 
importante: mesmo sem expressar-se, o velho tomou-se simpáti
co a minha presenc;a na aldeia, talvez pelo tempo e carinho dedi
cado a sua filha, o que viria a facilitar bastante a vida na área. 

Fiz a primeira viagem no tempo das chuvas. A vida na peque
na aldeia do Laranjal, pachorrenta, transcorria sem despertar 
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grande interesse. Ao acordar já nao vía mais ninguém na aldeia: 
saíam quase todas as f amílias, quase todos os dias, para passar 
quase odia todo na mata. Comecei a acordar mais cedo para se
guir urna familia, ao que jamais se opuseram. Nao tinha opc;áo: 
ou partia para a roc;a e para a floresta com eles ou ficava sem ter 
o que fazer junto aos funcionários do Pos to da Funai (o que mui
tas vezes foi interessante e divertido). 

Os Arara sao grandes anfitrióes. A convivencia com eles se or
ganizava de forma simples - e simples era também o modo como 
me aceitavam, sem problemas ou limites de qualquer ordem apa
rente. Desde essa primeira viagem adotei urna forma de distri
buic;ao dos presentes que, muito mais tarde, vim a descobrir ser 
no geral o modo que eles apreciam e praticam. Tudo o que eu 
tinha para ser oferecido era posto imediatamente a vista de to
dos e distribuído publicamente entre os presentes de urna só vez. 
Fiz assim por pura impaciencia em ter de ficar atendendo o tra
dicional varejo do dia-a-dia - e, por acidente, acertei na forma 
como preferem ver funcionar as gentilezas daqueles que tem o 
que oferecer, sejam brancos, sejam Arara. 

A pesquisa prenunciava ser tranqüila: ao lado da boa convi
vencia com eles, as condic;óes de vida eram as melhores possí
veis. Sempre tive instalac;óes confortáveis junto ao Posto da Funai, 
e o próprio fato de jamais ter morado numa casa da aldeia aca
bou permitindo um certo equilíbrio nas relac;0es que procurei 
manter com todos eles. Os Arara sao urn povo pequeno (a época 
do contato, eram pouco mais de 70; 88 em 1987-88; 102 em 1992;, 
e 112 em 1994, e mais aqueles aldeados na A.I. Cachoeira Seca/ 
Iriri), mas cindido internamente: as cinco casas da aldeia do 
igarapé Laranjal congregam-se em apenas tres grandes e dife
rentes unidades sociais que, em termos gerais, equivalem aos 
antigos grupos locais do período anterior ao contato. 

A aldeia e as instalac;óes do Posto da Funai sao vizinhas e qua
se se equivalem em tamanho, mas no Posto costuma haver ape
nas o chefe, urn trabalhador brac;al e a assistente de enfermagem. 
Em 1992, havia apenas um casal, ele fazendo as vezes de chefe e 
obreiro, ela, assistente bem treinada; em 1994, duas professoras 
contratadas pela Prelazia do Xingu estavam com~ando a dar 
aulas para as crianc;as. A aldeia e o posto ficam bem a margem de 
um pequeno brac;o do Iriri, escondidos por detrás de urna ilhota: 
quem navega pelo canal principal do rio passa ao longe da entra-
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da do estreito que dá acesso a aldeia, protegida por formac;oes 
rochosas que no período da seca podem se tornar perigosas. O 
Iriri é cheio de corredeiras - o que nos mapas oficiais aparece 
como Cachoeira Grande do Iriri é, na regiao, conhecido como 
"cachoeira das sete pancadas": há um longo desvio para evitar a 
cachoeira, que aumenta em mais de um dia a viagem desde 
Altamira até a aldeia do Laranjal. É urna aldeia simples, como o é 
também o Posto da Funai. O que mais chama a atenc;ao é o cará
ter bastante e suficiente dos grupos residenciais. 

Cada um destes grupos tem sua independencia política e sua 
~uton~mia económica ainda comparáveis as do passado: hoje, 
inclusive, expressam suas diferenc;as ocupando locais distintos 
como áreas de banho no rio, procurando atendí.mento na enfer
maría .do Posto em diferentes horários, tendo caminhos quase 
exclusivos para entrada e saída da aldeia, direc;oes distintas para 
suas roc;as coletivas etc. 

Manter-me eqüidistante destas diferenc;as foi urna das coisas 
boas que conseguí por jamais ter vivido em suas casas; a perda de 
um convívio mais íntimo era compensada pela possibilidade de 
freqüentar todas as casas, entrando e saindo a meu bel prazer -
o que nao é permitido aos membros de grupos diferentes. Como 
norma para minha vida na aldeia, jamais pretendi "ser um de
les" - aquela modalidade de travestismo que nao sei se, além de 
mais ou menos ridícula, é de fato produtiva. 

Naquela primeira ida ao campo eu planejava ficar na aldeia 
apenas entre janeiro e marc;o, em func;ao de obrigac;oes academi
cas. Mas, primeira viagem, primeira malária, primeira desisten
cia. Voltei para o Rio de Janeiro apenas quarenta días depois de 
ter saído de casa, e tendo gasto mais de urna semana para chegar 
a aldeia. 

Os Arara porém tinham me interessado - mais pela facilida
de de convivencia do que por qualquer coisa mais substantiva 
que eu tivesse aprendido e que já prefigurasse urna pesquisa in
teressante. Voltei para o campo quase no final de junho do mes
mo ano. Encontrei outra vez a mesma facilidade no convívio. Já 
era época de cac;a, e as mullieres e as crianc;as ficavam na aldeia 
enquanto os homens freqüentavam a floresta. Eu agora tinha es
colha: ora na mata com os homens, ora na aldeia com as mullie
res, as crianc;as e os homens que já tinham cac;ado nos dias ante
riores, era um ritmo que me permitia acompanhar as diversas 
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atividades e, ao mesmo tempo, fazer os levantamentos de dados 
da língua que me ajudavam a aprende-la (eu fizera cursos exce
lentes de fonética e fonología com as Prors Yonne Leite e Bruna 
Franchetto, no setor de Linguística do Museu Nacional). Com os 
pequenos progressos na língua, progredia também a pesquisa pro
priamente dita. Mas, desastrado, com menos de um mes de cam
po caí dentro de um formigueiro - o que me causou um processo 
infeccioso que se alastrou rapidamente pelo sistema linfático, me 
obrigando a deixar o campo tres semanas depois do acidente, 
quando planejava ficar até o final de agosto. Segunda viagem, 
segundo problema de saúde, segunda desistencia. Tratando da 
perna infectada, urna nova malária, agora associada a infecc;áo 
bacteriana, manifestou-se já longe de onde a experiencia suplan
ta o reconhecimento e o prestígio dos médicos: tratamento difícil, 
desconfortável, doloroso; fosse urna infecc;ao por falciparum e a 
demora dos médicos em identificá-la teria agravado enormemente 
o quadro. Se a primeira viagem a campo me apresentou a urna 
primeira malária que, além de me tirar da área, pouco incomo
dou, a segunda nao deixou apenas o segundo problema de saúde 
e a segunda desistencia do campo; amea<;ou, de fato, coma pri
meira vontade de renúncia. 

Meu orientador no Museu Nacional pediu calma (talvez a cal
ma dos iniciados nos ritos de sacrifício na Amazonia), os colegas 
do grupo de etnologia deram apoio (cada um a seu jeito), e voltei 
a campo em 1988 para urna última tentativa. Já nao tinha mais 
obrigac;óes escolares a cumprir, e consegui ficar em campo entre 
junho e outubro, sem qualquer problema de saúde. A estac;áo :eca 
amazónica é a melhor época para estar entre os Arara: penodo 
das grandes cac;adas e das longas festas de motiva<;ao variada, a 
esta<;áo seca - ao contrário da época das chuvas, quando tudo é 
dispersáo - permite ver, na aldeia, o que imaginamos s~r .real
mente urna sociedade em funcionamento, 'COID seu repertorio de 
práticas coletivas, metódicas, significativas. 

Foi durante aquele ano que presenciei o rito que agora é o tema 
deste livro, ainda que na ocasiao nao tivesse podido me aprofundar 
na sua compreensao. De início, tudo o que conseguia saber é que se 
tratava de mais urna ufesta". Nao que houvesse resistencias por 
parte daqueles que mais me ajudavam no entendimento das coi
sas do mundo Arara. É que, ao contrário de outras tantas festas 
que os Arara jamais deixaram de fazer, o rito do tronco de ipari 
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estava sendo realizado outra vez depois de muito tempo. Naquele 
ano de 1988 eu estava de fato aprendendo o rito jnntamente com 
muitos daqueles que ainda nao o sabiam, e que náo eram poucos 
na época: acostumado a conviver mais com as pessoas cuja idade 
andava em torno dos trinta anos,· eu me jnntava a curiosidade de
les mesmos quanto as raz5es e aos sentidos daquela festa. Deixei o 
campo depois de tres longos episódios sucessivos do rito, por puro 
cansac;o. Em cada um deles, procurei alternar a forma de minha 
participac;áo nos eventos, de modo a aprender e vivenciar todas as 
etapas possíveis: fui a cac;a na floresta por vários dias, simulei urna 
invasáo da aldeia comos cac;adores, ganhei bebida, carreguei os 
produtos da cac;a; de outra vez fiquei na aldeia ajudando nos pre
parativos, fui a r()\a colher macaxeira, fiz bebida, limpei e decorei 
o tronco; no geral, aprendi a danc;ar, a cantar e a tocar as flautas 
como previsto nos ritos. Tudo isso em pouco mais de um mes: foi 
muito para alguém como eu que, nao tendo medo do esforc;o físico, 
nao tenho tampouco qualquer horror metafísico a preguic;a. Por 
exaustáo deixei o campo - havia muito a perguntar, mas poucos 
para responder: os velhos que mais sabiam da festa estavam mui
to envolvidos na sua preparac;áo para que eu pudesse ocupá-los. 
Foi a partir daquele momento que compreendi a verdadeira situa
c;áo dos Arara: em se tratando de temas que pediam um conheci
mento do período anterior ao contato, havia apenas dois ou tres 
velhos disponíveis, e um ou outro indivíduo mais novo, cujo saber 
das coisas mais antigas, entretanto, já vem do que os velhos con
tam e ensinam. Era deles, dos velhos, que eu me tornaría depen
dente a partir de entáo. 

Quando saí da área em 1988 tinha muitos dados de cada etapa 
do rito, mas nao tinha muito sobre o sentido que aquilo teria para 
eles - e, sem isso, nao sabia o que fazer com os dados ao deixar o 
campo. Mas saí certo de que aquele rito preencheria o resto de 
minha agenda de trabalho dali em diante. Voltaria a campo no 
início do ano seguinte, após o tempo das maiores chuvas e das 
piores malárias (entre janeiro e marc;o). 

No entanto, no final de 1988 parti para a redac;áo de um pri
meiro trabalho sobre os Arara com o que já tinha em máos (e que 
nao era muito e nem estava táo organizado quanto poderla), que 
foi apresentado como dissertac;áo de mestrado (Teixeira-Pinto 
1989). :&crevi a dissertac;ao entre janeiro e o início de marc;o de 
1989, seguindo basicamente a mesma ordem do que estava regis-
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trado no diário de campo, mas saltando quase tudo aquilo que 
parecía fragmentário e que só se juntava, aos pedac;os, quando 
comparado com outros fragmentos igualmente dispersos pelas 
anotac;ües. Incapaz, na ocasiáo, de fazer urna boa síntese no meu 
próprio diário, procurei a ordem mais imediata nos dados, num 
esforc;o de dar coerencia interna a minha visáo da sociedade e da 
cultura Arara a partir de um tema muito presente nas conversas 
com os índios: a idéia de urna substancia vital que circula entre 
os animais, as plantas e os homens, dando razáo e sentido as prá
ticas de subsistencia e a certas formas de relac;ao social. Tentava 
fazer confluir o possível com o desejável: ao ter de me resumir a 
urna visáo geral dos Arara, que ela fosse pelo menos interessante 
para permitir desdobramentos futuros. O tema da substancia vi
tal, quase sempre presente no imaginário nativo (fosse como as
snnto aberto das conversas, fosse como questáo conexa aos te
mas da cac;a, das bebidas, do sexo, fosse como um tema "tabu" 
em certas ocasioes ou com certas pessoas), certamente ocuparla 
qualquer continuidade das pesquisas - o que de fato se confir
mou posteriormente. 

Assim, a dissertac;áo de mestrado foi dedicada a descric;áo da 
doutrina Arara sobre as substancias vitais e seus ciclos de circu
lac;ao entre os seres vivos. Se, por um lado, ela apresenta análises 
muitos gerais e, em vários aspectos, bastante superficiais, tam
bém é verdade que se presta bem a servir como introduc;áo su
mária a algumas das características principais da sociedade e da 
cultura Arara. Parte do que lá está aparece outra vez aqui, de 
modo que este novo trabalho contenha em si tudo o que lhe é 
necessário. Uns poucos aspectos da descric;áo anterior sao revis
tos, seja porque algumas interpretac;5es eram pouco satisfatórias, 
seja porque os dados das pesquisas posteriores aquele período 
pedem um reordenar do argumento. No geral, contudo, aquele 
trabalho sustenta este outro: pontos e problemas que agora sur
gem melhor analisados apareceram em func;áo do que se pos na 
primeira etnografia. A continuac;áo, porém, é algo ilusória: se, por 
um lado, a dissertac;áo de mestrado se encerrava com urna des
cric;áo sumaríssima do rito que agora abre este trabalho, é por
que lá fazia-se urna descric;áo geral da vida social Arara para 
contextualizar o ritual de ipari; aqui, por outro lado, é através 
dos temas associados ao poste cerimonial que se pretende com
preender o modo de vida e a visáo de mundo Arara. 
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No en tan te, se o trabalho anterior foi de fato o ponto inicial da 
imposi<;ao de urna certa ordem as minhas pesquisas, a forma 
apressada com que o redigi faz com que este nao seja exatamente 
um prolongamento daquele (ainda que aqui se comece justo no 
ponto onde o outro terminou: o rito do tronco de fpari). A disser
tac;ao de mestrado é carregada de ambigüidades interpretativas 
e de ambivalencias conceituais - que sao porém exemplares do 
estado desorganizado de meu c-0nhecimento entao. No geral, a 
disserta\áO tem como um dos trac;os mareantes certos equívocos 
no tratamento dos eixos privilegiados para a descric;ao: con
fundindo o discurso nativo com urna análise teórica, a descric;áo 
surgiu presa a urna equac;áo errónea entre as formas da solidari
edade aldea .e a noc;ao Arara de "consangüinidade", tomada se
gundo o valor local atribuído a partilha de "substancias" e a cons
truc;áo de vínculos de consubstancialidade. 9 A confusa o entre a 
idéia nativa de um "parentescon definido pela partilha de subs
tancias e o horizonte maior da sociabilidade Arara - no qual o 
"parentesco por partilha" é apenas parte - está na origem de 
muitas das imprecisóes da dissertac;áo. Se o ideal Arara de cons
truc;ao de lac;os de consubstancialidade ainda orienta minha com
preensáo de seu sistema de parentesco (cf. p. ex. Teixeira-Pinto 
1993b), sao eles - os lac;os de consubstancialidade - o que se 
questiona quanto a seu potencial de abrangencia da sociabilida
de. Em outras palavras, se o discurso nativo quer idealmente con
fundir a sociabilidade com a consubstancialidade isto nao me 
parece mais garantir que o sistema social seja de fato capaz de 
reduzir urna a outra: o jogo das relac;óes sociais Arara vai muito 
além das possibilidades de construc;áo dos lac;os de con
substancialidade, mais restritas ao horizonte das menores uni
dades sociais, a casa, o grupo natal. 

Este reparo geral a meu trabalho anterior nao encerra a dife
renc;a entre as idéias de agora e as de entáo. Desde que o escrevi, 
em 1989, venho re-analisando os dados das pesquisas feitas en-

9 Atenuante talvez seja o fato de que, realmente, vários sao os sistemas 
sul-americanos cuja articula~ao local, a nível do modelo nativo, de
pende de urna espécie de "consangilinidade fictícia" (Descola 1993: 
174) que eclipsa e oblitera a afinidade. Nada justifica, porém, a fusao 
insensata que, no meu caso, orientou a análise anterior. 
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tre 1987 e 1988 (com pouco mais de sete meses de permanencia 
~a aldeia). Parte destas re-análises viraram artigos e ensaios que 
Jª apareceram ou estao sendo publicados (Teixeira-Pinto 1993a, 
1993b, 1995a, 1995b e 1995c). Algumas delas já foram escritas 
depois de novas idas a campo, em 1992 e 1994, quando passei 
pouco mais de seis meses na área10

• Por necessidade interna, esta 
tese retoma dados, análises e argumentos que já foram apresen
tados nos escritos anteriores; nenhum deles, porém, tratou das 
questoes centrais deste trabalho. 

Entre um período e outro de pesquisas, passei boa parte do 
ano de 1990 como bolsista do CNPq na Universidade do Novo 
México (EUA). A experiencia em um outro contexto academico, 
diferente daquele onde obtive quase toda a forma<;ao, trouxe con
sigo o desafio de expor a crítica as idéias e teorías que orienta
vam meu trabalho, obrigando-me a busca da concisáo, da clare
za, e da precisao de meus próprios argumentos. O duplo exercí
cio de enfrentar a crítica teórica e manteros argumentos em ba
ses claras, breves e concisas, teve também o inesperado resultado 
de me levar a certas convicc;oes que hoje professo. 

Nao é incomum que, ao fim de um trabalho, seus autores ten
tem apresentar linhas de coerencia entre as preocupa<;óes, a for
mac;ao, as leituras e os resultados de suas pesquisas. Eu, porém, 
nao sei onde e como estas rela<;óes se colocam no meu caso; certa
mente estao nas entrelinhas do que fiz e, talvez, do que farei sem
pre. Durante boa parte das minhas pesquisas com os Arara (que 
sinceramente espero nao se encerrem aqui) sofri de urna certa 
angústia por nao saber ao certo o que estava fazendo - além de 
seguir erraticamente pistas que acreditava pudessem revelar in
formac;oes importantes - ou o que iria fazer ao final, como um 
escrito derradeiro. Mas é somente de forma reflexiva que damos 
sentido aquilo que passamos em campo: na literatura aprendí 

10 A situa~ao em 1994 já diferia bastante da que encontrei quando a 
pesquisa se iniciou. Crian~as e adolescentes agora tendem a falar en
tre si o portugues, e já há urna grande separa~ao entre o mundo das 
crian~as e o dos adultos, imposta pela escola que com~a a funcionar 
na aldeia do Laranjal (mas, o que serao sem ela nas rela~óes de conta
to?), que talvez leve ao bloqueio do aprendizado das coisas tradicio
nais. 
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que as mesmas incertezas teriam marcado a situac;áo de pesqui
sa de antropólogos renomados, como Gregory Bateson, por exem
plo (cf. 1935). Guardadas as distancias, algo há de comparável: 
se, como o próprio Bateson afirma (1958: x), a direc;áo de suas 
preocupac;oes foi definida quando ele recebeu em camp~ urna 
parte do manuscrito do Patterns of Culture da Ruth Bened1ct, eu 
(como muitos da minha gerac;ao) já parti para o campo comos 
Araweté de Eduardo Viveiros de Castro, nao para comparar da
dos com a etnografia ali registrada, mas como guia e inspirac;ao 
de pesquisa, dada a riqueza das elaborac;ües comparativas e das 
formulac;ües teóricas ali expressas - e esta é a influencia que cada 
vez mais se torna evidente nas preocupac;oes que, hoje vejo, 
norteavam meus progressos na pesquisa. 

Espero, enfim, que todas as influencias que sofri para deixar 
este trabalho melhor e mais denso, tenham contribuído também 
para torná-lo mais interessante. 

1 

AS C<;)NDICÓES GERAIS DA CERIMÓNIA 

"Antes de mais, náo colocar a questao no plano teórico, 
náo procurar saber se a idéia é anterior ao rito, 
ou o rito anterior a idéia ( ... )." 
Marcel Mauss. Manual de Etnografía, p. 202 

Reuniio, Festa e Rito 

Como quase todos os rituais Arara conhecidos, a cerimónia do 
poste ipari, denominada ieipari u':>rikt':>b':>Ip ou "a festa de ieipari" 
(iei + ipari = pau/tronco/madeira + ipari), também se realiza 
durante a estac;áo seca, o "veráo" na Amazonia. Período do ano 
co~preen4ido geralmente entre maio e outubro, a seca é a esta
c;áo em que os Arara realizam as grandes cac;adas coletivas que 
devem preceder as principais festas. Urna grande cac;ada é sem
pre definida pela oportunidade para a rea1izac;ao de algum rito 
específico ou como pretexto para urna celebrac;ao genérica na 
qual, nada havendo para merecer solenidade especial, a pura 
fruic;áo das músicas e das danc;as, o consumo exagerado das bebi
das fermentadas e a comensalidade nas refeic;ües coletivas pre
enchem já toda a razáo necessária. Se em toda estac;ao seca há 
muitas festas na aldeia, nem sempre se cumprem todas as de
mais condic;ües e as motivac;ües necessárias para a realizac;ao do 
rito do poste cerimonial. 

A cerimónia de ipari é um rito de organizac;ao complexa, in
cluindo etapas e momentos diversos que transcendem o evento 
peculiar associado ao poste. É esta complexidade de organizac;ao 
que caracteriza aquilo que os Arara parecem entender como um 
"Ritual" em seus próprios termos. É, portanto, desta relac;ao en
tre a cerimónia de ipari e o conjunto de propriedades que os Ara
ra definem como condic;ao de todo "rito" que se deve tratar pri
meiramente. Qual o lugar de fpari, sua importancia e valor, é algo 
que só se depreende do modo como a cerimónia do poste junta e 

SJ 
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arruma aquilo que logicarnente lhe antecede e o que sociologica
mente lhe excede. 

Karantitprt é como charnarn genericamente as festas, ou rne
lhor, as "reunióes sociais". Trata-se certarnente de urn termo corn
posto: a terrnina<;ao / mitprt / é rnuito provavelmente urna 
desinencia verbal de infinitivo1 que se junta ao substantivo kara 
que, por sua vez, denota tanto as araras de penas vermelhas quan
to a parcela da hurnanidade de que os Arara dizern descender. 
Eles sao para si mesmos os ukara11ma - literalmente "povo das 
araras vermelhas", pois o sufixo / 11ma/ define de fato os subs-, 
tantivos coletivos2

• E nos mitos (que serao tratados no Capítulo 
3) que se faz a associa<;ao rnais direta entre as araras, de cujas 
penas se valern até hoje para os enfeites de cabe<;a e para a deco
ra<;ao de urna pequena flauta associada a urna divindade de norne 
Akuanduba, e o próprio povo "Arara".3 

1 Nao é raro que os Arara usem, nas falas comos brancos, as desinencias 
verbais da própria língua junto a termos emprestados do portugues. 
Dizem, por exemplo que querem "espiarkitprt" ou que vao 
"cac;armitpi"t", revelando o valor sintático de alguns sufixos da língua. 

2 O / u/ inicial seria um prefixo cujo sentido é misterioso nao apenas 
para mim, mas para eles também. Mesmo sem explicar a ocorrencia 
do prefixo, vários deles reconhecem que o etnónimo vem mesmo do 
substantivo kara - os que já falam o portugues traduzem kara ou 
ukarammii por "gente" apenas, mas sustentam que o primeiro "é ara
ra vermelha também". Foi apenas em 1992 que, analisando com eles 
os mitos que conhecia, esta relac;ao ficou patente. Até entao mantinha 
que o etnónimo se traduziria apenas como "gente" mesmo. 

3 Nao tenho a menor idéia de como explicar a rara coincidencia entre o 
etnónimo e o termo usado regionalmente para designá-los e posterior
mente incorporado a literatura. Já se fez urna relac;ao hipotética entre 
a designac;ao regional e as tatuagens faciais que eles usavam no passa
do (hoje apenas tres indivíduos ainda trazem marcas delas) e que, aos 
olhos da populac;ao local, lembrariam as linhas que contomam o rosto 
daquelas aves. Sem qualquer prova, imagino que o termo regional (que 
segundo Nimuendaju [1948:223) teria com~ado a ser usado no babeo 
Xingu por volta de meados do século passado) pode muito bem ser a 
traduc;ao do próprio etnónimo, autorizada pelos muitos contatos que 
os índios mantinham com a populac;ao regional. Através desses con
tatos, vários nao-índios se juntavam esporadicamente a eles (nao sao 
poucas as histórias neste sentido) e mulheres indígenas acabavam ca
sadas com ribeirinhos, brancos ou de origem indígena, que come-

As condi~oes gerais da cerim6nia 55 

Karamitpil é urna espécie de verbo imitativo, expressando a a<;ao 
que se espera dos seres designados pelo substantivo que o origina4• 

Numa tradu<;ao atrapalhada, Karamitpil seria algo como "gentear" 
ou, sem neologismos, "juntar-se a gente": sao, portanto, as "reuni
óes do povo das araras", da gente que se liga por urna história co
mum. Neste sentido, o "congregar-se" ~ue parece ser um valor as
sociado a no<;ao nativa de karamitpi"t se aproximaria, de fato, de 
interpreta<;óes correntes sobre as fun<;óes das festas e dos ritos como 
um cimento para as formas de solidariedade através das a<;óes co
letivas (ao modo de Durkheim, Radcliffe-Brown, etc.). 

Mas o termo é ainda rnuito genérico, mesmo como categoria 
descritiva, para designar os fins a que se destinam as festas. Há 
vários tipos de "reunióes sociais", diferenciadas segundo as vári
as razóes pelas quais se dáo os encontros. Ern cada urna destas 
razóes os Arara reconhecem urna reuniáo particular, urna "fes
ta# específica: há aquelas ern que se juntarn apenas para beber, a 
que chamam anmaratpe; urnas em que se reúnem para comer e 
beber, ditas tadanmen:fJte; outras ainda em que também se toca 
flautas, se canta e se dan<;a, que sáo chamadas aur:>tpe5. Já outras 
reunióes sao bem mais complexas, incluindo variadas razóes para 

~avam a se fixar na hacia Xingu-Iriri ("os Arara, nas suas peram
bulac;óes, miscigenam•se de muito bom grado", é o que já constatava 
Coudreau [1896: 38)). Ficam as dúvidas, e as lendas que cercam a 
presenc;a dos índios na regiao e as rela~óes que teriam chegado a man
ter comos brancos no passado (ver Capítulo 3 para urna história do 
contato). 

4 Há outras palavras na língua em que ocorre fenómeno identico. lbirinda, 
por exemplo, que significa "outro" ou "parceiro", pode juntar-se ao 
sufixo / mitpi"t/ (fazendo ibirindamitpi1) para denotar a a~ao de ajudar 
ou de agir em colabora~o com um parceiro (ver adiante). 

5 Ainda que nao arrisque aquí qualquer etimología para os termos que 
nomeiam as pequenas festas, talvez seja útil registrar que os sufixos 
/ pe/ ou / pte/ sao muitas vezes urna espécie de cópula, e denotam qua
se sempre um estado ou uma-qualidade, como nos seguintes casos: a) 
igatpe ("está gordo")= igat (gordura)+ pe; b) akpwompe ("é gostoso") = 
akpwom (sabor agradável) + pe; c) imerenpe ("é pouco/pequeno") = 
imeren (pequeno/pouco) + pe; d) kurimpe ("tem/está com raiva") = 
ikurin (raiva) + pe; e) mun:ipe ("está grávida") = mun:>t (gravidez) +pe; 
ou como em wiptab:>t, verbo para "banhar", que gera o wipte que 
discrimina o já banhado, mas também a forma imperativa do verbo. 
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os encontros - e estas sao as que mais mteressam para urna ana-
lise que pretenda descobrir as propriedades que as reunióes re
velam. 

Dificilmente poderíamos dizer que o que fazem em anmaratpe 
ou aur:Xpe constitui algo diferente do entretenimento e da diver
sáo - trac;os que sao insuficientes para caracterizar o que, mes
mo intuitivamente, pensamos ser propriamente urna cerimonia, 
um ritual. Aqui, é a própria teoria nativa que nos ajuda a enten
der a diferenc;a. As reunióes mais complexas, em que várias ati
vidades ocorrem concomitante ou seqüencialmente, sao para eles 
compostas de várias pequenas festas sem relac;ao necessária urnas 
com as outras, pois cada urna delas pode ser realizada em mo
mentos diferentes e de forma absolutamente isolada. Para eles, o 
estar junto para beber, ou para beber e comer, ou para danc;ar ou 
tocar as flautas nao constitui em si mesmo nada em que reconhe
c;am algo maior ou mais solene. Surpreendidos preparando urna 
quantidade incomum de bebida, um sinal evidente de que ela ser
virá ao consumo coletivo em alguma festa, ou mesmo fabricando 
as diferentes flautas de bambu em que tocam as músicas que pre
cedem ou acompanham as danc;as, nao é raro que os Arara dimi
nuam a importancia do que estao planejando: "é só para beber 
comos outros" ou "é apenas para tocar e danc;ar". A idéia da in
dependencia, da autonomia e da importancia menor de cada urna 
destas pequenas festas se conforma a representac;ao de que elas 
em si nada tem de solene. Mas nas grandes reunióes em que se 
deve fazer urn pouco tudo, quando há bebida, música e danc;a, os 
Arara de fato representam estar diante de urn evento mais gran
dioso e coin um sentido que transcende aquilo que poderiam es
tar fazendo em cada urna das pequenas festas quando isoladas 
do conjunto. 

Se há entao urna teoria nativa sobre as grandes reunióes, isto 
é, se algo mais sistemático ou grandioso para eles diferencia as 
pequenas festas do conjunto de todas feitas em seqüencia, ela se 
fundaria justamente na dupla percepc;ao de que nao é o beber, o 
danc;ar ou o tocar as flautas o que teria importancia, mas sim o 
fato de que em algumas situac;óes está previsto que o fac;am de 
forma ordenada e predefinida. Por isso, nao é tampouco a com
binatória simples das pequenas festas o que caracteriza as gran
des reunióes: se podem também beber, tocar, danc;ar por longas 
horas sem que a isto atribuam qualquer sentido maior, as gran-
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des reunióes pedem que tudo seja feito de um modo que nao se 
compara ao das pequenas festas. Se o beber, o tocar e o danc;ar 
sao coisas feitas sempre segundo um mesmo padrao, é nas gran
des reunióes que eles surgem de modo bem mais estruturado, com 
urn ordenamento peculiar que nao se nota nas situac;óes das fes
tas menores. Esta ordem é talvez a chave para o entendimento 
das propriedades, do sentido e das operac;óes que as grandes reu
nióes produzem a partir das pequenas festas. É preciso saber en
táo dos modos como as bebidas e as músicas ocorrem nas situa
c;óes cotidianas e nas pequenas festas para entender qual a estru
tura que lhes impóem as grandes reunióes. 

Formas e Valores das Bebidas 

Os Arara tem basicamente tres únicas bebidas, sendo duas fer
mentadas e urna produzida por urna infusa.o de folhas de um cipó 
que nao pude determinar. Há, em primeiro lugar, o piktu obtido 
pela fermentac;ao de muitas espécies de tubérculos, de algurnas 
frutas ou do milho. A variedade das matérias-primas que podem 
ser utilizadas é quase insignificante do ponto de vista sociológi
co: seja de macaxeira ou batata, de milho ou de banana, todo piktu 
se presta bem ao oferecimento - razao maior para sua fabrica
c;ao em pequenas ou grandes quantidades. Sem embargo, o piktu 
da macaxeira é de fato o mais apreciado - e aqui, sim, há urna 
lógica simbólica determinante: ao contrário das frutas ou do mi
lho, a macaxeira (tal como as batatas, que sao porém menores 
comparadas a ela) vem diretamente do chao, de onde se pensa 
que os vegetais extraiam urna substancia que define o valor cul
tural das bebidas. Quanto mais próximos ao chao (e macaxeira e 
batata crescem de vez enterradas), maior a quantidade daquela 
substancia que os frutos dos vegetais podem trazer. Todo vegetal 
se nutre das substancias liberadas pelos corpos dos animais mor
tos. O princípio vital é o mesmo para todos os seres do cosmos: 
substancias marcadas como radical / _kuru/6 circulam entre os 
animais, as plantas e os seres humanos7

• É pela transformac;ao 

6 Como "sangue" (imankuru) e semen (ekuru), por exemplo. 
7 A doutrina Arara das substancias / _kuru / e os ciclos de circula~ao 
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dos vegetais em bebida que os humanos obtém estas substanc;ias 
- e quanto mais próximo- da terra o vegetal es ti ver { ou a parte 
dele a ser utilizada - frutos, tubérculos, etc.), maior a quantida
de das substancias que ele deverá trazer. 

Há diferentes maneiras de se come<;ar a feitura de um piktu 
dependendo dos produtos que seráo usados, mas a mastiga<;áo, 
ou me1hor, o ''bochecho" (ibabuk) da massa obtida pelo proces
samento inicial da matéria-prima é o único modo de completá
la. Do milho, ralam os graos já cozidos das espigas maduras e 
secas, acrescentam água e p0em-se a bochechar a mistura. Das 
batatas cozidas (e há muitas variedades delas). comprime-se a 
polpa para se obter um grosso puré que, ligeiramente diluído em 
água, irá a boca para o bochecho. Da macaxeira fazem a farinha 
do modo comum - descansam em água os tubérculos, descas
cam, ralam, prensam e torram - e a misturara com água: feito o 
caldo grosso, vai tudo a boca, aos poucos. As bananas sao deixa
das amadurecer ao limite e depois espremidas com água na pe
neira para fazer o sumo que bochecharao. A produ<;ao de piktu é 
urna tarefa vista como principalmente feminina, mas para a qual 
podem contribuir todos quantos queiram - e sao sempre muitos 
os que se juntam a fase dos bochechos, que é realizada em casa, 
ao lado das redes. A despeito da costumeira participa<;áo dos ho
mens, o piktu é bebida marcada pelo signo feminino. 

O produto de tanto bochecho é acondicionado em grandes ca
ba<;as, panelas, gal5es e tudo o mais que se prestar a ser recipien
te para que a massa bochechada possa descansar (por um míni
mo de tres dias idealmente) e, com acréscimo gradativo de água, 
atingir a fermenta<;ao e a consistencia adequadas. Nao apreciara 
os piktu muito ralos, nem os muito envelhecidos, que dizem ficar 
abudup - palavra que denota o mais amargo, o azedo e também 
o dolorido e o enfermo). Jamais os vi misturando piktu de produ
tos diferentes: cada qual tem sua própria alma e deve ser manti
do em separado. 

Além do piktu, as op<;óes alcoólicas se encerram como aremko, 

entre os seres vivos foi objeto de descri\óeS rnais sistemáticas na dis
serta\áO de rnestrado (Teixeira-Pinto 1989). Aqui eles sao retornados 
ern vários momentos apenas para dar urn suporte rnais detalhado as 
análises. 
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a bebida que se extrai do topo do caule das palmeiras do coco 
inajá8

• A produ<;ao do aremko requer urna tecnología mais com
plexa. Grandes arma<;óes de -madeira servem de andaime para se 
atingir o topo das árvores, onde se perfura o centro do caule e se 
afastam as largas folhas para que o sol possa incidir mais direta
mente. Como normalmente as palmeiras ocorrem em nichos, lon
gas varas de bambu ou troncos de árvores finas sao dispostos no 
alto, fazendo pontes entre urna palmeira a outra. O cenário nos 
locais de produ<;ao de aremko é inconfundível: por entre as arma
c;óes, os homens se divertem subindo e transitando entre os cu
mes das árvores, de onde sacam com finos bambus o líquido que 
se acumulou no centro do caule e que fermentou naturalmente 
pela a<;ao direta do sol. O aremko é urna bebida da esta<;ao chuvo
sa, talvez porque se precise que as precipita<;6es complementem 
o parco fluido que vai minando do caule - de outra forma, acre
dito, a demora em obter quantidades úteis da bebida seria dema
siada. De qualquer maneira, comparada a produc;ao de piktu, a 
quantidade de aremko que se extrai é sempre muito mais limita
da (para ser tomada rapidamente em largos ou curtos goles, mais 
como aperitivo ou refrigerante) se vista ao lado da lauta exube
rancia que acompanha a fabricac;ao do piktu. Mesmo consumido 
por homens, mullieres e crian<;as, indiscriminadamente, o aremko 
é bebida que se define pelo valor masculino. Mas estas nao sao as 
únicas diferen<;as. 

Dizem que quando o mundo terreno come<;ou, a existencia era 
bem mais difícil porque, dentre outras razóes, o desconhecimen
to das técnicas de preparo do piktu deixava os Arara limitados ao 
consumo do aremko. Ainda que muito apreciado como bebida re
frescante, o areniko nao guarda as melhores propriedades que 
devem ter as bebidas: extraído do alto das árvores, o aremko nao 
tem entre seus ingredientes urna quantidade adequada da subs
tancia que comp5e o piktu, por ser este um produto transforma
do de matérias-primas que tem maior proximidade ao chao. 

8 Urna p_aJn:ácea de oc~rrencia ~is rara na parte do território a que 
os Arara ficararn restntos depoIS do contato (ao sul do leito da Tran
samazó~i~a, já na hacia Iriri-Xingu) do que na regiao norte da área 
que trad1c1onalrnente ocupavam, cortada por águas da bacía do Ama
zonas. 
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Entre as bebidas fermentadas, o maior contraste é, portanto, 
entre o aremko da palme ira do inajá e o piktu da macaxeira (o 
maior dos tubérculos que usam para a bebida) - entre a maior e 
a menor distancia que guardam. do chao, entre a menor e a maior 
presen<;a das substancias que os vegetais extraem do solo. 

Ao lado das fermentadas, o chá nao-alcoólico de -:>miatsembi'li' 
(feito pela infusao das folhas do cipó indeterminado9) completa a 
lista das bebidas que conhecemos. O chá é urna exclusividade 
masculina, tomado na floresta em alguma sessao especial ou rito 
de iniciac;ao nas práticas xamanicas. Nao os vi preparando ou 
consumindo o chá mais do que urna única vez, a qual, segundo 
eles mesmos afirmaram, nao estava sendo feíta do modo tradici
onalmente previsto. Por um lado, porque era muito pouca a quan
tidade de matéria-prima, pois os cipós de que se valem para a 
elabora<;ao do chá sao ainda mais raros na parte do território que 
ficou reservada a eles do que as palmeiras do inajá. Por outro, 
porque os ritos de iniciac;ao ao xamanismo, pelos quais todos os 
homens devem passar ( ainda que nao se tomem xamas muito 
atuantes ou com prestígio maior), parecem estar em desuso. 

Um dos efeitos do aldeamento conjunto de vários dos antigos 
grupos locais parece ter sido o enrijecimento do papel político 
dos xamas. Antes do contato cada grupo tinha o seu "líder" (nor
malmente o pai ou o sogro da maior parte dos homens) responsá
vel pelas questoes políticas internas ao grupo, e também seu pró
prio xama principal, o qual, no tempo das visitas a outros grupos 
locais, tendia a ganhar importancia sobre o velho líder. Hoje, na 
aldeia do Laranjal, os xamas de cada grupo residencial (cu jo es
tatuto repete o dos grupos locais do passado) parecem ter fixado 
em si todas as func;oes políticas, deixando aos líderes de cada gru
po apenas um papel cerimonial. Este fato da relativa concentra-

9 Ignorante nas questóes botanicas, na única oportunidade que tive para 
ter em máos um exemplar do cipó, acabei optando por reservar as 
folhas e o caule (partes que usam para a fervura) e nao as flores e/ou 
os frutos, o que impediu sua identifica~áo posterior por um especialis
ta. Apesar da minha insistencia, jamais me apresentaram outra vez o 
cipó, sob a alega~áo de ser impossível encontrá-lo nas épocas do ano 
em que acabei concentrando minhas viagens ao campo (durante a 
seca do "veráo"). 
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c;ao dos poderes políticos nas maos dos xamas - coisa tenue e 
dispersa no passado - pode estar relacionado também ao enfra
quecimento e a perda do caráter regular das inicia<;6es ao xama
nismo, que. idealmente levavam todos os homens a terem com
petencia para as taref as relativas ao papel de gestor dos negó
cios sobrenaturais, para os quais o chá de ':Jmiatsembi1i" tinha certa 
(mas nao total) importancia. Ainda hoje todo homem adulto ten
de a se afirmar ao menos como um pequeno xama (':Jlcp':J murin ou 
Jkp':J pin é como falam); pois isto é como urna condi<;ao para que 
se exerc;am nas func;ües de curadores (urna das habilidades dos 
iniciados) dos pequenos problemas de saúde e bem-estar de seus 
próprios familiares. 

O chá, e o transe que ele supostamente induziria (há grandes 
chances de que muitos cipós tenham sempre algum tipo de 
alcal~i~e de efeito estupefaciente), nao sao condic;ao absoluta para 
as prahcas correntes dos xamas. Como será visto adiante, nao há 
propriamente urna sessao pública de xamanismo: toda palavra 
dos xamas a ser escutada vem dos encontros que eles teriam aci
dentalmente com os seres metafísicos que vivem nas matas, ou 
de seus sonhos. A legitimidade social das palavras que os xamás 
proferem parece vir mais do fato de que, já tendo sido iniciado e 
praticado o consumo do chá, eles já teriam adquirido a compe
tencia para identificar e compreender os seres metafísicos, este
jam ou nao em transe. Isto, como também se verá, está relaciona
do ao fato de que os Arara concebem que tais seres atuam já neste 
plano de vida, no domínio do imediatamente visível, fazendo-se 
acessíveis mesmo através de estados inalterados de consciencia, 
e tomando tecnicamente desnecessário o transe como forma de 
acesso as potencias metafísicas. 

Preparado a partir do cozimento paulatino e continuado das 
folhas do cipó, o chá deveria ser tomado após grandes vómitos 
provocados pela ingestao exagerada de água moma. Deitados nas 
redes armadas num acampamento na floresta, os homens toma
vam apenas o chá durante horas seguidas (talvez dias). Enfra
quecidos por terem expelido todo alimento previamente consu
mido, os homens deveriam ser induzidos a ter vis6es sobre o 
mundo sobrenatural: a familiaridade visual com os seres 
metafísicos era um dos sentidos da inicia<;áo. De regra, o consu
mo do chá e os ritos a ele associados ocorriam do meio para o fim 
da estac;ao chuvosa - de janeiro em diante - época em que os 
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xamás deveriam estar mais ativos no -trato das questoes relativas 
a certos seres metafísicos cujos poderes controlam a floresta e os 
animais cac;ados, principalmente, durante as grandes expedic;oes 
coletivas que tem início com a esta<;áo seca: é o xamá quem pre
para as condi<;oes transcendentais de possibilidade da ca<;a (ver 
adiante). 

Complementar as demais diferen<;as, faz sentido entao que 
haja contraste entre as bebidas em fun<;áo também das esta<;oes 
do ano em que delas se ocupam os Arara. Sendo bebida da esta
<;áo chuvosa, período em que as familias se dispersam pelas tri
lhas da floresta, o aremko pouco serve ao consumo coletivo na 
aldeia. Já o piktu é a bebida da estiagem. Plantados por volta de 
setembro ou outubro (variando como início das chuvas), os tu
bérculos come<;am a amad urecer a partir de mar<;o ou abril. O 
milho que já terá sido colhido entre dezembro e janeiro, quando 
ainda verde e macio, tem urna parte consumida assada, cozida 
ou como mingau, e urna outra armazenada (pendurada nas vi
gas e colunas do interior das casas) para que, já maduro e seco, 
sirva como semente para o próximo plantio ou para urna even
tual fabrica<;áo de piktu (ver figura 1.1). 

O chá do cipó e suas formas de consumo sao pouco compará
veis as bebidas fermentadas: o chá é sempre atinente ao xama
nismo. De qualquer forma, seu uso marca um momento interme-

ESTAc;AO SECA 

inaj~ 

banana 

Figura 1.1. Árvores - Bebidas. 
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diário entre o das outras bebidas, o-que permitiría sua introdu
c;ao no modelo que organiza o consumo das bebidas fermentadas 
e revela as propriedades materiais, simbólicas e temporais dos 
atos de beber entre os Arara¡ Nao tenho, porém, tampouco como 
assegurar ainda que chá do cipó mantenha alguma relac;áo com 
as substancias que os demais vegetais extraem da terra - e esta 
seria sua diferen~a crucial em rela<;áo· as bebidas-fermentadas. 

As plantac;aes de onde os Arara extraem os vegetais para o 
piktu sao quase sempre coletivas - ou porque para prepará-las 
sempre careeem da cooperac;áo de muitos. (que passam a ter al
gum direito sobre os produtos), ou porque sao diretamente feitas 
para uso coletivo de todo um grupo residencial. Há também ro
c;as individuais que sao respeitadas. No geral, as individuais (ou 
familiares) sao menores (em tomo de urna tarefa, mais ou menos 
50x50 m.): nelas, há carás, batatas, um pouco de macaxeira e mi
lho, talvez algum abacaxi ou melancia, e bananas um pouco a 
parte - tuao visando principalmente o consumo de urna única 
unidade familiar. Já as planta<;ües coletivas sao enormes, chegan
do a ter aproximadamente 8 tarefas: ali se planta de tudo, mas 
sobretudo mandioca para f arinha e macaxeira para o piktu. 

A partir de maio ou junho, quase tudo o que as roc;as indivi
duais ou coletivas está.o produzindo servirá aos bochechos fami
liares para a obten<;áo de bebida. No início, o mosto grosso que 
descansa antes da fase de ibabuk ainda poderá ter dois destinos. 
Com pouca água juntada, parte poderá ser consumida como um 
mingau levemente azedo a que chamam amuru. A maior parte, 
contudo, é reservada para a fase dos bochechos~ após o que vai 
recebendo água até que atinja a consistencia e a fermenta<;áo ne
cessárias para ser consumida como bebida. Ainda que os homens 
adultos já comecem a.beber as primeiras levas de piktu a partir de 
maio ou junho, é como amuru que parte da produ<;áo das roc;as 
poderá estar sendo consumida até que a seca chegue de fato com 
aquilo que sociologicamente a caracteriza - o aumento das jorna
das particulares de ca<;a e o início das grandes ca<;adas coletivas. 
Na medida em que vai crescendo a intensidade das ca<;adas, e 
diminuindo a importancia do trabalho nas ro<;as, os mingaus vao 
cedendo lugar as bebidas fermentadas. Quando as grandes ca<;a
das coletivas se iniciam, e as festas e as reunioes come<;am a defi
nir a vida na aldeia, nao há praticamente mais lugar para amuru, 
e será o piktu que ocupará a cena enquanto elas durarem, até que 
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as primeiras chuvas encerrem o "veráo" e as grandes· ca\adas 
cedam lugar outra vez ao trabalho agrícola. O piktu assim prepa
ra, acompanha e encerra a estiagem, o "veráo" amazónico, a es
ta\áo das ca\adas coletivas, das festas e das grandes reuni0es10

• 

Contra a tremenda dispersao da esta\áO chuvosa, a seca se faz 
notar pelas formas mais coletivas da vida aldea, para o que as 
ca\adas e o piktu definem a armadura e a mecanica. O período 
seco do ano, as ca\adas coletivas, as bebidas fermentadas e a 
efervescencia da vida aldea formam um mesmo conjunto, que se 
estrutura sobre dois eixos: de um lado, o eixo de um tempo cíclico 
(a passagem das esta\OeS, a dispersao e a concentra\ªº aldea), de 
outro o eixo que caracteriza o grau de fermenta\ªº dos alimen
tos principais - o mingau amuru e a cerveja piktu (ver figura 1.2). 

ma1o 

AGRICULTURA J r 
dlepereio n• flor.et• 

amuru 

. "Inverno" 
esta~lo das chuvas 

> 
plktu 

"verlo" 
seca 

outubro 

l L AORICULTURA 

dleperelo 
n• floreet• 

:J.! amuro 

"Inverno" 
esta~lo das chuvas 

Figura 1.2. Esta~ües do ano, formas de subsistencia e bebidas fermentadas. 

10 O padráo Arara de consumo dos produtos agrícolas e a enfase que 
alocam nos tubérculos ( ou no que sáo transformados: amuru - forma 
prévia e transitória do que se destina a ser bebida - ou já piktu) como 
a matéria sobre a qual se estruturam as formas de sociabilidade, con
trasta com o de outros povos que habjtam a mesma regiáo. Sobre os 
Araweté, por exemplo, Viveiros de Castro afirmava (1986: 321 e ss) 
que urna r~a de milho (locus virtual de urna aldeia futura) e um xamá 
já seriam condi~6es suficientes para o funcionamento social. Talvez a 
macaxeira (principalmente) esteja para os Arara (para os Canbe?) tal 
como o milho estaria para o~ Tupi-guarani (para os Araweté pelos 
menos). 

As condi~óes gerais da cerimonia 1 65 

É nesta figura em que as esta\oes do ano e as práticas de sub
sistencia se articulam ao valor das bebidas fermentadas que se 
definem ~gualmente as maneiras públicas e coletivas de se con
sumir o piktu. 

Sobre os Modos de Consumo 

O modo como sao consumidas as bebidas fermentadas tam
bém distingue o piktu e o aremko. Nada de mais público, coletivo 
ou cerimonial define o consumo da bebida do inajá. O aremko ti
rado na floresta é ingerido ali mesmo ou, quando levado para a 
aldeia, degustado no ambiente privado das se~oes familiares das 
casas coletivas. Mas nao é incomum que, sabendo que alguém 
possui a bebida, outros venham pedir um trago. Nada diz, po
rém, que o aremko deve ser oferecido. O piktu, ao contrário, tem 
maneiras especiais para ser consumido publicamente: é bebida 
que se define, de saída, como dádiva - se alguém fez ou tem é 
sempre para dar a outrem. Neste sentido, o consumo do piktu es
tabelece um código poderoso naquela figura em que a esta\ao 
seca, o "verao", as ca\adas e a vida aldea se misturam: ele vale 
como o padráo lógico e simbólico que institui a vida social como 
modo, forma e fun\ao das trocas. É a expressao pragmática e 
material do "cogito" que a dádiva instala - "nao se dá para re
ceber; dá-se para que o outro de" (Lefort 1967: 77). As formas 
pelas quais se dá o consumo do piktu, como se verá, sao exempla
res do regime ético se instaura no sistema social através do modo 
peculiar como sao definidas e como se dao concretamente as tra
cas e a reciprocidade. 

Os homens se reúnem em frente a urna casa, acocorados por 
horas a fio sobre os calcanhares. Na roda de beber, os gestos Arara 
sao ainda mais lentos, pregui\osos mesmo, a fala é sempre mansa 
e baixa, quando nao, absolutamente ausente. Mesmo as respostas 
a improváveis perguntas sao parcimoniosas. Galados, os homens 
servem uns aos outros. Perguntam se o outro aceitará a bebida 
(emigerek?); monossilábica, a resposta afirmativa é quasesempre 
um simples ruído pronunciado a meia voz {ii_~). O Qferecimento do 
piktu que cada um traz a roda de beber segue dois momentos dis
tintos. De início oferece-se apenas um trago, urna caba~a cheia de 
bebida, que aquele que toma nao deve segurar sozinho: deve-se 
tomar piktu pelas máos daquele que oferece. Após urna primeira 
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rodada, todo o grande recipiente com a bebida é oferecido de urna 
só vez a outro homem que, a partir de entáo, fará a distribuic;ao. 
Este segundo momento do oferecimento do piktu, a inclusa.o de um 
hornero que distribua aquilo que outro trouxe para que todos be
bam pede urna ligeira digressao analítica. 

Se o piktu é, de saída, urna dádiva - algo que existe por e para 
ser dado a outrem - como entender o fato de que aquele que traz 
a bebida deve passá-la toda para que outro a distribua? Qual o 
sentido de urna dádiva que ao ser dada a outrem - cumprindo 
assim sua natureza de ser "algo para outro" - se destina a parti
lha pública que faz o consumo coletivo? Que o destino a partilha 
nao desfaz a condic;ao de dádiva que vai com o piktu é evidente. 
Pois quem dá a outrem sabe de antemáo a que se destina a bebida: 
é quem faz a distribuic;áo pública da bebida oferecida aquele que 
fecunda e dissemina o caráter instituinte da oferta, multiplicando 
pela partilha o valor sintético da dádiva. Neste sentido, o fato de 
ser propriamente dádiva é a condic;ao inicial e maior da bebida a 
ser partilhada. Peculiar é, porém, que entre aquele que dá e o(s) 
outro(s) que recebe(m) se interponha um terceiro (aquele que dis
tribui): se a dádiva, do ponto de vista lógico, tem como requisito a 
relac;áo de dois (quem dá e quem recebe), os Arara parecem dizer 
que isto seria ainda pouco como seu efeito; melhor se fora estendi
da a urna rede na qual entre quem dá e quem recebe instaura-se 
urna cooperac;áo que potencializa o dom. Tal como se verá em se
guida, esta subordinac;ao dos requisitos técnicos, materiais e/ ou 
lógicos da ac;ao a urna estrutura de cooperac;áo é um trac;o caracte
rístico nao apenas da oferta de piktu nas reuni6es de beber, mas 
também das práticas de cac;a e das condic;oes do trabalho agrícola. 

Ali na roda de beber, o ambiente de calma, tranqüilidade, 
parcimónia só contrasta com a abundancia da bebida que sor
vem. Se o consumo se prolonga, na madrugada alta já estarao 
falando com voz forte, e rindo de histórias engrac;adas ou satíri
cas. Normalmente, porém, as rodas de beber pouco se prolongam, 
a nao ser que haja comida de carne a ser partilhada, e a reuniáo 
coletiva já nao se defina mais como anmaratpe (o estar junto para 
beber), mas como tadanmenJJJle (o se reunir para beber e comer). 

A bebida quase sempre precede a comida nas refeic;5es coleti
vas. E também a partilha de comida obedece a um esquema seme
lhante de troca de atribuic;5es que ocorre com a bebida ( quem trouxe 
acaba pedindo a outro que a oferec;a: vale para as carnes aquilo 
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que se acabo u de dizer para as bebidas). Quem tem cac;a que possa 
trazer ao consumo comum deve solicitar a alguém que divida o 
bicho já assado, cortando-o em pedac;os que cheguem aqueles que 
estao presentes. Talhado o bicho em muitas partes, quem trouxe a 
carne a reuniao convida em primeiro lugar ou aquele que distribui 
o piktu ou o velho líder da casa em frente da qual esta.o reunidos 
(se já nao sao o mesmo). A farinha de mandioca, trazida pelo ve
lho, complementa a refeic;ao comum dos homens. Se cornero cole
tivamente o assado de outro, obrigam-se também retribuir com a 
cac;a que por ventura tenham matado: tadanmenJJJte, assim, se pro
longa enquanto há carne para acompanhar o piktu. O consumo 
comum, a comensalidade pode se estender ainda mais se o sentido 
da reuniao nao foi apenas o de fazer a pequena festa de beber 
(anmaratpe) ou a de beber e comer (tadanmen:7pte) . Se há música 
prevista para a reuniao, a festa é outra; urna festa na qual, além de 
beber e comer, tocara.o as flautas, cantaráo e poderao danc;ar: é a 
festa a que chamam aur::ipe. As músicas, porém, sáo mais do que 
simples negócios entre os homens. 

Elementos de urna Sinfonia Selvagem: a musicografia 
e o bestiário melódico dos arara 

Por que soam as flautas Arara? 
- "É para avisar ::>t::> que Arara está matando bicho! Ele escuta 

a música no mato e sabe que Arara cac;ou" - disse-me urna vez o 
velho Piput enquanto preparava urna das trombc tas de bambu 
que tocaria numa festa que se aproximava. Os ::>t::> sao seres 
metafísicos que "possuem" e controlam as espécies animais: vi
vero escondidos na floresta. Todas as espécies animais tem seu 
próprio "guardia.o espiritual", nomeado segundo o nome do bi
cho mais o termo ::>t::> (o do macaco-prego, por exemplo, é tawe::>t::>). 
As músicas instrumentais Arara de fato sao, na sua maior parte, 
músicas "de" e "para" animais. Se servem ao agrado e a diversa.o 
dos homens é porque suas melodias evocam a cac;a através dos 
animais que definem seus temas sonoros11

• 

11 Jean-Pierre Estival tem dois pequenos trabalhos sobre a música Arara, 
produtos de urna rápida visita a aldeia do Laranjal, que infelizmente 
desconhe~o. 
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Sao seis as flautas Arara: ereuepip::>', tarzat-tarzat, arat:/, tereret, 
trdidfe a pequena tsinkore. Delas, apenas a tereret nao tem um tema 
melódico que recebe um nome de bicho; mas toca uan, o tema do 
mel silvestre que, por sua vez, lembra as muitas abelhas de cujos 
produtos os humanos se alimentam. Com exc~áo da ta.qat-ta.qat, 
cada tipo de flauta toca apenas urna única música, com um único 
tema melódico (que quase nunca tem desenvolvimento ou varia
c;ao significativa), de tal forma que a associac;ao entre um instru
mento e seu tema musical é bem mais corrente do que a própria 
designac;ao das flautas. A tidi"di" é urr\a espécie de flauta em extin<;áo 
entre os Arara: feita sobre os cranios dos inimigos, ela era o primei
ro destino dos troféus humanos que eles nao procuram mais. Dis
tinta das demais em termos de fabrico, uso e sentido, as flautas-de
cranio seráo tratadas numa outra sec;ao deste Capítulo. 

A ereuepip'J' é urna pequena flauta de Pa de tres tubos de di
mensües diferentes, que toca watemi, a música da pomba-galega. 
Tema musical muito presente no cotidiano, watemi, e portanto a 
ereuepip:l, é como urna pec;a de domínio público, sem situac;oes 
determinadas para a execuc;ao e sem restric;oes quanto aos exe
cutantes; homens, mulheres, crianc;as podem tocá-las (a flauta e 
a música) sem mais, e em qualquer situac;ao. É talvez a única 
música instrumental que· pode ser acompanhada por urna letra 
cantada, que diz repetidas vezes 

taminge ur:J ( eu tenho fome) 
parudi't ur:> ( eu tenho sede) 

Entretanto, o tema da pomba-galega com acompanhamento 
vocal ocorre somente durante as festas de música ou nas grandes 
reuni5es; e é isto o que define o modo peculiar com que esta flau
ta e seu tema aparecem no esquema maior dos ritos. Pode-se to
car a ereuepip::>' individualmente ou em conjunto: vários exem
plare.s de cada um dos diferentes tubos sao separados e distri
buídos entre os muitos indivíduos, ou grupo de indivíduos, para 
que deles se ocupem na execuc;ao da seqüencia correta dos tres 
únicos tons em contraponto que define a estrutura musical de 
watemi. Tocá-la em conjunto é mais comum nas grandes reunioes, 

:P.~ ~t,\~em acomp~~e~t~ .~~~~~; ~fl9~~t?, 1~1:)~ 1:\º ~Q~\~h;mo 
t:; um1 tocapo¡ soJ~t~r~<;> ; '2,··9.ut:; ,se y~J,~v~~~ .q ten:t1a, <jaJ¡>o~ba-
galega no conjunto das tres ereuepip::>'. , . .,,'j(I J' .. .,,·~ 
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si rlferér.dré (uíriadlaula~trahsversal, feita com duas tabocas secas 
de bambu largo:ren:1mr.outm>.gomo mais fino, também já seco, que 
é ~ixádóna .p¡u·,~··supenioli das tabocas largas e recebe um ori
fíciti> NtangWM. atlia~~<1o, lqualr se sopra o instrumento. Tereret 
ffiz aaniísicra doomel~rqtlerFlflS 1grand,es reunioes anuncia a fartura 
q~,htrgair~0Ill! as:grahdes t:ac;áclasdJamais vi tocarem a tereret 
f-@r,ardeómfmomento éspecíiia>-.das.grandes reunioes que seguem 
a.$ ·grandes»qac¡adásriczaletivas;.J;;ri ¡ b •J1i¿nu1 
o FAc:pequen~) tsmkóre:éttamuéli1num instrumento de ·uso restrito 
a~si~éres;ll"itµáisH:fuuma . flauta·f~taid0;fe'mur de certos pássa
rOS (urubus principalmente, "porque voam bem alto", como di
zei:n)fr.dmh :Um ecili.ifíc.tl'Oé'. aberto~.n<DI 'C@t:po) pá~~iálmente obturado 
tOil\' qer~ parai(o~:qiir ~o. 'ali"queié'..soprado . ..,Tó.cada apenas para 
anunctal': oiandamentd. eiaipro.~tes$aó~aeccer.tas' etapas rituais das 
g~andesr reuni:ótes ~ (p1U:ncsipabhente.J1aqu.e.lasnquffi p·édem maior 
d n . • • ..l d \ • -~} "\. r -l- • • ...1- 'rl } rai:Watlcluél e1~) a11p·eq.aena .. u- ·auta!;evocará :u1vrrtua-· e ce este 
Akµanttubar:~b¡qlil~ :ela-fazia•·antfis< q9e:a> ~e:xistenrlia 'tenrena dos 
AráÍ'a-1ti~e-ss~; ~tnéqad!o; (c<lim.'o .seJ.\rerál 1Ji\o ~.t1apítutlo, 2. ,j: o 1 único 
iñ~mt'á:ént<?>~ quQ;seinpre de\(e1Jl'e:ceber. '.'ón\amentOS) fUID arr~jo 
de.pé~idar~ra11asJvermelhaS: .'etífeíta<,,todata. pa:r.terposterfor Jdq 
oorpo·, d~ flaufat]JDoS::demais,jfisfuunenfos,:tampémta• terei:et <Pºd.~ 
eventtJ.:ah):lenter recebe11: uín.a~'0Üi .. outí::a1pena (de-'J1l>utfu:m), rque .é 

d. d ' ' . ; d b . f. pen urcr. a na. parte poster1ot· a i ta . oca ma1s ma. _ , · _ ! , ._ _, .. : ., 

· · :o:.téma(musi~alda,tS,inkoiE é-0}do1besouro irin¡.m,,elodiar.que é a 
g.epetaliia~ac>¡ioónica~e sónora dos!._m:nitosiruídos que· f¡izem·.es 
inúmeros· msetos; qué íV-iveln no plano .terrestre .. (tJEsses lJ~chifl\los 
ria.o· fazem,ba;rolh'o? •Por :isso ,.é que tem ·queJtocar irin'' '~ tentou 
expli:carMuhtata, tnas·nao estOU'Certo-se.o tenno.irinnomeia unta 
éspédié patticular:cfu besóuro ou· toda.urna ola5se-de ínsetos sano;. 
tos; aladas ·ou ápt~o~,. na qual 'OS besouros. estariam incluídos }. 
Esta; característica'. dúplice da pequena lsink,ore - - o.lembrar a exis
tencia pfé.:terrena'\através-da divindade Et.dos muitos msetos-que 
povc>am esfe=-mundo, ·:e .ott'larcar a progressao das etapas dos ritos 
( onae 'elémeritos; rttítiéoS.' da' história: do cosmos ·se· Iigam ao¡senti
do que ·tem a vida na .terra'. '- eonforme ver~mos ·oportui1:amen
te) .....::. faz' ~, diminuta flauta eomparável · aqu~les "·instrumentos 
das trévas'~>tál COfI\O--! os--cham.ou Léví-Strauss. (19:71: 27'4},< que 
codificam a idéia-1de. utna•.regressao dos•humanos._:cr um esta'dp 
piimordiálr pré-<!utinário, >a<!Ylturál:" A1 tsinkore_ earrega,u.m~ ligei
ro tom ,s'bblime,. di\tmat ·s--a.grad_o, através-do.qual as' gtandes :re~"T 
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nióes (momento exclusivo da possibilidade de ouvi-la) recebem e 
revelam sua fisionomia, sua qualidade, sua natureza. 

As longas trombetas arat~' e tarzat-tarzat sao de longe, e 
malgrado as qualidades incomuns da pequena . tsinkor e, os ins
trumentos mais apreciados para as performances musicais. A 
arat::>' é feita com tres nós de taboca verde que recebe na parte 
superior urna taboquinha (também verde) de um bambu mais 
fino que, com um corte longitudinal e encaixado na parte superi
or das tabocas largas, serve de palheta através da qual se toca o 
instrumento. A arat::>' serve para se tocar, em dupla, o tema do 
maguari. 

A flauta tarzat-tarzat é feita com um, dois ou tres nós de tabocas 
largas, ainda verdes, e urna outra menor para palheta. O que as 
distingue da arat::>' é a variedade de tamanho entre os instrumen
tos que recebem o mesmo nome de tarzat-tarzat: nao há um, mas 
tres tipos desta flauta, diferenciados como imeren, imun e imi" (li
teralmente "filho" em locu<;ao feminina - ou simplesmente "pe
queno" de forma mais corrente -, "filho" em locu<;ao masculina, 
e "pai" como forma de tratamento) de acordo com seu tamanho 
(isto é, se tem urna, duas ou tres tabocas) e coma tonalidade em 
que se faz seu registro e "afina<;ao" a través do corte na pequena 
taboca verde que lhe serve de palheta. É a combina<;ao particular 
entre estes tres tons (na mesma ordem: do mais alto e agudo ao 
mais baixo e grave), os diferentes "diálogos" que os executantes 
podem produzir entre as flautas, que dao ao conjunto das tarzat~ 
tarzat a possibilidade de executar vários temas melódicos. 

Sua aptidao para produzir várias melodías (algumas musical
mente simples, outras de estrutura mais complexa), que combi
nam diferentemente os tres registros do~ instrumentos, autoriza 
o exercício dos talentos individuais nos ligeiros improvisos per
mitidos pelas pautas que executam: ·varia<;oes bem sucedidas no 
andamento (as apreciadas sao as que passam do andante, quase 
alegro, ao mais largo e lento, quase adágio) e na intensidade (sem
pre do fraco ao forte ou ao fortíssimo) revelam executantes mais 
empenhados, mais engenhosos ou hábeis no trato do tema sono
ro da pe<;a que interpretam. É este engenho, e o empenho que 
fazem em demonstrá::lo o que revela as propriedades das rela
c;oes entre o mundo sonoro Arara e o mundo animal. 

Executando os motivos dos temas melódicos dos animais (arun, 
apiana, w::>t~::>, adatak-adatak - guaribas, antas, porcoes) - os 
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tocadores investem na rela<;ao que os sons das flautas mantera 
com o mundo dos animais: "é para avisar :Ji::> que se está cac;an
do", é o que dizia o velho Piput. As músicas da fa1Tfilt-tarzat nao 
comemoram propriamente a cac;a, nem mesmo homenageiam os 
que ca<;am: elas notificam apenas um ato de ca<;a já remado ou 
em andamento. Nao sao, por conseguinte, urna condi<;ao para a 
cac;a, mas a revelac;ao a posteriori, ou mesmo "on line", de que 
animara: já tombaram (estao tombando) pela a<;ao dos homens. 
Nao senda como urna circunstancia para a eficácia cfa ca<;a (que 
os Arara contomam com avaliac;oes de ordem mais; técnica) que 
as tarzat-tarzat retumbem na aldeia, é pelo menos por urna espécie 
de admissao, codificada pelos múltiplos registros sonoros do ins
trumento, da submissao dos animais a seus ::>t::>, e nao dos homens 
aos "donos-de-bicho". Se nada tem de propiciatórias, as músicas, 
por outro lado, traduzem um pacto de consentimento entre quem 
quer que o bicho morra e aqueles que controlam as espécies ani
mais12: os ::>t::> sáo espfritos "danos-de-bicho" que apreciam e pre
zam o respeito que os humanos demonstram 13• Há os arun::>t::> -
dono de guariba; os w::>t::>m::>t::> - dono de anta; como há os das 
0utras e.spécies que cac;am, senda que apenas os peixes, indepen
d'ente da espécíe, tem um ::Jt::> comum: a kant::> - a "mae d'água" 
que controitI os animaís que tem apenas vida aquática. 

' Mas, paTadoxalmenle, nao se concebe que as músicas tenham 
qualquer papel,de prote~ao para aqueles que matam .os animais 
cuidados por um ')f'): nao apenas a cac;a é possível e efetiva sem 
as músicas ( em qualq:uer situac;ao), como tampouco a reac;ao de 
um ::>t::> dependería de os humanos terem ou ná'.() executado as 
sinfonias que agradam as potencias que velam pela~ ~ida animal. 

12 Neste sentido, o papel das músicas das taqat-taipt parecetomparável 
aos cantos dos xamas Achuar (Descola 1988), como se os Atara, ca
rentes de um xamani~mo mais substancial e poderoso, tivessem alocado 
aos instrumentos, as melodias e as performances musicais aquilo que 
lhes falta no plano mais institucional. 

13 Aqueles seres que, por idiotismo lingüístico de base tupi, se costuma 
chamar na literatura de "maes das ca~as". Os Arara que já falam o 
portugues vem cada vez mais glosando .::t.:>como '"vendedor" - aquele 
que tem e portanto pode dispor de algo, mas sempre em troca de al
guma coisa. 
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As músicas instrumentais Arara nao sao propriamente oferta, 
dádiva em troca de bicho, e nao garantem, por sua própria conta, 
qualquer relac;ao recíproca: apenas admitem para sua audiencia 
privilegiada - que nao sao os humanos, mas os seres metafísicos 
da floresta - que a morte dos animais é urna invasao humana de 
domínios alheios. Ato de contric;ao, o desempenho instrumental 
nao afirma arrependimento nem culpa - ainda que pactuem as 
responsabilidades. . 

E por isso que o empenho numa mellior performance nas taipt
tall!lt é a expectativa de urna mellior relac;áo com os donos-de
bicho em func;ao de urna cac;ada eventualmente produtiva. Mas, 
como a condic;ao para que soem as taipt-tarzat é que, no momen
to em que se as toca, já haja de fato gente cac;ando por vários dias 
(cujo grau de sucesso é ainda desconhecido), a insistencia com 
que a tocam e o investimento que fazem nos modos de tocá-la 
sao também como votos de esperanc;a que os cac;adores estejam 
realmente matando muito na floresta - do que aqueles que 
aguardam na aldeia já terao avisado antecipadamente aos ::>t::>. 
Assim, entre os que cac;am e os que tocam na aldeia, as músicas 
estabelecem um vínculo através da evocac;áo sonora dos donos
de-bicho: músicos e cac;adores se tomam mutuamente referidos e 
solidários. 

Linguagem sem qualquer func;ao conativa, sinfonía de caráter 
selvagem, as músicas que comp5em o repertório dos instrumentos 
Arara apenas afirmam ao pensamento as qualidades e as proprie
dades do mundo animal - sao as espécies que cac;am as que ser
vem de temas melódicos, sao as espécies dos temas melódicos que 
tem a protec;ao dos ::>t::>. O esquema musical entao é um código que 
descreve e engloba, de maneira convencionada e reversível, o modo 
como se apreendem as regras de funcionamento do mundo ani
mal: como cada bicho tem seu "protetor", os temas melódicos sao 
também "temas de Jt::>". As músicas expressam a admissáo da con
dic;ao do bicho como condic;ao de sua cac;a. É também por isso que 
as principais flautas, a tereret e a tarzat-taipt, sao exclusividades 
masculinas. O que também vale para a tiaiai", a flauta feíta sobre o 
craruo dos inimigos, que executava apenas a música do veado -
kariamf. Porém, apesar de também restrita aos homens, a tsinkore 
nao está associada propriamente a cac;a, mas a momentos e situa
c;5es do início dos tempos. De qualquer forma, as mullieres é per
mitido apenas o uso da ereuepip:l e a execuc;ao de watemi, o tema 
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da pomba-galega, e ainda assim somente depois dos homens já as 
terem tocado. Mas nao foi sempre assim. 

As flautas eram femininas no passado, talvez porque fossem 
as mulheres quem cac;ava no início dos tempos terrestres. Além 
de dar a luz e nutrir ao seio os recém-nascidos, as mullieres eram 
também provedoras da carne que sempre alimentou a humani
dade na terra. Bravos, aborrecidos, entediados e violentos, os ho
mens resolveram trancar as mulheres em casa e faze-las dormir 
no chao, até que aceitassem ensinar aos homens a fabricac;ao e o 
uso das flautas. Aceitaram abandonar as flautas em favor dos 
homens; e hoje eles prendem as mullieres em casa e as fazem dor
mir no chao (sobre um jirau ou urna esteira) apenas quando che
ga a menarca (estejam elas casadas de fato ou náo14

). 

Este fragmento de representac;ao mítica que conhec;o tem re
messas variadas. Fertilidade feminina e flautas se associam na 
visáo do passado da humanidade15: urna verdadeira "tirania fe
minina" (Bamberger 1974: 270) que deslocava os homens para 
urna posic;ao de subordinados ou, no mínimo, de espectadores de 
urna vida girando em tomo do monopólio das mullieres nas tare
fas de produc;áo e reproduc;ao. A clausura das mullieres em casa, 
como condic;ao de acesso dos homens as flautas (e, portanto, as 
músicas e a cac;a) é também emblemática: sobrevivendo apenas 
como prática inerente a primeira menstruac;ao, revela a idéia de 
fertilidade e reproduc;ao que vem associada a cac;a, as músicas, 
as flautas e, portanto, aos ritos que juntam tudo isso. Impedindo
as de continuar com a posse dos instrumentos, os homens que
braram a associac;ao entre fertilidade feminina, flautas, músicas 
e cac;a. Nao é por menos, entao, que apenas as mullieres já velhas 
(esposas mais antigas dos vellios líderes residenciais), que se su
póe nao sejam mais férteis, seria permitido hoje em dia tocar a 

14 As mulheres sao prometidas em casamento logo após nascerem, mas 
varia o momento em que, sem qualquer solenidade, passam a dormir 
numa rede ao lado do marido (ver Capítulo 4). 

15 Associa~ao comum e notória em quase toda a geografia do continen
te, mas particularmente produtiva na regiáo do alto rio Negro (Goldman 
1963; Nimuendaju 1952; Reichel-Dolmatoff 1971; Hugh-Jones 1979; 
Bamberger 1974), e bem descrita também entre os Mundurucu 
(Murphy 1958). 
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tereret ou a taqat-tarpt. Simbólica de urna virtual fertilidade mas
culina (alocada agora ao domínio do mundo animal onde, po
rém, imperamos ')b}, as flautas e as músicas instrumentais Ara
ra codificam também a rela<;áo entre os generos 16: libertas (por 
coa<;ao irresistível) das flautas, das músicas e da ca<;a, as mullie
res puderam ser deslocadas para a atividade agrícola, da qual 
extraem os vegetais com que faráo bebida. A interdi<;ao imposta 
as mullieres se associa, assim, a um esquema mais geral no qual 
homens e mullieres passaram a se relacionar através do código 
da ca<;a e da agricultura, das carnes e das bebidas. Desta forma, 
se as músicas instrumentais Arara "avisam aos ::>t::> que os ho
mens estao matando bicho", o fazem através da rememora<;ao e 
da atualiza<;áo de esquemas simbólicos que, modificados do pas
sado, enunciam certas propriedades que definem muitas das re
la<;ües do presente. Outra vez como sinfonia selvagem - que se 
vale das propriedades associadas ao mundo animal para trazer a 
luz o modelo sobre o qual se estrutura a vida cotidiana, a rever
sibilidade das músicas instrumentais para os -:>t-:> demarca seu lu
gar e papel entre os humanos. 

Mas os Arara tem também música vocal, cujo estatuto e senti
do se afastam do domínio em que se inscreve a música instru
mental. Os cantos ou sao dirigidos diretamente aos seres huma
nos, ou remetem a a<;oes humanas esperadas. Os cantos falam 
diretamente o que pretendem e a que se prestam; por isso visam 
os humanos, pois é deles que se espera alguma rea-;ao. 

Nao sei se conhe<;o todas as can-;oes Arara, nem mesmo se as 
que eu conhe<;o representam parte significativa de seu repertó
rio, seja em extensa.o, seja quanto ao sentido e ao valor do sistema 
das músicas vocais. Dos sete principais cantos que conhe<;o, cin
co aprendi por observa<;áo direta (e muita conversa posterior) e 
dois apenas pela descri<;ao que me fizeram e pelas letras que me 
passaram. Do que sei, posso dizer que os cantos formam nitida
mente dois conjuntos: um que engloba canc;ües inscritas em situ
a-;ües sociais mais gerais - quando se vem de visita, se saúdam 

16 Talvez por isso também é que as músicas para os ~J nao impliquem 
de fato urna alianc;a propriamente dita: elas sao também metáforas 
das relac;C>es de genero, onde as alianc;as tem sempre papel ambíguo 
ou equívoco. 
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os anfitriües, se pede ou se agradece alguma coisa -, outro que 
reúne as músicas cantadas em situa-;ües rituais bem específicas: 
o encantamento de flechas (ibri), o prenúncio do sacrificio de um 
inimigo capturado (uer::>) e a sauda<;áo ao poste cerimonial (ipari). 
Duas das can<;ües deste segundo conjunto, ipari e uer::>, seráo trata
das oportunamente, ainda nesta primeira parte do traballio. A 
terceira das músicas para situa<;ües específicas serve para "pedir 
flechas", e é cantada apenas em urna das pequenas festas duran
te as grandes reunióes, que jamais presenciei. Tenho apenas urna 
descri<;ao de segunda mao. 

Com grandes mac;os de flechas nas costas, os homens danc;am 
de bra-;os com suas esposas, cantando em coro a can<;áo ibrr ("fle
cha", em sentido genérico), cuja letra diz assim: 

flecha, flecha 
flecha, vamos esperar chegar 
flecha, flecha 
flecha de pena de mutum 
eu trouxe flechas para nós 
vai flecha, flecha 
flecha de pena de gaviao 
flecha, vá buscar-para nós, flecha 
flecha, vamos esperar17 

.... 

Nao conhe<;o os contextos ou as motiva<;ües exatas para que 
cantem ibri; sei tao somente que a ela os Arara atribuem um certa 
fun-;ao de encantamento - as flechas que sao recebidas após a 
cantoria ( ou a "encanto ria") dizem ser melhores do que as que se 
pode fabricar; o pedir flechas, assim, seria urna condi<;áo para 
sua maior eficiencia. Encantamento sui generis esse que dá pode
res mágicos a instrumentos de ca<;a recebidos como dádiva! 

Por seu suposto valor e sentido, ibrf talvez seja mais compará
vel as can-;ües do poste cerimonial e do inimigo a ser morto (que 
serao vistas um pouco mais adiante ). 

17 A letra original seria mais ou menos assim (tenho dois diferentes regis
tros, com dois cantadores diferentes): ibri' ienepa, eta/ ibrf ienepa, eta/ 
ibrf ienepa/ ibrf ienepa, eta/ ibri. ienepa, eta/ tangawi badapkJk/ ieneptan 
teman, ibrii' eta, parakta, parakta/ ibri: ieneptan eta ibrii' ibri: ibri' ienepa. 
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Há quatro outras canc;ües que tem um contexto bem mais c<P 
nhecido. Um primeiro canto serve de saudac;ao e agradecimento 
pelo convite para urna visita (a canc;ao chamada weptan ou 
weptangri"- "cheguei" ou "estou chegando"). Atualmente, nao é 
música que sempre cantem nas situac;0es em que concebem estar 
de "visita". No passado, com quase toda certeza, cada visita a 
outro grupo local, como missao precursora a realizac;áo de urna 
grande reuniao ritual, tinha urna sessáo para weptan. Hoje é mais 
comum que o canto seja feito por aqueles que, morando longe da 
aldeia do Laranjal por razoes variadas, vem individualmente vi
sitar parentes e amigos. Em apenas urna das grandes reunioes em 
que tomei parte todo o grupo de cac;adores e suas esposas (que 
sao os "visitantes" no evento) cantou weptan, como saudac;ao ini
cial aqueles que estavam servindo como anfitrioes. O mais co
mum é que apenas os homens que chegam da floresta como se 
estivessem vindo para urna visita cantem weptan durante um 
momento específico das grandes reunióes. Vivendo basicamente 
numa única aldeia, os Arara transformaram as antigas visitas 
que os grupos locais se faziam durante a estac;áo seca justamente 
para fazer as grandes reuniües, em "simulac;0es de visita" entre 
os diferentes grupos residenciais; o esquema geral entretanto é o 
mesmo. Os visitantes se colocam frente a frente com os anfitriües 
e cantam a música cuja letra diz mais ou menos assim: 

Eu estou chegando 
chegando 
Já estou chegando 
Venham ver, eu estou chegando 
venham ver minha chegada 
Há muito tempo eu nao venho 
eu era pequeno 
eu era apenas filho 
menino pequeno eu era antigamente 
menino pequeno eu fui 
agora sou eu 
eu agora estou chegando18 

18 U ma transcric;ao do original seria algo como se segue (há pequenos 
trechos em que nao estou bem certo quanto a transcric;ao que fiz das 
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Na seqüencia prevista para os cantos gerais, weptan deve ser 
seguido por urna nova canc;ao. Cantada também por aqueles que 
chegam (ou aqueles para os quais se fazem as grandes festas), a 
canc;áo denominada ::>ring::> ( ou :xiq::>, "cabac;a grande") tem como 
func;ao manifesta o pedir bebida para os anfitri0es, relembrando 
que as grandes reuni0es sao explicitamente definidas como a oca
siáo adequada para se oferecer bebida aos visitantes. Normal
mente se canta :Jring::> numa espécie de romaria, urna peregrina
c;áo de casa em casa, em que os visitantes váo perguntando pelas 
cabac;as de piktu. Mas é possível tamb~m ver um cantador solitá
rio (quase sempre já bebado), sentado no pátio da aldeia a pedir, 
através da música, que tragam mais o que beber. Este é um canto 
que tem urna parte fixa, sempre cantada, cujos versos pedem, 
depois de urna frase melódica, um acompanhamento em coro 
daqueles que se integram a cantoria. E tem urna outra parte que 
é pura performance do cantador, que inventa passagens sobre a 
vida de alguém da audiencia, conta eventos de sua própria vida, 
fala de cac;adas passadas, diz bobagens e pornografías - mas 
deve ater-se sempre a cadencia e ao ritmo da canc;áo para que o 
coro marque o andamento. Pela natureza das performances, a 
canc;áo tem claramente urna func;ao fáctica associada ao ato de 
pedir bebida. Quando cantada pelo grupo de visitantes, um é o 
cantador e os outros fazem o coro. Além da parte fixa, ninguém, 
nem mesmo o coro que acompanha, sabe o que dirá o cantador 
nos versos livres. A parte fixa da música seria assim (as interjei
c;oes que terminam os versos sao feítas pelo coro): 

Tragam urna cabac;a pequena, eh eh 
tragam urna cabac;a pequena, eh eh 
tragam urna cabac;a grande, eh eh 
tragam urna cabac;a grande, eh eh 
eu vou tomar tudo o que trouxerem 

gravac;óes): weptan/ weptande/ wanba/ weptan temanoge/ wanba/ wanba 
weptamuge/ man ur::> manman/ teptoprft ur:ilíin/ weptante ur::>/ weptante 
man/ pi"rfm::>'pra li'mon (ou pfrim:.> eprali"m::>n)/ umrzi"rim:pe'pra li"mon (?? )/ 
urzmi"ri"m:;pe'pra tinmaten/ imeren ur::>/ imun ur::>/ murarzma trmorzne/ imeren 
timorzne/ uganpc mianepte/ imeren tekumik pami"ten (?? )/ ur::> manuge/ man 
ur:.> manuge/ teptopri1. 
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tragam urna cabac;a grande, eh eh 
estava passeando, agora estou chegando 
eu estou chegando 
as cabac;as, eh 19 

Se weptan marca formalmente a chegada dos visitantes, o can
to das cabac;as, por sua vez, inicia outra etapa da solenidade: é a 
partir de ::iring:> que todo o grupo dos visitantes comec;a a ganhar 
as bebidas fermentadas dos anfitrioes. . 

As visitas, no entanto, obedecem a urna regra segundo a qual 
jamais os visitantes poderiam entrar na aldeia dos anfitrioes já 
carregando tudo o que trazem para ser oferecido a eles (princi
palmente alimentos - carne de cac;a sobretudo ). É preciso deixar 
tudo num acampamento próximo a aldeia, para ser trazido para 
os anfitri6es apenas no momento oportuno, isto é, após terem feí
to a saudac;ao (com weptan) e terem recebido bebida (após :>ring:>). 
Depois de tomar as bebidas oferecidas, os visitantes se recolhem 
ªº acampamento para preparar o derradeiro retomo a aldeia dos 
anfitri6es, quando entao devem levar tudo o que tem para ofere
cer. É neste momento que os visitantes cantam :>rembe, palavra 
que denota tanto a música dos visitantes na sua segunda entrada 
na aldeia dos anfitri6es, quanto a própria arte de cantar. Canto 
importante para eles, :>rembe tem urna letra de urna simplicidade 
enganosa, que diz apenas: 

Estou chegando 
estou aqui (cheguei) 
minhas "irmas" 
minhas "máes" 
meus "irmáos" 
minha "sobrinha" 
meus "tios" 
meu ipari 
meus "pais" 

19 A transcri~ao literal da parte fixa de :Jring:> seria assim: wahe iab:>tse, eh 
eh/ wahe iab:>N, eh eh/ wai:> iab:>N, eh eh/ wai:> iab:>N, eli eh/ adukpamur:>, 
ur:>/ waiJ iab:>te, eh eh/ ::mzpiptip teptoprip/ ur:>, ur:>/ teptoprip/ ur:>, ur:>/ 
wahe, eh. 

... 

( 

meu "avo" 
Eu vim ver20 
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Há um caráter quase que absolutamente descritivo da letra de 
JrembE, que enumera as categorías de parentes que muito prova
velmente sao as que um visitante de fato encontra. O canto diz 
que o visitante veio para olhar os parentes (irmas, maes ... ), entre 
os quais alguns seriam ipari - e aquí nao há qualquer referencia 
ao poste cerimonial mas a categoria mesmo que sai da termino
logía de relac;6es. O que a letra expressa é, de fato, coerente com 
certos princípios da organizac;ao social: primeiro, porque quan
do se casam os homens idealmente se mudam para o grupo de 
sua esposa e, tendencialmente, voltarao a seu grupo natal ap,enas 
na condic;ao de visitante; e segundo porque, pelas propriedades 
estruturais das terminologías de relac;ao, ipari é urna espécie de 
"categoria-padrao" entre homens de urna mesma gerac;ao, filhos 
de casamentos feítos a base de troca de irmas, mas separados pelo 
princípio residencial uxorilocal seguido pelos seus país (tudo isso 
será examinado melhor no Capítulo 4). Mas, por outro lado, a 
música bem que pode pretender apenas instalar-se numa ima
gem fictícia (sem base real nas relac;6es efetivas entre visitantes e 
anfitri6es) - o que nos impediría de tomar, ingenuamente, a po- -
sic;ao de visitante (como aquele que canta ::irembE) como equiva
lente a de um consangüíneo que se distanciou. Mesmo porque a 
letra incluí a categoría ipari, que está longe de poder ser confun
dida com urna categoría simples de consangüinidade; o que tam
bém valeria, com algumas ressalvas, para a categoría traduzida 
como "sobrinha" - no original ipelsan. O que se deve enfatizar 
neste momento é que os visitantes que trazem alimentos para 
oferecer aos anfitri6es os tratam através da linguagem do paren
tesco: lac;os de consangüinidade e relac;6es de ipari sao avocados 
pelos que chegam. 

Mas há ainda urna última canc;áo, que os Arara tomam pela 
mais "forte" dentre todas: a música erfue (ou ereue) - a qual di-

20 O original seria: weptan/ wanba/ teliqma/ yemell.mal muniqma/ ipetsin/ 
k:>k:>rzma/ ipari/ papall.mal taumg:>/ euina! (iuna!) . 
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" zem ser urna espécie de contrapartida pela carne que aqueles que 
vem de visita trouxeram do mato. É, agora, urna can<;áo para ser 
cantada pelos anfitriües para aqueles que ca<;aram, em troca da 
carne que eles trazem; e diz mais ou menos assim: 

Eu estou aqui 
e voce vai ficar aqui também 
Voces falaram para a gente ficar 
e voces váo ficar aqui também 
fiquem aqui 
Voce falou que eu era pequeno, 
mas agora sou grande 
entáo fica aí 
voce vai ficar bem aqui 
mandaram os meninos ficar 
para ficarem sabidos 
e os meninos ficam sabidos 
eram pequenos e agora sáo adultos 
voce fica aqui entáo 
estáo dando bebida 
já deram bebida 
todo mundo mandou ficar ... 21 

Da ereue (cujo sentido interno a letra me escapa completamen
te), dizem que quem canta bastante, ou bem (mas nao sei qual o 
critério de julgamento aqui), ganharia mais carne daqueles que 
ca<;aram e vem de visita. A música é a "paga" (como glosamos 

21 Urna transcri~áo mais completa (há muita varia~áo entre os registros 
que tenho) seria algo assim: man ur::>/ man enditka manboge/ tamitk:manba/ 
man enditka manboge/ kuqetarzie man uram/ ur::> metinboqma/ man enditka 
manpa/ man enditka manboge/ kumetamie man eina/ man enditka endend~ 
kumetamie manuge/muraqma panma/ taqµan endft lompamane/ taquan 
lanpam m::>menpa/ muraqma panma/ man editka manboge/ kumetamie 
manoge/ uraqma poqma/ kumetamie man ur::>/ man ur::>/ man enditka 
endend::>/ man enditka manboge/ kumetamie uramma poqma/ uraqma 
panma/ man enditka manpa/ kumetamie man/ urarzma porzma/ iakpitp::>t 
man ur::>/ man ur::>, man end::>/ tibii:lemdub:ip/ uraqma porzma/ man ur::> uge/ 
man enditka manpa/ kumetamie man/ uraqma poqma/ man enditka 
manboge ... 
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que come<;am a falar o portugues na aldeia do Laranjal) pela car
ne que aqueles que náo ca<;aram váo comer. Conversando sobre 
o sentido de ereue, e já absolutamente aborrecido com a minha 
falta de entendimento do que ele explicava, Akito (sem dúvida o 
melhor falante do portugues22) fez urna última tentativa: "Os 
brancas trabalham para pagar as coisas que pegam, náo é? Pois 
é, Arara canta ereue para pagar o bicho que vai comer." 

Há um claro contraste entre :)rÍng:J e ereue: cantada pelos visi
tantes, :Jring:J pede bebida; cantada pelos anfitrioes, ereue "paga" 
a carne. Os temas destes tres cantos (weptan, :xing:J, :JTembe e ereue) 
formam de fato urna única seqüencia: urna visita que precede 
um recebimento de bebida, urna redu<;áo (real ou ficticia) de toda 
rela<;áo ao parentesco, seguida por um oferecimento (e pela 
"paga") da carne. O interessante é que estes sao realmente os pólos 
básicos das grandes reuniües: um grupo é convidado para vir de 
"visita" trazendo carne, e recebe a bebida que os anfitriües pre
pararam. Ora, se as múSicas tem como seu locus fundamental as 
grandes reuniües e se estas sao, de fato, definidas como visitas 
para troca de bebida por carne, há um forte paralelismo entre o 
modelo das práticas previstas nas grandes reuni0es e os registros 
simbólicos da série musical. A série dos cantos, entáo, seria como 
a própria metáfora (sonora) do motivo, do sentido e da dinamica 
das grandes reuniües em que sao cantados. O sistema que dá for
ma as músicas vocais tem, portanto, o valor de código pelo qual 
se estruturam as grandes reunioes; é como urna armadura lógica 
que antecipa a razáo para o desempenho nas festas: trata-se, nas 
grandes reuniües, como na série das músicas vocais, de realizar a 
trocadas bebidas fermentadas, do piktu da macaxeira como ide
al, pela carne de ca<;a que os visitantes trazem (e, para lembrar en 
passant ainda urna última vez, tudo se passaria no interior de re
la<;ües ditas de parentesco). 

22 Akito foi o primeiro Arara a ter contato sistemático com os brancos e 
durante anos viveu junto ao Posto de Vigilancia próximo ao leito da 
Transamazónia onde a concentra~áo de colonos é grande. Akito foi 
também o principal informante de um missionário evangélico, que se 
apresenta como duble de lingüista, que rapidamente o levou a um 
melhor domínio do portugues, ao mesmo tempo que a urna visáo equi
vocada e absurda das rela~é>es de contato. 
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Um último ponto permite encaminhar as conclusóes desta se
c;ao. Para que servem as músicas Arara? Vimos que as músicas 
instrumentais, a despeito de serem dedicadas aos animais e aos 
.espíritos donos-de-bicho, nada tem de propiciatórias da própria 
cac;a: afirmam simplesmente a submissao dos animais a seus :Jt:J. 
Ora, a cac;a é precondic;ao para os cantos weptan, :Jring:i, ::>rembe e 
ereue, que afirmam que o destino do bicho morto é o de ser troca
do pelas bebidas fermentadas. A música instrumental para os Jt::> 
é, portanto, como um pré-requisito da música vocal que se exe
cuta entre e para os humanos. É como se a música instrumental 
indicasse, incorporando a sensibilidade ao entendimento, o modo 
como os homens podem se apropriar do meio natural para atin
gir os fins sociais da troca, que as músicas vocais organizam. 

Deste modo, nao tendo valor propiciatório algum, o sistema 
musical Arara tem, porém, o papel de dar lugar e sentido propria
mente sociais aquilo que se retira do mundo (a bebida dos vege
tais, a carne dos animais). Produto de um espírito selvagem (cujas 
exigencias intelectuais e estéticas se impüem sobre a simples sa
tisfac;ao das necessidades, pois, no nosso caso, nao seria obvia
mente preciso tamariha confusa.o para se nutrir das proteínas das 
carnes dos bichos e dos carboidtatos das bebidas dos tubérculos), 
a sinfonía Arara das sonatas e dos motetos define os modos pelos 
quais a razáo sociológica nativa pode, a priori, se referir e se apro
priar das coisas do mundo: se carne e bebida saem ou sao tirados 
da natureza, é como dádiva que devem se instalar no meio social; 
e é, portanto, como relac;ao de troca que este, o mundo social, 

; 

unicamente pode se constituir. E, por conseguinte, através de urna 
espécie de "deduc;ao transcendental" (is to é, pela demonstrac;ao 
de que os objetos da experiencia existem enquanto pensados por 
categorias a priori), que o sistema musical, a sinfonía selvagem 
dos Arara, faz a razao pensar as carnes e as bebidas fermentadas 
como objetos que existem para serem submetidos, como elemen
tos de troca, a experiencia social23• 

23 Neste sentido "transcendental", o sistema musical dos Arara vai além 
de seus inúmeros mitos que também se referem a animais. Os mitos 
(como já está mais do que demonstrado), operam por "dedu~ao 
empírica" (da experiencia a elabora~ao conceitual). Pelas músicas, os 
vegetais e os animais nao seriam apenas "bons a penser"' mas princi
palmente as condi~oes do pensar. 
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Em sec;oes anteriores deste capítulo já se viu como sao feitas as 
bebidas e o valor que elas tem. Se as grandes reunioes (cuja 
contextura é o horizonte maior neste momento) pretendem ser 
urna operac;ao de troca de bebidas pelas carnes, operac;ao esta 
que vimos ser mediada pelo sistema musical, seria preciso agora 
descrever o modo como se dao as cac;adas, principalmente as ca
c;adas coletivas que precedem as grandes reuniües da estac;ao seca 
pelas quais se obtém a carne a ser trocada, e quais os valores sim
bólicos a elas associados24 • 

Dos Homens, dos Animais e da Ca~a: 
modelos de solidariedade nas formas de preda~io 

Urna grande cac;ada da estac;ao seca difere das pequenas cac;a
das realizadas durante o ano inteiro, por um cac;ador solitário ou 
por urna dupla de parceiros ad hoc, quando a perseguic;ao do sus
tento familiar praticamente esgota seu sentido. A preparac;ao de 
urna grande cac;ada pede o agenciamento das relac;ües de coope
rac;ao que idealmente englobam, para finalidades diversas, todos 
os membros de urna mesma unidade residencial. 

As casas coletivas, a despeito de nao serem entidades nomea
das e com estatuto jurídico claro, funcionam de fato como unida
des sociais independentes. Estruturadas em torno da figura de 
um homem velho, normalmente o sogro da maior parte dos ho
mens adultos, as casas tem autonomia política e económica sufi
ciente para garantir a liberdade de escolha quanto as estratégias 
de iµterac;ao COll\ ~s demais, casas .. As alianc;as matrimoniais que 
fundam sua, condic;ao de existencia sao definidas em func;ao de 
razoes políticas mais amplas do velho sogro, interessado no pres
tígio que o aglutinar um bom número de indivíduos proporciona 
junto a rede intercomunitária que envolve os vários grupos 
residenciais. Repito que antes do contato cada grupo residencial 

24 A armadura simbólica das trocas de carne pQr bebida fermentada é de 
larguíssima difusáo no continente. Constato apenas o fato, mas nao 
pretendo aqui fazer qualquer compara\ao entre os registros particu
lares do esquema em cada caso ou nurna série deles.Aquestao que me 
ocupa apenas é a de saber qual o lugar e o valor do modelo no caso 
Arara. 
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era idealmente urn grupo local espacialmente separado dos de
mais, mas integrado numa grande rede de prestac;oes múltiplas 
(económicas, cerimoniais, matrimoniais etc.). As grandes reunioes 
realizadas na estac;ao seca serviam também ao propósito de reu
nir estes vários grupos dispersos espacialmente. Hoje, a despeito 
da reduc;ao de vários grupos locais em urna única aldeia, cada 
grupo residencial ainda atua basicamente como se estivesse na 
situac;ao tradicional. Liderar urn grande grupo é a garantia de ter 
e pertencer a urna grande equipe de cac;a: os homens de urna 
mesma unidad e residencial se congregam para fazer a cac;a d u
rante quase toda a estac;ao seca, formando um grupo com sua 
própria organizac;ao interna, sua particular resistencia para a 
permanencia na mata, e também seus sítios preferenciais onde 
levantam o acampamento temporário no qual pemoitaráo du
rante os vários días em que ficam na mata. Nao há áreas exclusi
vas de cac;a: as informac;óes e noticias sobre locais em que se viu 
rastros de bichos ou lugares em que se imagina encontrá-los cir
culam sem qualquer restric;ao entre todos os homens, entre todas 
as casas. 

Para os Arara há dois modos básicos de cac;a: há urna cac;a de 
' tocaia ou "espera" e urna outra, de perseguic;ao e "procura". A 

primeira eles chamam taumde, e a segunda uankanbe. Tamdem é o 
nome do abrigo ardiloso de folhas e paus que usam na cac;a de 
tocaia, e de que também se valiam nas guerras inter-tribais do 
passado. A cac;a de espera ou emboscada pede um conhecimento 
melhor da biología do animal, principalmente quanto a seus há
bitos alimentares, enquanto a cac;a de petseguic;áo sup5e um bom 
entendimento da psicología do bicho, seus padróes de comporta
mento, sua reac;ao eventual a visao do cac;ador, seus modos de 
fuga etc. 

Para taumde, os cac;adores localizam as fontes de alimento ou 
água de que o bicho tem por hábito usar. A forte restric;áo de água 
no período da seca, quando a maior parte dos igarapés que ba
nha a regiao se esvanece, facilita a cac;a de espera na estiagem:· 
como sao poucas as fontes perenes de água, é grande a chance de 
que o movimento de animais por ali aumente. Já a espera junto 
as fontes de comida sempre foi mais sujeita a fracasso. Boa parte 
dos animais edíveis para eles tem hábitos alimentares noturnos 
(veados e pacas, por exemplo); por isso, para cac;á-los sempre fora 
necessário nao apenas urna certa dose de paciencia na espera, 

rhijs-t~rttl urna gránde cota i{e destreza ref SOfte1nbs tin'os noti.ir
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Algumas vézes/lptiíil~ipnlmente · ~fi~ntf.Q-Co9múmtt1 visada.ié 
mamífero de hábitos"! ~k-élu~íva.mefft~ tei'r~sli'e~ áf-estrttt~r~ 
cac;a pede a corn:t:Hna(adi\i(js) dolsHtipos:, 1bt!~li~ad0i-& ~kt0 \fa 
presenc;a do bicho/ idet\tiiliti:ado~~-~brlgtiióh, O:ltlgttr1~m tl.ÍUe-Sé resi 
guarda, faz-se urna ~t~ailGf!al'ál-~spéth,t q'iie o fillimal f~, aprexi-t 
me, voluntariamente 1ÓuJ~spant~b' ipnr;á~1')"'i ii · JII' t-.f!9ri. 

A cac;a de tipo uankanl1t;segnéi-lím J1admc5~t.'o<rujáidesml 
c;ao encontra grande concordancia entre os informantes:, IA< éa~a 
de procura e perseguic;aoise ~clivi:déi~m 1vái'ias :-f~ ~\}·:rotift~. O 
ato de cac;ar por procura é·~amádo>Üánl@.q.tt/ c.újara~aótSé1irtá?ia 
de fato na decisao de realizl' }ét!e' no·,éttebnWar ,:a:inopflré~iró qüe 
possa ou deva acompanhar:JéSte· é)o · p~lm~ifót.itftoml!ñto;.l 1ditl1 
uanta11iga. As próximas fases se1 súcede\n-~egroatKént~" it{)4f&' 'é':o 
momento de andar no mato; puto·déslocafflertt~ ~ntre .. ás\ J'lantas 
(itoa - donde o termo para floresta, 11tóilm;rl»fáéi ó:,/mY 'él,um 
locativo), itoak:l é o que precede o encónlr~-é.cHnlérpreta~á~ d(jS 
sinais do bicho, impapatele. Localizado ·o-~/ <iDÍ'*1'téntópedt? 
coragem ou artimanha para a aproxiína~o:·, l'I~ ~ '(11.u~ 'sao 
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atraídos por arremedo - idutkrtprt - (as aves e algumas espé
cies de macacos), outros que se deixam ficar parados, estáticos, 
quando escutam sons familiares (caso da anta, por exemplo), 
outros (como o guariba, a paca, p veado, os porcos) devem ser 
realmente perseguidos após terem sido localizados ( com os por
cos talvez se de o inverso, e sejam eles a perseguir os ca\adores). 
Se a manha das imita\OeS nao funciona, é preciso encarar o bi
cho: iengurukele é o olhar a fera frente a frente, ou perseguí-la 
sem a perder de vista, preparado o momento do tiro, inu:>li". 

Cada urna dessas etapas de uankanbe é objeto de aprendizado 
específico, e mesmo de alguma especializa\áO entre os homens: 
há os que se saem melhor na localiza\áO de indícios da presen\a 
de animais, como os restos de alimento, o pisoteio das camadas 
de folhas que cobrem o solo ou os lugares preferenciais em que se 
despojam ou escondem os excrementos; há aqueles cuja compe
tencia se es.tabelece mais na semiótica das sobras e dos rastros, 
interpretando a origem e a idade dos indícios que encontram; 
outros mais dedicados aos modos prováveis de rea~áo de cada 
bicho; e uns poucos, cuja valentia na aproxima~áo dos grandes 
animais é o tra\o mais admirado. Há também aqueles reconheci
dos pela eficiencia e constancia dos tiros certeiros (seja de flecha 
ou de arma de fogo). É evidente que seria o conhecimento e o 
controle regular e equilibrado dessas várias rotinas o que levaria 
um mínimo de prestigio a um ca~ador. Mute, Pakiriwa e o faleci
do Parata estao entre os melhores ca~adores de que já tive notí
cia; e cada um deles, além da regularidade nas várias opera~óes 
que a ca~a envolve, sao admirados por suas peculiaridades: um 
pelas artes de persegui<;áo e interpreta~ao dos indícios, outro pela 
coragem no achegar-se aos animais soba mira, e outro pela pre
cisao dos tiros. 

Sem embargo, as rotinas técnicas ou mágicas da ca<;a nao se 
encerram quando o animal cai abatido. Pertencem a elas tres ou
tras fases. Morto, o bicho deve ser preparado para o transporte: é 
o que chamam inm::mii1i", o "ensacar" o bicho com folhas para que 
se o retire do contato direto com o chao. A ca<;ada, porém, pode e 
deve prosseguir mesmo depois de um primeiro sucesso. É preciso 
entao deixar o bicho morto e acondicionado, para que a carga 
nao sobrecarregue a próxima procura: inin:>li" é o momento de pór 
a parte o bicho, al~ando-o a um galho de árvore para que nao 
fique ao alcance de outras feras ou predadores. Os ca<;adores sa-
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berao voltar ao lugar: todo o caminho nas matas é marcado pelo 
rompimento de pequenos arbustos, que passam a indicar a dire
<;áo de retorno ao ponto desejado25

• Ao fim de urna jornada, faz-se 
o caminho de volta pela. mesma trilha, recolhendo a cai;a deixa
da: é o momento chamado de ienepi"li", a hora de voltar para ver e 
pegar os animais abatidos. 

Com tudo nas costas, os cai;adores voltam ao acampamento 
( ou a aldeia, se for o caso) onde a última fase da ca<;a tem lugar. 
Se a ca<;ada é coletiva, longa, cuja demora na floresta se estende 
por vários días, todos os cai;adores, ao chegarem ao acampamen
to, agrupará.o o que tiverem abatido para que tudo seja prepara
do conjuntamente: ontuk é este ajuntar de toda a cai;a para que 
seja assada antes que os ca\adores retomem para a aldeia (o que 
pode levar vários dias ). Mas ontuk é apenas momento transitório 
do destino final da cai;a, que é o de ser dividida entre aqueles que 
ficaram na aldeia: a fortuna de cada bicho abatido é ser retalha
do para servir ao consumo de muitos. Se a ca~ada é curta, caso os 
cai;adores retomem imediatamente para a aldeia, sem a media
<;áo dos acampamentos em que gastam dias, a carne do bicho, 
ainda crua, é dividida diretamente ou oferecida inteira para quem 
está no direito de recebe-la. Há aqueles que devem dar a cai;a (ou 
a parte principal ou mais apreciada dela) para o sogro (atual ou 
futuro); outros que dáo para aquele que será sogro de um filho. E 
há também os que dao para o velho líder do grupo residencial; e 
dizem ser este oferecimento a um velho ( dito m::>lcen) o modelo: 
mas talvez porque, pelo regime uxorilocal que os Arara seguem, 
a imagem do velho se confunda com urna figura paradigmática 
de "sogro" (dito iprtimu). 

Contudo, nas grandes ca<;adas da seca os acampamentos im-

25 Contam os mateiros da Funai que os Arara marcam os caminhos de 
forma diferente da de outros indios da regiáo, quebrando ramos de 
arbustos ora na din~~ao contrária aqueta que seguem, ora em sentido 
perpendicular ao rumo, de tal forma que é quase impossível seguir 
suas trilhas sem o auxilio daqueles que as marcaram. Se isto é tradi
cional ou já produto das grandes persegui~óes que sofreram durante 
o longo processo de contato (ver Capítulo 3) é algo que nao tenho a 
menor condi~ao de esclarecer; eles me diziam apenas que "Arara faz 
assim mesmo, <leste jeito está bom ... " 
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p6em o ajuntamento de tudo o que se abate até que chegue o 
momento de voltar para aldeia e fazer a partilha. Os acampa
mentos de cac;a sao coisa muito estranha: os restos de comida (que 
nunca püem ao largo, mas deixam ficar onde sobra ou cai), e a 
proximidade dos excrementos humanos (os cac;adores se aliviam 
a apenas uns cinco ou seis passos de suas próprias redes quando 
se lhes a perta a vontade) vao se transformando ao longo dos dias 
em fonte de um mau-cheiro insuportável para os pouco expe
rientes. Mas, vá lá, o acampamento é temporário e vive (literal
mente) as moscas a maior parte do tempo. Ninguém nem mesmo 
se dispüe a permanecer ali durante o dia, pelo menos para man
ter acesso o fogo que deveria ir assando toda a cac;a reunida. As 
técnicas culinárias sao várias e virtualmente eficientes: há o co
zido (t~rind:m26), o assado diretamente sobre o fogo (teburut ou 
udupiburu), o assado envolto em folhas (ti°n::Jtentoba) e o moqueado 
(tan:ipte). O sistema culinário tem um esquema básico que opüe, 
dentre os alimentos já preparados, os que estao kuruket dos que 
estao kuruke'pra - com ou sem usubstancias" /_kuru/ . Apenas os 
cozidos, cujo preparo se acentuou com a abundancia das panelas 
advindas das relac;ües de contato, sao kuruket. Eles dizem prefe
rir os assados (que sao kuruke'pra), pois os cozidos envolvemos 
riscos de terem ainda, entre as substancias que permanecem, si
nais de sangue (imankuru) - o que os aproximaría do cru (iten). 

Os acampamentos de cac;a supüem o moquém - técnica que 
seria mais adequada para o longo período que a carne deveria re
~istir antes do consumo. Porém, os critérios empíricos da boa téc
l)jca de moqueac;ao - a continua presenc;a do fogo sob a carne, 
que serviria para privá-la de toda água que faz a gordura entrar 
IJlais fácil e rapidamente em estado de putrefac;ao - cedem lugar 
a vontade incontornável que tem de estar nas trilhas para matar 
bicho. Em poucos días, por absoluta falta de quem cuide do fogo e 
olhe por ela, também a carne já estará ligeiramente malcheirosa e 
com um sabor levemente desagradável para os nao iniciados. Nao 
é~q_ti~'~f?i:eciem de fato o podre; mas a ele se submetem sem qual
q~i p~(jlblema (nem mesmo os digestivos), urna vez que o pecu-
1 " ' ' > 1 

4. J .,,,,, ... ,_ . ,, ... 

>r,r-!r~!fJh:• )Jr. 
~2·~1 S~Wit,an~¡yo de :Jri11t::mbi't, verbo para "cozinhar" que, por sua vez, 

deriva de :Jri11=> ("panela"). 
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liar mau cheiro que a carne exala deve ser como urna espécie de 
sinal odoroso de que ali estavam apenas cac;adores afeic;oados a 
admirada arte de matar - razao alegada para que ninguém se 
preste ao desditoso papel menor de mestre-cuca. 

Ansiosos de mato e de matanc;a, os cac;adores deixam anima
damente o acampamento logo ao nascer do sol. Mas nao saem 
todos numa mesma direc;ao: em qualquer grupo de cac;a, os ho
mens se dividem em parcerias formais, cuja formac;ao obedece 
ao critério mínimo da pertenc;a a um mesmo grupo residencial 
(base social de todo o grupo de cac;adores)27

• Contudo, no interior 
de um mesmo grupo residencial {e, portanto, numa mesa equipe 
de cac;adores) as relac;óes entre os homens nao sao homogeneas: 
há país e filhos, tíos e sobrinhos, avos e netos, irmaos, cunhados, 
genros e sogros. A formac;ao das parcerias formais de cac;a obede
ce a alguns critérios de exclusao: pais e filhos ou dois irmaos nao 
devem andar juntos, avos e netos tampouco. As relac;ües que so
bram para assentar as parcerias sao, por isso, as relac;ües de afini
dade real (genro e sogro, cunhados) ou aquela que existe entre tio 
materno e sobrinho ( lembrando outra vez que os Arara sao basi
camente uxorilocais). 

27 Nas várias expedic;6es de cac;a em que tomei parte, alternando o gru
po a que acompanhava, tive apenas tres parceiros. Mute foi o primei
ro - e foi quem me ensinou boa parte do que da cac;a sei saber, sem 
saber fazer. Em outro dos grupos com que andei, Pakiriwa sempre se 
dispós a acompanhar-me (mesmo sabendo da pouca resistencia as lon
gas caminhadas) - e aprendi a admirá-lo pelo bom-humor e a cora
gem. O parceiro mais constante foi o entao pequeno Tatsi que, com 
pouco mais de urna dezena de anos de idade, quando ainda tinha 
tudo a aprender com os mais experientes, ficou compulsoriamente li
gado a mim nas cac;adas. Com Tatsi aprendí, na marra, que caberia 
sempre ao mais velho encontrar o caminho de volta para o acampa
mento - o que jamais conseguí fazer sen1 o seu auxilio. Ta tsi foi libera
do de mim, ganhando outro parceiro, quando eu acabei suspenso das 
ca\adas. Docemente levaram-me a entender que eu atrapalhava mui
to nas andanc;as atrás dos bichos (disseram que eu "perguntava de
mais", "fumava demais", "cansava demais", "caía demais"), e questio
naram se nao seria melhor eu ficar na aldeia - depois eles "me conta
riam tudo". Acedi, e reconhec;o que bastante aliviado: tinha agora urna 
bela desculpa para evitar o despreparo e fugir do desconforto da vida 
silvestre. 
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Entre estes "parceiros de cac;a" (ditos ibirinda, literalmente 
"outro") vigora urna rela<;áo de extrema cooperac;ao e solidarie
dade. Quem mata a cac;a, por exemplo, deve dá-la ao parceiro 
para que carregue; ao chegar ao destino, quem matou escolhe o 
modo como a carne deverá ser preparada pelo parceiro que a 
carregou. Como nestas duplas raramente apenas um tem sucesso 
na ca<;a, ambos fazem de forma cruzada aquilo que poderiam 
fazer por conta própria, matar, carregar, preparar. Mas um im
perativo maior parece se contrapor a aparentemente singela pos
sibilidade de que algo plenamente realizável individualmente seja 
de fato realizado de forma independente: um imperativo de 
complementaridade, urna ética da solidariedade e da coopera
c;ao, junta de modo inabalável aqueles que se envolvem na cac;a. 
Como se verá adiante, esta náo é a única parceria formal, nem a 
instancia exclusiva onde urna ética de solidariedade e de coope
rac;áo envolve os modos de interac;ao. 

Mas, quais os motivos para que certas relac;óes entre os cac;a
dores estejam excluídas do critério de fundamentac;áo das parce
rias formais? Alijadas das formalidades das parcerias, as rela
c;óes de consangüinidade estáo aquém do imperativo ético: a so
lidariedade compulsória que vem a reboque da consangüinidade 
tomaria inútil, em termos sociais, a parceria de cac;a. É porque se 
inscrevem sobre as relac;óes de afinidad e real (e sobre o vínculo 
MB-ZS) que as parcerias ibirinda, nascidas das cac;adas, se distin
guem do puro parentesco e excedem a consangüinidade. 

Se a carne obtida por urna dupla de cac;adores se destinar ao 
consumo imediato (o que é muito raro nos acampamentos ), após 
prepará-la ao modo indicado por quem matou, o parceiro "de
volve" a carne a seu "dono" (posic;áo aparentemente sem reco
nhecimento verbal); este, entáo, ainda sem tocar a carne do bicho 
que matou e que seu parceiro ( ou a esposa dele, se estiverem na 
aldeia) carregou, limpou e preparou, pede a um outro homem 
que a divida, em pedac;os que cheguem a todos quantos se apre
sentaram para a refeic;áo. Dividida a carne, outra vez é chamado 
aquele que matou o bicho; e outra vez ele pede a ainda outro al
guém (a princípio o mais velho dos presentes) para que comece a 
se servir, após o que oferece toda a carne de volta ao "dono", que 
somente agora se serve e libera a mesa aos demais. Urna única 
pec;a cac;ada por urna dupla de parceiros é capaz de produzir urna 
longa rede de prestac;óes e contraprestac;oes de servic;os e gentile-
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zas associadas a morte do bicho e a sua reduc;ao a objeto da 
devorac;áo humana. As relac;óes em tomo de um bicho morto 
potencializam e amplificam os vínculos de base entre homens. 
Mas, nos acampamentos, a maior parte da carne, quase toda ela 
na verdade, é guardada para ser servida na aldeia - onde os que 
nao foram a cac;a aguardam com a bebida. 

Todavia, se a cac;a em seus múltiplos aspectos (rotinas, trans
porte, preparo, divisáo e consumo) depende das formas de solida
riedade, de cooperac;ao e de gentilezas, se os requisitos técnicos e 
as finalidade da ac;ao cinegética se subordinam aos quesitos so
ciais das relac;óes que para tal fim se estabelecem, o que dizer das 
precondic;óes simbólicas da cac;a? Mais acima foi dito que era(m) 
o(s) xamá(s) quem pre.parava(m) as condic;óes transcendentais de 
possibilidade da cac;a. E disto que é preciso tratar agora. 

As Condi~oes (lm)Puras da Ca~a: o xamanismo 
e a gestio dos animais 

Vimos que as condic;óes empíricas da cac;a, sobretudo as exu
berantes cac;adas coletivas que abatem urna enorme profusáo de 
bichos para garantir a abundancia de carne, associam-se a esta
c;ao seca (pela dimininuic;ao das fontes perenes de água e alimen
to e a conseqüente concentrac;ao dos animais, e pela maior facili
dade de localizac;ao dos rastros e sinais num solo nao encharcado) 
e as técnicas de identificac;áo, procura e atrac;áo (por arremedo) 
ou perseguic;áo dos animais. Vunos também que estas condic;oes 
empíricas se transformavam em ·realidade efetiva da cac;a ape
nas por meio de sua sujeic;áo as condic;óes sociais impostas a elas: 
a formac;áo de parcerias, a cooperac;áo e as prestac;oes e con
traprestac;óes de servic;os e gentilezas em redor do bicho morto. 
Mostrou-se também que toda atividade cinegética, seja nas suas 
condic;oes empíricas, seja nas condic;óes sociais, está subordinada 
a um esquema lógico e simbólico que define a carne obtida nas 
cac;adas como um elemento de troca pela bebida dos vegetais. 
Mas isto ainda nao encerra o assunto: a predac;áo humana é vista 
como coisa bem mais complexa do que a somatória de seus tra
c;os técnico-empíricos, de suas condic;óes sociais de realizac;ao, e 
do esquema lógico que lhe dá o significado cultural. O ato da 
predac;ao tem, em si mesmo, dispositivos intrínsecos que nao se 
dissolvem nas técnicas de cac;a ou nos imperativos sociais de co-
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operaq~o, gentileia e par!ilha. A:sulí>0rtiinacrao da,qa~a aCYesque-.. 
ma geral f das trocas. por hebida;;emb1úe uína .raduQib simbólica 
do animal. a figura,.tie· Yalor que a 'Carne-: IfeÍn '"nO interior •das fOifi 
mas de tr:ocas entre osho~,-,orrde o valor.de face .da carnerdó 
biQ1~morto se equipara ao valorde•troca.l::las bebidas Hoswe·~ 
tais. E como se a preda~aa -añimai, traroHerirrdo·o valor'd<Ybicho 
vivo para a came, ·o ·reduzissé ·a .um simplesrsigno de equivalen
cia.a -bebida fermentada. 1~r.) !r,r, - J ... ,[' 1, · .. of ;., ' e • 'n' . ,t"or¡ . . 
, A-ssi.n'\J a· passagem .de bichOJ da·~oresta .a~aldeia, 1Suébtrahslor
ma~aode1¿µ1imaliem .oamé;(como-élegwrito<de1troba) ~ciu1¡i>ar-a 
usar urna chaiV~. já bt?-m rdesgastaa~~j¿y)pa~sa.gem·'üokanimal:1dá 
na~reza J~ cultura (sob.'a .forJi\á fde-came')·~1ap<5nta( para · uma 
espécie de1 extra~ao~ed:Fánsfereactial 'do 1va4>r1 do1 bichó nt>' mund~ 
natural para o mundo social. ·Atravé'S'.desta Jransferenbia, i~<ilY-; 
dependencia mútua entre eles (entre o animal e o homem, ou en
tre a natureza e a énltura). s-e tr~nifcmna»numa ~ela~ao a~ tmpl.P. 
cac;ao recíproca entre carne e bebida. Numa formulac;áh· teóri<:a 
provisória: a predac;ao animal transforma a autonomía do bicho 
no-mundo natural {em re-Iác;ao~aos humanos) em heteronomia' da 
carne, cujas determinac;f>es ~sócio--lóg~cas a vinculam· e a eqoipa
ram a bebida dos vegetais para-;efeito 'do sistema· de tr<><:as qae 
funda o mundo social. A pred~ao dos homens sobre os animais· 
é, portanto, uma·ac;ao que, através délS determinac;Oés a priori da 
carne; transfere, adrescenta· e produz novos significados' a 'partir 
do .animal cac;ado . . Ac;ao predicativa, ·a ,.predac;ao· irttroduz. no 
mundo ,social valores transferidos de üm ·plano que lhe é exterior.1 

Esta-transferencia:, contudo,1 -nao-se· faz sém ctlsto. 1 
• •1 · • 

Como se sabe, os animais guardam tela~oes com·seres que-lhés 
controlam: os ::Jt:>. Mais· acima afirmamos que as músicas· instru
mentais, que. tem como tema os bichos e que sao tocadas· "para 
avisar os Jt:> que os Arara estao ca~ando'1., náo .possuem valor 
propiciatório algum, mas que .teriam servettia como o pressupos
to lógico das músicas vocais, atinentes as bebidas fermentadas: é o 
sistema musical das sonatas·e dos cantos Arara que estabelece os 
termos da troca das-carnes dos animais abatidos pelas bebidas fer
mentadas dos vegetais. Mas, se as músicas para os ::>t::i nao se pres
tam a mediar a transformac;ªo do bicho em carne (limitando-se a 
afirmar o destino .social que ela terá~, isto seria suficiente para á 
afirmar a ~elevancia metafísica _da morte dos animais e a poucá . 
i.m.portancia ontológica . dos espícitos .donos-de-bicho? l ' ' .; r 
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Além das carnes que nao podem comer em momentos especí
ficos do ciclo de vida, os Arara tem urna dieta com pouquíssimas 
restric;óes. Há apenas dois estados da pessoa aos quais se aplicam 
tabus alimentares. O primeiro, u::i'pra, é um mal-estar associado 
ao sangue menstrual feminino, e que costuma se revelar em in
sucessos constantes nas cac;adas: emanac;óes do sangue mens
trual (imandem) de urna mulher descuidada, que durante seus ci
clos faz alimentos ou toca objetos depois manipulados pelos ho
mens, penetram pelas unhas dos homens, sobem pelos dedos e 
pelos brac;os, chegando as articulac;óes do ombro. Para evitá-lo, 
afora as restric;óes impostas aos rnovimentos das mullieres mens
truadas, os homens usam urna brac;adeira (mbia) em torno do bí
ceps do brac;o esquerdo (o que segura o arco). 

Nem sempre mbia evita a penetrac;ao das efluencias nocivas do 
sangue feminino no corpo do homem. A cada colec;áo de insucessos 
ou desacertos na cac;a (cuja importancia dependerá de urna avalia
c;ao subjetiva de cada um, que leva em conta seu próprio handicap 
nas tarefas), suspeita-se de um estado de u::i'pra. Os cac;adores po
dem querer se submeter a certos ritos que afastem a má sorte e 
restabelec;am a fortuna da boa ca~a. O estado de u::/ pra nao se re
vela nos erros ou acidentes envolvendo um homem, ainda que se 
manifeste empíricamente: os animais sentem as emanac;óes estra
nhas de um homem contaminado pelo sangue menstrual e fogem 
do cac;ador ou se comportam de modo estranho e imprevisto, difi
cultando ou evitando o tiro; podem também sentir as emanac;óes 
que vem com as flechas ( ou com as balas ou cartuchos) manipula
das por alguém que contamina ou está contaminado. Mas, nem 
todo animal percebe sempre um estado de u:;pra: há momentos que 
sao as pacas, outros que sao as antas, etc., que pressentem os con
tágios. É por isso que para cada espécie de animal que vem evitan
do um ca~ador há um "remédio" específico. 

Há quatro classes de "remédios" para problemas coma cac;a 
causado pelo estado de u::i'pra. Um bem geral, quase urna pana
céia, chamado tepoiget. Sua aplicac;áo (ipogetpi1) é simples: peda
~os do couro do animal sáo esfregados na pele dos brac;os e do 
rosto do cac;ador. O principio ·de ac;ao de ipogetpi1 é o da trans
mis~ao dos odores {inun)-dos animais para o cac;ador desgrac;ado 
(por isso o couro do bicho nao pode ser muito envelhecido ). Serve 
para caititu, éµlta, zogue-zogue e guariba (para este se usa o cou
ro do rabo - que é o que ata o bicho no alto das árvores quando 

' 
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é abatido). Mutum, cu tia e macaco-prego tem remédios específi
cos a base de plantas que, por serem concebidas como tendo rela
<;ao com os respectivos animais (que eu lamento nao saber quais 
sejam), sao raspadas e esfregadas no paciente: imipoiget para o 
primeiro, ipiluptaipn e iperokuru para os outros. Todos os remé
dios operam através dos adores que deixariam no corpo do ca<;a
dor sem sucesso, anulando as emana<;óes do sangue menstrual. É 
como se, através dos cheiros, eles reaproximassem ca<;ador e cac;a, 
afastados pelos efeitos da menstruac;ao feminina. 

É preciso registrar que nao há qualquer remédio previsto para 
problemas que se apresentem na ca<;a do veado (kariami): o único 
procedimento para a supera<;ao de eventuais malogros na cac;a 
ao veado seria tocar tididi" - a flauta feíta com os cranios dos 
inimigos mortos (eu volto a este ponto abaixo). 

Ao lado das terapias aromáticas, u:/pra se trata também com 
dietas alimentares; no que se parece com um outro estado altera
do da pessoa, com urna outra situa<;áo a que se aplicam tabus 
alimentares: quando estáo ami"li~ por terem filhos recém nascidos 
ou urna esposa em estado avan<;ado de gravidez. Ami1i também 
restringe a cac;a, mas por estratégia preventiva espontanea por 
parte do novo pai e nao por fatalidade ordinária. Tanto u:lpra 
quanto ami1i" estao incluídos num quadro patológico mais geral, 
denominado marzupe, em que etiologías diversas levam a pessoa 
a desequilíbrios volúveis, a urna eventual fraqueza difusa ou a 
urna abulia inexplicável (akarak puinan): sao tipos de mal-estar 
em que nao há lesao ou dor e, logo, nao seriam propriamente en
fermidades (dor ou doen<;a é abudup). Para estes estados de fra
queza difusa, há um banho de cipó (marzuepti) e as restric;óes ali
mentares. Para u:lpra, anta (w::;t::;m::;), veado (kariami), paca 
(temeure), caititu (p::;u), guariba (arun), quatá (aumgaum), jabuti 
(i::iru), pirarara (atoum), surubim (ioremi), tatu (::>bimi) sao abso
lutamente interditos; macaco-prego (tawe), jacu (uak::;raum), 
mutum (p::>Wi), jacuí ou "jacuzinho" (tapaia) e vários tipos de pei
xes sao permitidos em pequenas quantidades. Para ami1i~ interdi
ta-se principalmente os macacos, a cotia e o veado, mas prescre
ve-se quantidades moderadas de jabutis, jacus e mutuns. A dife
ren<;a entre a panema e a couvade é que quem se resguarda pelo 
nascer de um filho, ao lado das restric;óes de quantidade e opc;óes 
de alimento, deve comer sozinho, sem contato ou grande proxi
midade física a outras pessoas. 
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Mas, no geral, os Arara de quase nada se privam: comem sa
pos, urubus, poraques e quase tudo o que se arrasta, anda, voa ou 
nada. Virtualmente onívoros, a polifagia Arara exclui, porém, os 
seres que, em sendo bichos na aparencia, excedem urna substan
cia animal. A pregui<;a, o tamanduá, a irara, a lontra e as corujas 
tendem a escapar da avidez oral dos Arara por urna razáo sim
ples: sao seres sem :Jt::>. Ter um espírito dono-de-bicho como 
patrono é, portanto, urna condic;ao (paradoxal, é verdade) para 
que um animal se torne edível. Ora, é evidente nesse caso que a 
redu<;ao do bicho a carne só se faz pela existencia dos ::;ty, sao eles 
entao, os espíritos-patronos dos animais, a condi<;ao para que os 
bichos sejam ca<;ados e transformados em carne pura, signo da 
equivalencia as bebidas. 

Os Arara param as grandes ca<;adas coletivas da esta<;ao seca 
quando voltam a cair as chuvas, lá pelo meio de agosto ou setem
bro, em sinal do fim da estiagem. E tempo de retomar o trabalho 
agrícola: a abertura da mata, a q~eima do roc;ado e o plantío. Di
zem que ca<;ar é ruim quando principiam as chuvas porque, além 
do solo alagado e das trilhas empantanadas, "tem muita on<;a no 
mato, com raiva" - como me disse Mute, machado na mao, indo 
comec;ar urna nova roc;a. As "onc;as" (que para eles sao quase to
dos os felinos amazónicos) sao de fato animais que os Arara te
mem. E, muito provavelmente, é mesmo por observa<;ao empírica 
que afirmam haver "muita on<;a com raiva" neste período do ano. 
A estac;ao real é a primavera (pois estamos ao sul do equador)
período de acasalamento dos animais que, sincronizados pela 
regularidade do ciclo das águas na Amazonia, devem gerar seus 
filhotes ainda antes que a próxima estac;ao seca volte e a oferta 
de alimento decline pelo ressacar das plantas que alimentam os 
animais pequenos, que alimentamos grandes, que alimentara os 
outros. Ao contrário de outras familias de mamüeros, a dinfunica 
de acasalamento do felinos é, além de ruidosa, sujeita a muita 
discórdia entre os pretendentes que cercam em bandos as femeas 
desfrutáveis: contamos índios inclusive (e os regionais ratificam) 
nao ser raro que urn felino de menor tamanho e porte, como um 
gato-maracajá por exemplo, se candidate a fazer a corte a urna 
onc;a bem mais avantajada; ou que urna on<;a-macho persiga em 
assédio desmedido urna jaguatirica. O ajuntamento dos gatos é 
de urna confusao tamanha e tao ruidosa que certamente assusta. 

Mas nao sao apenas os felinos que se acercam para acasalar 
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quando as chuvas voltam. Sabe-se que há urna enorme sincronia 
nos ciclos de reproduc;ao animal (mamíferos e aves sobretudo) 
nas florestas tropicais. Quanto aos vários primatas, por exemplo, 
é evidente que antes do final do período chuvoso na Amazonia 
(por vol ta de marc;o) em quase todos os bandos de quase todas as 
espécies as femeas mostram-se com seus filhotes as costas. Já a 
partir de novembro comec;a a haver novos pássaros, das espécies 
de menor tamanho, nos ninhos e na tocas; em janeiro os pássaros 
de maior porte (mutum, jacu, jacamim) já estarao também com 
seus filhotes. 

As pequenas cac;adas que ainda fazem após o início das chuvas 
costumam trazer para a aldeia (pois nao há mais os demorados 
acampamentos) femeas já grávidas, para o deleite da família do 
matador que tem direitos implícitos a reter a iguaria culinária que 
sao os embri6es e os fetos. Nao obstante, as cac;adas váo diminuindo 
e cedendo lugar ao trabalho agrícola: durante todo o período das 
chuvas ainda haverá cac;a, certamente, mas será urna cac;a miúda, 
um matar animais a retalho, urna predac;ao no varejo. 

Com a chegada das chuvas, as grandes cac;adas coletivas en
tram em latencia: sem a enorme matanc;a de animais, sem a car
ne que ela produz, diminuem também a bebida, as festas, as reu
nioes. O trabalho agrícola parece urna prática quase a- ou anti
social: nao fosse o fato de que a abertura de urna nova roc;a pede 
a colaborac;áo de muitos e a natureza coletiva (ao nível do grupo 
residencial) de boa parte das plantac;ües, o fim das grandes cac;a
das apontaria também para urna contenc;áo das formas maiores 
da sociabilidade. Tudo se passa como se a fartura de carne e a 
abundancia de bebida fossem as condic;ües exclusivas da opulen
cia da vida social; sem elas, é como se um entreato forc;asse os 
atores ao recolhimento. Mas apenas até a próxima estac;ao seca, 
quando as cac;adas coletivas e urna nova matanc;a intermitente 
dos bichos voltarem a dar o tom da vida. Antes que elas aconte
c;am novamente, será preciso prepará-las. 

Enquanto os homens comuns ocupam-se comas roc;as, um 
xamá de prestígio parte sozinho para o interior da floresta28

• Vai 

28 Hoje em dia, pelo que sei, apenas Wapur1, que é o xama mais reconhe
cido e atuante da aldeia do Laranjal, tem se dedicado a manter este 
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executar um rito oral, cujo grau de eficácia dizem depender da 
época em que deve ser feíto e do poder de coen;ao das palavras 
proferidas: o sucesso do rito oral do xamá dependerá entao de 
seu conhecimento e sensibilidade para definir o momento exato 
de faze-lo e de seu prestigio junto as potencias metafísicas para 
as quais o rito é dirigido. Caminhando a passos fortes pela mata, 
sacudindo a folhagem e surrando os troncos das árvores, o xamá 
repete infinitas vezes: 

tamft' pra ur:-; 
iamrt'pra tariie 
ibirinda pin! 

eu nao tenho mais criac;ao 
eu nao tenho mesmo nenhuma criac;ao 
me de outra!29 

O xamá fala a um ::>t::>, nominado previamente (tawe ::>t::> - para 
o dos macacos-prego; arun ::>t::> - para o dos guaribas, etc.), e a ele 
pede "criac;ao" (iamrt). Wapuri valeu-se de urna imagem forte para 
explicar-me qual a situac;ao real de um ::>t::>. em relac;ao aos ani
mais que controla: para o xamá, ele os guarda numa grande cai
xa, como um armário dos brancos, e os vai liberando pouco a pou
co, abrindo as tampas por sua própria conta. O que o xamá pede 
é iamrt, é "criac;áo": pede entáo que um :Jt::> liberte os filhotes da 
espécie que controla para que possam ser criados pelos homens. 
Os animais sao todos liberados: adultos machos, femeas, filhotes, 
para que se consiga aprisionar as crias. 

Os Arara tem casas especiais para as criac;ües, normalmente ao 
lado ou atrás das suas próprias: filhotes de macacos (de muitas 
espécies), de cutias, de pacas convivem sobo mesmo teto (as casas 

rito. Talvez porque estejam vivendo quase todos numa mesma aldeia, 
o fato de Wapur1 realizar o rito acaba desobrigando da tarefa os xamas 
de outros grupos residenciais. 

29 Trata-se de urna tradu~áo nao literal da fórmula usada pelo xamá. A 
palavra pi'n, que pode inclusive aparecer justaposta a outras em al
guns vocábulos compostos, é urna categoria complexa, que será trata
da na última parte do livro. 

I 
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de criac;ao nao tem paredes) com aves, jabutis e outros bichos raros 
ou estranhos, como airara ou "papa-mel", por exemplo. O esta
tuto destes animais que vivem nas casas de ianfrt difere substan
cialmente: há aqueles que as mullieres enfeitam e alimentara ao 
seio (os macacos-prego e as cutias, por exemplo); há outros que, 
por sua beleza ou estranheza, servem de fato como decorac;ao ou 
curiosidade (como as aves e as iraras, por exemplo); e alguns que 
podem mesmo servir de alimento (os jabutis, principalmente). A 
diferenc;a de tratamento entre os animais de criac;ao reflete as
pectos míticos do passado da humanidade: macacos-prego e cutia 
foram gente no início dos tempos, transformados em bicho por te
rem quebrado as regras da boa convivencia em sociedade. 

Quando ainda eram gente, a cutia chamou o macaco-prego 
para ir buscar alimento, pois já estavam com fome há vários días. 
Macaco aceitou o convite e foram atrás de urna castanheira, que 
na época ainda era baixa e tinha o topo acessível a um pequeno 
pulo. Mas a cutia disse que nao podía subir porque (apesar de 
andar sobre as patas traseiras) nao sabia pular. Macaco subiu e 
comec;ou a jogar para a cutia os frutos esféricos da árvore onde 
esta.o as castanhas. Maliciosa, a cutia tao logo recebia os frutos 
jogados pelo macaco tratava de enterrar aqueles que tinham bas
tante castanhas, deixando a vista apenas os que as possuíam em 
pequena ou nenhuma quantidade; voltaria mais tarde para co
mer sozinha o que estava enterrando. E macaco jogava mais fru
tos, e cutia pedía mais, e os enterrava. Macaco comec;ou a des
confiar e a reclamar, mas cutia insistía que nada havia de errado 
e pedía ao macaco que continuasse jogando os frutos. Vendo que 
seu traballio nao rendía, macaco perdeu a paciencia e comec;ou a 
gritar, desentendendo-se com a cutia. Quis descer para brigar. 
Neste momento, porém, ouviram um grande barullio,, como se 
um enorme porrete surrasse violentamente o tronco da árvore: a 
castanheira cresceu e ficou bem alta, levando consigo o macaco 
que, já transformado em animal, passou a viver perambulando 
pelos galhos das árvores. A cutia que a tudo assistia assustada, 
deitada no chao, passou a andar de quatro e, sob a forma animal, 
quedou condenada a enterrar a maior parte do alimento que en
contra e a esquecer onde foi que enterrou. Cutia e macaco-prego 
jamais voltaram a conviver, a nao ser nas c~sas de criac;ao Arara. 

O estatuto diferencial dos animais que habitam as casas de 
iamil levamos Arara a trafá-los também de forma diferenciada. 
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Se macacos-prego e cutias sao alimentados ao seio, apenas os pri
meiros recebem colares, pulseiras e adestramento para se torna
rem dóceis aos homens30• Porque, se no passado ambos foram gen
te (e por isso ainda tragam trac;os de urna humanidade virtual), a 
cutia foi marota e traic;oeira, perdendo a confianc;a dos homens. 
Mas nem cutia nem macaco-prego, quando em criac;ao, podem 
ser consumidos. 

Nem todos os bichos criados sao definidos como produto da 
intervenc;ao do xama junto aos :::>t:J. As aves e os jabutis, bem como 
os animais raros ou estranhos, nada tema ver comos ritos orais 
do xama. Sao sobretudo os macacos e as cutias (e talvez também 
as pacas, mas nao estou certo) aqueles cuja criac;ao é associada a 
fórmula mágica para que os :::>t:J liberem os filliotes. E estes sao os 
que, estando em ianii°t, os humanos nao podem comer de forma 
alguma. Sao animais que, vivendo como criac;ao, foram (ou po
deriam ter sido) alimentados ao seio pelas mullieres. Nao se con
cebe que jabutis, aves ou iraras possam ser alimentados nos seios 
humanos. E vale notar que, ao contrário dos jabutis e das aves, a 
irara é um mamífero cuja morfología é evidente (Eira Barbara, da 
família mustelidae, da ordem carnívora). Nao é, pois, a criac;ao, 
mas a amamentac;ao, o ato que instaura conceitualmente o impe-

30 Logo após arrancarem os dentes caninos dos filhotes de macaco-pre
go, come~a urna fase de amansamento. Sao amarrados com urna cor
da curta nas vigas da casa de iami't para que seus movimentos sejam 
muito limitados. Durante alguns dias, provocam o bicho até o limite 
de sua rea~áo nervosa e lhe dao apenas um pouquinho de comida. 
Cáda vez que nota a presen~a do amansador, o bicho se enerva, fica 
com "raiva" (kurinbe). Agora nao recebe comida, até que ikurin acabe. 
O amansador vai aumentando o tamanho da corda para que o raio de 
seus movimentos se amplie, e volta a dar comida, desta vez de forma 
carinhosa: aproxima o bichinho do rosto e lhe fala mansamente, com 
a boca já tocando a cara do filhote. O bicho se amansa e será liberado 
para sair da casa de cria~ao: ele viverá nos ombros das meninas e das 
mulheres, de quem aceitará o seio, até que morra e seja enterrado. 
Como passar do tempo, nenhuma corda mais o manterá agrilhoado e 
terá a liberdade em torno de quem lhe cuida. Os animais de cria~ao 
nao costumam ter nornes. Tirando a corda que amarra o bicho, o pro
cesso de amansamento de iami't é muito semelhante aoque fazem com 
as crian~as impacientes e irritadi~as, que ficam quase sem comida e 
sem carinho até que se acalmem e se submetam. 
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" dimento ao consumo. Se a exclusao do cardápio se transborda 
para outros animais das casas de criac;ao é por pura extensao e 
nao por substancia. A relac;ao entre iamrt, amamentac;ao e proibi
c;ao alimentar é muito clara: pedir para criar (ou estar criando) 
supüe a possibilidade de levar o bicho ao seio, que é o único crité
rio de exclusao da oportunidade de matá-lo e de come-lo. Leite 
de peito é m::>I¡ukuru - elemento vital que compoe, forma e sus
tenta os processos organicos que f azem as substancias da pessoa 
e que os pequenos filhotes tomados dos :>to para criac;ao (e 
amamentac;ao) passam a compartir com os humanos. 

Mas é preciso cuidado com a equac;ao entre ianú"t, a exclusa o 
do bicho do rol dos comíveis e os regimes simbólicos da cac;a. 
Um exame mais detalhado das propriedades associadas a cria
c;ao animal permitirá desvelar seu verdadeiro caráter entre os 
Arara. Animais domésticos sao realmente urna grande institui
c;ao ameríndia. Já se propós que ela seria urna espécie de restau
rac;ao conceitual de urna relac;ao de reciprocidade equilibrada 
entre os seres humanos e os "senhores dos animais" (Erickson 
1987). A predac;ao implicaria num desequilíbrio nas relac;oes com 
os bichos, superado apenas pelo estatuto simbólico do animal 
doméstico como um "complementar semantico" do animal ca
c;ado. Para Erickson, é como se a predac;ao fosse, por natureza, 
pouco conforme a reciprocidade e cobrasse, por isso, algum me
canismo que, suplementando a cac;a, reintroduzisse a harmo
nía e as proporc;oes adequadas nas relac;oes com os "senhores 
dos animais". 

Ora, o fato de que eles concebam a criac;ao de animais segundo 
urna interdic;ao alimentar, fazendo do animal doméstico nao co
mestível um oposto simétrico do animal selvagem comestível, le
varía os Arara a corroborarem a tese de Erickson? Definitivamen
te, nao creio. Nao há nada que, externamente, leve a predac;ao a 
um equilíbrio. 

Tal como quem cria de fato os animais em iamrt, quem pede 
aos 'Jt'J filhotes para criar tampouco pode matar o bicho: mas quem 
cria nao mata aquele indivíduo da espécie animal que é criado, 
enquanto quem pede os filhotes ao dono-do-bicho nao pode ma
tar nenhum indivíduo da espécie sob a guarda do :>t:>. Lembre
mos inicialmente que, entre os Arara, todo homem adulto é ini
ciado no xamanismo e, por conseguinte, está habilitado a inter
ceder junto aos :>t::> para obter filhotes para sua criac;ao. Macacos 
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e cutias criados sao, por definic;ao, decorrentes da fórmula de ianú"t 
executada, virtualmente, por qualquer homem adulto. 

Mas os 'Jt'J sao realmente poderosos e vingativos: em caso de 
excesso, voltam-se contra os humanos e vingam urna eventual . 
mortandade desmedida da espécie que controla. E as casas de 
criac;ao, mesmo se repletas de animais daquela espécie, sao inca
pazes de aplacar a ira da potencia que lhes controla. No final de 
setembro de 1992, houve a morte da pequena Tsiden, atribuída 
por Wapur1 a tawe ::>t::>, e os filhotes de macaco-prego que as deze
nas viviam na aldeia nada representaram. A vinganc;a de um 
dono-de-bicho nao depende da existencia ou do número de seus 
pequenos animais que sao criados pelos homens: o instituto de 
iami't nao exime os homens da sujeic;ao virtual a morte imposta 
pelo patrono do animal. Logo, a criac;ao nao se opoe a predac;ao, 
nao a compensa, nem a resolve prática ou conceitualmente. A 
morte desmesurada dos animais sob seu controle leva os Jt::> a 
também imporem a morte aos humanos. O que fa.zer diante de 
urna morte causada por um dono-de-bicho? Nada, afirmou 
Pakiriwa, pois "ele já nao levou urna 'alma' da gente". O que com
pensa urna predac;ao é urna contra-predac;ao. 

Por definic;ao, a predac;ao (ao menos para os Arara) é urna 
(rel)ac;ao bitransitiva: a ac;ao de impor a morte a alguém (ou a 
algo) supoe que o ato transite nos dois sentidos, e a condic;ao de 
predador, assim, se transmite ao papel da presa (ou de seus 
prepostos)31

• Nao há porque opor reciprocidade e predac;ao - a 
predac;ao é, de saída, recíproca e portanto já equilibrada ou em 
processo contínuo de reequilíbrio. O equivalente lógico da cria
c;ao dos bichos pelos humanos é a criac;ao de almas humanas pe
los :>t::> - destino parciaP2 daqueles que sao mortos como vin
ganc;a. Nada a fazer nem mesmo para re-propiciar a cac;a: urna 
alma humana levada já tem.o mesmo valor propiciatório de um 
filhote animal criado e, por si mesma, já faz liberar os bichos que 

3 1 O caráter intercambiável das posi~óes de presa e predador é outra das 
generalidades continentais. 

32 Após a morte, os seres humanos liberam várias "almas" distintas (ver 
o próximo capítulo) e apenas urna delas é tomada em presta~ao pelos 
donos-de-bicho. 
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os JtJ guardam e controlam. Um esquema destas relac;óes entre 
homens e ')to através dos atas de cac;a, marte e predac;ao se ex
pressaria tal como na figura 1.3. 

i'amit 

filhotes 
anima is SERES 

HUMANOS 

morte 

Figura 1.3. Rela~5es Seres Humanos - Potencias Metafísicas. 

üimit 

almas 
humanas 

Se nao é como condic;ao de urna reciprocidade comos ::>t::>, por 
que os Arara criam bichos? A chave para se entender o vínculo 
entre criac;ao e a predac;ao dos animais está no valor mágico que 
a fórmula do xama tem para a liberac;ao de filhotes para criac;ao. 
Explico. 

Os Arara sao explícitos ao afirmarem que, tal como quem cria, 
quem diz a fórmula de iami't está impedido de matar. Mas nada 
limita a ac;ao dos outros homens que, também perambulando pelas 
matas, topam com os animais liberados pelo dono-do-bicho: 
quem tem compromissos com o ::>t::> é apenas quem lhe pede o 
filhote. A fórmula mágica para obter cria<;ao tem de fato valor 
propiciatório, se nao para aquele que executa o rito oral, com cer
teza para todos os outros homens, que sao também xamas (ou 
iniciados, pelo menos) e cac;adores. Um xama (potencialmente 
qualquer hornero adulto) pede um animal para criar, os cac;ado
res vem e matam os outros que também foram liberados. 

Já foi dito que ter um ::>t::> por patrono era condi<;áo básica para 
figurar entre os animais edíveis. O pedido de iamft é urna forma 
perifrástica de se afirmar esta condic;ao: para que estejam livres 
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na mata os animais que, cac;ados, podem ser reduzidos a carne 
da alimenta<;ao humana, é preciso que alguém crie os bichinhos 
dos ::>t::>. Nao é sem razao que o xama que pede criac;ao afirma 
que a deseja como "pin" (ibirinda pin é o que se diz): pi'n é, no 
interior dos vários modelos de tracas, urna espécie de "pre<;o a 
pagar" (ver Capítulo 5). Para que os homens matem e assem os 
animais, é necessário que alguém deixe de faze-lo, através da fi
gura da cria<;áo. Mas para que alguém crie os bichinhos, é preciso 
que os animais estejam livres - o que permite a todos quantos 
nada pediram que venham a floresta para matá-los. 

Estratégia ardilosa a dos Arara, e que também permite mos
trar urna segunda ruptura com a idéia de urna equivalencia sim
bólica contábil entre cria<;ao e predac;ao. Se quem pede nao mata, 
isto é sinal suficiente de que nao poderia comer? Se para quem 
cria há a interdic;áo de matar ou comer aquele indivíduo particu
lar que é criado, a restric;ao que se aplica a quem pede aos ::>t::> é 
que nao mate qualquer animal da espécie que solicita; mas nin
guém diz que nao pode come-lo, se outros o matarem. Ora, qual a 
natureza das carnes que os Arara cornero se nao o fato de que 
sao, a priori, dádivas a serem oferecidas pelos outros? A dádiva 
entre os homens, entao, toma ineficaz, nulo e inútil o acordo de 
cria<;ao e interdic;ao celebrado com as potencias metafísicas que 
controlamos outros seres do mundo: pois a interdic;ao a cac;a e a 
alimentac;ao de um é a própria condic;ao para a ca<;a e a alimen
tac;ao de todos. Do ponto de vista de sua inscri<;ao global nas rela
c;óes entre os homens (a sociedade) e os ::>to (seres metafísicos do 
cosmos), a fórmula da criac;ao, como condic;ao para que os ho
mens cacem e obtenham carne, ressurge como urna aleivosia de
liberada por parte dos humanos, e jamais como compensac;ao do 
que quer que seja. Assim, as determinac;óes da carne e as proprie
dades da cac;a sobre as quais se assentam as relac;óes entre os 
homens envolvem traic;ao, fraude, perfídia na relac;ao com os 
donos-de-animais33• A eficácia da magia da fórmula de iamrt está 

33 Descola (1988 e 1993) tem imensas e profícuas considera<;oes sobre 
este mesmo caráter "trai<;oeiro" da ca<;a entre os Achuar. Seu trabalho 
é certamente urna das minhas inspira<;oes. Como nao tenho ambi<;oes 
comparativas neste momento, fica o registro apenas. 

I 
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no circunlóquio das palavras, que vinculara o pedinte a condi
<;áo de nao matar, mas dao a volta no patrono dos bichos, redo
brando a probabilidade de sucesso na ca<;a para os outros. O inte
ressante é que esta é a circunstancia inicial da possibilidade da 
vida em sociedade, estruturada que é em torno do modelo das 
trocas de bebida fermentada por carne de ca<;a. 

Há ainda algo mais envolvendo os bichos de cria<;ao: os ani
mais já adultos sao usados em lascivas e libidinosas brincadeiras 
masculinas. Quando reunidos no pátio da aldeia, nao raro os ho
mens arrebatam animais que por ali circulam e poem-se a fo
mentar a cópula entre macho e femea ou a excitar diretamente o 
macho: o objetivo é ver o coito e a ejacula<;ao. 

Brincadeiras com temática sexual nao sao nada incomuns. 
Numa manha ma<;ante e sem gra<;a, Toitsi come<;ou a beber um 
resto de piktu que sobrara da festa na noite anterior. Quase todos 
ainda estáo bebados. Toitsi veio pintado com urna grossa linha 
vermelha na testa e urna outra, negra, das orelhas até a boca. Püe 
urna peruca de palha (a pwanat usada em algumas fases das gran
des reunioes), sesenta e come<;a a dizer pornografías 

enben ur::J kurinbe tamie 
faIJflrttaipn murin~ .. 

meu penis está com muita raiva 
ele precisa de um pouquinho de sexo ... 

Levanta e vai danc;ando sozinho até a porta da casa de seu pai. 
Toitsi nao vive mais na aldeia do Laranjal. Há bastante tempo 
mudou-se para o Posto de Vigilancia próximo a Transamazónica, 
a urna distancia de mais ou menos tres días de caminhada da 
aldeia, onde conseguiu reunir em tomo de si um conjunto de in
divíduos cóm relac;oes partidas em seus grupos residenciais de 
origem: é o germe de urna nova unidade residencial que Toitsi 
sempre almejou liderar. Ao lado disso, a maior proximidade com 
os colonos dá a Toitsi a chance de obter vários objetos manufatu
rados que coleciona para trazer, nas muitas viagens que faz, para 
os que vivem no Laranjal, em sinal de urna generosidade que per
mita a ele ser reconhecido de fato com um líder residencial. 

Na porta da casa de seu pai, Toitsi alcan<;a um grande ma<;o de 
flechas e retorl).a ao centro da aldeia, ainda dan<;ando. Em pé, 
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comec;a a cantar a música da panela. Cada vez que ele pára de 
danc;ar, urna de sua esposas, Korekore, que acompanha de perta 
os movimentos do marido com urna panela de piktu, lhe oferece 
mais bebidá. Ele volta a dan<;ar, caminhando na dire<;ao. de vári
os homens que se encontram acocorados em círculo no pátio. To
dos estáo rindo e chegam as gargalhadas quando Toitsi poe o pe
nis para fora do calc;áo e se senta sobre os ombros de um dos que 
estáo sentados, que procura resistir sem muita convicc;áo. Ele con
segue sentar-se sobre os ombros do outro e come<;a a simular a 
cópula. Segundos depois, cospe na máo e a mostra a todos da pla
téia, cheia da saliva que faz as vezes do esperma. Ainda com o 
órgao para fora das vestes, escolhe outro dos homens sentados e 
faz o mesmo, e ainda em mais um repele os gestos. 

Finalmente se senta e .Korekore lhe acompanha. Com o ma<;o 
de flechas na máo (nao o soltou em momento algum), comec;a a 
fazer um discurso enquanto val separando o ma<;o em conjuntos 
menores. Falando muito, oferece calmamente as flechas a todos 
aqueles em que se sentou: diz que gosta muito de todos, mas que 
terá que voltar ao PV l. 

Tudo certamente nao passou de urna brincadeira ( inn1iin como 
dizem). Mas como há brincadeir~s e brincadeiras, a temática do 
sexo e das substancias ganha aquí algum sentido. Metáforas da 
solidariedade e da generosidade compulsórias que acompanham 
as relac;oes de parentesco entre os homens, os símiles de sexo e 
substancias corporais de Toitsi se desdobram nas flechas que ele 
oferece aos outros. · 

No entanto, dá tudo no mesmo quando a diversao é com o sexo 
dos bichos? Quanto a forma, é claro que a temática das substan
cias persiste: é o que aproxima dos humanos os animais criados e 
amamentados. Mas quanto ao conteúdp há bastante diferehc;a: a 
ejaculac;ao animal nao é figurac;ao deslocada das bases conceituais 
da relac;áo entre os homens; nao é como metáfora da solidarieda
de e da generosidade intra-humana que a ejaculac;áo do bicho se 
completa. Seu semen denota a liga<;áo que os animais criados tem 
comos humanos: foram alimentados com leite de peito, moqukuru, 
cresceram portanto comas substancias que fazem crescer tam
bém os humanos. Ora, o vínculo com os animais em iamrt evoca, 
por outro lado, a relac;ao que os homens estabeleceram comos 
donos-de-bicho, condic;ao para ter o que criar. Mas, como vimos, 
esta relac;áo envolve traic;áo e fraude como circunstancias de fun-
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dac;ao das próprias relac;oes entre os homens. A ejaculac;áo do bi
cho criado inclui portanto duas figuras: é, a um só tempo, me
tonímia da relac;ao homens-ianirt (já que seu seqien é parcela da 
"substancia" que os une aos humanos). e, como tat também me
táfora burlesca da trapac;a manhosa que define o caráter que 
a fórmula mágica para os ?t? tem na produc;áo da vida em socie
dade (porque sua relac;áo com os humanos é a base da traic;áo 
que estes imp5em aos ?t:-i). 

O ardil do xamá (deve-se lembrar que todo homem é potenci
almente um xamá ativo) na manipulac;áo das relac;oes com os 
donos-de-bicho é agenciado toda vez que a cac;a escasseia e amea
c;a as propriedades estruturais de funcionamento da vida so
cial. E também sempre que urna morte entre os homens é atri
buída a algum ?to: se ele levou almas humanas para criar, a cac;a 
dos animais de sua espécie estará liberada. Mas até que saibam 
qual o :-it:> responsável, a floresta fica fechada para a cac;a - e 
dependerá de um xamá, especialmente convocado para tal fim, 
identificá-lo e liberar outra vez as cac;adas. Cíclicamente, de mea
dos para o fim da estac;ao chuvosa (já foi primavera de fato, e os 
animais se acasalaram) o xama vai a floresta pedir filhotes para 
iami1: prepara os donos-de-bicho para a grande matanc;a da pró
xima estac;áo seca - período em que se retomam as grandes ca
c;adas coletivas. Um xamá solitário na floresta reedita as disposi
c;oes gerais que regulamentam a vida em sociedade: ·a traic;ao das 
potencias cosmológicas cuja existencia autoriza a transformac;áo 
do bicho na carne que será usada pelos homens. Transubs
tanciac;ao invertida, consagrac;ao as avessas, os atos mágicos do 
xama na floresta gerenciam os recursos simbólicos que consti
tuem o fundo da vida social: a ac;ao ritual do xama reafirma que 
as condicionantes principais da economía política da existencia 
humana (as disputas de valores e riquezas com as potencias 
cosmológicas - vía cac;a, morte, predac;ao e criac;ao de almas e 
bichos) es tao além do centro de articulac;ao da sociedad e. 

Contudo, mesmo quando a cac;a é farta, num sinal evidente 
do sucesso dos xamas que abriram a floresta a predac;ao dos ho
mens, há fome no acampamento dos cac;adores. Eles quase tudo 
poupam, moqueando as carnes dos bichos que abatem, para le
var de volta a aldeia. J á se sabe que seu destino lá é a troca pela 
bebida. 
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Um conjunto de associac;oes simbólicas diferencia a aldeia 
(:xl.?ptiim) da floresta (itoiim) (ver Teixeira-Pinto 1989). As roc;as 
(tuktuiin1) sao corno urn plano de mediac;ao, ante-sala, vestíbulo 
ou "camara de descompressao" entre as duas outras dirnensóes 
espaciais: o transito entre a aldeia e a floresta se faz sernpre, len
tamente, através das roc;as. Cada indivíduo ou grupo tem seus 
próprios caminhos da casa a floresta, que invariavelrnente pas
sam por suas plantac;oes (individuais ou coletivas ). Cheia de pe
rigos, de seres maléficos, de potencias estranhas, a floresta pede 
cuidados - sobretudo para o retorno a aldeia. Ninguérn que vol
ta da cac;a o faz de forma neutra: há sernpre interdic;oes, impedi
mentos, obstáculos para quern volta. Nao entrarn diretarnente 
ern casa, nao pegam crianc;as ao colo, nao tocam os alimentos, 
náo falam corn as esposas. Simplesmente aguardarn, calados, 
pacienciosos, como se esperassern, náo para que os ritmos do cor
po voltassern ao normal após as longas caminhadas de retomo 
(pois o ritmo deles jamais parece alterar-se), e sirn para que urna 
eventual presenc;a da floresta ern seus corpos (sob a forma de con
tatos, contágios por ac;ao dos múltiplos seres que a povoam) se 
dissipe. Ninguérn volta das matas corno se nao tivesse ido até 
elas. Mas nao é apenas pelas restric;oes da chegada que a volta 
dos cac;adores importa: o modo corno está prevista a sua entrada 
na aldeia é o evento que funda urn caráter maior, rnais solene, 
nas grandes reunioes. 

Karamitpi't e Ieipari, a Reuniao e o Rito 

As grandes reunióes Arara girarn ern tomo das bebidas, das 
músicas e das carnes que os cac;adores trazern. Até agora vimos 
cada um <lestes componentes de forma isolada, as determinac;oes 
e propriedades que cada um deles possui. Nas grandes reunioes, 
porém, cada um <leste elementos que as constituem, e que indivi
dualmente podem estar associados a urna pequena festa 
(anmaratpe para as bebidas, tadanmenJJJte quando há tarnbém car
ne e aur:>tpe quando as músicas acompanham), liga-se aos de
mais formando um grande tecido que lhes dá urna feic;ao pecu
liar. É a maneira como se organiza a seqüencia entre as várias 
pequenas festas o que define o caráter especial das grandes reu
nióes: é como se pudéssemos dizer que, para que as grandes reu
nióes tenham urn caráter maior do que as pequenas festas que as 

-
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compoem, um sistema de regras de combinac;ao deve organizar o 
modo como elas se conectam urnas as outras. Em outras pala
vras, é como se o "caráter ritual" das grandes reuni6es - pois é 
disto que se trata - se revelasse apenas nas propriedades estru
turais do conjunto. 

O que desencadeia a seqüencia que deve juntar as pequenas 
festas, isto é, o que as transforma em grandes reuni6es e poe em 
funcionamento as propriedades estruturais de karan1itprt é o modo 
como está prevista a chegada dos cae; adores: é da forma como 
eles devem chegar na aldeia que se depreende o estatuto da reu
niao. 

Toda grande cac;ada feita pelo conjunto dos homens de um gru
po residencial é definida como urna homenagem, urna cortesía 
oferecida a urna outra unidade residencial que, permanecendo 
na aldeia, providencia o necessário para a recepc;áo aos cac;ado
res e a realizac;ao das festas. Durante a permanencia dos cac;ado
res na floresta, os que ficaram na aldeia colhem, amolecem, des
cascam, ralam e torram a macaxeira, para de sua farinha fazer a 
bebida que será oferecida aqueles que traráo a carne. Fabricam 
as flautas que faráo soar as melodias que festejam o sucesso das 
cac;adas, limpam o pátio da aldeia para as danc;as que encenaráo, 
conversam sobre como estaráo se desempenhando os cac;adores; 
tudo já para celebrar mais urna grande cac;ada que se fará seguir 
pela reuniao de amigos, de parceiros antigos, de parentes. 

Ao partir para a floresta, os cac;adores deixam todos avisados 
sobre o dia em que estaráo retomando. Se sempre atendem aos 
imperativos simbólicos associados as passagens entre as dimen
soes espaciais, os cac;adores contudo nem sempre o fazem de urna 
mesma maneira. Podem apenas vir lentamente e, já na aldeia, 
evitar certos contatos e movimentos. Mas quando voltam saben
do que em tomo de si haverá urna grande reuniáo, se está combi
nado que se trata de karamitpil, o retomo dos cac;adores tem ou
tros procedimentos. As restric;6es quanto ao voltar diretamente 
para a aldeia e para as casas, em func;ao da grande exposic;ao aos 
múltiplos perigos e contágios associados a longa permanencia na 
mata, agora implica em fazer um último acampamento, já nas 
roc;as, bem ao lado da aldeia. Ao entardecer do dia previsto, os 
cac;adores acampam nos seus arredores. Hoje em dia estáo apro
veitando as instalac;oes da casa de farinha da Funai, a apenas 
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algumas dezenas de passos da aldeia, para tal fim. Todos sabem 
que eles lá estáo, mas ninguém, com excec;ao das crianc;as, sem
pre indispostas a submissao mecfuúca as regras da boa conduta, 
se aproxima para ve-los ou para ver o que e o quanto trouxeram 
da mata. 

Ao fim da tarde, os velhos líderes dos grupos residenciais já se 
sentam a frente da casa a que pertencem os cac;adores. 34 Cada 
um traz consigo os presentes que seráo oferecidos e seu próprio 
recipiente de piktu, a cerveja nativa que levaram dias preparan
do para a oportunidade. Como de hábito, cada um oferece a bebi
da que trouxe ao velho líder do grupo residencial cujos cac;adores 
proporcionam a oportunidade das festas. Este, após sorver os pri
meiros goles, deverá resservir porc;6es da bebida aos demais: como 
parte das regras de boas maneiras, todos tomam pelas máos da
quele que detém o recipiente com a bebida; nao se deve segurar 
sozinho o piktu que se recebe. Bebem e conversam assuntos va
riados, mas nao se fala das festas: indelicado seria comentar so
bre o que se espera. Comec;am as músicas que, numa seqüencia 
canónica, preparam o momento em que os cac;adores estaráo pron
tos para adentrar pela aldeia. 

As músicas comec;am pelo tema da pomba-galega (watemi) to
cado pela flauta de Pá (ereuepip::>'). Após os homens mais velhos 
as terem tocado em conjunto, as flautinhas circulam entre os pre
sentes até chegar, já quando os homens se dedicam a outras flau
tas e temas melódicos, nas máos das mulheres. A música pode ser 
cantada: seu tema, como se sabe, associa fome e sede. Durante 
quase todo o tempo, as_ereuepip::>' se faráo notar, deixando watemi 
como urna espécie de música de fundo que permanece preenchen
do o ambiente enquanto tudo durar. Os homens váo bebendo, e 
passam logo para as grandes taipt-taipt. 

A despeito da variedade de temas que podem executar, as 
tarz.at-tarz.at tem limitac;6es. Além de serem instrumentos para 
concertos coletivos (náo há urna única pec;a para um solista), a 

34 Hoje é raro que o velho acompanhe os ca~adores de seu grupo re
sidencial. Mas antes de estarem reduzidos a praticamente urna única 
aldeia, o velho líder do grupo de ca~adores vinha previamente a al
deia escolhida para recepcioná-los, dando início as gentilezas mútuas 
que marcam as preliminares das reunióes. 
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seqüencia dos temas que executa é quase obrigatória: obede
cendo a urna ordena<;áo específica, a evolu<;áo previsível dos 
temas melódicos da grande flauta os transforma quase que em 
simples movimentos de urna única e longa pe<;a musical. Os 
homens comec;am pelo tema da anta (ivJtJm:>), seguido pelo do 
queixada (apiana) e chegam finalmente ao do guariba (arun ). 
Algumas vezes, entre o tema do queixada e o do guariba, al
guém sugere tocar também o tema do pássaro maguari - músi
ca, entretanto, que é mais adequada para ser tocada em duplas 
coma aratJ': melodía em dois tons, quando executada pelo trio 
das tarzat-tarzat, iptsimaum nao é muito apreciada, pois abriga a 
urna alternancia entre os que tocam as flautas de registros dife
rentes. A bebida e as músicas avan-c;am a noite. A norma pede 
que a última música tocada antes da chegada dos ca<;adores seja 
a do guariba, por isso durante a maior parte do tempo desta 
primeira etapa das fes tas os homens tocam apenas WJt::nn:> e 
apiana (podendo variar com iptsiniauni ). Ao come<;arem a tocar 
arun os homens se levantam e comec;am a danc;ar: danc;a de 
movimentos simples, como urna caminhada pesada em que se 
bate forte o pé direito no chao. 

Já é de madrugada, e no último de seus acampamentos provi
sórios os cac;adores empertigam-se auxiliados pelos parceiros com 
quem perambulavam na mata: no rosto pintam urna grossa li
nha de jenipapo que, passando pela testa, liga orelha a orelha e 
vai daí aos lábios; o tórax e parte da perna com linhas paralelas, 
trac;os e pontos espalhados por toda a pele. Urna longa peruca de 
palha (pwanat) e um saiote de penas de mutum (euaragfri) com
pletam a vestimenta. Penduram no pescoc;o urna réplica da pe
quena tsinkJre, a flauta que aprenderam a fazer com a divindade 
Akuanduba, com quem conviveram antes que a existencia terrena 
tivesse lugar. Deixam tudo o que cac;aram no acampamento, mas 
retomam outra vez as armas - arcos, flechas e, hoje, também 
facoes e espingardas ( quando há munic;ao para que se as leve a 
cac;a) - e póem-se a caminhar em fila indiana na dire<;áo da al
deia. Já de longe escutavam a música do macaco guariba (arun), 
a melodia que deve anteceder a sua entrada. Concebe-se que os 
cac;adores estejam sendo "atraídos" (idutpJt - do verbo para 
imitar os bichos para atraí-los, idutkitpft) pela seqüencia das 
músicas que sao tocadas (idetpJt) - numa nítida evocac;ao de 
um dos princípios técnicos das cac;adas (ver supra): "o guariba 
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atrai mutum", é o que afirmam. Ora, mas se eles nao cac;am 
guariba por "atrac;áo", mas por "procura", quem "atrai" queme 
qual a natureza desta atrac;áo? 

Os Arara explicam as vestes cerimoniais dos cac;adores. O saio
te de penas de mutum e a longa peruca de palha de tucum 
(n1andJ' ) ou buriti-bravo (egak) nao sao apenas adornos, mas cum
prem urna func;áo na simbólica da atrac;ao dos cac;adores: sao dis
farces que permitem urna aproximac;ao sorrateira. A peruca é dita 
pwanat, mas na cabe<;a dos cac;adores que voltam é ep:>r::>kuru 
pwanat: ep:>r:>kuru35 é aquilo que certas coisas na natureza tem e 
que lhes dá beleza: as cores que fogem as várias tonalidades do 
verde amazónico, as flores das plantas. A peruca compoe um fin
gimento, urna dissimulac;áo: um disfarce de urna beleza natural 
que diferencia certas coisas do mundo. O saiote, feíto com as lon
gas penas negras de linhas brancas da cauda dos mutuns, é para 
que os homens se parec;am com aquelas aves. Se "o guariba atrai 
mutum", como dizem eles, é porque ambos "cantam" de madru
gada - é o que deduzo. E a madrugada é justo o momento em 
que na aldeia se toca o tema do guariba e os cac;adores se prepa
ram para voltar a aldeia, vestidos de mutum e com enfeites vege
tais na cabec;a. É na aldeia que está.o os guaribas, pois é da flores
ta que vem os cac;adores - que, mesmo sob as vestes rituais, ain
da continuam a desempenhar o papel daqueles que vem para 
matar os bichos: o disfarce do homens que chegam é para nao 
assustar os guaribas que tocam e danc;am no pátio da aldeia. 

Preparados, os cac;adores soam a tsinkJre, anunciando urna 
nova fase nas festas, lanc;am flechas contra as casas da aldeia e 
correm aos berros para o centro do pátio, onde já sabem o que os 
aguardará. A este ataque simulado dos cac;adores dá-se o nome 
de purumutsambe (pumuru é um dos termos genéricos, ainda que 
raramente usado, para flecha). 

Os cac;adores encontram muitos danc;ando ao redor dos ve
lhos líderes residenciais que, em pé e de brac;os com suas esposas, 
ainda tocam a música do guariba. Em tomo deles os cac;adores 

35 Nao tenho elementos para afirmar, ou negar, que o termo ep:>r:>kuru 
seja composto também pelo morfema / _kurn / que identifica as subs
tancias vitais. 
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correm soando a tsink:xe, até que os outros lhes agarram pela cin
tura e oferecem os primeiros goles de piktu: os cac;adores nao to
cam nos recipientes que tema bebida. Nenhum homem normal
mente toca na bebida que está recebendo, mas ilaketprt é um ofe
recimento ainda mais formal, em que os homens nada falam, de
vendo apenas tomar de um só trago toda a bebida ofertada. So
mente depois <leste primeiro goleé que estabelecem os diálogos 
de praxe: falam da grande sede que estavam sentindo, mas ainda 
nao se referem as performances na cac;ada. 

Ilaketprt é nome do oferecimento formal que só se faz como 
seqüencia de purumutsambe. Ainda que sempre se receba bebida 
após se voltar de urna jornada de cac;a, sem o ataque simulado as 
casas da aldeia o oferecimento é dito apenas anmaratpe (nome da 
pequena festa para se tomar piktu). A possibilidade do ataque si
mulado é também o que define o seqüencia das músicas: em nao 
se prevendo que vá ocorrer, na aldeia toca-se apenas os temas da 
pomba-galega (com ereuepip::/}, do queixada e da anta (com tar¿at
ta1J!1t), deixando de fora arun (o tema do guariba). Sem arun, os 
cac;adores voltam a aldeia sem o saiote de penas de mutum. Tudo 
é menor e mais simples sem o ataque, sem o guariba, sem o saiote. 
Mas quando a chegada dos cac;adores se dá como simulac;ao de 
ataque (que é, no fundo, a figurac;ao de urna última cac;ada aos 
animais) - isto é, quando os cac;adores voltam a aldeia reafir
mando a condic;áo daqueles que trazem as carnes para o interior 
do sistema de trocas que funda e determina o valor que o bicho 
tem para a vida social -, encontrarao todos danc;ando em tomo 
dos velhos que nas flautas laIJ!1t-taI]!lt tocavam o tema do maca
co guariba - signo sonoro do alimento preferido pelos Arara - e 
receberáo as bebidas dos que foram envolvidos pela sua correría 
na aldeia. 

Porém, os cac;adores encontrarao um cenário ligeiramente 
diferente se a festa é para o poste cerimonial de i'pari, se na aldeia 
se preparou ieipari u::>Tikt:Jb:ir¿:i. 

Das Formas de Prepara~io para o Rito de ieipari 

Associado tradicionalmente as partes dos corpos dos inimigos 
tomadas como troféus, o poste de i'pari (chamado de ieipari, onde 
iei denota pau, madeira ou tronco) urna vez preparado, devia 
permanecer no centro da aldeia até que a madeira, já apodrecida, 
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nao mais sustentasse no seu topo a razao e o motivo de sua ela
borac;ao: o cranio ornamentado de um inimigo morto (ver figu
ras nas ilustrac;óes em anexo). A cerimónia realizada a pretexto 
do poste, porém, nao ocorria durante toda a sua existencia, mas 
apenas no decorrer da primeira estac;ao seca em que ele era le
vantado numa aldeia. Por outro lado, a elaborac;ao do poste ri
tual nao se seguía imediatamente a morte de um prisioneiro: vá
rios e diferentes momentos rituais ligados a guerra, a captura e a 
morte de um inimigo marcavam as etapas e os processos a que os 
troféus humanos estariam submetidos antes que ieipari pudesse 
ser levantado. 

Dos modos de deflagrac;ao de urna guerra pouco sabe já a maior 
parte dos Arara, e as informac;óes dos indivíduos mais velhos fo
ram sempre muito nebulosas, ainda que nunca evasivas: vingan
c;a contra mortes comprovadas ou atribuídas, protec;ao preventi
va contra possíveis agressóes e captura de mulheres, estáo sem
pre entre as muitas razoes alegadas para que se procedesse a um 
assalto. A demanda pela hostilidade e a identificac;ao do inimigo 
a ser atacado quase sempre provinha de um líder de um grupo 
local ou de seu xama, que solicitava a outros grupos a necessária 
colaborac;ao para a campanha. Nao atacavam um outr,0 subgrupo 
Arara: inimizades e desavenc;as eram resolvidas pelo afastamen
to do indivíduo ou do subgrupo hostil e, a depender das alian
c;as políticas, pela formac;áo de barreiras sociais que impediam 
a continuidade das relac;óes do grupo adverso com a rede in
tercomunitária que envolvía as várias unidades locais dispersas 
espacialmente. 

A guerra tradicional, de tocaia, pedía urna estratégia de divi
sao dos guerreiros em parcerias que normalmente juntavam in
divíduos de diferentes grupos locais, criando vínculos duradou
ros entre eles. Parceiros de guerra sao di tos u:iktafl!1t. Quando 
capturavam e matavam um inimigo, o vínculo entre os u:iktaipt 
estreitava-se ainda mais, chegando a autorizar o livre acesso 
sexual a esposa do parceiro. A execuc;ao conjunta de um inimigo 
igualava-os em substancia, de forma que sangue e esperma de 
um seria potencialmente igual a SaJlgue e esperma do outro: as
sim, um possível filho gerado por um era virtualmente o mes
mo que o outro geraria (ainda que nao se reconhec;a qualquer 
relac;ao especial entre os filhos de dois uJktaq:it ). Relac;ao in
quebrantável, ainda hoje os vínculos pessoais entre aqueles que 
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formaram parcerias eficientes no passado recente (nos muitos 
conflitos comos brancas) sao regidos pelos preceitos da parce
ria u:Jktarzat. 

Há ainda hoje cinco duplas de u:iktarzat. Em todas, os vínculos 
da parceria rebatem claramente sobre relac;oes de parentesco. 
Chamemos as parcerias de "A", 11B", "C", "D" e "E". Entre os 
parceiros, notam-se as seguintes relac;oes: 

A=MB/ZS 
B = FBS/FBS (ou FZS/MBS) 
C = MB/ZS 
D=FBS/FBS 
E= FZS/ MBS36 

Do ponto de vista classificatório, todas as parcerias enqua
dram-se no par awon/yawaramuru, cujo protótipo genealógico 
seria MB/ZS37• É interessante constatar, entáo, que as parcerias 
de guerra estabelecidas entre indivíduos de grupos locais dife
rentes montavam-se sobre o modelo "tio matemo/sobrinho". 
Ora, este é também um dos eixos das relac;oes de parceria for
mal para a cac;a (ibirinda), diferenciando-se somente porque para 
as cac;adas as parcerias sao, por definic;ao, arranjadas do inte
rior de um mesmo grupo residencial, que é a base social do gru
po de cac;adores. Assim, o modelo das parcerias parecem codifi
car um ideal de solidariedade e cooperac;áo entre MB e ZS, urna 
obrigac;áo rnútua de ser generoso e gentil (ideal hipostasiado, 
talvez, pela permissao explícita de acesso sexual as esposas dos 
parceiros u:10ktarzat), que ultrapassa e excede as relac;oes de base 
previstas nas concepc;oes nativas sobre o parentesco e as for
mas de solidariedade. 

As relac;oes de u:Jktarzat erarn produzidas pela morte conjunta 
de um inimigo. Os objetivos das operac;oes de guerra podiarn in-

36 Na genealogia (em anexo) as parcerias sao: A) 23/62; B) 20/39; C) 
19/63; D) 46/21; e E) 38/42. 

37 Tal como se mostrará adiante (cf. também Teixeira-Pinto 1993b e no 
prelo), as posi~s FBS e FZS podem também receber o designativo 
awon, válido inicialmente para MB e FB, através de um princípio de 
obliqüidade que marca os sistemas dassificatórios. 
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cluir ou nao prisioneiros, mas eles jamais seriarn levados com vida 
para a aldeia. Nem sernpre era possível capturar. Sendo basica
mente urna guerra de tocaia, as carnpanhas Arara nao incluíam 
propriarnente b~t~lh.as, rápidas ou curtas, nern investidas impe
tuosas sobre os rn1m1gos. Lanc;avam-se as escondidas pelos cami
nhos que supunham ser os que tomariam os inimigos a atacar, ou 
os perseguiam nas trilhas deixadas. Nem sernpre tinham sucesso 
n? c_apturar, ~as qu~:e sernpre (segundo eles) no afastar das pro
xrm1dades os rndeseJaveis. 

Idealmente capturado ainda vivo, ainda que mortalmente fe
rido ~or vezes, o inimigo seria segurado ou amarrado por um dos 
parceiros para que o outro pudesse flechá-lo. Alérn do corac;ao, o 
fígado era normalmente um dos alvos que deveriarn ser atingi
dos, para que fosse rápida a morte, indolor e menos danosa a 
morfología do corpo, segundo a visao nativa. Centrada sobre o 
detalharnento da fisiología das substancias que circularn nos car
pos dos seres vivos, a visao Arara sobre os processos vitais pren
de o corac;ao (edetpun ou eretpun) ao fígado (eden ou eren): um 
como "motor" das substancias que o outro produz ou transfor
ma a partir do que se ingere. Fon te, portanto, da "energía" cor
poral que o corac;ao apenas faz circular, o fígado é a raza o da 
forc;a vital dos seres. Por isso é urna das mais apreciadas iguarias 
da culinária nativa. 

É através desta "etno-fisiologia" que os Arara vem tentando 
entender muitas das bugigangas introduzidas pelos brancos no 
s~u cotidiano. Um mesmo modelo descritivo vale para os seres 
vivos e para um sem-número de objetos. Para que alguma coisa 
possa ser considerada organicamente "inteira" é preciso que per
mita urna "descric;ao anatómica" ao lado de urna "análise fisio
lógica". Assim, um gravador é considerado um "ser completo" 
porque tem um "corac;ao" (o eixo que faz rodar a fita no cassete) 
e urn "fígado" (as pilhas que dao vitalidade ao maquinário). En
tre os manufaturados, as pilhas estao justamente dentre as coisas 
mais apreciadas pelos Arara, justo pelo seu poder de "dar vida" a 
inúmeras quinquilharias. Urna caneta tarnbérn é um ser comple
to: seu fígado é a carga de tinta e o corac;ao a ponta que permite 
ela passe para o papel. Urna lampada, porém, nao é completa, 
mas parte de algo rnaior e exterior, pois se tem corac;ao (o filamento 
que incandesce) nao tem em si nada que lhe garante a forc;a vital 
que precisa para estar acesa. Para qualquer novo ebjeto com que 
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entram em con tato, os Arara perguntam, logo após o nome, "onde 
está o fígado?"38 

A morte de um inimigo devia ser precedida ( ou seguida, caso 
já fosse capturado moribundo) por um rito. sumário que prepara
va seu esquartejamento posterior. Tudo se passava na mata. Um 
inimigo só deveria entrar na aldeia como troféu. Amarrado a urna 
árvore ainda vivo ou já no chao, morto ou agonizante, o inimigo 
devia receber a mensagem da música que o sentenciava a morte 
e a retalhac;áo: 

Eu tirei voce das máos da onc;a 
Mas por que voce ficou andando por aí, inimigo? 
Voceé inimigo! 
Voce ficou andando por aqui muito tempo 
Entao se aquieta! 
Nao vai andar mais por aqui! 
Deixa eu brigar com voce, deixa eu matar voce 
Porque voce nao se aquieta. 
Voce ficava andando muito 
Voce nao tem casa nao? 
Voce gosta muito de andar, 
Mas agora nao vai andar mais para canto nenhum. 
Voceé inimigo! 
Deixa a gente matar voce! 
Pode sofrer, porque vai perder a pele, 
Porque voce quis assim 
Porque voce andava muito, 
Agora vai sofrer, perder a pele 
Nao é assim que voce quería? 

38 Talvez esta jun'rªº que os Arara fazem entre urna descrii;ao morfológia 
e anatómica e urna avalia~ao fisiológica dos seres e das coisas com que 
entram em contato seja comparável a urna situa~ao bem mais geral de 
encontro cultural, em que urna extensáo semantica de termos anatómicos 

, parece ser um mecanismo clássico de acultura~ao linguística (cf. p.ex. 
Basso 1967). Mas, certamente, qualquer constata~o para se tornar real
mente produtiva em termos comparativos deve levar em conta também 
aquiloque Douglas mostrouemdois lugares (1976[196?1e1973_[~970]): 
a riqueza analógica dos sistemas organicos e o potencial descnhvo da 
imagética do corpo humano. 

I 
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Voce é inimigo 
Nao parece com ukararpnii. 
Por que voce ficou procurando? 
Voce queria morrer para ficar para os urubus? 
Deixa entáo o urubu lhe comer! 
Quemé voce, entáo? 
Voceé inimigo!39 

Após a música, o infeliz era esquartejado: tiravam-lhe a cabe
c;a, as máos, os pés e as vísceras (onde estáo o fígado e o corac;ao). 
Idealmente, dois parceiros apenas davam destino a vítima: os 
uJktarzat, um segurando, outro retalhando o corpo. Terminada a 
execuc;áo, aplicam-se aos parceiros apenas restric;oes de ordem 
sexual: matadores nao podem ter relac;óes sexuais com a própria 
esposa, mas devem ter com a do parceiro40• 

Há um duplo interesse na música que sentencia o inimigo a 
morte e justifica seu sacrifício: de um lado, atribuí aos matadores 

39 A letra aqui é urna tradu~ao livre de um original gravado e transcrito 
com a ajuda de Akito e Tiptigario, cujas palavras sao: uer:> iemiange/ 
uer:> iemiangeta/ uer:> iemiange/ uer:> iemiange/ :>rpr:> rpdag:>iti'niigri ud:>t/ 
:>rpr:> rpdagcuiniigri° panmiin/ ud:>t trmoqne tib itamaran/ andag:>uipra 
i tadamik ud:>t panmiin/ napk:> wabrtked:>maliq:>n/ :>q:>r:> q:xfag:>uiníigri/ 
t:>tidepralanpan 1:>11.Pa andag:> witkenip/ andag:; i'britadami"k/ ud.:>t 
ti'nbanmiin/ napk:> wabiked:>mali'q:>n wabikedoma/ napk:> :xfi1 pi'getkegaliq:;n, 
::xii't pi'getkek/ end:>bi'dek endi'tkamoqne, ud:>t tinbanmiin/ ud:>t :>rpr:; nektek 
panpa, nektek panpa? / ukariiqmii engebra :>q:>r:> ud:>t, ud:>t ti'npanmiin/ 
:>rpr:> mubitkenigri' waditeba/ wanbitum ipedi't kaq:>qne, ud:>t ti'nbanmiin/ 
napk:> waktadamaliiz:>n wanbit panmiin/ nektek panba :>q:>r:;? / ud:Jt :>m:>r:>. 

40 Há algumas associa~óes simbólicas entre as parcerias de guerra e ou
tras rela~óes rituais. Comer e manter rela~óes sexuais tem metaforica
mente um mesmo campo semantico, coberto pelo termo emtabri: en
tao, se quem pede bichos .aos :>t:> nao pode matar para comer, mas . 
come o que os outros matam em fun~ao de seu pedido, quem mata um 
inimigo nao tem rela\óes com sua própria esposa, mas terá com a do 
parceiro. Assim, tal como a fórmula para iami't embute urna solu~ao 
fraudulenta quanto a proibi\ao de matar o bicho (que, repito, é a con
di~ao de possibilidade da vida social), a prescri\ao do acesso a esposa 
do parceiro dribla a interdi~ao sexual de um matador. Urna outra as
socia\ao ficará bem mais clara adiante: os parceiros de guerra, atra
vés da simbólica dos troféus humanos, acabam sendo como figura
~óes, substitutos internos a vida social, dos inimigos do e~terior. 
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o papel "resignado" de executantes de algo cujo razáo é posta 
nas próprias ac;óes do executado ("Por que voce ficou andando 
por aí, inimigo? Pode sofrer porque voce quis assim. Porque voce 
andava rnuito agora vai sofrer perdendo a pele", sentencia a le
tra); de outro, transfere o poder de matar da "onc;a" (uer::>, as on
c;as "verrnelhas" ou "arnarelas") para as rnaos dos executantes 
("Eu tirei voce das rnáos da onc;a", inicia o matador). Tudo se passa 
entao corno se o destino do inimigo a ser rnorto já estivesse sela
do: ser devorado pelas onc;as ou esquartejado pelos Arara seriarn 
as duas faces de sua própria fortuna. 

Mas seria o esquartejarnento dos inirnigos capturados pro
priarnente urn sacrifício? Há urn duplo registro simbólico na exe
cuc;ao de urn inirnigo: de urn lado, urna separac;áo entre o execu
tante e sua vítirna ("voce nao se parece corn ukararzmii", diz a 
letra)41; de outro, urn processo de_ substitui<;ao entre o(s) execu
tante(s) e o rnaior dos predadores da floresta, a onc;a. Mas esta 
tern, de fato, algo de "sagrado", urna vez que está associada a 
divindade; o problema é que ela, a divindade mesma, nao tern 
qualquer virtude <?U qualidade positiva que através do execu
tante possa-se querer transferir a vítirna, de tal forma que retorne 
aos hornens pela destruic;ao da coisa consagrada. Se os hornens 
tomarn para si o papel da on<;a, nao é certarnente para liberar 
qualquer for<;a espiritual associada a divindade. Neste sentido, a 
"matéria sagrada" que porventura se transfira a vítima e regres
se aos hornens só tem algurn dos "efeitos úteis do sacrifício" 
(Hubert & Mauss op.cit.: 174) se pudermos caracterizar a execu
<;ao do inirnigo corno urn daqueles "sacrifícios objetivos" 

11cujo efeito principal( ... ) visa a urn objeto outro que nao osa
crificante ( ... ) [porque] as e o isas que tern por finalidade mo
dificar estao fora [dele]" (idem: 199) 

Gá veremos quais seriarn estas coisas, externas ao "sacrificante", 
modificadas pela execuc;ao do inimigo ). Mas a morte do inimigo 
poderla ser tarnbérn entendida como vingan~a? Vários forarn os 

41 E por este angulo nao seria tecnicamente um sacrificio, que tem a as
socia\ao vítima-sacrificante como um de seus momentos-ver Hubert 
& Mauss (1981 [1899]: 169 e ss) mas, ver a seguir. 
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povos corn os quais os Arara rnantiverarn relac;5es intermitentes 
de hostilidade. Mas os contextos da captura do inirnigo, as razóes 
das guerras, etc, nao sugerern nada neste sentido. Diferentemente 
dos diálogos pré-execuc;ao dos Tupinarnbá, ou mesmo dos regimes 
das guerras shipaya (cf. Nimuendaju 1981) - tradicionalmente 
vizinhos dos Arara -, a letra da canc;ao nao sugere a vinganc;a 
corno rnóvel da captura e do esquartejarnento, ainda que pudesse 
ser motivo para escararnuc;as. 

Por enquanto, retenhamos apenas que o produto da execuc;ao 
do inimigo (qualquer que sejarn seus registros e propriedades 
simbólicas) sao as partes fracionadas de seu corpo. Das partes do 
corpo retalhado somente as máos, os pés e a cabec;a teriam pro
veito; todo o resto, formalmente desprezado, era deixado na ma
ta, lugar onde o inirnigo era rnorto e esquartejado, para que dele 
as feras se alirnentassem ("deixa entao o urubu lhe comer", com
pleta a música). A cocc;áo das partes aproveitáveis permitía a 
separac;áo das carnes e dos ossos: os ossos das máos e dos pés 
erarn destinados ou a simples guarda (em sacolas de fibras - mie 
- que chegararn a ser descobertas por urna das frentes da Funai 
no interior de urna casa) ou a atavíos pessoais dos matadores e/ ou 
de suas esposas. Da cabec;a, tiravam o escalpo que teria serventia 
posterior. Cozida a cabe<;a, tiravam a pele do rosto ("pode sofrer 
perdendo a pele", disse o matador) que era posta a secar num 
pequeno jirau: quando quase seca, a pele era costurada com fi
bras de croá numa armac;áo de madeira que lhe serviría de mol
dura. Tiravarn os olhos e os miolos que, dizem, seriam despreza
dos em algum pequeno córrego para servir de alimento as feras 
aquáticas. O destino das vísceras é incerto: uns dizem que "os mais 
velhos comiam", alguns que "só fulano ou beltrano comía", outros 
que apenas cozinhavarn ou assavarn e jogavam fora as carnes42• 

42 Um suposto canibalismo Arara é sujeito a muitas restri\5es. Dizem 
que comer carne humana pode provocar duas altera\5es. A primeira 
é ipodet pwodapini'gri': um tipo de enfermidade ou mal-estar em que 
aquilo que se ingeriu agita-se no estómago querendo expelir-se. É um 
tipo de rejei\ao que pode levar ao vómito. Insuficinete para sustentar 
sua nao ocorrencia, posi para quem comesse poderia haver um res
guardo (como em tantos outros povos) para evitar as indisposi\Oes e 
as altera~5es súbitas. Os próprios Arara tem resguardos com esta na
tureza previstos para o consumo dos chás de cipó. A outra altera~ao 
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Mas o cranio, por sua vez, tinha um destino bem mais complexo. 43 

Com os orificios tapados com urna pasta de cera, mel e cin
zas, maxilares atados com cordóes de fibra de algodao, com urna 
taboca larga enfiada pelas ventas, o craruo se transformava no 
instrumento apropriado para tocar a música do veado44

• Se, por 
um lado, quase todas as flautas que os Arara fabricam se desti
nam a tocar apenas urna música associada a urna espécie ani
mal particular (com exce<;áo da taipt-taipt que executa vários 
temas) e com um lugar específico na seqüencia musical que se 
obedece nas grandes reunioes, tiaiai~ a flauta sobre o cranio do 
inimigo, por outro lado, pedia nao apenas um tema musical es
pecífico (o da "cabe<; a do vea do") ou um momento especial para 
ser usada durante as muitas reunioes em que as flautas ecoam: 
tocar tiai'di' era, em si mesmo, algo que mais se assemelha já a 
um rito completo. Ato cercado por urna série de práticas que a 
diferenciam das demais flautas, tocar tiaiai" envolvía um amplo 
conjunto de limita<;oes. Tocado no interior de urna casa, e nao 
no pátio da aldeia como as demais, com todos em pé e nunca 
sentados como costumam iniciar com as outras, sempre a noite 
(como o caminhar do veado na floresta!) e jamais sob a luz do 
sol que ilumina a tudo quando as festas se prolongam, tiaiai' era 

que preveem para aqueles que consomem carne humana é tekpane. A 
carne humana guardaria propriedades intrínsecas a espécie de ani
mal a que pertence, e tentaria esticar-se na barriga daquele que a con
sumiu para por-se outra vez de pé (reafirmando a p~stur~ ereta. da 
espécie), obrigando o devorador a passar o resto da vida d1stend1do 
sem poder sentar-se ou acocorar-se (o que mais os Arara fazem nas 
festas de consumo de piktu ). Entretanto, há alguns mitos relativos a 
cocc;ao dos mortos e a imortalidade que viria como consumo do caldo 
dos defuntos. 

43 As gravuras de troféus humanos apresentadas por Nimuendaju (1948: 
237) correspondem, com ligeiras diferenc;as (que serao posteriormente 
assinaladas), as descric;óes que os próprios Arara me fomeceram. 

44 Disse urna vez um informante que a música a ser tocada no cranio 
transformado em flauta nao teria como tema o veado, mas apenas a 
"cabec;a do veado" (kariami'imullcf;z). Jamais conseguí saber o que isto 
poderia significar, mesmo sabendo que o tocar na cabec;a do inimigo 
era também o "remédio" para problemas associados ao estado de u-:>'pra 
quando revelados na ca~a ao veado. 
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também um instrumento restrito aos homens mais velhos e aos 
próprios "matadores" (aqueles que se incluem em alguma par
ceria uJktarzat).45 

Porém, mesmo estando carregada de simbolismo, a macabra 
flauta tinha urna existencia transitória e efemera: ser o instru
mento para a música do veado (ou da cabe<;a dele) era apenas 
parte do destino que o troféu deveria cumprir em todo o ciclo 
ritual associado a guerra, a captura eªº esquartejamento dos ini
migos. Após o primeiro período em que era usado como caixa de 
ressonancia, o cranio entao se transformava outra vez: adornado 
pelos próprios u::>ktarzat a ele associados, servia agora para figu
rar de fato urna cabe<;a. Sem a taquara nas ventas, com urna pin
tura mais adequada e com o escalpo outra vez aposto, o cranio 
estava preparado para o segundo estágio do ciclo ritual: a figura
<;áo de fpari no poste cerimonial. 

Se, como flauta, o cranio do inimigo estava praticamente liga
do a seus "matadores" (os uJktarzat), como figura<;áo da cabe<;a 
de ipari sobre o poste ritual, o troféu passava a urna existencia, e 
a urna vincula<;ao, mais pública e social. Modo peculiar que os 
Arara tem de fazer render ao máximo aquilo que se obtém do 
mundo exterior a sociedade, a transforma<;áo do cranio do inimi
go, de troféu pessoal dos "matadores" a figura simbólica a ser 
coletivizada pela sociedade como um todo, permitía o alargamen
to do universo de apropria<;áo social da captura, do esquar
tejamento e da aquisi<;áo de troféus humanos. Quando transfe
rido para o topo do poste ritual, o cranio do inimigo morto volta
va entao a ser cabe<;a de um personagem, ao redor do qual nova 
celebra<;áo teria lugar. 

45 
Meus dados sao incompletos quanto a saber se, de fato, tiaiai' também 
devi~ ser tocada preferencialmente em conjunto, tal como a grande 
arat::> (tocada em dueto) ou a taipt-taipt (em trio), e que jamais po
dem ser usadas como solistas. Neste caso, e em havendo apenas um 
cranio, urna segunda tüiiai"poderia ser feita sobre urna cabac;a grande. 
Mas nao se admitiria que os ritos fossem realizados somente com flau
tas feitas sobre cabac;as, que sao definidas como simples imitac;óes in
capazes de fundar a oportunidade de um rito. Isto poderia explicar o 
desuso da música associada a tiai'di' quando já nao tem mais cranios 
disponíveis, mas ainda poderiam lanc;ar mao das cabac;as para perpe
tuar o tema musical do "veado" (ou "da cabe~a do veado"). 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Urna vez escolhida na mata a árvore46 a ser cortada para ser
vir a elabora<;ao do poste, era tempo de preparar a segunda etapa 
dos ritos associados aos troféus humanos. 

Antes de fazer cair o tronco, na aldeia já se limpou .o pátio e se 
fez a cova, onde se deíta a lama fresca que ajudará a fixar o poste 
quando ele ali f or colocado. A confec<;ao de coberturas de pallia 
para a cabe<;a dos presentes deve preceder a derrubada do tron
co: díz-se que aqueles que estíverem com a cabe<;a descoberta 
quando tombar a árvore poderao estar mortos ao amanhecer. O 
tombo do tronco pode provocar urna nova queda de estrelas, tal 
como ocorreu no inícío dos tempos. Urna vez que caía, a árvore 
deve ser limpa de galhos e follias. Torado numa dimensáo um 
pouco maior que a altura de um adulto, o tronco deve ser rapida
mente levado para a aldeia para que seu contato com o solo nao 
se prolongue. 

Reunidos em torno do tronco já torado, os homens tocam a 
pequena tsinkore antes de al<;á-lo aos ombros. Em cortejo solene 
eles marcham, marcando passo no pé direito num ritmo cadenci
ado por bramidos surdos, até a entrada da aldeia, onde cessam a 
caminhada e, ainda como tronco erguido, fazem ressoar outra 
vez a pequena flauta de Akuanduba. Entram pomposamente na 
aldeía e com grande formalidade instalam cuidadosamente o. 
tronco em pé, na cova que lhe era reservada no centro da aldeia. 

O tronco agora já é chamado de ipari47
, e é como tal que recebe 

manifestac;oes de carinho daqueles que se afirmam muni.qmá para 
o poste48• Os país poem de imediato seus filhos e fillias para en-

46 Nos vários eventos a que assistí usaram árvores de espécies diferentes. 
Nao pude conseguir qualquer informac;ao que me ajudasse posterior
mente, com auxílio de algum especialista, a identificar (mesmo em 
termos grossos) as espécies. Nem mesmo os servidores da Funai pude
ram ajudar: para eles, tratavam-se apenas de "pé-de-madeira", como 
brincaram: árvores vulgares, sem qualquer serventia específica que 
lhes tornasse útil o reconhecimento. O único critério que percebi ser 
utilizado pelos índios era o da retidao do tronco a ser cortado. 

47 ? te.rmo de referencia aq_ poste é ieipari, enguanto o de tratamento é 
zpan. 

48 Onde muni é um termo de tratamento entre "irmaos" e "amigos" e 
/rima/ um sufixo que denota os substantivos coletivos. 
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costar, tocar e abrac;ar o tronco. Após o apalpo geral, dois homens 
se aproximam con1 porretes na mao. Ressoam outra vez a tsinkore 
e come<;am a surrar o poste, dando gargalliadas sarcásticas en
quanto o despelam a cacetadas. Esfolado desde uns dois palmos 
da linha do chao, o tronco é envolvido por muitos que se esfre
gam com certa volúpia. As mullieres tema pelve apertada contra 
ele de modo que suas vulvas rocem intensamente o toro pelado 
da árvore (ver fotos nas ilustrac;oes). Terminada a esfregac;ao, as 
mullieres sao chamadas a lavar o poste com água, para que ne
nhuma mancha o macule. Os homens agora danc;am ao redor do 
poste ao passo que as mullieres o preparam para receber os últi
mos ornamentos. 

Enquanto os outros trazem inúmeros bens e objetos (artefatos 
de pena e palha e muitos manufaturados, roupa e bonés princi
palmente) espalhando-os em tomo do poste, como se fora ele 
quem os trouxesse para oferecer a todos, o xama se aproxima tra
zendo consigo um cranío já decorado49• No alto do poste, o cranio 
recebe enfim urna coroa de penas de araras vermellias, que lhe 
enfeita e completa a figura. Os homens agora cantam para ieipari 
e danc;am ao seu redor. 

fpari 
ipari, a pequena arara vermelha voou .. . 
zparz 
ipari, a pequena arara vermelha voou e foi embora 
.. . zparz 
ipari, o maracaná voou 
o maracaná voou e foi embora 
a curiquinha, a grande arara vermelha 
e a pequena arara vermellia voaram 
ipari, a curica voou e foi embora 
cunea voou 
zparz, a arara preta voou 

49 
Em todos os eventos que assisti, fizeram de lama a cabec;a destinada 
ao t.opo do poste. Checando tudo o que imaginava ser relativo ao rito, 
?bhve. sempre a afirma<;ao de que tudo se passaria da mesma forma, 
1:'clus1ve com rela~ao aos ritmos e as mudan~as de fases, se de fato 
hvessem um troféu humano. 
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a arara preta foi embora 
ipari, a arara azul voou e foi embora 
voou e foi embora 
ipari, nós vamos arrancar sua pele 
ipari50 

A letra da música f ala do início do mundo terrestre e do papel 
que entao tiverarn as aves psitaciformes (o que será visto no pró
ximo capítulo). Diz tarnbém, indiretarnente, da culpa atribuída a 
ipari pelo acorrido: razao pela qual o surram e o despelam. E pelo 
que danc;am e cantam para ieipari; que agora está pronto para 
ser apresentado aqueles que retomarao da mata ainda antes do 
alvorecer e o encontrarao a espera de que tarnbém cantem e dan
cem ao seu redor. 

O Desenrolar da Cerimonia 

Na aldeia, as flautas ressoam já desde o fim da tarde. A se
qüencia é a prevista, passando da ereuepip:>' as flautas maiores e 
mais apreciadas na medida em que a festa avanc;a e o leve estado 
de embriaguez anima os tocadores. Apresenta-se urna dupla de 
cac;adores com a arat:/ (sogro e genro entre si): tocarn de lado um 
para o outro, danc;ando com o passo acertado na marcac;ao do pé 
direito. Enquanto tocarn o tema do maguari (iptsimaum), os ou
tros se levantarn e póem-se a danc;ar em tomo do poste cantando 
a canc;ao de ipari. As danc;as alternam segundo as recomenda
c;óes de Wapurl: ora só os homens, ora só as mullieres (várias com 
bebe na tipóia), ora todos. 

As músicas das flautas, todas elas - ereupip::>' Gá comas mu
llieres), tariat-tariat (tocando apiana e w::>t::>m::>), arat::>' (tocando 
seu tema exclusivo para o maguari) -, e a canc;ao de ipari envol
vem todo o ambiente, até que os homens param e comec;am a 
restaurar as tariat-tarz.at: cortam outros nós de bambus finos e 
preparam novas palhetas, vedando outra vez o orificio por onde 
elas penetram na parte superior das tabocas. A sinfonia das flau
tas chega a seu auge na madrugada alta, quando o tema do guariba 

50 Ver a letra original na Introdu<;ao. 
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(arun) ocupa todo o espetáculo. A aurora se aproxima e é tempo 
de preparar a chegada dos ca<;adores. 

Trajando a peruca de palha e o saiote de penas de mutum, os 
cac;adores vao se achegando lentamente por detrás das casas que 
se fecham num quase-círculo ao redor do pátio da aldeia, onde 
todos estáo atentos, a "vigiar" (aranmetprt) o entorno. O ambien
te é de apreensáo, e as taipt-taipt sao tocadas em fortíssimo. A 
tsinkore apita, urna chuva de flechas cai sobre as casas e os ca<;a
dores invadem correndo a aldeia soando a flautinha. Os cac;ado
res estao com suas esposas e seus filhos, todos vestidos a caráter 
- o que náo é comum nos ritos associados as cac;adas. Envolvem 
em debandada o poste e aqueles que em torno dele tocavam e 
danc;avam: correm em sentido anti-horário. Desta vez param so
zinhos, sem que ninguém tenha que lhes agarrar. Mas, como nos 
outros ritos em que se cumpre a seqüencia das cac;adas coletivas, 
os que ficaram na aldeia acorrem logo para oferecer a bebida 
aqueles que voltam da mata coma "grande sede" (parudi"t p::>tkun) 
que nao se deixa exaurir com água. de rio, mas apenas com o piktu 
da macaxeira, paru kuanduba, a "água de Akuanduba" que se pre
parou para ser ofertada. 

Aqueles que guardarn corn alguns cac;adores relac;6es de afini
dade tern a obrigac;ao de lhes trazer a bebida: ao marido de urna 
irmá ou de urna filha (ambos ipadum na terminología de afinida
de) nao pode faltar piktu quando retomam da cac;a. Tomadores 
de mullieres, assim, parecem ser tambérn tomadores de bebida. E 
mesmo se recebem a bebida pelas maos dos outros (os <loadores 
de mullieres e de bebidas), isto nao se faz em sinal de subordina
c;ao ou débito. Tomadores de mullieres trazem a carne, e por isso 
recebem bebida: tomador de mulher seria <loador de carne. Con
tudo, o esquema geral dos ritos associados a cac;a; como já se dis
se, preve que toda cac;ada é para ser oferecida a um grupo 
residencial distinto daquele a que pertencem os cac;adores. Como 
os Arara sao, no modelo, uxorilocais (idealmente os homens ca
sados vivero, portanto, entre seus afins reais), é possível que os 
cac;adores estejam levando cac;a para seus próprios parentes con
sangüíneos. Certarnente o sistema de trocas nao se faz entre gen
ro e sogro. Mas talvez se fac;a tarnbém entre cunhados (e OH ou 
ZH sao sempre ipadum), porque pela regra de residencia os ho
mens trocariarn de grupo residencial após o casamento. O que é 
preciso notar é que o esquema geral das trocas rituais de carne 
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por bebida nao se sustenta sobre urna distinc;ao simples entre as 
classes de parentes: o dispositivo que poe em funcionamento as 
trocas nao está nos regimes que diferenciam consangüíneos e 
afins, distinc;ao residual para a articulac;ao das propriedades das 
carnes e das bebidas fermentadas. 

Longe de esgotar a dinfunica que cerca o oferecimento da be
bida, os lac;os de parentesco agenciados sao, contudo, parte real 
do que se aciona: se há obrigac;ao entre os afins, há também entre 
os consangüíneos. Entre dois homens só se oferece bebida após a 
fase em que os cac;adores retornam em purumu tsambe (no momen
to chamado de ilaketpi"t) se sao entre si afins ou se um deles já é 
um vellio. Mas as irmas devem necessariamente levar bebida a 
se~s ir~aos que, pelo casamento, juntaram-se a um grupo 
res1denc1al estranho. Pelas terminologias de relac;ao, toda mulher 
da mesma gerac;ao de Ego e nascida no seu próprio grupo 
residencial é "irma" (ienarut). As bebidas fermentadas carregam, 
nos ritos, o poder da fertilidade. 

Ao contrário das outras bebidas, as fermentadas entram na 
fisiologia corporal cumprindo um duplo percurso. A fermenta
c;~o se dá sobre ~m mingau granuloso que se liquefaz apenas par
cialmente na mistura com água. A bebida é um composto de ele
mentos com densidades distintas que nao se misturam. Digerin
~o-a, o corpo assimila a bebida de acordo com seus compostos: o 
figado separa urna parte mais líquida, menos densa, que o corpo 
armazena na bexiga (tsikuru itsit - "casa da urina"), de urna ou
tra mais sólida, mais densa e substanciosa, que transborda de si e 
é alocada nas nádegas (iuakatsi, que dizem ser ekuru itsit - "casa 
do esperma"). Nas mullieres, o fígado lanc;a esta parte mais den
sa diretamente para os seios (morzu), de onde sairao as secrec;óes 
que alimentara.o os filhos: o leite de peito, n1orzukuru, o ekuru da 
mullieres. Nos homens, quanto mais bebida processada pelo fí
gado, mais semen se armazena nas nádegas: o movimento ritmado 
da cópula, o balanc;ar das ancas, empurra o esperma para os <lutos 
que levam a saída pela uretra. É esta simbólica da fertilidade, a 
fisiología que no corpo temas bebidas fermentadas como maté
rias-primas para o ekuru, o que explica a lógica da oferta de piktu. 

Nao devendo fertilizar a própria irma, um homem receberá 
de~a, através das bebidas, a capacidade de fertilizar sua(s) pró
pr1a(s) esposa(s). E o mesmo se passa, em sentido inverso, na re
lac;ao entre os afins quando a um deles se oferece a bebida: nao 
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se casando com urna irma ou com urna fillia, um homem delega, 
através da simbólica da oferta obrigatória do piktu, a seu cunha
do (ZH) ou a seu genro (OH) - ambos igualmente ipadun1 - a 
possibilidade de fecundá-las. Assim, mais do que as relac;5es de 
afinidade ou de consangüinidade, sao as propriedades e os atri
butos de fertilidade e reproduc;ao (dos quais consangüinidade e 
a~inidade já sao parte), simbolicamente acionadas pelo passar do 
pzktu, o que preenche mais e melhor a dinamica do oferecimento 
da cerveja nativa. 

Após o consumo da bebida, segue-se urna conversa típica: co
menta-se sobre o estado da floresta, a disponibilidade de cac;a, 
conta-se o que se viu, o que se passou; mas nada se diz, nem se 
pergunta, sobre o grau de sucesso da expedic;ao que retorna: in
decoroso seria indagar pela carne que os cac;adores ainda nao 
apresentaram. A longa permanencia na mata é motivo de grande 
preocupac;ao tanto para aqueles que foram, quanto para os que 
permaneceram. Dois antigos parceiros de cac;a (os ibirinda) sepa
ra~os pelas formas da residencia pós-marital ou dois antigos par
ce1ros de guerra (os u::>ktarzat) mantem-se atentos as condic;oes 
metafísicas para o bem-estar dos outros. A qualquer sinal de in
disposic;ao após urna longa estada na floresta, sao eles os aciona
dos para pro,cederem a terapeutica do parceiro enfermo: inicia
dos no xamanismo, todos os homens adultos devem ser os pró
prios curadores de seus parceiros - como também o sao para 
seus familiares mais próximos. 

Após sorverem doses cada vez mais generosas da bebida, os 
éac;adores e suas famílias devem se retirar outra vez, retomando 
para seu acampamento nos arredores da aldeia. Lá alguns cochi
larao em suas redes e outros ficarao a conversar, aguardando o 
derradeiro momento de voltar definitivamente para suas casas. 
No pátio da aldeia, as festas seguem seu ritmo: as músicas, as 
danc;as e o consumo do piktu nao param, atravessando toda a 
madrugada e a manha seguinte. Será apenas ao entardecer que 
os cac;adores voltarao finalmente para a aldeia. . 1'-

Com tudo o que conseguiram abater na mata já moqueado e 
acondicionado em inúmeros embrullios de follias postos sobre·as 
costas, os cac;adores desta vez voltam caminhando a passos len
tos, conduzidos pelo andamento largo, suavíssimo, do compasso 
da melodía em tons baixos que tiram da tereret, a flauta transver
sal que executa uan, a música do mel que anuncia a fartura da 
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estac;ao seca. Andando vagarosamente enquanto tocam a tereret, 
os cac;adores em fila dao voltas ao redor do poste, até que param 
para saudá-lo outra vez. Toda a carga que trazem é entregue ao 
xamá que ocupou-se da organizac;ao de quase tudo. Ainda sob a 
música da tereret, ele dispüe a carga dos cac;adores em semicírcu
lo em tomo do poste. Agora os cac;adores cantam a canc;ao de 
.. . ipari. 

A distribuic;ao de toda a carne desta feita fica a cargo do pró
prio xama que serviu de mestre de cerimónias. Raros sao aqueles 
que recebem por<;óes específicas da carne; de hábito, a mesa é 
posta a céu aberto, sobre esteiras de palha, para que todos os co
mensais se sirvam a vontade. 

O início da segunda noite da grande reuniao revelará o último 
genero de expressao da cerimónia: sao as mulheres agora que si
mulam urna entrada triunfal na aldeia, portando também os ins
trumentos de seu trabalho (hoje, facas e facóes) e, tal como se 
estivessem ali para satirizar o comportamento dos homens, dan
<;am em tomo do poste em sentido contrário ao deles. Cantam 
também a música de i'pari, mas de forma breve e pouco acentua
da. Param logo a dan<;a, mas as gargalhadas custam a cessar. De 
um grande recipiente repleto de piktu posto por Wapuri:junto aos 
pés do ipari, como se dele f osse a bebida que se tomará, as mullie
res bebem grandes goles; e eis que de sua fala fazem surgir o sen
tido que, para eles, engloba o conjunto de toda a cerimónia: 

- "Eh, emtabri enkurupi ... emtabri enkurute ... " 
-(Eh, estou bebendo um filho ... bebo um recém-nascido ... ). 

Daquele poste pelado entao, que sobre o topo carrega o craruo 
decorado de um inimigo morto, e contra o qual já tinham aperta
do a pelve, roc;ando intensamente suas vulvas, agora tomam as 
mullieres um filho? Que seja logo posta a razao manifesta, dita 
por eles, para que se realize a cerimónia: trata-se mesmo de "tra
zer filhos" - imeren eneptab:Jt - para os Arara. 

Que o tronco seja fálico é evidente, mas insuficiente. A lama 
que llie cimentou os pés é, com efeito, vista como o ekuru, o semen 
de i'pari. A parte da casca que sobra do tronco depois de esfolado 
a porretadas é o seu pelo. As mullieres afirmara ser o pelo da ca
bec;a de urna "crianc;a" que emana do solo. E, como vimos, é mes
mo db solo que os vegetais extraem as substancias que, através 
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das bebidas, serao transformadas em semen, que será transfor
mado em gente. Já os homens sustentara que ipari ali figura sen
tado: se há pelo próximo ao chao quando um homem se senta 
(nao há dúvidas quanto ao sexo de i'pari), é pelo pubiano. É fálico 
e as mullieres se esfregam nele. Masé pouco. 

O estatuto do poste se completa pela fala das mullieres quan
do bebem o piktu trazido por ieipari. Nao é, portanto, apenas nos 
abrac;os fon;ados, no roc;ar das vulvas no tronco pelado do poste, 
que a simbólica da fertilidade se realiza: é também, talvez princi
palmente, pela bebida que tomam. 

Sabemos do poder fertilizador das bebidas fermentadas. Mas 
o piktu se inscreve num modelo geral de trocas por carne de cac;a. 
É isto que llie enriquece o valor e, revelando as propriedades do 
sistema, traz a luz seus maiores sentidos. Vimos o estatuto da 
carne: produto de urna predac;ao que reduz e transfere o valor 
autónomo do bicho (em relac;ao aos humanos) para o lugar 
heterónomo da carne, sua vinculac;ao ao sistema de trocas pela 
bebida. Vimos também que neste processo de redu<;áo e transfe
rencia, a relac;ao entre o xama (todo e qualquer homem adulto) 
e os ::>t::>, as potencias metafísicas que gerenciam os animais, era 
a base para a possibilidade da predac;ao, que produz a carne 
que funda o sistema de trocas sobre o qual se articula a vida 
social. O .xama e a predac;ao que sua relac;ao comos ::>t::> autoriza 
despontavam entáo como as condic;óes a priori da vida em so-, 
ciedade. Ora, mas o que dizer das determinac;óes da bebida, que 
é a prestac;ao prevista pela carne? Sabemos porque a bebida fer
tiliza; mas por que o poste com o cranio de um inimigo executa
do deve traze-la também, se o piktu poderia circular somente 
nas trocas intra-sociais? 

O que determina o valor da carne é a morte do bicho, a prfl
dac;ao no domínio das potencias extra-sociais. Se a bebida é seu 
complemento lógico, é porque também a morte do inimigo e sua 
transformac;ao em troféu é igualmente urna predac;ao, no sentido 
que vimos ter para os Arara: é extrac;áo, reduc;áo e transferencia 
de "valor". Mas, se a bebida é de origem vegetal e as plantas nao 
está.o sob a guarda metafísica de qualquer potencia extra-social, 
a que transferencia corresponde a imagem do tronco que vem 
com cabec;a de gente e cabac;a de piktu? 

Produto do sacrifício de um inimigo que interditou o sexo con-

\ 
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jugal para cada um dos parceiros, a realidade do poste cerimo
nial traz a obrigac;áo de que cada um dos matadores ceda a es
posa para o outro. Tudo evoca a transferencia de poderes re
produtivos. Por seu lado, a cerimonia do poste ritual, ieipari 
u:Jrikt:.>b:Jrp, figura o potencial reprodutivo do piktu se instalando 
na rede de trocas por meio do tronco que porta o cranio de um 
inimigo morto. A morte do inimigo e a extrac;ao de seu cranio, 
que enfeita o poste que trazo piktu, equivale a reduc;áo do hu
mano vivo a figura de ieipari com sua cabac;a de bebida, que as 
mullieres engolem como se tomassem um filho. Do inimigo se ti
rou a cabec;a, coma cabec;a se fez o poste, do qual as mullieres 
tomam a bebida por estarem "tomando um fillio". A imagem do 
inimigo (sua humanidade) figurada no cranio sobre o poste re
duziu-se entáo ao valor (de fertilidade) que a bebida embute. 

Mas o piktu serve as trocas em sociedade: é a razao pela qual 
os cac;adores foram a floresta e, através da predac;ao dos bichos, 
produziram a carne como um equivalente para as bebidas fer
mentadas que esperam receber. Assim, a reduc;ao do inimigo ao 
valor do piktu corresponde a sua transferencia ao sistema de tro
cas onde as bebidas fermentadas recebem suas determinac;oes 
sociais. Este é o "efeito útil" do sacrifício humano entre os Arara: 
as coisas que ele modifica, exteriores aos executantes, estáo nas 
propriedades das trocas que definem as determinac;oes que a be
bida deve trazer como o complementar da carne (cujas determi
nac;oes vem ~través das relac;oes comos ::>t::>). 

Como produto do sacrifício do cativo, a autonomía do inimigo 
se transforma, entao, nas determinac;oes do piktu, sua equipara
c;áo a carne no interior do esquema das dádiva intra-sociais. É 
este o mecanismo que define a equivalencia simbólica entre car
ne - que vimos ser produzida por um processo semelliante de 
reduc;ao e transferencia do valor do bicho - e bebida. Neste sen
tido, o poste como cranio do inimigo trazendo a bebida é o com
plemento lógico perfeito do bicho que virou carne. É como se, a 
condic;áo de seu suplício, o inimigo forjasse o valor das bebidas51 • 

Mas, se nao se incorpora o inimigo com o valor da carne, mas 

·51 Esta é a razao forte para se duvidar de um suposto canibalismo Arara: 
o inimigo, no limite, deveria ser "bebido" e nao comido. 
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com o atributo da bebida, isto é, se nao sao, no modelo, canibais, 
os Arara sao igualmente agentes de urna predac;ao: de urna 
predac;áo que transforma e transfere valores externos para o in
terior das trocas em sociedade. Predac;áo animal e sacrificio hu
mano se equivalem como os mecanismos de determinac;ao do ter
mos inscritos nos modelos das trocas. 

Deste modo, se o estatuto da predac;ao animal, que produz as 
determinac;oes simbólicas da carne, se revelava no rito oral (arti
fício para o engodo e para a traic;áo) para os :Jt:J na floresta, o 
estatuto do sacrifício dos inimigos, que re-instaura e amplifica a 
simbólica das bebidas, se ilumina nas práticas rituais de ieipari: 
os :Jt:J está.o para a reduc;áo do bicho a carne, tal como o poste de 
ipari está para a reduc;áo do inimigo a bebida. 

Ora, a vida social Arara se estabelece sobre um princípio de 
equivalencia simbólica entre carne e bebida: é este o modelo que 
organiza sua subsistencia (os valores atribuídos a agricultura e a 
cac;a) e o princípio que define o sentido de suas práticas rituais 
(as músicas, as grandes cac;adas, as trocas depois da floresta, etc). 
Por isso, as condic;oes de possibilidade da vida social tem suas 
nervuras assentadas nas práticas (traic;oeiras) dos xamás (dos 
homens adultos) e nos ritos associados ao esquartejamento dos . . . 
mnn1gos. 

Associa-se portanto aquele tronco elaborado a partir dos tro
féus humanos um vasto conjunto de temas: a cerimonia do poste 
de ipari, ieipari u::>rikt::>b:Jll.:J, a grande reuniáo em tomo do cranio 
de um inimigo sacrificado, combina a rnorte e o esquartejarnento 
do inimigo a produc;,áo e reproduc;áo do mundo Arara, através da 
cac;a, das músicas, das parcerias, dos troféus humanos, das car
nes, das bebidas, da cornensalidade, da relac;ao entre os afins, da 
interac;áo entre os irmáos de sexo oposto. Ao lado de tantos ternas 
que se iricorporam ao universo simbólico do sistema cultural, a 
sociología Arara ·paga também seus tributos ao mote introduzido 
pelo poste, espécie de motivo sobre o qual os Arara construíram a 
significac;áo de seu mundo: ipari expressa urna concepc;ao e um 
estilo de vida que organizam as representac;oes sobre o cosmos e 
a sociedade e encontrarn sua expressáo mais fina e acabada no 
conjunto de valores que circunscrevem e definern o poste ritual, 

I 
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em torno do qual se consolida a oportunidade de celebrar ieipari 
tt::>rikt::>b::>rp. 

Para que se possa compreender o modo como os temas asso
ciados ao poste de ipari servem de emblema central para o mun
do Arara, é preciso come<;ar pelo seu início. 

2 

COSMOLOGIA: 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO UNIVERSO 

"O que permite dizer que minhas palavras descrevem urna rela<;áo que existía? 
Ora, elas se referem a diferentes coisas que nao surgem apenas com elas. 
Dizem, por exemplo, que na ocasiáo em teria dado urna resposta, se tivesse 
sido interrogado. E ainda que isto seja apenas condicional, diz, contudo, al
guma coisa sobre o passado." 

L. Wittgenstein- Investigafoes Filosóficas - #684 

Forma~ao e Estrutura do Mundo 

Quando essa vida ainda nao tinha come<;ado, só havia o céu 
e a água que o circundava. A separá-los, urna pequena casca 
que recobria o céu e servia de assoalho a seus habitantes. A cas
ca do céu, urna espécie de "pele" (epi), agia como urna membra
na a impedir a penetra<;ao excessiva de água por suas brechas. 
Lá, na casca do céu, na "pele do mundo", havia de tudo para 
todos. Fechando-se sobre o céu, epi era ao mesmo tempo local 
de moradia e limite entre o interior e o exterior da regiao onde 
era possível a boa vida. Vivendo na parte interna do plano ce
leste (imnu, literalmente "carne"), moradia natural das estrelás 
que todos eram no passado, a boa humanidade vivia junto a 
divindade Akuanduba e conforme as coisas simples do mundo: 
acordar, comer, beber, namorar, dormir. Nos excessos, a divin
dade fazia soar a pequena flauta tsinkore de modo a chamar a 
aten<;ao de todos e repor a boa ordem nas coisas e o comedimento 
nos atos. Além do céu, no exterior da casca do mundo (wapara), 
só água, coisas ruins, seres atrozes e espíritos maléficos - com 
quem a boa humanidade, protegida por Akuanduba, nao tinha 
qualquer rela<;ao (Figura 2.1). 

Mas, um dia, o mau comportamento de alguns causou urna gran
de briga que envolveu urna multidao. Vers0es variantes sustentam 
. que este mau comportamento, estarla associado ora a um roubo, 
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para 

Figura 2.1. A Cosmografia Original. 

ora apenas ao egoísmo excessivo. De qualquer forma, roubo e ego
ísmo se equivalem sob a categoria :>tsinme, como se um roubo nada 
mais fosse que urna forma superlativa de egoísmo. O egoísmo en
tao causou urna imensa briga no interior do céu. Soando insisten
temente a pequena tsinkore, Akuanduba teve como resposta apenas 
a teimosia persistente daqueles que brigavam e que, obstinados, 
sustentaram a luta enorme até que a casca do céu rompeu-se, lan
c;ando tudo e todos para longe, para fora do imnu, para dentro da 
água que envolvia a casca que envolvia o céu 1• 

1 Sao incontáveis na América do Sulas mitologias em que um cataclisma 
rompe a ordem cosmológica primordial. Em alguns casos, a separa
\ªº céu-terra, como produto do cataclisma inaugural, é o que se conta 
como condi~ao dos infortúnios humanos. Nos mitosArara, o cataclisma 
é o que .instala a própria-terra sobre a água que envolvia o cosmos 
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Na queda, perderam todos. Morreram os velhos e as crianc;as; 
há dúvidas se afogados por nao terem podido agarrar-se a peda
c;os do epi, ou simplesmente por terem despencado das alturas. 
Sobraram apenas uns poucos homens e raras mullieres, agora sem 
abrigo e sem comida. Muitos dos sobreviventes, porém, ainda fo
ram aos poucos recolocados no firmamento pelas várias aves da 
família dos psitacídeos que freqüentam os céus da Amazonia, e 
voltaram a ser estrelas. Dos astros que tambéJn tombaram pela 
briga, a lua teria sido levada de volta ao céu pelo esforc;o da pe
quena curica que, (Om fome após o- trabalho estafante, mord.era 
um canto do satélite; o que ainda hoje se observa cada vez que as 
cascas do céu, flutuando sobre as águas, alterara o angulo de vi
sao da lua e revelam a forma da mordedura. Mas muitos daque
les poucos sobreviventes foram deixados, abandonados pelas ara
ras nos pedac;os da /1 casca do céu" que caíram sobre as águas2

• 

Destes, dos "abandonados", descendemos ukararzma, o "povo das 
araras". Até hoje eles assobiam chamando aqueles pássaros que, 
em bandos, sobrevoam a floresta. E, quando os veem pousar no 
alto das árvores, dizem os Arara (os índios, agora) que os ani
mais, ao notarem o quanto ficaram grandes os "abandonados", 
desistem mais urna vez de levá-los de volta ao céu. Aqui já foram 
deixados outras vezes, aqui permanecerao. 

A briga que fez o mundo original romper-se nao apenas 
destinou os homens a viverem sobre os pedac;os da "casca do céu" 
que agora pairam sobre as águas. Verdadeira tragédia que con
denou os que eram estrelas a viver como gente, e a ter de perse
guir o alimento de cada día escapando dos perigos que existem 
sobre o chao, o evento que conformou o Universo atual trouxe 
tarnbém outras conseqüencias. Boiando sobre as águas, o epi ago
ra se junta a dimensáo do "lado de fora" do mundo original, per
mitindo o transito intermitente de-todos quantos estavam ex
cluídos da vida no interior do imnu. Por isso, para se afastarem 
das águas que eram externas ao bom mundo, os Arara preferí-

original, prod uzindo urna nova configu~a~ao morfo~ógica ~m que os 
planos da terra e da água passaram a se mtercomun1car, de1xando ao 
céu um valor apenas residual. 

2 O tema do "abandono" tarnpouco é incomum entre os povos índígenas 
do continente (cf. p.ex. Viveiros de Castro 1986 Cap. Il). 
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ram ocupar o interior da mata, restos das cascas do céu em que 
viviam. Porém, a abundancia de água fez mudar também a 
floresta, produzindo a exuberancia e a opulencia dos vegetais e a 
profusa.o de pequenos seres que rastejam sobre o chao ou que 
voam de folha em folha atrás do alimento. Enganosa, a grandeza 
da mata é comparável apenas aos perigos que ela agora inclui: 
Jbr::>rzori- ser rasteiro que se esconde sob as pedras da floresta e 
corre atrás dos humanos, invadindo-os pelo anus para devorar o 
corac;ao e o fígado e escapar pelo umbigo; temtsip:J e mumtsip::> -
minúsculos canídeos traic;oeiros, o segundo horroroso, com urna 
cabec;a maior que o próprio corpo, que atacam pela traquéia para 
comer o corac;ao e as vísceras; e tsinienmedet - artrópode lumi
noso que fura o peito e queima o corac;ao; sao alguns dos seres 
que, antes excluídos, agora partilham com os Arara o mesmo es
pac;o vital. 

Dos habitantes tradicionais do lado de fora do céu, também os 
11espíritos maléficos" agora se achegam aos Arara, desprotegidos 
que esta.o da casca que os abrigava no interior do imnu. Presenc;a 
que nao é neutra, nem puramente acidental, eles foram transfi
gurados pela própria divindade Akuanduba em seres com quem a 
interac;ao é sempre conflituosa: detestável castigo para aqueles 
que romperam a arquitetura original do mundo, os seres noci
vos de wapara assumiram a forma dos Kayapó, dos Juruna, dos 
Shipaya, dos Assurini, talvez dos Mundurucu também. Sob esta 
estampa, os espíritos maléficos escaparam do que ficou sendo o 
subterraneo da terra, vindo a procura daqueles que aqui estao 
por acidente3• 

A metafísica Arara diferencia - além dos ukararzma, que sao 
os próprios Arara, os verdadeiros humanos, os /1 abandonados" 
pelas araras - os seres do mundo em func;ao da tragédia inaugu
ral, isto é, de acordo com seu lugar de origem e com as formas de 
relac;ao que se pode estabelecer com eles. Os udJt sao "inimigos" 
genéricos, que se dividem em duas subclasses: urna de "gente" 

3 É curioso que os mitos Arara atribuam uma origem subterranea, mal 
vista, a alguns dos povos que eram seus inimigos tradicionais e em 
cuja mitología própria o subterraneo, bem visto, é também o lugar 
original de onde eles teriam saído (caso Mundurucu, por exemplo -
Murphy 1958). 
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propriamente dita, mas cuja diferenc;a com os ukararpná os faz 
ora aliados ocasionais, ora 11inimigos reais"; e os ud::>tpeerz, seres 
que parecem gente (sao, literalmente, 11gentinha")", mas com os 
quais só se consegue estabelecer relac;óes belicosas. E há também 
os uag:J, ''bichos". Cada urn destes, por sua vez, tem urna ontologia 
específica: os udJt poderi~ ser também transformac;óes terrenas 
de estrelas que caíram do céu, mas que nao se confundem com os 
próprios ukararzniii, os primeiros a se transformarem em huma
nos4; os uag::> sao, no geral, /1 gente" que, em func;ao da quebra de 
certas regras de bom comportamento, foram transformados em 
bichos. Mas nem todo animal é propriamente um uag:J, pois há 
aqueles que sao diretamente criac;oes ou mutac;óes da divindade 
Akuanduba, como todas as espécies de felinos, e aqueles que sao 
formas materiais aparentes de espíritos dos mortos, como certas 
espécies de coruja por exemplo e, outra vez, certos felinos (ver 
adiante). Os ud:Jtpeem, por outro lado, sao as formas mutantes 
dos espíritos maléficos que escaparam do que era o lado de fora 
do cosmos original: apesar das suas evidentes semelhanc;as, nao 
se confundem com os seres humanos propriamente ditos (os 
ukararzma em primeiro lugar, mas também alguns tipos de udJt). 

A divindade, por seu lado, que durante a existencia celeste se 
limitava apenas a soar a pequena flauta tsinkore para que o 
comedimento e a ordem voltassem a vigorar entre os humanos, 
tomou-se a odiosa onc;a preta (Jk:K:J), cujas metamorfoses contro
la: parda ou pintada, grande ou pequena, movente ou parecendo 
morta, toda onc;a é urna expressao viva da tragédia original que 
aqueles que brigaram no céu impuseram ao próprio mundo5

• 

4 Ver adiante, no capítulo sobre a história do contato coma sociedade 
nacional, as considerac;6es nativas a respeito da origem do homem 
branco. 

5 Como em inúmeros casos sul-americanos, a mitologia Arara também 
atribuí valores simbólicos estratégicos aos felinos e aos psitacídeos, que 
comp6em parte importante de sua simbología. Tenho sérias dúvidas, 
contudo, de que o simbolismo animal Arara seja de fato (como já se 
propós como um esquema geral) um mecanismo que codifique, atra
vés de urna "segunda ordem de significac;ao", "aspectos da sociabili
dade" incompatíveis com a estrutura das rela~Oes sociais e que, por 
isso, se tomariam "inacessíveis a consciencia social" por qualquer ou
tro meio senao o do simbolismo (Turner 1985: 104 e 105). Creio que 
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A perda da condi<;ao de vida original sob a calma protec;ao 
de Akuanduba agora forc;a os Arara a busca da sobrevivencia e a 
fuga de tudo o que pode significar ainda os castigos que a di
vindade impoe aqueles que lhe contrariaram e produziram a 
tragédia nos primórdios do tempo. De Akuanduba mesmo quase 
nada aprenderam ou trouxeram; apenas a "água" que ele bebia 
e apreciava, e que também os Arara sabiam fazer: pelo 
processamento dos tubérculos, obtém-se a bebida fermentada 
que tanto agradava Akuanduba. Paru kuanduba, a água de 
Akuanduba, ainda é a bebida por excelencia. Da divindade ain
da possuem também a pequena tsinkore, a flauta que servia para 
chamar a atenc;ao e acalmar a todos, e que ainda hoje é usada 
para marcar as mudanc;as de fase por que passam os ritos, e 
para acalmar a própria divindade durante as grandes tempes
tades, quando os trovoes parecem anunciar que outras partes 
do céu ainda estao por cair. 

No chao após a queda, já tendo perdido o abrigo e os parentes, 
ficaram também sem boa comida os "abandonados", limitados a 
se alimentar com aquilo que da mata se pode comer cru (iten). 
Entristecidos por terem sido deixados no chao, sem comida e sem 
abrigo, um dia recebem a visita de uag:mm (termo que é o au
mentativo de uag::>, bicho), o bicho-preguic;a, que era quem mais 
sabia ter e fazer com as coisas do mato. A preguic;a ensinou a pri
meira festa, destinada a trazer novos filhos para os Arara. Ensi
nou também a fabricar as flautas que deveriam usar nas come
morac;oes (com excec;ao da tsinkore), a arte de ::>rembe, o cantar 
para agradar os outros, o tecer com fibras de algodao e as 
dobraduras da palha. Trouxe também a comida para a festa e 
muitas outras coisas enroladas em pequenas trouxas de palha: 
chamando a todos para assistir, abriu tudo, trouxa a trouxa ... e 
povoou a mata com todas as demais espécies de animais que guar-

urna perspectiva demasiadamente materialista (de base marxista) com
promete a compreensao do simbolismo animal, porque o transforma 
numa espécie de resto de processos ideológicos de alienai;ao. No caso 
Arara pelo menos, os códigos e relai;6es embutidos no simbolismo ani
mal parecem revelar diretamente, isto é, sem a suposi~ao de urna "se
gunda ordem", algumas das propriedades sobre as quais se assenta o 
modelo das rela~6es sociais. 
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da va. Sem conhecer outra forma, os Arara entao pegavam os ani
mais e os comiam cru6• 

Um dia, examinando numa praia a lontra (tar::>um), que pre
parava ao fogo os.peixes que comeria, resolveram os "abandona
dos" que deveriam imitá-la. Mas era preciso tomar-lhe o fogo. 
Observaram-na entao durante dias e noites, aprendendo seus 
hábitos e suas rotinas de buscar o peixe rio acima, deixando o 
fogo sozinho. Sorrateiro, um homem aproveitou-se da ausencia 
da lontra e roubou o fogo7

• Subtraindo o fogo que tar:JUm possuía, 
dando a seus semelhantes a condic;ao do processamento culiná
rio, aquele que aprendera a valer-se da engenhosidade para ob
ter sucesso no trato das coisas do mundo quedou reconhecido 
como o primeiro :Jkp:J entre os humanos, o antecessor daqueles 
que praticam a arte e a técnica de interagir com seres e forc;as dos 
domínios extra-sociais. 

Uag::>um voltou para outra festa que tinha encomendado aos 
Arara. Comeu já das carnes assadas, bebeu e pediu cada vez mais 
bebida. Como a bebida acabava, uag:JUm enfureceu-se, brigando 
com todos e voltando sozinho a floresta. Porque brigara, uagJUm 
perdeu tudo o que tinha e sumiu no mato. Lá ficou por muito 
tempo, ao lado dos animais que soltara, aguardando a todos aque
les que também se enfurecessem e brigassem, arriscando-se a re
petir o seu próprio destino de viver misturado aos uag::>. Já velho, 
uag::>um morreu, e veio a ser o primeiro pomdarzmá a habitar o que 
sobrou dos céus, onde hoje aguarda aqueles que para lá também 
voltarao depois da morte. 

6 Logo, a pregui~a era quem guardava inicialmente todo o alimento que 
os Arara passaram a apreciar: os bichos edíveis. A respeito da rela~ao 
entre a pregui~a, os alimentos e a ordem cosmológica, ver Lévi-Strauss 
(1964: 220 e 319-321; e 1986: Capítulo 6 e 7). 

7 A lontra é um mustelídeo (aparentado da irara e da ariranha), de há
bitos notumos e com glandula anal odorífera, comumente associada 
ao fogo e ao tabaco nas mito logia ameríndias ( cf ., por exemplo, Lévi
Stra uss 1964: 162 e 201). Nao conhe~o a origem do tabaco para os 
Arara que, a despeito de oconhecerem (teriam plantado no passado), 
nao mais o utilizam normalmente. 
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O mito de formac;ao do Universo atual, relatado através dos 
muitos fragmentos que os Arara contam no seu dia-a-dia8, con
tém parte dos elementos que organizam o sentido do seu mun
do. Quase tudo se regula, aquí, pelo significado dado a tragédia 
inaugural que fez deste mundo um lugar cujo caráter é instável, 
precário, provisório. A categoría com a qual Wapuri'. resume o 
estado da humanidade no mundo após o cataclismo inaugural é 
::>tamn:iptana - "perda"9

: perdeu-se a vida no céu e, com ela, a 
paz e a quietude do modo de vida primordial. Perda sobretudo 
do sossego que o tranqüilo convívio com Akuanduba garantia. 

Como responsáveis pela tragédia que inaugura a vida terres
tre, aqueles que brigaram no início dos tempos devem agora 
suportar a outra face de Akuanduba: um rancoroso desejo de 
vinganc;a que se efetiva através daquele que, no entendimento 
Arara, é ódio e ira tao desmedidos que sua grandeza é certa
mente sobre-humana: o abominável jaguar de pelo negro (::>k::>r:J 
tikirikini"m ). Onipresente no imaginário Arara, a simbólica do ja
guar como expressáo do ressentimento divino pela catástrofe 
celeste produzida pelos humanos manifesta o que afirmam ser a 
situac;áo geral do mundo. A vinganc;a virtualmente cotidiana da 
divindade define a estratégia para a existencia terrestre dos hu
manos como urna sobrevivencia diuturna contra seus castigos. 

8 Económicos, os Arara nao sao grandes contadores de mitos, que se 
sentassem a contar episódios longos de fa\anhas heróicas e peripécias 
complexas. Nao apenas nao contavam a mim longas narrativas míticas; 
quero dizer que jamais os vi contando mitos extensos mesmo entre si. 
Seu dia-a-dia porém é preenchido com pequenas e curtas narrativas 
que revestem os acontecimentos e as práticas cotidianas com signifi
cados que se articulam as ordens de sentido impostas por urna espécie 
de "mitologia implícita". É como se cada dado natural do mundo pu
desse ser remetido num instante a um sentido posto pela ordem do 
Mito. Ou como se o mundo empírico fosse apenas urna matéria bruta 
onde a escritura do Mito ainda se realiza (ver adiante, passim). O iní
cio de suas curtas narrativas míticas invariavelmente se dá coma ex
pressao "ltaqiriin ... ", algo como "há muito tempo ... ", que é urna espé
cie de chave linguística que opera urna mudan\a de registro semanti
co e de regime temporal para contextualizar aquilo que se vai narrar. 

9 O termo ::>tamn:iptanii é um substantivo do verbo ::>tamn:ipt:>bJt ("per
der") que se presta para descrever tudo aquilo de que nao se tem mais 
a posse ou a que nao se tem mais acesso. 
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Entretanto, a divindade, mesmo soba máscara do jaguar, nao é 
exatamente a figurac;áo de um "inimigo" - como em outros ca
sos etnográficos10 

-, para o qual os Arara tem definic;óes e desti
nos mais precisas. É mais propriamente o signo de urna adversi
dade difusa, urna ameac;a dispersa por todas as ocasióes desde 
que o plano terreno é mundo, e contra as quais os Arara pouco 
podem sem a engenhosidade dos *¡J::>. É urna expressáo viva da 
dinamica que hoje vigora no mundo, a relembrar o papel que a 
humanidade deve desempenhar sobre o plano terrestre. Restri
tos a vida sobre a parte seca do epi, que é onde se avoluma a flo
resta, os Arara estáo condenados ao encontro esporádico, a con
vivencia virtual com a metamorfose divina sob a pele do jaguar. 
Predador solitário, constante e traic;oeiro, o jaguar impoe perma
nentemente a idéia da morte que cerca a existencia humana nas 
franjas da floresta. A alimentar o imaginário do jaguar e da mor
te, os Arara contam inúmeros eventos que os levaram a encon
trar estratégias de convivencia e de precauc;áo. 

Se nas casas coletivas as pequenas portas multiplicam-se de 
acordo com o número de unidades familiares que as habitam, 
todas as entradas devem ser duplamente fechadas, com um par 
de esteiras de palha que se dobram como folhas opostas sobre as 
aberturas, para evitar a penetrac;áo sorrateira dos seres indesejá
veis, dentre os quais o jaguar tem um lugar importante. Contam 
muitos casos em que ?lor:J buscava dentro das casas, durante a 
noite, os seres humanos que quería levar consigo11

; dizem que, 
algumas vezes, máes surpreendiam jaguares remexendo as redes 
de seus filhos pequenos. Além das portas que se prendero para 
evitar que :Jk::>r:J as abra, hoje os Arara tem também mosquiteiros 
sobre suas redes: e seu modo de fechamento, com planos de filó 
que se sobrepóem, apenas repete, ao entendimento Arara, a pró
pria maneira como sempre deveram fechar as portas de sua casa: 
portas e mosquiteiros se complementam na busca de prote<;áo 
contra os castigos de Akuanduba. 

Os percursos na floresta sao outra situac;ao na qual os Arara 

10 Araweté por exemplo (Viveiros de Castro 1986). 
11 Ver Capítulo adiante sobre o papel do jaguar na teoría funerária 

Arara. 



142 Cosmologia: história e geografia do universo 

desenvolvem formas de evitar o encontro comos felinos. Ao lado 
da sensibilidade agu<;ada para identificar seus rastros e ruídos, 
há o conhecimento seletivo de alguns de seus hábitos - a ali
men ta<;áo noturna preferencial, a espera .manhosa das vítimas 
em locais próximos a fontes de água, a astúcia na persegui<;áo 
das presas, etc. O Arara foge sistematicamente de qualquer pos
sibilidade de encontro com qualquer um dos felinos. Mesmo ar
mados com as cartucheiras da Funai, eles evitam ter de se de
frontar comos felinos: nao devem matá-los. 

Na etapa primordial no imnu, a consistencia da vida se devia 
nao exatamente a abundancia de alimento, mas principalmente 
a inexistencia da morte; morte hoje anunciada pela simples pre
sen<;a do jaguar no plano terreno e também dos outros seres cuja 
origem remonta igualmente a tragédia que fez este mundo e aos 
castigos impostos por Akuanduba. Morte, entáo, cujo prenúncio é 
a própria conformac;ao do plano terrestre. 

Nos mitos, a geomorfologia amazónica, com suas alternancias 
entre terra e água, parece servir como o "elemento sensível". A 
oposi<;áo terra=" casca do céu" I água="lado de fora do céu" pa
rece traduzir um conjunto de diferen<;as importantes para a com
preensáo da estrutura lógica e dos princípios de funcionamento 
do mundo. O entendimento da tragédia fundadora do mundo 
atual, das raz6es que levaram a queda da "casca do céu" sobre as 
águas, toma a diferenc;a morfológica da geografia significativa 
do ponto de vista do julgamento das a<;oes humanas no plano 
terrestre. E se a própria estruturac;áo física deste plano ganha sig
nificado pela relac;ao que mantém com a tragédia histórica do 
cosmos é porque, a cada instante, a onipresen<;a do jaguar nessa 
geografia a traz a lembran<;a. 

Central para vários aspectos do sistema cognitivo Arara, a di
ferenciac;ao morfológica entre a terra e a água, entre a parte seca 
e a parte aquática do plano terrestre, entre ikpunikaníi e parukuali", 
enfim entre o seco e o molhado, aponta para um largo conjunto 
de articula<;oes semanticas com outras dimensoes do sistema cul
tural e das próprias práticas cotidianas. A distancia entre a vida 
primordial no imnu, prévia a tragédia que inaugura a fase terres
tre da existencia humana, e a dinamica da vida no epi expressa
se, num nível mais amplo, pela oposi<;ao entre os trechos de terra 
(como restos da casca do mundo) e as águas sobre as quais elas 
bóiam (que antes eram pura dimensáo exterior ao universo hu-

Cosmologia: história e geografia do universo 1 143 

mano). Oposi<;áo na qual a junc;ao terral água e o caráter cíclico 
do enchimento dos rios e da alaga<;áo da terra, como produto e 
memória permanente da tragédia primordial, apontam justamen
te para a precariedade do mundo produzido pela queda do céu. 
A periodicidade da época das grandes chuvas12 (apeli), e sua 
alternancia coma esta<;áo seca (inmeli) reafirmam a inconstancia 
da fisiografia terrena. Junc;ao acidental daquilo que deveria ter 
permanecido separado, a funesta contigüidade terral água e a 
história cíclica de sua instabilidade, ajudam no entendimento das 
dinamicas da vida terrestre, tanto naquilo que ela tem de peculi
ar, quanto naquilo que remete, por contraste, a vida primordial 
no zmnu. 

A trágica história de formac;ao do mundo implica na aceitac;áo 
dos valores associados as categorias morfológicas com as quais o 
Arara descreve a conforma<;áo do plano terrestre. Se a parte seca 
(ikpunikana) se opoe a parte aquática (parukuali), é porque aterra 
propriamente é parte do que constituía a "pele" que separava o 
céu da água que o envolvia. A contigüidade do seco e da água 
neste plano de vida remete imediatamente a história que os colo
cou lado a lado. Por isso, no próprio epi, que é hojeo solo sobre o 
qual se vive, junta-se tudo aquilo que rememora o modo como o 
mundo teria comec;ado. Pelo que representa na história do mun
do, o plano terreno, tal como hoje se configura, é urna instancia 
sintética do próprio cosmos, pois em tomo de si junta tudo aquilo 
que estava separado nos primórdios. Nao é por outra razáo por
tanto que muito mais do que com os outros níveis do cosmos (o 
que restou do imnu e o que ficou sendo a parte subterranea do 
plano terrestre, wapara, onde ainda só há água), é como que ocorre 
no epi que os Arara mais se ocupam. É aqui que se conjugam as 
categorías que servem ao entendimento do mundo e de sua dina
mica. Se a oposic;ao morfológica terral água remete, por sua his
toricidade, a tragédia fundadora a ordem atual do mundo, ela 
também embute o conjunto de relac;oes que dáo sentido a esse 
processo: a oposic;áo entre os humanos e a divindade Akuanduba 
e, por extensáo, a oposi<;ao entre a vida dos humanos e a morte, 

12 A chuva (koqb:i), como água que caí do céu, serve como evidencia de 
que m~ta água ainda envolve o que sobrou do firmamento. 
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que o jaguar, ern norne da divindade que é sua verdadeira essen
cia, anuncia13• Nao se trata obviamente de um conjunto de oposi
c;ües simples: a maléfica divindade nao está para a água assim 
corno a hurnanidade estaria para a terra (corno restos da cascas . 
do céu ern que pisam). A oposic;ao terra-água evoca a história de 
constituic;áo da morfologia do mundo terreno, que lembra o ego
ísmo que provocou a tragédia, que revelou a face nervosa e vin
gativa da divindade. A oposic;ao terra-água se desdobra em vári
as outras; o contraste morfológico terreno suscita as oposic;ües 
mais profundas que regem o mundo. 

Quase tudo de fundamental no cosmos se expressa já no epi: 
seja a evidencia dos outros planos cosmológicos, seja a presenc;a 
de Akuanduba, seja o lugar que a humanidade ocupa diante dos 
outros seres do mundo, tudo está contido nos valores associados 
a distinc;ao morfológica entre terra e água, como marca de urna 
estrutura cosmológica já despedac;ada. Os temas enunciados pe
los mitos de formac;ao do mundo - a "perda" e a morte, a oposi
c;ao entre a humanidade e Akuanduba, e a distinc;áo, cosmologi
camente significativa, entre a terra e a água - apreendem a con
formac;áo do domínio terrestre naquilo que lhe permite servir 
como um plano empírico onde se podem inscrever as proposi
c;oes gerais da estrutura e do funcionamento do mundo. Essa es
pécie de "achatamento" de vários domínios junto ao plano terre
no é talvez um dos aspectos mais interessantes da cosmología 
Arara. Que, de fato, os Arara se preocupam mais fortemente com 
aquilo que se passa neste plano nao será certamente porque ele é 
visto como o mais importante, ou que inexistam outros, ou por
que nos outros nada haja que interesse a vida da humanidade 
aquí. Mas é porque tudo do mundo já está contido ou, pelo me
nos, já se expressa aqui neste plano. Por sua própria formac;áo, o 
mundo terreno faz coincidir a história passada do cosmos e sua 
geografía atual: aqui se apresentam a diferenc;a crucial entre di
mensües cosmológicas originalmente separadas e a forma tensa 

13 Adiante veremos que a oposi\áo entre vivos e mortos nao é táo rele
vante, no caso Arara, quanto urna outra que, neste caso, a engloba: a 
diferen\a entre os universos morais da produ\áo, manuten\áo e re
produ\áo da vida (em sociedade) e o da imposi\áo da morte (como 
determina\áo escatológica do cosmos). 
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da relac;áo com os seres que habitam esse mundo. E a morte é a 
figura que serve como o dístico que identifica os domínios em 
que a humanidade agora pode transitar. 

A Pessoa e a Morte dos Corpos 

"Qua11do ukarárp11ti morre faz editen, 
tsarupárpná e faz JkJr::> também. 
Arara é onra também." 
Muhtata Arara, Aldeia do Laranjal, 12/ 07 / 88 

"Um corpo humano! 
As vezes eu, olhando o próprío corpo, 
Estremecia de terror ao ve-lo 
Assim na realidade, tao carnal." 
F. Pessoa. Primeiro Fausto, p. 477 

Fenómeno que distingue a existencia pós-tragédia e se anun
cia pela insidiosa presenc;a daquele que é a expressao da face da
nosa da divindade Akuanduba, a morte cerca todo o plano terres
tre. Nao é estranha a dinfunica da humanidade: a morte dos pró
prios seres humanos é como um princípio dinamico que püe em 
movimento as forc;as que regulam as ac;oes no mundo. Antes, nin
guém morria, nern mesmo os muito velhos: as mullieres ferviam 
as carnes daqueles de quem a vida naturalmente se exauria, des
prezavam-nas ao longe e guardavam o caldo. Na madrugada alta 
o morto voltava, tomava o caldo que lhe haviam retirado das 
carnes e, prenhe outra vez de seus próprios sucos, renovado de 
forc;as vitais, reaparecia a todos pedindo o arco e as flechas. Tudo 
o que nao se podía fazer era deixar o corpo apodrecer ou secar, 
pois teria pouca serventia: secas, as carnes nao produziriam um 
bom caldo que revivifica; e já o caldo pestilento das carnes pútri
das seria recusado pelo próprio falecido.14 Nos casos em que, por 
exemplo, um grande acidente corn sangue indicava urna morte 
provável, ainda que prematura, um longo banho no río já basta
va para restaurar as forc;as do moribundo. 

Mas, como se recusassem a manusear os primeiros que morre-

14 A figura de corpos podres é outro dos tem~s comuns no i~aginário 
ameríndio (cf. Murphy op. cit.; Albert op. cit.; Villa\a op. cit.). 
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ram depois da queda do céu, as mullieres permitiram que a mor
te definitiva passasse a vigorar a partir de entao15

• E, hoje, os cor
pos que nao tem mais vida servem outra vez aos desígnios da 
furiosa divindade: lan<;ando máo dos defuntos como matéria-pri
ma para seus caprichos de vingan<;a, Akuanduba transforma cada 
um nurna pleiade de seres notáveis por sua capacidade de causar 
dano aos humanos. Torna o corpo dos mortos, que entre os Arara 
nao sao enterrados (ver adiante), e os separa em partes que trans
figura em seres genéricos: da cabe<;a faz a seu gosto, mas em fun
<;ao de atributos da pessoa, pomdiirzmii ou ikaualiirzmii16

; das extre
midades dos membros faz tsarupiirpnii; dizem que das vísceras 
(ou do "umbigo", em outras versoes) faz sair editen, par gemeo 
com tsarupiirzma no bestiário metafísico. Apenas os corpos dos 
homens sáo transformados assim. As mullieres tem um único 
destino: a totalidade do que há nos seus corpos é transformada 
em jaguar17

• 

Dos seres em que os mortos sao transformados emanam tam
bém parte da série de maleficios a que a humanidade está sub
metida por imposi<;áo da divindade: editen pode chupar as subs
tancias vitais dos corpos dos vivos que transitam desatentos pe
las matas; tsarupiirzmii pode, ao entardecer, e mesmo na aldeia, 

15 É interessante que os Arara invertam algo que parece mais comum no 
continente, pois como regra mais geral na América do Sul Tropical 
concebe-se que os mortos tem seu processo de restaura\ªº (normal
mente também através de fervuras) definido para um tempo futuro: 
ser cozido e restaurado (ainda que com estatutos diferentes) é quase 
sempre porvir, destino de cada um (Araweté, Piraha, Wari', Mun
durucu, Piaroa etc.). Para os Arara, tal processo nao está mais num 
horizonte futuro, mas na memória de um tempo pretérito que nao 
mais se cumpre. O tema é o mesmo de outras partes do continente -
a possível restaura\áo culinária dos mortos - mas, por sua redu\áO a 
um "futuro-do-pretérito", osArara parecem te-lo transformado numa 
espécie de contraponto a lógica das transforma\OeS post-mortem a que 
a humanidade agora está submetida. 

t 6 Ikaualárimá e pomdiirimá diferenciam-se na origem: seja a pessoa em 
vida mais ou menos generosa, com maior ou menor prestígio junto 
aos humanos e a divindade, de sua cabe\a se fará pomdárimá ou 
ikaualárzmá, respectivamente. 

17 Quanto ao efeitos desta separa'lao dos destinos de homens e mullieres 
ver adiante (passim). 
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"soprar" partes do corpo, fazendo matérias estranhas penetrar 
p ela p ele, levando-o a enfermidade. Apenas pomdiirzmii e 
ikaualii11J11íi nada provocam por imposi<;áo de Akuanduba: é que, 
u~a vez gerados, sáo mandados de volta ao que sobrou do plano 
original do imnu, o interior do firmamento, e lá perrnanecem, de
sobrigados de servir a vontade de desforra que a divindade nutre 
em rela<;áo aqueles que ainda sobrevivem nos peda<;os do epi. Isto 
nao quer dizer que pomdíi11J11ii e ikaualiirzmii nao interfiram nesta 
vida, pois o fazem, e muito, mas apenas que sua interferencia 
nao é concebida ao modo da dos outros seres nos quais as partes 
dos corpos também se transformam: se voltam do imnu atrás dos 
vivos, é somente pela sensa<;áo de solidáo e desamparo que, sem 
os parentes que cá ficaram, a vida celeste suscita. Para afastá-los, 
normalmente só um pouco de defuma<;áo no interior da casa em 
que viveram seria o bastante; apenas em casos extremos, como 
aqueles em que, na pele de estranhos animais (principalmente 
aves de colora<;ao pouco comum ou com manchas atípicas), 
ikaulíi11J11íi ou pomdíi11J11íi rnanifestam sua insistencia, pode-se au
torizar que se os espante violentamente, ou mesmo que se mate 
a forma material com que eles se apresentam. 

Obstinada, impulsiva e caprichosa, a divindade porérn náo se 
satisfaz com pouco, e das peles das partes centrais de um corpo 
defunto Akuanduba faz sair um novo jaguar de pelo negro. Assim, 
se de parte dos corpos dos hornens a divindade faz J/orJ, /1 Arara 
é on<;a também". E jaguares sao tarnbém a forma total das mu
llieres mortas. Mas estes, os jaguares, figura<;oes materiais de Ara
ras mortos e náo da divindade, estao destinados a diferenciar-se 
da detestável expressao terrena de Akuanduba por transforma
<;6es sucessivas (Figura 2.2). Só os J/cpJ sabem distinguir, dentre 
dois jaguares negros, aquele que representa de fato a divindade 
daquele que seria JlorJ tikinkinim apenas na aparencia. 18 

18 Há de fato urna característica interessante nas on~as negras: nao sen
do propriamente urna espécie distinta, mas urna variedade individual 
"melanica" das pintadas, sua pelagem negra se revela, contra a luz, 
marcada pelas mesmas manchas que tipificam toda a espécie. Dizem 
os Arara que estas sao as "falsas negras", mas que haveria também 
urna forma mais "essencial" e verdadeira como a expressao real da 
divindade. 
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?k:>r:> ti'ki"riküti"n1 
( on<;a negra) 

uer:> 
(on<;a pintada) 

auoma 
( on<;a /1 amare la" 
ou"vermelha" ) 

Figura 2.2. Transforma~óes das formas jaguar. 

1 

A classifica<;ao das variedades dos felinos nao leva em conta 
qualquer critério de tamanho (uer:>, por exemplo, inclui gatos-do
mato e maracajás}, mas apenas seu diferencial cromático, obede
cendo ao parametro que associa o jaguar de pelo negro a essencia 
odiosa da divindade. As transforma<;óes dos falsos negros em ja
guares amarelos com manchas pretas, e daí ao puro /1 amarelo" ou 
ao "vermelho"19, corresponde ao distanciamento que os mortos 
devem cumprir em rela<;ao a divindade; a despeito de sua primei
ra transforma<;ao em onc;a negra, o destino dos mortos nao é a sim
ples identificac;ao coma divindade: confundir-se com ela é urna 
estratégia divina temporária, pela qual Akuanduba eleva geometri
camente o número das formas vivas de que se serve para vingar
se daqueles que quebraram o céu. Do preto ao amarelo, passando 
pelo pintado, a distancia em rela<;ao a forma animal que expressa 
a ira divina equivale também ao esmorecimento da violencia e do 
poder de ataque e destrui<;ao do animal. A perda paulatina da cor 
negra corresponde a diminui<;ao do potencial de perigo, da for<;a 
destrutiva e da capacidade predatória daqueles que já morreram e 

19 As on~as "amare las" ou "vermelhas" sao as variedades de felinos sem 
manchas, dentre as quais a su~uarana ou puma é talvez a principal. 
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foram transformados. Aquí, vale a idéia de que o tempo se encar
rega de reordenar as coisas. Assim, o diferencial cromático entre 
os jaguares modela e reafirma o processo de afastamento que os 
mortos cumprem em relac;ao a natureza odiosa da divindade. Afas
tamento que se completa quando morre a última forma jaguar de 
~ ~orto (felinos pequenos de pelo amarelo) e dos corpos que os 
ongmaram sobram apenas os outros seres. 

É sobretudo em relac;ao as onc;as pintadas e aquelas que, em 
sendo negras, revelam-se contra a luz como de um preto impuro, 
marcado internamente pelos pontos que identifica a on<;a pinta
da, que os Jkp:;, exercem seu poder de prote<;ao contra os perigos 
sobrenaturais: como nao sao propriamente a divindade, mas 
mortos em processo de transforma<;ao, pode um J/cp=> se achegar 
aos falsos jaguares negros, a todos que se incluem na variadas 
formas de pintados e dos amarelos, para lembrar aos animais que 
eles sao, no fundo, parentes mortos e que portanto nao lhes cabe
ria atacar aqueles que ainda vivem. Apenas os Jkp:> muito pode
rosos dizem se aproximar dos animais que incorporam a própria 
divindade: é isto o que diferencia o conjunto dos homens inicia
dos daqueles que tem mais prestigio como xamas. 

Malgrado o terror que os jaguares suscitam, que é problema 
particularmente afeto aos negócios dos :>kp:>, sao as outras 
materializac;óes dos mortos que mais aten<;ao pedem no cotidia
no. Os editen, em geral, e os tsarupii.Izmíi em particular dominam 
quase exclusivamente os bastidores metafísicos do mundo Ara
ra. Se de cada morto Akuanduba produz muitos novos seres, cada 
morte provoca tao grande rebuli<;o que é como se afetasse todo o 
funcionamento deste mundo: colocando em polvorosa o mundo 
dos espíritos, cada morte cobra dos humanos um reordenar de 
suas rela<;óes com eles. 

A Morte e o Simbolismo dos Corpos 

Numa manha brumosa de outubro de 1992, o pequeno U:>tsum, 
um menino em tomo de seus sete anos, abre as portas de sua casa 
e sai para o pátio da aldeia ainda vazio de gente. Ele mesmo es
tranha que seu corpo esteja pintado com as tradicionais linhas de 
jenipapo na testa, nos bra<;os, no tórax e nas pernas, e muitos pon
tos negros espalhados por quase todo o tronco. Tmha ido dormir 
sem as pinturas, mas enquanto ele dormía, sua mae, Korekore, 
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passou a noite e a madrugada pintando o corpo dele e os de seus 
irmaos menores. Ao recolher-se, na noite alta do dia anterior, 
Korekore ouviu ruídos estranhos detrás da casa e foi averiguar: 
nada encontrou que justificasse os barulhos que ela, no _entanto, 
continuava a ouvir. 

Coisas estranhas e acontecimentos inexplicáveis sao quase sem
pre atribuídos aos editen e aos tsaruparzmii como presságios de um 
período de possíveis infortúnios. Quase toda aparic;ao <lestes se
res, que sao transformac;ües dos mortos, é imediatamente asso
ciada a algum novo descontentamento por parte de Akuanduba, 
que entao desencadeia seus tradicionais mecanismos de vingan
c;a: :>br::> se poe de vigilia e desperta a pleiade de seres maléficos 
que controla e os joga a espreita dos humanos para castigá-los. 

Korekore tratou logo de proteger seus filhos, aplicando sobre 
seus pequenos corpos as pinturas que os identificam como 
ukariirzmii. Os motivos da decorac;ao corporal se prestam, dentre 
outras coisas (ver adiante), a proteger os que se pintam contra os 
castigos da divindade, reinstalando urna identidade originária 
com os seres que Akuanduba transforma dos mortos e lanc;a con
tra os humanos. As pinturas relembram o passado e afirmam o 
futuro através da simbólica dos corpos: as linhas de jenipapo e os 
muitos pontos negros na pele trazem a lembranc;a o destino que 
terao os Arara em func;ao de seu passado de briga no céu. 

A etnología sul-americana está repleta de descric;ües sobre o 
simbolismo da omamentac;ao corporal, principalmente das pin
turas e das tatuagens20• Porém, as principais análises sobre deco
rac;ao corporal tomam por base urna tremenda sofisticac;ao esté
tica dos estilos e padroes de omamentac;ao21 que está longe de se 
poder generalizar para a América do Sul com um todo. A decora-

2º A enfase na expressividade dos corpos entre os povos indígenas do 
continente serviu de fundamento para a sugestao, que ainda se valida 
em termos gerais, de que, ao contrário dos modelos africanos da des
cendencia e/ ou asiáticos da alian<;a, um modelo possível para a Amé
rica do Sul deveria centrar-se na "constru<;ao da Pessoa" que o uso 
significativo do corpo parece indicar (ver Seeger et allii 1987; e Vivei
ros de Castro 1987). 

21 Ver, para os Akawaio, Butt (1%1); para os Waiwai, Fock (1963); para 
os Tukano, Reichel-Dolmatoff (1971); para os Matis, Erickson (1986 e 
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c;ao do corpo entre os Arara, por exemplo, contrasta com outros 
esquemas descritos para o continente por sua parcimónia e apa
rente pobreza: tem apenas um único modo de pintar os corpos e, 
mesmo assim, ainda o fazem invariavelmente de forma negli
gente e relaxada. No entanto, económica, a estética das decora
<;6es corporais ocupa quase tudo o que um corpo Arara parece 
poder expressar (cf. Teixeira-Pinto 1993a). 

A ausencia de formas mais elaboradas de decorac;ao pessoal 
entre os Arara pede urna considerac;ao de ordem comparativa: se 
os temas da "corporalidade" e da "fabricac;ao do corpo" pare
cem de fato apontar para urna certa centralidade do corpo e da 
Pessoa nas elaborac;6es simbólicas dos povos do continente, ca
beria indagar que sistema de transformac;oes implica ora numa 
elaborac;ao esmerada das omamentac;oes corporais, ora numa 
simp!icidade extrema - por vezes descuidada mesmo. A pouca 
dens1dade dos ornamentos corporais, pinturas e adornos, signifi
ca um baixo rendimento simbólico do corpo entre os Arara? A 
falta de sofisticac;ao na decorac;ao corporal define urna limitac;ao 
semantica do idioma simbólico dos corpos? 

Nao creio; pois os Arara mostram que com urna única estraté
gia decorativa os corpos humanos podem ocupar urna larga fun
c;ao expressiva (ver Teixeira-Pinto 1993a). O padrao da pintura 
corporal Arara evoca um complexo de significados. Do ponto de 
vista estético, a decorac;ao diferencia tres partes do corpo: 

1) urna parte central (tronco, brac;os e coxas) decorada com 
linhas paralelas e simétricas e com simples pontos negros so
brea pele; 

2) as extremidades (antebrac;os, maos, pernas e pés) que 
quando sao pintadas recebem apenas urna grande mancha de 
tintura de jenipapo; 

3) a cabec;a, que é decorada segundo um padráo próprio, 
com urna única e grossa linha (de jenipapo ou urucum) tra<;ada 
da testa as orelhas e daí até as extremidades da boca. 

1990); para os Kayapó, Turner (1969) e Vidal (1978); para os Xavante, 
Milller (197~); para os Yawalapití, Viveiros de Castro (1977 e 1987); 
para os Suya, Seeger (1980); para os Mehinaku, Gregor (1977); e para 
os Assurini Vidal & Müller (1986). 
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O cuidado na diferencia<;ao das partes do corpo para as pin
turas, cujos padroes gráficos jamais se confundem, contrasta 
com o modo concreto como eles as decoram. A pintura é feíta de 
forma extremamente pregui<;osa e negligente, como se o que 
realmente importasse fosse apenas o tornar graficamente evi
dente as diferenc;as entre as várias partes do corpo. O mesmo 
padrao estético é usado por homens, mulheres e crianc;as. O que 
diferencia as pinturas corporais de homens e mulheres sao ape
nas as linhas de jenipapo no tronco. Nas mullieres, as linhas 
contornam os seios, deixando-os sem qualquer pintura, e nas 
coxas, em lugar de retas, as linhas correm para a parte de den
tro das pernas. 

As pinturas protegem os vivos pelo que representam: sao as 
imagens gráficas do destino do corpo depois da morte. A divisao 
gráfica do corpo em tres partes (urna parte central, as extremida
des e a cabec;a) que recebem padrües estéticos distintos está asso
ciada aos diferentes seres em que Akuanduba transforma cada urna 
das partes após a morte do corpo (ver supra): a parte central pin
tada com as linhas e os muitos pontos negros corresponde a urn 
novo Jbr::> que a divindade faz surgir das peles dos antebrac;os, 
do tronco e das coxas); as linhas na testa e na face correspon
dem a ikaualiirzmii ou pomdarzma, os seres que Akuanduba faz da 
cabec;a dos mortos; enquanto as extremidades correspondem a 
tsarupiirzmii. Apenas a forma editen nao aparece marcada pela di
visao estética do corpo. O estatuto dos editen é, sem dúvida, bem 
mais complicado. Ao contrário dos tsarupiirzmii que sao os seres 
que, urna vez criados dos corpos dos mortos, permanecem no pla
no terrestre (epi), e dos ikaualíirzmii ou pomdiirzmíi que retomam 
aoque sobrou do plano celeste (imnu), os editen parecem inicial
mente seres inespecíficos, sem estatuto claro e sem destino defi
nido22. Diferentemente dos outros seres que se originam em par
tes definidas do corpo, editen guarda urna relac;ao mais global com 
ele: os Arara afirmam que um editen é "igualzinho a quando se 
era vivo, só que sem pele". Logo, urna espécie de "imagem" ou 
"duplo" da Pessoa que nao se confundiría com qualquer outro 
dos seres em que o corpo se desdobra. Entretanto, em algumas 

22 Mas, sobre o destino dos editen, ver adiante. 
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situac;ües os Arara parecem usar o termo editen como urna cate
goria genérica para nomear aquilo que de "espiritual", "meta
físico", tem as transforma<;ües dos corpos. Neste sentido de de
signar entidades ou expressües supra-sensíveis dos seres do mun
do, o termo editen englobaría todas as transformac;ües dos corpos 
humanos, as potencias metafísicas que controlamos animais (os 
:Jt:J) e toda a pleiade de seres estranhos que transitam pela flores
ta. Assumo portanto que há um sentido amplo e um mais restrito 
na categoría editen: um como "imagem", "duplo" ou "alma" da 
Pessoa; outro como "espectros", "espíritos" ou "assombrac;ües" 
em sentido genérico. 

Por evidenciar o destino escatológico de suas partes, toda pin
tura posta sobre os corpos é como o próprio índice dos múltiplos 
destinos de cada indivíduo (que nao é, portanto, indiviso), e tam
bém o lac;o de uniao que liga o futuro de cada ser humano vivo 
com o presente daqueles que já morreram e foram transforma
dos pela divindade. Por isso, pintam-se os corpos como forma de 
revocar a identidade essencial dos vivos com os seres que, esque
cidos de sua origem pelas transforma<;ües que sofreram, agora os 
amea<;am. 

O receio de Korekore se justificava pelo ambiente de um certo 
medo difuso e generalizado que no "verao" de 1992 envolvía a 
principal aldeia Arara. A morte da pequena Tsiden, filha de 
Mohtiri e Tatemi, 23 causara estragos no tenue equilíbrio que os 
vivos mantem com o mundo dos mortos e dos seres metafísicos. 
Removida para um hospital em Altamira, com urna febre que nao 
se conseguía debelar em campo, Tsiden era ainda um bebe de pou
cos meses e seus pais até entao guardavam as costumeiras restri
<;oes alimentares e sexuais que se segue após o nascimento de um 
filho. Acompanharam a pequena na remo<;ao para Altamira, mas 
apenas a mae testemunhou o momento do falecimento no hospi
tal da cidade. A causa mortis divulgada pelo rádio da Funai men
cionava urna infec<;ao intestinal que nao se pode controlar. A mae, 

23 
Do ponto de v~t~ 9enealógico se~iam as seguintes as rela~6es: para 
Korekore, Mohtin e FZS e Tatenu FDD ou MZDD (posto que o pai 
de Korekore casou-se, como é hábito com duas irmas: urna, a mae de 
Korekore, a outra, avó materna de Tatemi). 
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·· contt:n:lo,-sem se contra por aos diagnósticos médicos oferecidos, 
sustentava, já desde antes da rerno\ao, que sua filha estava (tarn
bérn) tomada por "sustos": os sobressaltos sao outra prova de que 
seres metafísicos rondarn a pessoa; e das duas modalidades bási
cas de "sustos", t::nanget e eriirz, a primeira está sempre ligada a 
prováveis "encostos". Restava saber por que tipo de seres, e tao 
logo a notícia da morte foi divulgada, Wapurl, o xarna de maior 
prestigio, tratou de corne\ar a investigar. 

A chegada do corpo da menina, acondicionado num peque
no caixao de madeira barata, desencadeou muitos dos mecanis
mos de solidariedade entre os vivos, mas tambérn os de prote
c;ao contra os seres metafísicos associados a morte: restringiu
se a cac;a e as perarnbulac;oes desnecessárias pela mata. Muita 
gente aguardava na beira do rio a chegada do barco que traria o 
ataúde ordinário. As irrnas de Taterni já choravam24

, na expec
tativa da tristeza que teria tomado a mae da falecida. Outras 
mullieres indagavarn sobre as razoes porque desta vez teriarn 
mandado o corpo de volta para a aldeia, quando em outros ca
sos as crianc;as mortas em Altarnira acabavam sepultadas (com 
autoriza\ao dos país) no cernitério da cidade. Nao se faz ques
tao sobre o corpo dos rnortos, nem mesmo sobre urna suposta 
obrigatoriedade dos ritos fúnebres; ern certo sentido, ver o cor
po ou faze-lo passar pelas etapas prescritas apenas confirma 
urna morte anunciada (mas, ver adiante). A preocupac;ao de al
gumas mullieres era de fato em relac;ao aos perigos que a volta 
do corpo implicava: os seres que teriarn matado a menina po
deriarn querer vir buscar tarnbérn outras crianc;as, e era isto o 
que preocupava as mullieres. 

Mohtiri, o pai da menina rnorta, foi recebido na beira do rio 
por Pakiriwa, seu u:iktarzat, o "parceiro de guerra" que llie corres
ponde pelos conflitos com os brancos no passado recente, e corn 
quem guarda fortes relac;5es f ormais: um uJktarzat nao deve ape
nas ser solidário, mas tambérn preocupar-se corn a "saúde meta
física" de seu parceiro, diretarnente associada a sua própria. Ape
sar dos rnuitos que aguardavarn a chegada do corpo da menina, 

24 Pelo sistema de classifica<;ao das rela<;6es sempre MZ=M (yeme) e, em 
l<?Cu\ áo feminina, ZD=D (imeren) - ver Capítulo 4 .adiante. 
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foi a Pakiriwa que coube recepcionar Mohtiri, lamentando o ocor
rido, pedindo maiores detalhes sobre o acontecido e, principal
mente, assuntando sobre os riscos que o pai da rnorta poderia 
estar correndo. 

Pos to na ~eira. do rio, o caixao com o corpo da menina lá per
maneceu ate o cair da tarde. Nao havia voluntários para recolhe
lo e n~~ sequer urn lugar onde ele poderia ser colocado até que 
se def Imssem as formas de realizac;ao do sepultamento. Só no 
in~cio do ~noitecer o caixao foi recolhido e, por decisao dos pais, 
foi escolhido um lugar onde ele seria deixado até a manha se
guinte. Segundo os preceitos dos ritos fúnebres, os modos de se
pultamento obedecern ao ritmo das estac;5es do ano: se a morte 
oc~r~e na époc~ das chuvas, o corpo deve ser guardado até o 
prox1mo estac;ao seca, esta\ao na qual as práticas funerárias 
pod:~ se completar.25 Há escolhas quanto as instalac;oes tem
porarias onde um morto pode ser deixado durante 0 inverno 
chuvoso, mas requisitos obrigatórios quanto as formas de tra
tamento do defunto em qualquer estac;ao: ele pode ter urna 
11 11 , • 

casa propria ou ocupar um canto na habitac;ao dos muitos 
animais d: estima\ao que os Arara tem por hábito criar; nao 
deve, . porem, ser enterrado, e sim suspenso por urna platafor
ma, amda que a poucos centímetros do chao. 26 Como se sabe, a 
terra responde pelo reprocessarnento de todas as substancias 
vitais que circulam no mundo; por isso, enterrar um morto se
ria recolocá-lo no interior do esquema de circulac;ao das subs
tancias vitais do qual ele deve ser afastado. 

Ao amanhecer, os pais da menina já conversavam sobre o 

25 
Ve-se assim que, tecnicamente, nao se trata de um sistema de "duplo 
sepulta_mento" como se noticia para alguns outros grupos (Bororo, p . 
ex.). Ha apenas um sepultamento previsto, mas que só pode ser reali
zado nos períodos secos do ano. 

26 Lo~o no início do contato~ os Ara_ra ~egaram_ de fato a enterrar os pri
me1ros que morreram. Ha também mforma<;oes {Cruz i.p.) de que em 
algumas _das casas ~rara que foram encontradas pelo pessoal da Frente 
de Atra<;ao da Funa1 durante o processo de contato haviam evidencias 
de enterramentos recentes. Tratava-se nos dois casos, segundo se póde 
apurar, de ':lma estr~té ... gia. de "pr?t~ao dos corpos" contra os brancos, 
co~ os qua1s a conv1venc1a era amda algo que se queria ·evitar ou urna 
nov1dade da qual se devia desconfiar (ver adiante). 
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modo como os ritos funerários deveriam se desenrolar. Segun
do a máe, Tatemi, antes de se proceder ao sepultamento era pre
ciso abrir o caixáo: todos os pertences da morta (que eram mui
to poucos, por tratar-se de um bebe) deveriam acompanhá-la. 
Hesitante, o pai acabou nao se opondo, mas se declarou impos
sibilitado de realizar a tarefa pelos riscos que poderia correr: 
um morto é sempre urna evidencia da presen«;a de seres estra
nhos, e o simples manuseá-lo implica em riscos de que estes se
res envolvam ou penetrem nos que violam as distancias que se 
devem guardar de um cadáver. Se Tsiden tivesse morrido na 
aldeia e tivesse o corpo preparado para os ritos segundo os mo
dos habituais (sem o caixáo, o corpo é apenas envolvido na rede 
e em esteiras de palha}, tudo teria sido mais fácil: ao contrário 
dos lúgubres invólucros de palha que permitem a inclusáo pos
terior de objetos por entre as dobraduras, um caixáo assep
ticamente fechado obriga sua viola«;áo para que os pertencem 
do morto sejam ajuntados. Porém, aberto o caixáo, o morto ex
p5e-se com a costumeira frieza, permitindo a exala«;áo de chei
ros e, talvez, a emana«;áo de seres. Há riscos maiores no caixao 
do que na palha nativa. 

A velha Ts:>nin foi a escalada: como MZ para a máe da morta, 
a velha deveria fazer as vezes de sua falecida irmá. Abriu o cai
xao, e percebendo o estado da menina morta pediu que lhe con
seguissem de pronto um facáo: urgia cortar as unhas da pequena 
para que "nao virasse on«;a de unha grande" ... que sao das mais 
perigosas, segundo a opiniao de Ts:>nin. 

Como era seca, feito o servi«;o e fechado outra vez o esquife era 
preciso prosseguir com o sepultamento definitivo. Mas outra vez 
faltou gente para conduzir a defunta ao local onde se realizariam 
as demais práticas funerárias. É na floresta que se deve fazer a 
inuma«;ao definitiva dos cadáveres, e sao homens, voluntários, os 
que devem proceder ao carregamento dos defuntos. Nenhuma re
la«;ao específica deve ser invocada para se solicitar um auxilio fu
nerário. 27 Tampouco há regras de etiqueta a regular compareci
mentos; allás, parece haver muito mais raz5es para que se deixe de 
acompanhar o féretro (filhos pequenos ainda muito frágeis contra 

27 Ao contrário de tantos outros casos clássicos ern que certas categorías 
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os seres associados aos mortos, urna longa permanencia na mata 
já planejada que deixará muito exposto um ca«;ador, acidentes 
recentem~~te sofridos que sugiram tentativas de dano pelos se
res ~et.afis1c~s,. etc). do que para presenciar um sepultamento.2s 
Ause~aa notoria fo1 

1

mesmo a de Wapuri, o prestigioso xamá do 
LaranJal. Se a morte e um problema para todos, os riscos que sua 
presen«;a envolve e a sensa«;ao expressa de que ele nao pertence 
m~is ao mundo dos vivos fazem do morto quase que um assunto 
pnvado de sua própria família nuclear. Nao há cemitérios públi
cos e comuns; é na área limítrofe entre a ro«;a de sua familia e o 
início da floresta propriamente dita que o morto deverá ser sepul
tado. 

Co~ os pais a frente, o pequeno cortejo fúnebre ( composto na 
s~a ma1or parte por vol .. untários solteiros e sem filhos) segue pelas 
tnlhas que conduzem as planta\ües que o pai da menina morta 
man~éi_n sozinho_ ou com alguns parceiros. Escolhe-se um lugar que 
a proxrma esta«;ao chuvosa nao inunde ou tome intransitável. O 
novo local para o morto será definitivo e os pais o freqüentarao 
para sempre até que, por processos naturais, nao reste mais ne
nhum sinal do morto. Faz-se urna pequena casa funerária (::mt::>), 
se~ paredes laterais e de propor\Oes mínimamente suficientes para 
abrigar o morto, dentro da qua} o defunto deverá ser deixado so
br~ um jirau, com os pés voltados para o nascente, "para que seu 
ed~te~ siga o caminho certo", constatou o pai da morta. O próprio 
caixao acaba recoberto com as tradicionais esteiras de palha. Ao 
lado do morto deve ser deixado um recipiente com água, para 
"matar a sede do editen", e urna pequena fogueira para aquece-lo. 

sociais, como alguns "consangüíneos" por exernplo, rnantern urna re
la~áo compulsória com os mortos, como se a eles o defunto pertences
se. En_tre os ~rara, urna certa obriga~áo dos consangüíneos próximos 
se aplica ma1s no choro que antecede urna rnorte anunciada do que no 
tratarnento do cadáver. 

28 ~alvez_apenas as MZ de urn rnorto tenharn urna certa obriga~áo (rela
tiva) nao como morto, mas com seus pais. Note-se que sao as irmás de 
urna mulher que lhe auxiliam no parto; a obriga~áo da solidariedade 
na rnorte talvez seja, nesse sentido, urna extensáo invertida do auxílio 
no parto. A rela~ao entre duas irrnas é, de fato, urna das rnais sólidas 
dentre as rnuitas rela~oes de coopera~ao e solidariedade que os Arara 
cultivarn. 
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A rnae deve freqüentar a sepultura para renovar a água e o pai, 
para rnanter aceso o fogo. No entanto, na sepultura da pequena 
Tsiden nao se deixou água: nao por esquecimento ou desleixo, mas 
porque, falecida quando ainda se .alirnentava apenas ao seio de 
sua rnáe, "Tsiden nao conhecia a água" segundo explicou Taterni. 

Días depois do funeral, o pai da menina e o avo materno ainda 
rnostravarn a pintura de urucurn que fizerarn sobre a testa para 
marcar o luto pelo passarnento da pequena Tsiden. E foi só o que 
houve na rnorte. Mas nos rnortos há rnais. 

A Pessoa, os Mortos e o Princípio da Preda~io 

Urn corpo sern vida é urn corpo "parado", estático, sern rno
vimento. Estar vivo, pelo que dizem, é ter a capacidade de 
:Jtsit::itketpi1, de se mexer, de se rnovirnentar, de "sair" de urn lugar 
ern direc;áo a outro. A idéia de movirnento, que é a do transitar por 
entre diferentes lugares, acornpanha a n~ao de vida. Senda urn 
dos critérios para a identificac;ao do firn da vida, a inexistencia de 
movirnentos corporais nao é, contudo, a marca definitiva da 
cornpletude da morte. Tarnbérn a marte é urn processo, e se em vida 
os Arara costurnarn noticiar que "rnorreu-se urn pouco" depois de 
urn acidente grave, urn grande susto ou urn ferirnento que leva a 
sangría abundante (ainda que por urn prazo curto), como fim dos 
movirnentos corporais continuar-se-á a "morrer" paulatinamen
te, até que tudo se consume. Mesmo ern vida, a rnortificac;ao conti
nua deve-se a processos de perda gradual da vitalidade da Pessoa 
pela dinarnica de envelhecirnento das 11partes duras" do corpo, ou 
por acidente grave ou fatal sobre as partes "moles" (ver adiante), 
ou por fatores patogenicos associados a formas variadas de contá
gio que produzem alterac;6es na Pessoa, ou por urna predac;ao di
reta dos seres maléficos que dominarn a cena metafísica. 

A Pessoa está composta nao apenas pelo corpo ñsico, que em 
suas diferentes partes dentro de si carrega virtualmente os seres 
ern que será transformado, mas tarnbérn pelos processos de aquisi
c;ao e acurnulac;ao de certas substancias que sao vitais para sua 
produc;áo e reproduc;ao. Formado pelo semen paterno, 29 alimenta
do no útero pelo sangue da rnae e, depois do parto, por seu leite, 

29 Os filhos vem de "dentro" do penis do pai, é o que dizem. Mas, como 

Cosmología: história e geografia do universo 159 

cada indivíduo é urna cornbinac;ao das substancias daqueles que 
o gerarn ou o alirnentarn ao ventre (substancias que enrijecern 
durante a forrnac;áo do corpo, produzindo suas partes "duras" 
ou "secas" - . os músculos e os ossos), e das substancias que 
vai adquirindo ern vida, formando as partes 11moles" ou "úmi
das" do corpo (os órgaos internos, os líquidos e as secrec;oes cor
porais ). 

Identificadas pelo radical /kuru/, as substancias vitais sao o 
objeto de urna procura incessante como condic;ao para a manu
tenc;ao e a reproduc;ao da vida. Quase todas os líquidos e secre
c;oes corporais sao marcados pelo radical: sangue (imiinkuru), es
perma (ekuru), saliva (ilaptsikuru), leite materno (m::i11.ukuru), uri
na (tsikuru). Todos eles sao transformac;6es metabólicas das subs
tancias / kuru / que se vai adquirindo ern vida. Há também for
mas "livres" das substancias, corno algurnas secrec;6es de árvo
res (ieikuru) ou o caldo que a mandioca brava libera na prensagem 
(ekuru): estas, porém, sao definidas corno o alimento natural dos 
seres metafísicos que perambularn pelo mundo e representadas 
corno de grande perigo para os seres humanos. As formas livres 
das substancias /kuru/ sao sujeitas a inúmeros tipos de tabus. 
Tocá-la, ve-las ou mesmo falar sobre elas em determinadas situa
c;oes (a proxirnidade de urna cac;ada, por exernplo) produz u:;pra'. 
Evitam tocar o sangue (o cornum tanto quanto o menstrual) e 
qualquer outra substancia grudenta e pegajosa que lembre o es
perma masculino (mas se divertern ao ver o dos bichos!). Tudo 
aquilo que parece ter /kuru/ ern forma livre representa perigo 
porque, sendo urn alimento dos seres nocivos que circulam no 
mundo, é um fator potencial de atrac;ao de rnalefícios30• 

a fecunda~ª<? de u.r;na mulher depende de múltiplas cópulas (e jamais 
de urna un1ca), entende-se que nao se trata de urna teoria de 
homúnculos - miniaturas de gente já presentes no semen - e sim da 
idéia de urna concep~ao gradual ou de urna forma~ao continuada dos 
novos ~eres, ª!ravés do depósito paulatino de urna matéria-prima 
masculina no utero materno. Esta teoria faz com que se admita a ge
ra~ao por mais de um pai, o que é, inclusive, socialmente reconhecido 
(ainda que muitas vezes de modo velado e discreto) quando se sabe 
que urna mulher possuía amantes na ocasiao em que engravidou. 

30 É de se notar que os sucos da mandioca brava, com sua alta concen
tra~ao de ácido cianídrico, apresentam de fato restri~óes para a 
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Presentes em todos os seres vivos do plano terrestre, as subs
tancias /kuru/ circulam no mundo de forma precisa: se os ani
mais as tem é porque as tiraram de outros animais ou dos ve
getais, que tiraram da terra que, por sua vez, tirou dos animais 
mortos que jazem diretamente no solo. Como já se disse, os Arara 
justificam assim o nao enterramento de seus rnortos: sob a terra, 
o corpo que ainda guarda parte de seus líquidos vitais seria rein
troduzido neste circuito de circulac;ao das substancias / kuru/; é 
justo para que se evite o contato direto do rnorto com o solo que 
se o deita sobre um jirau elevado. Um morto sepultado sobre urna 
plataforma acirna do chao parece a antítese das bebidas feitas 
dos tubérculos tirados de dentro da terra. Neste sentido, um Ara
ra morto sobre um jirau, enquanto oposto as bebidas, é também o 
contraponto lógico de um inimigo sacrificado, transformado em 
cranio, posto sobre um tronco, reduzido ao piktu que ieipari traz 
para que as mulheres nele "tomem urn filho". 

De fato, a aquisic;ao das substancias /kuru/ entre os humanos 
se dá principalmente através do consumo das bebidas fermenta
das: os vegetais que usam na sua produc;ao alimentam-se das subs
tancias que os anirnais ·perderam para a terra (cf. Teixeira-Pinto 
1989). As maneiras diversas de consumí-las produzem modifica
c;oes no estatuto da Pessoa, no seu lugar no mundo social e numa 
série de relac;5es formais de cooperac;ao e solidariedade que os 
Arara cultivam: as formas de consumo das bebidas fermentadas 
criam e amoldam as relac;5es que envolvem a Pessoa. Mas nao é 
isto o que importa ainda. Trata-se, por ora, apenas de se chamar 
atenc;ao para a existencia dos processos de aquisic;ao de substan
cias vitais, cujo cornprometirnento ou interrupc;ao é o que define 
a morte como um processo paulatino de perda da vitalidade da 
Pessoa. ' 

Os Arara tem um certo receio das coisas quentes postas sobre 
ou "dentro" dos corpos, porque poderiam queimar e secar suas 
substancias organicas. Náo se deve comer do quente, pois pode-

ingestáo humana em estado natural. Há algumas sugestóes de que o 
ekuru da mandioca brava - sua situac;ao paradoxal de representar 
perigo e, ao mesmo tempo, nutrir urna forma vegetal qu: serve de 
alimento básico - seria como urna espécie de modelo sens1vel para a 
doutrina Arara sobre as substancias / kuru/ . 
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ria "ir secando por dentro". O risco é maior para aqueles que 
praticam mais constantemente o xamanismo, que devem man
ter suas substanciais vitais como a condic;áo de acesso (seria atra
c;ao ?) as potencias metafísicas (que as tem corno alimento prefe
rencial): grandes queirnaduras ou sangraduras danificam a com
petencia de um xama: um homem "seco" perde o contato com os 
outros seres do mundo31• 

Em termos gerais, tudo o que entra ou sai do corpo altera os 
estados da Pessoa. Das emanac;5es do sangue menstrual e do filho 
que nasce (e que é feíto pelo semen que sai do pai para o útero da 
mae) as alterac;oes impostas por seres ou atitudes maléficas e as 
formas previstas de tratamento e cura, tudo é um entrar ou sair 
dos corpos. Há urna forma branda de feitic;aria ( lsln::>), feíta a par
tir de espinhos colocados sobre a rede ou numa árvore dos cami
nhos da vítima, que penetra pela pele e pode ser retirada pelas 
massagens e "extrac;5es" de um xama-curador. As diversas for
mas de contágio pelas forc;as ocultas da floresta sao tambérn "pe
netrac;5es" diretas (seres estranhos invadindo o corpo da vítima) 
ou indiretas (os olhares dos seres metafísicos para os que se descui
dam na mata traduzern-se em miasmas que invadem as vítimas)32• 

A morte, ou a mortificac;ao, por seu lado, é vista como perda, isto é, 
extrac;ao, saimento, das substancias vitais da Pessoa. 

As variadas formas de tratamento e cura sao igualmente 
marcadas pelo entrar ou sair de remédios ou de patógenos. Urna 
prática ritual terapeutica, ou melhor, "preventiva", que é tam
bém urna espécie de rito de iniciac;áo dos jovens (homens e mu
lheres) aos perigos que cercam a vida adulta, consiste no subrne
ter os adolescentes a inúmeras picadas de urna espécie de forrni
ga33: com dezenas delas amarradas numa pequena armac;ao de 
madeira, os velhos encostam a parte traseira das formigas nas 

31 Pakiriwa seria o grande ~:>de seu grupo residencial, tem prestígio e 
reconhecimento público. Mas afirma estar fraco por um acidente que 
teve com arma de fogo e que lhe produziu urna hemorragia. 

32 Devo a interpretac;áo das formas de contágio metafísico como "pe~e
trac;óes" a um comentário de Patrick Menget anotado no manuscrito 
da minha Dissertac;áo de Mestrado. 

33 Conhecida regionalmente como a "falsa tucandeira". 
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pernas, nos brac;os, na barriga e nas costas dos "iniciandos'~, en
quanto sopram o rosto dos insetos para que, corn os ferróes tra
seiros, piquem os jovens injetando neles o veneno. O rito vale nao 
apenas como prova de coragem dos jovens, mas como reforc;o 
dela para a vida adulta: o veneno da formiga "afasta o medo da 
onc;a"34• 

Já vimos os remédios tepoiget que agern através dos adores 
pastos sobre a pele. As terapeuticas por extrac;ao, urna das tare
fas dos xamás qua curadores sao chamadas ikurukitprt - verbo 
que denota também a limpeza e a lavagem de objetos: o xamá, 
sem qualquer transe ou preparo especial, massageia, aperta e 
puxa, e algumas vezes sopra, as partes do corpo que um queixoso 
aponta como local da dor ou do mal-estar. Urna anamnese é feita 
principalmente quando nao há qualquer evidencia física de le
sao: há o risco de tsan:-.> ou de outras fontes extra-sensíveis de con
tágio e contaminac;ao - e só os xamá, qua curadores, insisto, sao 
capazes de diferenciar entre a enfermidade (abudup) e os estados 
patológicos de etiologia difusa. A terapeutica xamanica nas mas
sagens e extrac;ües, ikurukitpi"t, atua sobre objetos e substancias 
que se misturara aquelas que dao vitalidade ao corpo35• A associ
ac;ao entre as substancias que devem naturalmente compor a fi
siología e aquelas que penetrarn por ac;ao exógena pode conduzir 
ao agravamento dos estados mórbidos e, eventualmente, ao iní
cio do processo de morte, se o agente patogenico comprometer a 
circulac;áo das substancias vitais no corpo ou sua capacidade de 
movimento. 

A representac;áo do estado de morte como o fim dos movimen
tos corporais liga-se a idéia de que a capacidade de movimenta
c;ao autónoma dos seres depende das substancias que dao vitali
dade aos seus corpos. É por isso que, aos olhos Arara, morrer 
(irun1b::>tpi't) se confunde como "secar" e o "parar" (ambos iketpi"t): 
a morte é explícitamente um processo de secagem das substanci-

3~ Dizem que a espécie de formiga utilizada costuma andar sobre o pelo 
das orn;as sem qualquer problema. 

35 Vale notar que o verbo que denota a ac;ao terapeutica dos xamas é um 
termo composto por um prefixo de indeterminac;ao de posse (/i/), o 
radical que identifica as substancias vitais (/ kuru /), e urna desinencia 
verbal (/kitpi"t/). 

' 

, 
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as vitais e de endurecimento do corpo. A diferenc;a entre o vivo 
(erie) e o totalmente morto (irumb:-it) é codificada na oposic;ao en
tre o úmido e o (totalmente) seco, entre o que teme o que nao tern 
substancias /kuru/, entre kuruket e kuruke'pra. Há certamente 
gradac;óes entre urn e outro pólo, mas trata-se de um gradiente 
orientado na direc;áo da perda das substancias, da secura e da 
morte do corpo. 

Porque a morte se confunde com a sequidao do corpo, a fune
rária preve que ele seja depositado na floresta no veráo (que é a 
estac;ao seca), e nao durante as chuvas do inverno; e que lá fique 
até que, já de todo ressequido, considere-se o fim da vida consu
mado. Mas que o corpo morto seque e endurec;a é apenas um si
nal de que nos defuntos se esvai o resto de substancias que da
vam vitalidade ao corpo. Qual a razáo p9rque se desvanecem as 
tais substancias /kuru/? 

Já se sabe que durante a vida há um envelhecimento natural 
das partes "duras" ou "secas" do corpo e também que aquilo que 
nele é "mole" ou "úmido" pode ser atingido por acidentes, san
gría ou por variadas patologías metafísicas. A extinc;ao das subs
tancias vitais tem, no entanto, urna razao mais direta, imediata. 
A busca de substancias /kuru/ nao é monopólio dos seres huma
nos, e sim urn estado natural da própria existencia no plano ter
restre após a tragédia que inaugurou esta vida. Neste sentido, 
nao sao apenas os homens que interagem com os circuitos das 
substancias vitais. As substancias /kuru/ sao, de fato, o objeto de 
urna predac;ao generalizada no mundo: quem as tem é porque as 
retirou de quem possuía. Levar a vida aqui é buscar /kuru/: e se 
os homens as conseguem através dos vegetais, estes só as obtem 
pela morte e reprocessamento dos animais. A circulac;ao de / kuru / 
é assim a razáo e o sentido do movimento do rnundo.36 

Por um lado, tudo o que vive depende delas; por outro, para 
causar a morte aos humanos, que é o desígnio maior da ranco
rosa divindade, a pleiade de seres metafísicos, que ela poe no 
encalc;o daqueles que quebraram as estruturas originais do cos-

36 Numa evidente analogía coma análise já clássica de Sahlins (1978b) 
sobre o sacrificio humano entre os Aztecas: "o princípio do sacrificio é 
que o correr do sangue é equivalente ao movimento do mundo", pro
punha ele. 



164 Cosmologia: história e geografia do universo 

mos, busca extrair dos que vivem a condic;ao de sua vitalidade. 
O medo que se sente dos seres através dos quais Akuanduba cas
tiga os humanos é o medo de se ver privado das substancias 
vitais /kuru/.: parte dos seres que a divindade criase distingue 
justamente pelo fato de que "sugam" os seres humanos, levan
do-os a fraqueza, a enfermidade e a morte. Assim, o que é a con
dic;ao infra-estrutural da vida <leste mundo - a existencia dos 
ciclos de circulac;ao das substancias que permit.em a vida -
transforma-se no próprio princípio de urna predac;ao que se es
tende como o estado geral da relac;ao entre os vários seres do 
mundo. Viver aquí, no mundo pós-tragédia, é conseguir manter 
a vitalidade pela captura violenta das substancias que dao vida 
a outrem e, ao mesmo tempo, escapar dos riscos da perda da 
própria vitalidade. 

O que se completa com o ressecamento dos corpos deixados 
na floresta sobre a plataforma da casa funerária é justamente o 
consumo do que lhe restava de substancias vitais. E o medo que 
os mortos suscitam é o medo dos seres que deles se aproximam 
para retirar o que de substancias vitais ainda lhe restava no cor
po: o medo, portanto, é da violencia e da preda<;ao (por substan
cias / kurul) que agora vige no mundo como seu estado natural. 
Se a vida no plano terrestre depehde da captura das substancias 
/kuru/ e a perda delas é sinal de urna morte que se anuncia ou 
que se consuma, o atributo ontológico da vida na terra confunde
se, outra vez, com a virtualidade da morte que se evidencia pela 
violencia e pela preda<;ao dos seres maléficos associados a divin
dade ou das transformac;oes que Akuanduba produz a partir dos 
corpos humanos que jazem na floresta. É na funerária Arara, por
tanto, que se pode encontrar novas propriedades relativas ao re
gime da vida. 

Da Funerária e das Partes do Corpo: 
o caráter sintético da Pessoa 

A prática funerária Arara fornece matérias-primas a divinda
de: do corpo deixado na floresta sob a casa mortuária ela trans
forma as partes em novos seres. Ou apenas os separa, segundo as 
interpretac;ües de um dos xamas. Para ele, Toi1si, é como se o cor
po - forma material necessária a vida neste mundo - fosse jun
tura provisória de partes que, em essencia, divergem entre si: se 
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da cabe<;a, do tronco e das extremidades podem-se tirar diferen
tes seres (ikaualíirznui ou pomdíirzmii, mais jaguares, tsarupiirzmíi) é 
porque eles já estavam ali, em germe, latentes. Se diferenciado 
em partes "duras" ou "secas" e partes "moles" ou "úmidas", o 
'corpo ainda contém seres diversos que se revelara após sua mor
te, o que dizer da relac;ao corpo-Pessoa para o Arara? Que para 
eles nao há urna "alma" única, algo que pudesse ser oposto como 
unidade ao corpo, já parece bem evidente; mas é também eviden
te que nem mesmo o corpo é urna unidade. 

Múltiplo ~m partes (e em seres que as partes contem), o cor
po se liga, num só instante, aos atributos morais díspares que 
definem cada um dos seres em que se transforma: alguns deles 
(os jaguares e tsarupiirzmii) violentos, identificados com o princí
pio da preda<;ao das substancias vitais que vige no mundo; mas 
outros, também, que se tipificam por transcender a tais dispu
tas (ikaualiirzmíi ou pomdiirzmii). Cada parte de um corpo morto e 
transformado se define por um destino escatológico diferente: 
tsarúparcma, os seres identificados as extremidades dos corpos, 
sao associados ao "lado de fora" do mundo original (wapara); os 
jaguares em que as partes centrais do corpo se transformara, 
associ_ados as matas da "casca do mundo" (epi); e as transfor
ma<;oes das cabec;as (ikaualiirpnii ou pomdiirpnií) ao que restou da 
parte central do cosmos (imnu). Em func;ao dos diferentes desti
nos post-mortem dos seres em que suas partes de transformara, 
um corpo humano ainda completo - e mesmo que sua 
completude seja úma ·situac;ao temporária, provisória, ou tal
vez exatamente por isso - representa a própria arquitetura 
cosmológica: no próprio corpo já se inscrevem os planos em que 
o cosmos se divide (cf. Teixeira-Pinto 1993a). A cada parte do 
corpo com seu peculiar destino associa-se também um modo de 
vida definido. Os tsarupaqmii e ·os ::>k::>r:J (seres das extremidades 
e das peles do .tronco) voltam ao circuito de preda~ao das subs
tancias / kuru /. A total ausencia de rela~oes sociais é o que mar
ca sua vida: seres solitários e preda<;áo caminham juntas para o 
Arara. 

Ora, em func;ao da tragédia que instala a situa<;ao e o modo de 
vida no mundo atual, a "casca do ml,lndo" e seu "lado de fora", 
epi e wapara, hoje sao contíguos e inter-comunicantes (ver supra): 
por isso, dos seres associados as partes do corpo, os tsJrupíirpnii 
vem se sornar aos jaguares na classe dos seres maléficos com quem 

\ 
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os humanos convivem no próprio plano terrestre. Jaguares que, 
em parte, sao divindade, em parte parcela dos homens, em parte 
o total das mulheres - todos convivendo nas matas do plano 
terrestre. 

Certa vez Wapur! me disse que os homens inimigos (os ud:>t e 
a; ud:>tpeem) tinham todo seu corpo também transformado em 
::>k:>r:> (fora aqueles que, capturados, eram esquartejados pelos 
Arara, para que de suas partes nao surgissem novos jaguares -
ver Teixeira-Pinto 1993a), mas suas mulheres viravam ikaualiirznui
femeas e partiam para o in1nu ao encontro da parcela dos homens 
Arara que para lá se destinava. Homens Arara e mulheres inimi
gas de um lado (no que sobrou dos céus ), mulheres Arara e ho
mens inimigos de outro (nas matas do plano terrestre) - urna 
troca post-morten1 de mulheres a regular a diferenc;a de destino 
escatológico entre corpos Arara e corpos de inimigos, foi o que 
entáo afirmou Wapuri 

Expressao do cosmos, e mais urna evidencia da tragédia que 
conformou o mundo atual, o corpo, com sua divisao em partes e 
em seres, tem também um caráter sintético em relac;ao a estru
tura e a dinamica da vida no plano terrestre: as partes "secas"/ 
"duras" e as partes 11úmidas" /"moles" sao prova da dinamica 
metabólica das substancias /kuru/, cujo princípio de aquisic;ao e 
perda se confunde coma necessidade de manter-se vivo no pla
no terrestre e coma nefasta convivencia comos inúmeros seres 
violentos e predatórios; convivencia que é compulsória desde a 
tragédia inaugural. Corpo e cosmos sao, portanto, análogos e 
homólogos: condic;ao de vida no plano terrestre (que já é, como 
vimos, s!t'tese pós-tragédia da conformac;ao do cosmos), o corpo 
acaba sendo, pela natureza das partes que contém e pelos desti
nos dos seres que lhe sao embutidos, também ele, expressao sin
tética da estrutura e da dinamica cosmológica. 

Dado o caráter múltiplo e, ao mesmo tempo, sintético do cor
po, o que dizer da Pessoa? Interessante é que os Arara jamais iden
tificam nos ts:zrupiirzma qualquer trac;o que os ligue a Pessoa fale
cida; mas sempre um ikaualarzma ( ou um pomdiirzmii) traz em si 
marcas que os remetem a Pessoa da qual sao mutac;oes: é como se 
eles, os seres que na cabec;a tem origem, guardassem aspectos mais 
subjetivos da Pessoa, sua consciencia, sua memória, seu modo-
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de-ser37• A separac;ao física produz urna sensac;ao psicológica de 
perda afetiva, ip:>'pra, que leva a urna tristeza recóndita, trpon111e 
(ou ipon111u), que, prolongada, conduz a Pessoa a urna espécie de 
estado depressivo, um .desalento profundo que nao se resolve, 
ffporznapamde, a nao ser pela alegria de um reencontro38

• Por isso 
os ikaualiirzmii voltam atrás dos parentes que cá ficaram, em nome 
da lembranc;a da convivencia ou do desejo de permanencia. 
Ikaualiirpnii e pomdiirzmíi, os seres que das cabec;as humanas sáo 
gerados, guardam ainda urna independencia em relac;ao ao_ que a 
tragédia inaugural produziu no mundo: a busca e a predac;ao ~as 
substancias que dáo vitalidade aos seres terrenos. Seu destino 
ideal, o retomo final ao que restou do imnu, a parte central do 
cosmos, garante seu isolamento do jogo de violencia e predac;ao 
que caracteriza as relac;óes entre os demais seres que convivem 
entre o epi e o wapara. Sua presenc;a esporádica no plano terreno 
se deve menos ao princípio da predac;áo do que ao sentimento de 
solidao e desamparo que a morte, separando-os dos parentes, dos 
amigos e dos parceiros, provoca nos que já passaram. 

Mas a solidao que se passa no que restou do imnu nao é atribu
to intrínseco aos seres que para lá retomam. No que sobrou dos 
céus nao tem fogo, nem comida, nem bebida - eixos a partir dos 
quais se constroem as formas de solidariedade na vida social. O 
símbolo máximo da vida no ·imnu depois da tragédia da queda do 
céu é um grande carrapato p:>tpiri, artrópode hematófago que 
vive pegado ao penis dos ikaualárzmii-machos, sugando as subs
tancias que poderiam ter. Haveria femeas no in1nu (as mulher~s 
dos inimigos ), mas nao poderia ha ver sexo ou, em ha vendo, seria 
sexo isento de fertilidade, pois o aracnídeo tira tudo o que pode
ria haver de substancia em ikaualiirzn1á. Machos e femeas convi
veriam sem sexo, ou com sexo sem fertilidade - e certamente 
sem qualquer alianc;a, pois o destino dos homens inimigos é a 

37 Mas, ver abaixo, sobre a relai;ao entre a Pessoa e as formas editen. 
31! As despedidas Arara sao eventos bastante forma~s. No moment? de 

urna partida, quando alguém vai deixar a alde1a ~or um pen~do 
maior que o habitual, muitos se reúnem para presenciar a despe~1da. 
Quem parte, deve dirigir a palavra a cad~ um dos presentes, explican
do onde vai, a que vai e quando volta. D1zem 9ue.a falta ~este proce
dimento levaría os que ficam e os que partem a tristeza e a saudade. 
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mata do plano terrestre ao lado das mulheres Arara. Por~tudo 

isso é que voltam ao epi os seres saídos dos corpos dos homens. 
Contudo, dizer que ikaualárzmá ou pomdarzma nao freqüen

tam o plano terrestre como partícipe do esquema de violencia e 
predac;ao generalizada nao significa que sua presenc;a eventual 
aqui nao seja ameac;adora ou que nao cause dano aos humanos. 
Ao contrário: sua lembranc;a da convivencia generosa com os pa
rentes, contrastando com a solidao causada pela separac;ao que 
a morte impós, faz com que igualmente deseje a morte dos pa
rentes, ainda que nao para se alimentar de suas substancias (nao 
há jamais alimento para a "Pessoa dos mortos"), mas apenas para 
conseguir companhia. E se nao matam diretamente (e alguns, de 
fato, o fazem através dos "sustos" já mencionados), criam, por 
sua simples presenc;a renitente no plano terrestre, o ambiente pro
pício a que outros seres metafísicos - estes, sim, predadores das 
substancias / kuru / - também se aproximem dos vivos. Assim, 
se nao matam, permitem a morte dos parentes e dos amigos; e, de 
um modo ou de outro, atingem o objetivo de conseguir compa
nhia entre aqueles que ainda resistem, vivos. 

Por meio do simbolismo dos corpos, os Arara construíram um 
poderoso modelo cognitivo, um amplo esquema interpretativo 
no qual Pessoa, corpo e cosmos configuram camadas de signifi
cac;ao que dao sentido a várias práticas mundanas. Tal como o 
cosmos atual é mistura acidental de planos que originalmente 
diferiam, o corpo é também juntura momentanea de partes es
sencialmente separáveis. Porém, o caráter múltiplo do cosmos 
(com seus vários níveis, alterados pelo cataclismo primordial) e 
do corpo ( com as partes e os seres que lhes correspondem na par
tilha imposta pela divindade) parecem contrastar coma idéia de 
que algo há a dar "unidade" a Pessoa - a permanencia de sua 
memória e de sua consciencia nos seres ikaualárprui ou pomdarz.ma39• 

Tudo parece permitir a interpretac;ao de que há duplicidade na 
relac;ao corpo-Pessoa, nao no sentido de urna dualidade simples, 
mas de urna relac;ao bem mais complexa: se o corpo é múltiplo 
em partes e em seres que contém, e se o que há de permanente na 

39 Mas, ver abaixo, sobre a rela~ao Pessoa e editen, outro dos seres saídos 
dos corpos. 
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Pessoa se liga a um destes seres em que o corpo se transforma, 
tudo parece passar-se como se a multiplicidade (do corpo, das 
partes, dos seres) contivesse em si o princípio de urna unidade 
(ikaualarprui ou pomdarprui como "substancia" da Pessoa), ou como 
se o princípio da unidade da Pessoa (sua consciencia e sua ~e
mória) se subordinasse a imposic;ao da multiplicidade que vigo
ra no mundo, no cosmos e nos corpos, após a tragédia que os inau
gura. No entanto, sao estes mesmos atributos, constituintes d~ 
relac;ao corpo-Pessoa - unidade e multiplicidade -, os que deft
nem o estatuto geral do mundo pós-cataclismo: a multiplicidade 
original dos planos cosmológicos tem como contrapartida_ o ca
ráter sintético do que hoje é o nível terrestre, tal como configura
do pelo rompimento da "casca do céu" que marcou a tragédia 
inicial do mundo. 

Desta forma, se, como vimos, o plano terreno depois da tra-
gédia é a dimensáo que sintetiza a estrutura e a dinamica cosmo
lógica que hoje vige no mundo, a relac;áo corpo-Pessoa aparece, 
por sua vez, como o princípio sintético do plano terreno e, por
tanto, da própria estrutura e da dinamica cosmológicas. Corp~ 
(ou a relac;áo corpo-Pessoa, nas partes e nos seres que lhe defi
ne), cosmos (ou a relac;ao entre seus vários níveis e a contigü~
dade deles pós-tragédia) e plano terreno (no que ele tem de d1-
namico: a predac;áo das substancias /kuru/ como prática que 
define os modos de interac;áo entre os seres), se equivalem sobo 
princípio sintético que engloba a unidade na multiplicidade. O 
"achatamento" do cosmos no plano terrestre fez dos corpos 
humanos, ou melhor, da relac;áo corpo-Pessoa, um princípio de 
síntese da nova situac;áo, ao mesmo tempo em que os transfor
ma no alvo para o qual se voltam os seres maléficos da me
tafísica Arara, com sua "vontade de predac;áo" - potencia que 
move o mundo e a relac;áo entre os seres. Mas há também um 
outro aspecto da predac;áo geral no mundo evidenciado pela 
funerária Arara. 

Por que os corpos jazem sobre urna. plataforma na fl~re~ta? 
Sabemos o porque da plataforma: a maior ou menor proxlffilda
de do chao nao é apenas um código que revela as propriedades 
das bebidas, como vimos anteriormente. Por meio deste cG>digo, 
se abre também urna oposic;áo entre o corpo de um inimigo, 
esquartejado e reduzido, através de seu cranio que ~~ita o pos
te que traz urna panela cheia de bebida, ao valor fertilizador do 
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piktu40
, e o corpo do Arara morto que, suspenso no jirau, é afasta

do da terra que dá as substancias / kuru / aos vegetais com que se 
faz a cerveja nativa. Mas, nada disto tem como condi\áo a floresta. 

Já se sabe também dos destinos das partes dos corpos. Sua divi
sao é princípio de povoamento do cosmos, gera\ao de seres que, 
uns, retomam a posi\áo de predadores e, outros, afastam-se da 
violencia que caracteriza a busca das substancias / kuru /. É 
Akuanduba quem opera as transformac;óes escatológicas: sob a for
ma de :ic:Jr:> vem retirara das partes de um corpo defunto os seres 
que ali se ocultavam. Mas isto tampouco tem como requisito a flo
resta: é aceitável que .Akuanduba, que age também, ou sobretudo, 
invisivelmente, operasse tais transformac;óes em qualquer outro 
lugar em que se fizesse a casa funerária (::mtJ) e se dispusesse um 
cadáver. Por que entáo tudo deve acorrer na floresta? 

Porque o corpo, além de matéria mortuária para as mutac;óes 
fúnebres, é também dádiva oferecida aos seres da floresta, de onde 
arrancaram o su~tento pela trai\áo dos Jt:>, os patronos metafísicos 
dos animais. Sabemos que o corpo que descansa ali, envolto em 
palha na casa funerária, é fonte das slilbstancias que se devolvem 
ao cosmos, através dos seres que vem predar o que restava de / 
kun1/ no corpo, que vai entáo secando com o desapárecimento dos 
líquidos e secre\óes organicas. Já se mostrou o destino cosmológico 
de várias partes do corpo: tsarupiirzma e J/or:> circulando entre o 
epi e o wapara (comunicantes depois da queda do céu) e ikaualiirzmii 
ou pomdiirzmii solitários e insatisfeitos no que sobrou do imnu, 
retornando esporadicamente ao plano terrestre por tris teza 
(tipomne) e saudade (ipJ'pra) dos parentes ainda vivos. Entretan
to, o que dizer dos editen, aquela coisa que saindo das vísceras (do 
ou pelo umbigo) guarda ainda relac;ao coma Pessoa ("é igualzi
nho, só que sem pele"), tal como ikaualarzmá ou pomdarpníi? 

Se os homens criam filhotes de animais, os Jt:> criam "almas 
humanas" - foi o que mostramos. Os editen moram numa casa 
bem grande, na floresta, para o lado do nascente ( direc;ao dos pés 
dos defuntos), como iami1, criac;ao dos donos-de-animais41• O corpo 

40 Aquilo que, a respei to da bebida de milho Araweté, Viveiros de Castro 
chamou de "a natureza espermática do cauim" (1986: 341 e ss); 

41 Os editen se servem também dos cupinzais como moradia temporária 
quando perambulam pelas matas. 
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é dado a floresta para que os :Jt:J que ali habitam criem os editen, 
a imagem, o duplo da Pessoa. 

Em seus múltiplos registros, a funerária Arara é como um "sa
crifício-dom": dá-se um corpo para que, ao custo do esquarteja
mento simbólico produzido por Akuanduba e da predac;ao impos
ta pelos seres metafísicos que esgotam o / kuru/ dos corpos, os Jt:> 
tenham editen para criar. Se a predac;áo dos homens sobre os ani
mais tinha condic;ao (traic;oeira, ambivalente) o pedido ritual para 
criac;ao (a fórmula mágica de iami't), a criac;ao de almas pelos ::i:> 
tem como condic;áo o sacrifício dos corpos humanos - coma 
predac;ao de /kuru/ e a separac;ao das partes-seres do corpo. É na 
dádiva funerária que se restabelecem as relac;óes recíprocas com 
as potencias que gerenciam a vida animal, que criam o duplo ou 
a imagem da Pessoa que se colava ao corpo. A funerária é a con
dic;áo transitiva de superac;áo das formas trai\oeiras das relac;óes 
de predac;ao. As muitas operac;oes associadas a funerária desve
lam as propr1edades dos corpos: locus para o qual se destinamos 
produtos da predac;ao humana sobre o mundo (pois construído 
pela somatória e síntese das carnes e das bebidas, como eixos das 
formas de sociabilidade inter-vivos), o destino dos corpos é ser o 
locus da predac;ao do mundo sobre os homens: lugar do conflito 
entre o estar vivo, entre vivos, e o se submeter ao mundo, entre os 
mortos. O corpo, a ligac;ao corpo-Pessoa, é o artificio da síntese 
das relac;óes entre os seres humanos e o que restou do cosmos 
depois do início dos tempos. 

Enfim, os princípios que definem a relac;ao corpo-Pessoa se evi
denciam através da morte do corpo, da separa\áO de suas partes, 
da soltura dos seres que as habitam, da secagem contínua das 
partes "moles" / "úmidas" e do desaparecimento paulatino das 
partes "secas" /"duras", e o caráter sacrifica! e recíproco das dá
divas funerárias. Em termos globais, os Arara parecem reafirmar 
um regime que se supóe mais geral no continente: a oposic;ao en
tre vivos e mortos como um operador central nos sistemas sim
bólicos ameríndios. Em termos específicos, contudo, se o mundo 
dos mortos se opóe ao dos vivos nao é por urna relac;ao simples de 
alteridade, como se a morte em si rompesse de modo radical a 
paisagem. Ao contrário, a morte cliva a rela~ao entre vivos, mul-



172 Cosmologia: hist6ria e geografia do universo 

tiplicando as interfaces de intera<;ao comos demais seres e níveis 
do cosmos. Mas tanto lá, como cá, a alteridade de uns em rela<;ao 
aos outros se define pela tensao entre unidade e multiplicidade: 
é porque o corpo e a Pessoa tem multiplicidade subjacente a uni
dade que aparentam no mundo terreno que se pode, através de
les, sustentar as rela<;oes complexas e variáveis comos múltiplos 
seres do cosmos. A unidade momentanea, acidental no mundo 
terrestre tem como contrapartida necessária a multiplicidade 
ontológica, essencial ao cosmos. Tensao hipersensível das condi
<;~s ca~tica~ do mundo, a articula<;ao entre unidade e multipli
c1dade e o signo do rompimento das simetrías e das condi<;oes 
harmónicas que se supoe terem existido nas estruturas iniciais 
do mundo. 

Se partes dos mortos sao oposi<;ao aos vivos, outras partes sao 
continuidade da Pessoa, pois é nesta condi<;ao que, parcelas dos 
mortos, sentem .solidao e saudade dos vivos, e, parcelas podem 
vir a ser "cria<;ao" dos :;t:;. Se o mundo dos mortos ultrapassa 
aquele que os vivos habitam, o plano terrestre, por outro lado, os 
articula: é aqui, no chao, que as propriedades das rela<;oes entre 
seres humanos e outros seres do cosmos se efetivam e se reali
zam. Neste sentido, as dobras metafísicas dos corpos, com seus 
destinos diferenciados e seus atributos distintos, transformam a 
própria geografía cosmológica numa instancia que é, sobretudo, 
moral. A convivencia entre os seres, entre os vivos ou entre os 
v~vos e os seres que dos mortos se libertam, se regula por meca
nismos que revelam a natureza política e moral das rela<;oes de 
violencia, preda<;ao e morte que vigoram no universo. 

A Geografia como Mundo Político e Moral 

"A cidade dos gatos e a cidade dos homens 
es tao urna dentro da outra mas nao sao a mesma cidade." 
f talo Cal vino. Marcovaldo ou as esta~i5es na cidade. p. 115 

A morte da pequena Tsiden estava sob a investiga<;ao do xama. 
A aldeia as margens do Iriri tem testemunhado muitas mortes 
desde que para lá os Arara foram transferidos, em 1983.42 E cada 

42 
Um número elevado de mortes numa mesma aldeia era razao sufi-

Cosmologia: história e geografia do universo 173 

morte nova parece ter a capacidade de ressuscitar os velhos mor
tos: seus editen voltam a freqüentar os vivos e despertam outra 
vez a lembran<;a do regime que vigora no mundo. Cabia investi
gar a situa<;ao que envolveu a morte da pequena, o que permiti
ria ao xama saber dos parentes mortos e dos seres maléficos que 
poderiam estar associados a ela. Enquanto ainda quase nada se 
sabia dos contextos da nova morte, o clima de tensao na aldeia 
aumentava. Crescia o número de casos de acontecimentos estra
nhos, cujos envolvidos alegavam a presen<;a de seres metafísicos 
como suas causas prováveis. 

Num certo dia, na pequena casa que eu ocupava (urna parte 
independente do que viriam a ser as novas instala<;oes da Enfer
maría e da Farmácia da Funai}, a meio caminho entre o pátio da 
aldeia e as instala<;ües do Posto, recebo a visita de Mohtiri, o pai 
da menina morta poucas semanas antes. A despeito do ritmo ex
tremamente lento de sua fala e de seus gestos, dizia-se muito afli
to: Adidi, sua segunda esposa, estava angustiada com os sustos 
(erarz) que tomavam conta de seu filho recém-nascido, que ainda 
nem nome tinha43• Depois de perder Tsiden, sua filha com Tatemi 

ciente para que ela fosse abandonada. Após o contato, com a fixa<;ao 
junto as instala<;óes da Funai, os Arara passaram a mudar apenas a 
disposi<;ao das casas na área que ficou reservada para a aldeia. 

4 3 Nao há propriamente um "sistema onomástico" entre os Arara, dife
rentemente dos Txicao (povo lingüística e culturalmente mais próxi
mo aos Arara), entre quem os princípios de nomina<;ao parecem ser 
melhor estabelecidos (cf. Menget 1977, Capítulo V). A mae pode no
mear seu filho recém-nascido, mas apenas enquanto o pai escolhe um 
nome que terá maior permanencia, podendo até mesmo durar a vida 
inteira. Em alguns casos, urna crian<;a convive temporariamente com 
dois nomes, um usado desde o início pela mae, outro que come<;a a ser 
estabelecido pelo pai. Normalmente, o pai escolhe o nome em funi;ao 
da semelhan<;a física do filho com algum animal, ou parte dele (há 
urna mo<;a cujo nome, traduzido, significaria "a vagina gorda de um 
catitu-femea"), ou por um acontecimento "relevante" ocorrido logo 
após o nascimento (há urna menina cujo nome, "Tau", evoca, para o 
pai que o escolheu, o som de um facao rasgando urna melancia madu
ra). A rela<;ao com os servidores da Funai (neste sentido apenas urna 
expressao do contato) temo efeito de fixar alguns nomes .'l~~ teriam 
existencia transitória ou temporária (como os nomes dados 1ruc1almen
te pelas maes, por exemplo, que sao registrados nas fichas do Posto e 
ganham permanencia). 
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(a prirneira esposa), que era poucos meses rnais velha que o filho 
corn Adidi, Mohtiri rnostrava-se bastante atormentado corn o risco 
de que o que quer que tivesse causado a morte da menina agora 
também pudesse matar seu outro filho. Vinha pedir abrigo na 
minha casa; tentara junto aos funcionários da Funai que lhe dis
seram que, enguanto estivesse ali, eu seria o responsável. Queria 
abrigo para ele, Adídi, o recérn-nascído e o pequeno Tsupin que, 
com seus dois anos incompletos, ainda carecía de dormir ao lado 
da mae. Taterni ficaría ern casa, pois nao corría mais riscos, se
gundo avísou. 

Aceitei os hóspedes, nao sem urna grande curiosidade. Mes
mo sem jarnais ter sido um grande informante ou mesmo urn 
bom companheiro para qualquer atividade, Mohtiri é urna pes
soa querida. A ausencia de qualquer resquício de sirnpatia em 
sua personalidade nao lhe retira um certo humor que eu apre
cio: sempre lidou com minhas perguntas (de grande tolice, a seu 
juízo) com ironia e sarcasmo. Em diversas oportunidades, en
ganava-rne com informa<;6es inteiramente inverídicas que, urna 
vez elucidadas, lhe provocavarn urn sorriso entreaberto, urna 
alegria contida ern sinal de profunda satisfa<;ao interior por 
ter-me feito perder tempo ern conversas sern o menor sentido. 
Bastante habilidoso na ca<;a, com as flechas ou com as armas de 
fogo, Mohtiri sempre foi muito atencioso na floresta, ensinando 
dicas e estratégias daquilo que é o que mais lhe interessa, e muito 
generoso na partilha do alimento quando acampados longe da 
aldeia. 

Apenas na segunda noite que compartilhavam comigo tive a 
chance de conversar com os hóspedes. Diziam que as rea<;6es de 
seu filho eram muito estranhas, com a respira<;ao ofegante e tre
mores repentinos, que sugeriam que ele estava ficando assusta
do ( eramgi"li) - um dos sin tomas possíveis para a proximidade 
de urna morte por causa<;ao sobrenatural. Por adesao a regra 
residencial, Mohtiri mora na grande casa coletiva centrada sobre 
a figura do pai de suas esposas (q~e sao, obviamente, irmas). Foi 
seu sogro, Mombigadem (ou Timombigadem), que mais lhe ate
morizou sobre o estado do bebe: acompanhando a evolu<;ao do 
quadro do neto, o velho foi muito claro ao afirmar que a crian<;a 
poderia morrer. Alegava que os sustos que perturbavam o pe
queno estavam sendo provocados pelo editen de seu filho Parata 
(MB para os filhos de Mohtiri), morto com um tiro na cabe<;a fa-
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zia já mais de um ano. Procurei mais explica<;oes junto ao velho, 
que insistiu na hipótese: Paratarngini44 estava chamando os fi
lhos de suas irrnas para "aumentar" os editen que "estao muito 
pouquinhos no mato" (imerenpetaqie editen itoi1m ibadap)45

• 

O copioso choro de Adidi e a afli<;ao de Mohtiri com a amea<;a 
que pairava sobre outro de seus filhos, fizeram ~apu.ri:, o x~a 
de maíor prestígio, antecipar suas conclusoes. Nao se1 por me10 
de quais mecanismos, o xamá concluí u que fora tawe :;t:;, o "do
no dos macacos-prego", o responsável pela morte da pequena 
Tsiden46• E isto nada tinha a ver cornos sustos que atormentavam 
o outro recém-nascido. Identificado o causador da morte da me
nina, nao se desafiava a interpreta<;áo de Mombigadem (ele tam
bém um xamá que, por velho e fraco, já se tinha posto fora de 
atividade) para os sustos do recém-nascido: Wapuri: confirmava 
que era mesmo o editen de Paratamgini o que assustava o meni
no. Causas distintas, portanto. Mas em nada resolvia o drama da 
família. 

Parata foi assassinado por um outro índio, Tsivamdem, en-
guanto coletavam castanhas nurn local próximo a urna antiga 
aldeia abandonada. Tsivamdem, um jovem inteiramente 
desajustado no mundo Arara pós-contato, era amante de urna 
das mullieres de Parata. Como hábito na esta<;áo seca, os homens 
vez por outra aproveitam as festas de fim-de-tarde, quando be
bem e conversam em frente as casas, para ritualizar amea<;as a 
um desafeto. Na maior parte das vezes, tudo se passa em tomo 
de rela<;5es extraconjugais de suas esposas: os homens se pintam 
e, discursando pausadamente em sinal de desagravo, afirmam 
ter descoberto aquele com quem sua esposa o está traindo. Nao 

4 4 O sufixo /gini/ (pronuncia-se "guini") acrescentado a um nome.p~ó
prio serve para a referencia aos_ mortos. Nao há portanto restn~oes 
quanto ao uso dos nomes pessoa1s dos que morrem, desde que marca-
dos com o sufixo correspondente. 

45 Lembro que as relai;óes MB-ZS sao o eixo das rela«;óes _f~rmais de_ par
ceria (de guerra e de ca«;a, ibirinda e u?1'taqat) que cod1f~cam um ideal 
de solidariedade e coopera~ao entre ho materno e sobnnho. 

46 Duvido da existencia de qualquer prática divinatóri~ entre ~Arar~~ 
ainda que, como se verá a seguir, o encontro do xama com as on~as 
possa ser considerado urna espécie de oráculo. 
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raro as esposas tem mesmo amantes, quase nunca o marido os 
descobre, mas sempre usa o rito público de afronta para amea<;ar 
a relativa estabilidade em que as relac;oes extra-conjugais trans
correm: mesmo sem saber de quem se trata, um homem acerta ao 
menos na sua existencia, complica os encontros amorosos e, com 
um pouco de sorte, póe fim a sem-vergonhice. Ninguém inter
rompe um marido que discursa. Mas jamais vi qualquer conti
nuidade prática destes ritos cotidianos; tudo parece de fato en
cerrar-se ao fim das falas. Tsivamdem, porém, levou a sério as 
ameac;as genéricas de Parata e, com medo, antecipou-se aquilo 
que julgava ser seu destino certo, matando o marido traído antes 
que ele cumprisse as amea<;as verbais postas genericamente no 
desagravo ritual. 

Órfao de mae, filho do primeiro casamento de Wapur1, 
Tsivamdem morava na casa coletiva de seu avo materno, longe 
de seu pai que, casado em segundas núpcias com duas irmas ór
fas de pai e mae, usou da liberdade de escolha nestes casos e foi 
morar na casa do velho Mombigadem. Tsivamdem vivia muito 
mais o dia-a-dia do Posto da Funai, seguindo os funcionários em 
quase toda atividade ou em qualquer viagem a cidade. Acompa
nhava pouco o cotidiano de seu próprio povo: fugia dos ritos de 
inicia<;ao, escapava das festas, se recusava a falar a língua, dei
xava o cabelo crescer (os Arara costumam deixá-lo bem curto, 
rente a cab~a) e se dizia insatisfeito coma vida. Mantinha vári
as amantes; tinha urna menina prometida como esposa, mas evi
tava iniciar o plantío de urna roc;a própria ou colaborar para a 
feitura de urna ro\a coletiva, postergando o casamento já arran
jado por seu pai. Para ter sustento, trabalhava nas roc;as do Posto 
da Funai, onde acabava tendo as refeic;óes, ou filava a comida 
preparada por urna das duas novas esposas do pai. Expulso da 
aldeia pelo assassinato, Tsivamdem hoje vive entre os Assurini, 
depois de um permanencia tumultuada (também por razoes se
xuais) entre os Arara da A.I. Cachoeira Seca/Iriri. 

Se para Tsivamdem encontrou-se urna saída (e o banimento 
foi mais suave do que se o tivessem deixado sujeito a vinganc;a 
anunciada pelo pai da vítima), nao se tinha solu\ao para o caso 
de Parata: dado que fora assassinado, seu editen vagava pela al
deia e, na diferenciada convivencia com os parentes ainda vivos, 
a morte lhe causava solidáo ainda maior. Buscava parceiros e 
companhia. 
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Os editen moram numa casa enorme para os lados do nascen
te47, e fazem abrigos temporários nos incontáveis cupinzeiros ern 
que se tropec;a na mata. 48 Alimentando-se cornumente apenas das 
minguadas substancias leitosas secretadas por várias espécie ve
getais49, os editen dos rnortos passam fome e frio. Todo este mun
do de carencia (ern que a ausencia quase total de alimentos se 
cola a inexistencia de relac;óes sociais solidárias e pacíficas) é tam
bém aventado corno explica\áo para o desejo que os editen nu
trem de nao se afastarem definitivamente do mundo dos vivos. A 
presenc;a das transformac;oes dos mortos neste mundo é constan
te e ocupa nao apenas os xamás, especialistas nos negócios 
metafísicos. Sobretudo corn a proximidade de mortes/mortos re
centes, o tema das "assornbra\óes" preenche boa parte das preo
cupa\óeS cotidianas. Como urna reac;ao em cadeia, contínua e 
tendente a se perpetuar com outras personagens, a morte da pe
quena Tsiden fazia ressurgir os seres saídos do corpo morto do 
Parata, os espectros que vigiam e aterrorizam os vivos, colocan
do a todos ern atenc;ao redobrada para outras mortes, outros mor
tos, outros seres metafísicos. Seriam muitos os exemplos; dou al
guns apenas. 

Tendo ido a floresta atrás do sustento, Tsimi, um excelente ca
c;ador de seus cinqüenta e poucos anos, voltou afirmando ter vis
to o editen de seu filho Iudu, morto no início dos an~s de 1980, 

47 Note-se que, tal como para o posicionamento dos cadáveres soba casa 
funerária (ver supra), o esquema que articula a oposi~ao vivos/ mortos 
ou seres humanos/ editen comos pontos cardeais faz vivos (humanos) 
: oeste:: mortos (editen): leste, numa inversao em rela~ao aoque é mais 
difundido no continente. 

48 A descri~ao do xama é precisa: "Editen fica no mato, com outros editen 
de antigamente. Van JkJr:> também. Dá prá eu ver os dois. Depois 
venho contar. Editen fica andando no mato, nao pára nao, e já matou 
"índio bravo", (ud::>t), já matou "branco". Lá está o Parata, o Onu, o 
pai de Tamtsi. Todos brigam muito, tem muita raiva, e vem querer 
matar Arara." (Wapuri", 22/09 /92) 

4 9 Já se disse que tais substancias sao definidas como o /kuru / das árvo
res, ou ieikuru, o / kun1 / da madeira. É substancia vital em forma pura 
que, confundida com o único alimento das almas (editen emtabn) na 
natureza, suscitam um certo horror aos humanos (que jamais as con
somem quando nao processadas). 
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suplicando: "estou com frío, com sede". Tsimi tratou logo de vol
tar ao lugar onde, muitos anos antes, fizera a sepultura para o 
filho. Mesmo nao havendo mais nenhum sinal da casa funerária 
e nem do corpo, deixou nas proximidades urna pequena fogueira 
e urna caba<;a com água. Dias depois, Uamg:>t, filho adolescente 
de Tsimi, vem avisar que seu pai tinha evitado que ele fosse mor
to na noite anterior por um tsaruparz.n1íi que andava rondando 
sua casa. 

Numa manhá, bem cedinho, enquanto eu atualizava as notas 
da cademeta de campo, preparando as próximas conversas com 
os informantes, chega para conversar o jovem Tatsi, com quem 
devo manter rela<;óes formais de amizade por termos sido inicia
dos juntos como parceiros nas ca<;adas coletivas. Mostrava-se 
nervoso e chateado. Na noite anterior, seu irmao mais velho, Toitsi, 
lhe avisara que ele estava correndo sérios riscos. Primeiro por
que o marido de sua amante já estava desconfiado; depois, por
que os editen que circulavam pela aldeia noticiavam que o "cora
c;ao de Tatsi já tinha sido tirado do corpo"50 durante a noite, res
tando apenas os ossos e a pele sobre a rede; estaría portanto a um 
passo de morrer e ser transformado, caso seu cora<;áo nao fosse 
devolvido ao corpo ainda com a capacidade de manter sua vita
lidade. 

Urna semana depois, quando o clima de medo e apreensáo ainda 
envolvía a aldeia, eu voltava da roc;a com Uaka, sua mulher 
Tsuetpamdem e a pequena Talem ( ou Palium), a quem ajudava 
no trabalho. Estávamos no meio da tarde e havia urna grande 
confusáo na aldeia. Um menino de nome Tudu, filho de Mohtidi e 
Adidi (os país daquela crianc;a sob a ameac;a dos sustos), tinha 
passado a noite escutando o pio de urna coruja para os lados do 
Posto da Funai, próximo as trilhas que conduzem a algumas ro
c;as dos Arara. Com a manhá já alta, a coruja continuava a piar 
de modo extravagante. Tudu pediu a arma para o pai e matou a 
coruja. Como o xamá de maior prestígio, Wapuri, nao se encon-

50 O cora~ao (eretpun) é visto como o centro do movimento das substan
cias vitais do corpo (e é portanto um dos alvos preferenciais da 
preda<;ao dos seres metafísicos), mas nao como o centro das "almas" 
que o habitam, posto que é das outras partes que se transformam os 
seres que o corpo contém. 
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trava na aldeia, levaram o animal para que Toitsi - xamá desa
busado e intrometido, mas sem grande reconhecimento público 
- o examinasse. Na opiniáo geral, estranha coruja era aquela, 
com "cara de gente mesmo" segundo o atento examinador: cara 
muito branca, com urna grossa linha negra na face, tal qual a 
pintura que os Arara fazem como decorac;ao.51 Nao havia dúvi
das, segundo Toitsi assegurou a mim, que nao tinha presenciado 
o ocorrido: tratava-se mesmo de um editen do Parata, ou melhor, 
de seu ikaualarpna. Puseram fogo no bicho. Era preciso cuidado a 
Tudu, responsável pela morte do estranho animal que teria servi
do de suporte aos espectros sobrenaturais do Parata, para que 
nao caísse doente. 

Mas de nada adiantou terem matado a exótica ave. Passados 
vários dias, continuava-se a escutar ruídos esquisitos para os la
dos do Posto da Funai e das trilhas que levam a floresta. Foi outra 
vez o prestigiado Wapur1 quem deu sentido as estranhezas: a di
rec;áo de onde vinham se tomando comuns as evidencias da pre
senc;a de seres estranhos correspondia ao lugar onde, há mais de 
um ano, tinham feíto a casa funerária para o Parata, já bem mais 
afastada da aldeia. Naquele "veráo", em func;áo de urna longa 
estiagem, o fogo que puseram nas roc;as se espalhou mata a den
tro consumindo tudo o que estava no caminho, inclusive a sepul
tura e o que estarla restando do corpo do Parata. Esta era outra 
raza.o para sua insistencia junto aos vivos. Porém, segundo 
Wapuri:, nao havia mais nada o que fazer, pois nao se podia anu
lar a causa dos problemas. Era, no entanto, possível e desejável, 
segundo ele, que todos confiassem num xama - de preferencia, 
nele mesmo - para o controle dos problemas. 

Na medida em que se avolumavam os eventos estranhos asso
ciados a morte de Tsiden e aos mortos do passado, escasseava a 
cac;a e o fogo se expandía por entre as roc;as e as trilhas para a 

5 1 Nao foi possível obter qualquer identifica~ao do animal, nem mesmo 
através de sua denomina<;ao regional. Os próprios funcionários da 
Funai que acompanhavam todo o desenrolar do episódio, a quem cos
tumava pedir auxílio para as nomenclaturas regionais, talvez estives
sem tarnbém impressionados pelo inusitado do assombro: fizeram coro 
aos índios, alegando que "jarnais tinham visto visto urna coruja com 
urna cara como aqueta". 
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floresta. Quem partia para as curtas cac;adas (as grandes e coleti
vas tinham sido suspensas com a morte da pequena), quase nada 
trazia de volta, ou porque nada encontravam ou porque um úni
co animal abatido já era considerado suficiente naquele momen
to. Nem as tocaias se mostravam eficientes. A causa alegada era 
urna só: os espectros sobrenaturais dos mortos, instigados pela 
morte da pequena, juntavam-se aos demais seres metafísicos di
ficultando o acesso dos homens aos animais. O que sai dos mor
tos atrapalha a cac;a porque atrai os seres estranhos do mundo 
para junto de si, confundindo os sinais na floresta e espantando 
os bichos: indiretamente, en tao, as transformac;óes dos mortos · 
servem também ao propósito da protec;ao dos bichos patrocina
da pelos ::it::i. Por outro lado, as formas editen dos mortos estao 
mesmo a servic;o dos Jt::i, posto que vivem como sua criac;ao, iamft. 
Tudo se passa como se o mundo metafísico, a partir das mortes, 
dos mortos e de seus efeitos, se opusesse em bloco, como urna to
talidade unitária, ao que se passa entre vivos. Até mesmo os ja
guares (todos eles: a parcela dos mortos, as mullieres, os inimi
gos, a própria divindade) se agitam coma proximidade da morte 
e dos mortos. 

Numa tocaia notuma mataram urna onc;a parda, e a notícia 
circulou rapidamente pela aldeia. Wapur1 se pos logo a indagar 
por que tinham atirado contra o bicho. A desculpa de que o cac;a
dor pensou tratar-se de um veado nao convenceu o xama - "ve
ado nao tem rabo" retorquiu Wapur1 ao assustado atirador. A 
onc;a foi identificada como transformac;ao do pequeno filho de 
Mute e Pitcat, falecido pouco tempo depois do assassinato do 
Parata, também de "susto" (toranget)52• Atearam fogo na onc;a. 

Ainda era "veráo" e os homens se reuniam sempre em 
anmaratpe. No final da tarde do dia seguinte, na festa de beber 
dos homens, Wapur1 noticiou a todos que na noite anterior tinha 
ido a floresta para encontrar Jlor::J que, segundo ele, dava todos 
os sinais de que o estava chamando. Nao há urna invitac;áo espe
cífica de Jior::J; o xamá diz reconhecer seus sinais através de urna 

52 Quando um xama nao consegue identificar num felino morto um es
pectro de umArara falecido, alega que se trata de um ud:>tpeem - um 
inimigo também transformado em jaguar. 
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sucessáo de eventos anómalos ou estranhos, tomados como indí
cios de sua proximidade junto aos humanos. Naquele momento, 
a onc;a morta no dia anterior foi o suficiente: as formas jaguares 
dos mortos circulando em tomo da aldeia já era urna evidencia 
concreta e bastante de que Jk::>r::J se achegava. Wapurl disse ter 
ido até ela. 

O xama vai até ::ik::Jr::i sem que ninguém veja ou saiba. Nao se 
pode ter companhia nestes encontros: interagir como :Jlor::J é tare
fa solitária e sem testemunhas. Jamais me foi permitido acompa
nhar um destes "encontros coma onc;a": o que sei me foi dito, prin
cipalmente, pelo próprio Wapurl. O que se aprende nas iniciac;óes 
é que, sob um suposto estado alterado de consciencia induzido pelo 
chá do cipó Jmiatsembrli53

, pode-se ver os seres metafísicos; e a 
"onc;a" no contexto do xamanismo é certamen te um deles. O que o 
xama diz fazer nos encontros com a onc;a nao coincide exatamente 
com aquilo que os outros reconhecem que ele esteja de fato fazen
do. Em primeiro lugar, o próprio transe. Cre-se que o xama tem 
contato com :Jlor::J apenas sob efeito do chá, o que Wapurl desdiz. 
Segundo ele, urna vez iniciado, e praticando o consumo do chá 
com certa regularidade, a bebida vai se tomando cada vez menos 
necessária, como se seus elementos ativos fizessem efeito por urna 
saturac;áo dos líquidos corporais dos consumidores contumazes; 
saturac;áo que, de vez alcanc;ada, só seria perdida nos acidentes 
com sangue ou fogo - condic;ao reconhecida para que o poder dos 
::>kp::J esteja comprometido, pela perda ou secagem de suas subs
tancias organicas (ver supra). Náo há portanto um transe como 
condic;áo necessária a prática do xamá ou, se há, é como se um 
J/cp::J já treinado no consumo do chá pudesse atingí-lo apenas atra
vés do autocontrole, sem nova ingestáo de qualquer droga. Um 
segundo ponto de discordancia entre o que o xamá alega fazer e o 
que os outros reconhecem que ele esteja fazendo diz respeito ao 
que envolve o encontro com ::ior::J: temor, tensao e receio é o que 
todos dizem que o xama passa quando perambula nas matas a 
noite em busca de :ior::J. Mas nao há medo algum, diz Wapuri: é 
preciso falar com autoridade, com raiva mesmo, para que a onc;a 
respeite aquele que vai a seu encontro. 

53 Estado do qual, repito, nao tenho a menor certeza. 
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O que o xama faz com Jk:ir:i é chamado ik11rukitpi"t - o mesmo 
termo que designa as terapeuticas de massagem e "extra<;áo" e 
serve também para o ato de "limpar" ou tirar impurezas de al
gum objeto ou corpo . . No caso das práticas d ... e c~ra, o sentido ~a
rece evidente: a penetra<;ao de objetos, substancias ou emana<;oes 
estranhas nos corpos humanos leva a quebra de urn equilíbrio ou 
bem-estar, recuperado pelas massagens e "extra<;oes" dos 
curadores. Ikurukitpft aqui parece de fato urna "limpeza" das 
impurezas que contaminam um corpo enfermo. No contexto d? 
xamanismo, porém, o mesmo designativo para a a<;ao do especi
alista, leva a alguns problemas. Urna associa<;ao direta levaria a 
supor que a proximidade de ~:>r:>, que é a ~ausa ~ediata ~ue 
desencadeia a a<;ao do xamá com a on<;a, sena tambero conside
rada urna espécie de "disfun<;ao" (tal como os estados de enfer
midade ou mal-estar) controlada pela a<;ao de ikurukitpi"t. Mas as 
enfermidades e as indisposi<;oes orgarucas difusas (os estados de 
abudup ou marzupe, a que se prescrevem as curas xamanísticas) 
tem etiologia e terapeutica precisas: sao efeitos de "penetrac;0es" 
anulados pelas massagens e extrac;oes xamanicas. 

Diz-se que :J/c;r:> se aproxima dos humanos por "raiva" -ikurin 
- e que seria para aplacar a ira da onc;a que o xamá vai até ela 
para ikurukitpi't. Se, por um lado, a raiva entre os homens nada 
pede de especial aos xamás (pois nao há remédio ou cura ~ara a 
raiva humana), por que um jaguar kurinbe deve ser submehdo ao 
processo identificado a "limpeza terapeutica" feita pelos xamás? 
A figu,ra paradigmática dos jaguares é a (agora) raivosa div":'da
de, para quem a agressividade é um atributo intrínseco. Por isso, 
nada há de anormal numa onc;a agressiva. Mas, como se viu, a 
parte dos seres humanos que assume a forma jaguar está desti
nada a distanciar-se dos atributos negativos da divindade - o 
que se manifesta pelo diferencial cromáticos dos felinos. Este po
tencial de diferenciac;ao é o que identifica aqueles seres que se 
originaram nos parentes mortos daqueles que tem outras ?r~gens 
(como os homens inimigos, por exemplo). A que especie .de 
disfunc;ao corresponde entao a "raiva" de urna onc;a que se acer
ca dos humanos? Tenho apenas urna única resposta, presa ao sen
tido que o próprio Wapurl atribui a sua ac;áo junto a Jk::>r::>. O xamá 
diz que parte ao encontro da onc;as para recuperar sua lembran
c;a de que os vivos ali ainda sao seus parentes (iebi'mesmo, qu~ é 
a categoria que abarca a consangüinidade) e que portanto nao 
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devem ser presas de sua voracidade. Logo, vai em busca daque
las formas jaguar que, em vida, tinham relac;óes de parentesco 
com os outros vivos Arara. 

. Vrmos que a morte libera os constituintes da Pessoa e revela, 
através dos múltiplos seres em que os mortos sao transformados, 
o quantum de violencia e agressividade que se embutia nas juntu
ras temporárias de um corpo humano. Os felinos sao justo um 
emblema daquilo que é urna condic;ao geral do mundo: a violen
cia e a agressividade. Contudo, esta agressividade, a violencia e a 
predac;ao, que as onc;as tipificam como estado natural do mundo, 
nao deve vigorar entre os parentes, estejam vivos ou mortos: tudo 
na vida social é explicitamente pensado para evitar e afastar os 
riscos de que os comportamentos violentos que marcaram o iní
cio trágico da vida terrena prolonguem as desgrac;as entre os pa
rentes vivos54• Mas os mortos, pelas transformac;6es por quepas
sam, pelas formas que assumem, voltam a aderir aos comporta
mentos agressivos e violentos. A ac;áo de ikurukitpi't, por conse
guinte, ao pretender resgatar as relac;óes originárias entre um ja
guar que se achega e aqueles que ainda vivem, teria como senti
do o retirar aquilo que de agressao, violencia e predac;áo virtual 
os mortos tem sob a forma jaguar - modos de comportamento 
que devem ser banidos das relac;6es entre aqueles que tem víncu
los entre si. Logo, a ac;ao do xama tem por fimo controle das rela
c;oes de agressao, violencia e predac;áo que a parcela dos mortos 
que veste a pele das onc;as vem desencadear entre os vivos; mas 
um controle que parece se exercer, até este momento, através da 
gestao das interfaces entre o mundo dos vivos e as diversas for
mas com que se apresentam os mortos. 

O que é interessante é que ikurukitpi"t como ac;ao do xama jun
to aos espectros dos mortos nao se aplica a nenhuma das outras 
formas - lslruparpníi, ikaualarpna ou mesmo editen - assumidas 
pelas partes esquartejadas de urn corpo defunto. É como se ape
nas a parte Jk::>r::> dos mortos sofresse a amnésia profunda que 
levaria ao esquecimento dos vínculos anteriores com os vivos. 
Solitários e predadores, os jaguares sao urna antítese geral do que 

5 4 Este é um ponto importante, e será retomado constantemente daqui 
por diante. 
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deve constituir as regras entre os vivos: a gentileza, a generosi
dade, a solidariedade. Mas a morte (através das transformac;oes 
e dos destinos escatológicos dos corpos, da perda dos lac;os entre 
os vivos, do fim das formas de solidariedade e o início de urna 
existencia solitária e sem vínculos que caracteriza o mundo dos 
mortos) revela a natureza violenta do que constituía a Pessoa. A 
perda dos lac;os solidários implicaría nos seres solitários: e soli
da.o, violencia e predac;áo caminham sempre juntas no imaginá
rio Arara. É como se a morte liberasse os constituintes essenciais 
da Pessoa (os seres violentos que se embutiam nos corpos tempo
rários) porque a livrasse das amarras do parentesco entre os vi
vos. Seria o resgate disso, o reequihbrio das relac;5es entre os "pa
rentes" (mesmo que seja urna parcela morta e transformada), o 
resultado da ac;áo do xamá, como se ele "!impasse" dos mortos 
urna condic;áo impura (do ponto de vista da relac;ao entre os pa
rentes), agressiva e violenta, do revestimento jaguar. Tudo se passa 
entáo como se os lac;os de solidariedade que devem vigorar entre 
os parentes contornassem a natureza agressiva e violenta 'in
trínseca a Pessoa, e a morte, como perda dos lac;os com os vivos, 
voltasse a revelá-la. Urna parte dos vivos se traduz pela outra 
parte dos mortos. 

O xama afasta o perigo das onc;as porque retoma as relac;5es 
entre os vivos e a parte dos mortos sob a pele do jaguar: retira o 
que há de ruim nos mortos - seus desejos de agressao, sua von
tade de violencia, sua hostilidade intrínseca - pela recuperac;ao 
da memória de seus lac;os sociais com os vivos. E como se o xama 
entao re-transformasse o predador em parente. O ato de 
ikurukitpi't ::>lc:;>r::> portanto é urna espécie de "rito de passagem as 
avessas", pois tem como sentido e direc;ao o recolocar um ser 
modificado na condic;ao prévia a transformac;áo: expressao alte
rada de um parente morto, um jaguar solitário e predador deve 
voltar a condic;ao anterior de um ser pacífico e solidário aos pa
rentes vivos pela ac;ao simbólica do xamá. 

O ato ritual junto as onc;as é urna operac;áo inversa também 
daquela que o xamá realiza para os ::>t::>: vimos que o pedido para 
criac;ao (iami"t), que quer estabelecer vínculos entre os humanos e 
os animais, é, em última instancia, o mecanismo que permite que 
os animais sejam objetos da predac;ao e, urna vez cac;ados, se trans
formem na carne que, ao lado da bebida, alimenta os corpos e 
cimenta as formas de solidariedade ínter vivos. Junto aos jagua-
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res: por outr? lado, o xamá pretende evitar a preda~ao recons
tru1ndo os v1nculos perdidos entre vivos e mortos. 

O controle de. um~ violencia virtual (potencial nos jaguares) 
pela sua subordmac;ao aos lac;os de solidariedade que devem 
mar:a~ as relac;5es entre os vivos é o que se codifica na ac;áo do 
xama Junto aos ::>k:x::>. O encontro periódico do xama com as on
c;as simboliza entáo o sentido que tem a oposic;áo entre vivos e 
~ortos, o modo como a diferenc;a entre o vivo (e.qe) e 0 morto 
(zrumb::>t) serve aos propósitos da vida em sociedade. Mas esta 
nao é urna diferenc;a simples. 

O estar simplesmente vivo (em:iuete) nao altera o sentido mo
ral d~ existencia humana.~ vida individual, imediata, é pensada 
tambem em termos negativos: tim::>rapentiengri" é o "estar viven
do", "levando a vida", que se confunde também com um senti
mento maior de tristeza e solidao - tim:xarzne5s. O estar ou 0 fa
zer as coisas desacompanhado, o levar a vida solitariamente é 
triste. Tal como a existencia na morte - que vimos ser vida sem 
relac;ao, cujo prec;o ou requisito é a ausencia de alimentos sobre 
os quais construir as formas solidárias de convívio - , a vida tam
bém pode ser triste e solitária. A oposic;ao maior portanto nao é 
exatamente entre vivos e mortos, mas entre o viver com e 0 viver 
sem rela~oes pacíficas e solidárias. 

Epicuristas descentrados, os Arara buscam nas condic;5es ex
ternas a si, nas relac;oes que se pode estabelecer entre os vivos as 
form~ possíveis de se dominar a solidao e a tristeza (e, por c~n
segumte, de se subjugar a violencia e a agressáo) a que tendem 
~atur~ente as existencias individuais. A ac;ao ritual dos xamás 
Junto as onc;as - que é o resgate nominal do valor dos vínculos 
de, par~n~esco - ~xpressa, por contraste, o lado negativo atri
bmdo a vida (a solidao que se faz acompanhar pela hostilidade e 
P,el~ agressáo~ pois os p~edadores sao no geral solitários) e o prin
c1p10 que defme o sentido moral das relac;5es sociais: 0 prec;o a 
pagar para escapar a solidáo e a tristeza é o estabelecimento de 
relac;oes_ p~cíficas, gentis e solidárias. A mediac;áo que·faz coma 
expressao Jaguar dos mortos nao esgota, porém, o conjunto de 

55 
Sentimento distinto daquelas formas de tristeza e saudade associadas 
as separa~óes e as distancias: ti"pomne, ip::/pra e ffpomne. 
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ac;oes rituais realizadas pelo xamanismo. Em primeiro lugar por
que se esta mediac;ao é eficaz, isto é, se toma socialmente operativo 
o valor moral que revela (o que será demonstrado no último ca
pítulo), nao é porque o xama simplesmente diz ter ido até Jk::>r::r. é 
principalmente porque, após estes encontros coma onc;a, o xama 
traz aos vivos as "mensagens", a palavra de :JkJr:J. A cada alega
do encontro com a onc;a, o xama se poe de público a transmitir 
aos o.utros o que ela teria afirmado como motivac;ao para a vio
lencia próxima que anuncia: é sempre urna ameac;a a palavra que 
o Jk::>rJ transmite pela fala pública do xama. Acocorado junto aos 
outros homens no círculo de consumo do piktu, o xama repete as 
ameac;as do jaguar e propoe as formas de evitar o que as mensa
gens anunciam. Invariavelm.ente, as mensagens do jaguar impli
cam em interdic;óes rituais a serem impostas pelo xamá aqueles 
que, ao "juízo da onc;a" (que é o próprio julgar do xamá}, falta
ram ao cumprimento das normas da convivencia - e agora seja 
entre os vivos, ou entre os vivos e os seres metafísicos que povo
am o cosmos. Ameac;as e interdic;oes que o xamá traz da onc;a e as 
quais os humanos (via de regra) se submetem. O ikurukitprt do 
xamá, assim, nao é apenas o reivindicac;ao verbal do valor moral 
do parentesco (como contraponto a tristeza e a solidáo e como 
domínio sobre a violencia e a predac;ao intrínsecas a vida}, mas 
também urna espécie de "oráculo" a partir do qual a palavra que 
o xamá traz ganha em fon;a, poder político e legitimidade56

• 

Há dois eixos básicos ao redor dos quais as ameac;as de Jk::>rJ e 
a fala do xama se consolidam: as relac;oes sexuais extraconjugais 
e a alimentac;ao. No primeiro, sao os excessos entre os vivos o que 

56 Oeste modo, os Arara parecem juntar numa única institui<;ao (a práti
ca xamanica de ikurukitpi"t :Jc:>r::J e trazer as mensagens das ont;as para 
os vivos), aquilo que Bourdieu (1982) separou analíticamente como 
poderes ou eficácias rituais: a legitimat;áo institucional da fala dos 
"porla-palavras" - seu "capital simbólico" como fundamento de um 
poder incomum - e a consagra<;ao das diferen<;as impostas pelas ca
tegorías das quais se vale a instituit;ao (do xarnanismo, no caso): a fala 
do ::;kp::; Arara se legitima pela institucionaliza<;ao da simbólica do ja
guar (corno irnagem em negativo do que se espera na vida social) que, 
por sua vez, a través da diferencia<;ao que impóe entre o ser solitário e 
o ser solidário, consagra os modos previstos para o funcionamento 
das rela<;6es sociais. 
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se procura conter: abusos entre os amantes, quanto a constancia 
e a quebra do caráter oficialmente secreto dos encontros, sao sem
pre notificados pelo xama (em nome da onc;a). No segundo, o ob
jetivo é o de restaurar a norma nas relac;oes homem-mundo. 

Todo o código alimentar, tal como os "remédios" e as terapeu
ticas, gira em tomo dos processos de constituic;ao da Pessoa. Tudo 
o que entra ou sai do corpo se regula pela idéia da produc;ao e 
reproduc;ao a partir da aquisic;ao das substancias / kuru/. Em si
tuac;oes específicas, como nas disfunc;oes organicas ou metafísicas, 
o xama interdita certos alimentos a alguns indivíduos. Há tam
bém interdic;oes mais globais: urna vez estabelecido que a causa 
nzortis da pequena Tsiden estava relacionada a tawe Jt:J, toda a 
família de Mohtiri e Adidi deixou de comer carne de macaco
prego, enquanto todos os outros Arara foram aconselhados a tam
bém evitar a carne de tawe. E a toda restric;ao alimentar se junta 
urna espécie de reclusa.o~ um resguardo dos indivíduos (quepas
sam a fazer as parcas refeic;oes de modo isolado e solitário }, como 
se a urna interdic;ao alimentar devesse equivaler também urna 
contenc;ao social. Tais momentos de restric;ao alimentar contras
tam fortemente coma rica comensalidade (quase cotidiana) Ara
ra, abundante em carne e bebida e rica em formas de interac;ao 
social. 

Vrmos que é no código alimentar que se sustentam as formas 
da solidariedade entre os vivos (dado o modelo das trocas de car
ne de ca~a por bebida fermentada, que sao os alimentos básicos 
da dieta Arara). E vimos também que tudo depende de rela~oes 
determinadas (cujas condi~oes de possibilidade também se ligam 
as práticas rituais do xama, como as fórmulas para pedir cria~ao 
na floresta, por exemplo) que os humanos estabelecem com seu 
meio e com os seres que aí vivem. O alimento é, ao mesmo tempo, 
produto da rela~ao com o mundo e base da vida social. A imposi
c;ao de interdic;oes alimentares é, neste sentido, um modo de ges
tao do que se passa nas rela~óes entre os humanos e entre os hu
manos e os demais seres do cosmos. É o código alimentar, entao, 
que autori~a urna atua~ao propriamente política dos xamas: seja 
nas rela~oes internas ao mundo social, porque proibir a carne, 
por exemplo, é retirar temporariamente o interdito do circuito 
das dádivas que cimenta a vida social (e para simbolizar isto quem 
está interditado come sempre sozinho e afastado dos demais); 
seja nas rela~óes comas potencias metafísicas do mundo, que é, 
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ao mesmo tempo, condi<;ao de possibilidade da vida social e es
pa<;o (social portanto) em que se colocam as amea<;as a Pessoa. 

Misto de curador, ministro dos negócios das relac;oes exterio
res e gestor da base política da sociedade, o xama Arara fabrica 
as condi<;ües e controla o funcionamento da vida social. Funcio
namento que depende das mediac;ües que os :>/cp? fazem entre o 
mundo social e o mundo extra-social; media<;áo que se faz entre 
os diferentes domínios em que se joga a vida. É como se a base 
moral e política da vida em sociedade se expressasse, pelas práti
cas do xama, na oposi<;áo entre os diferentes modos de vida que 
caracterizam a existencia dos váríos seres do mundo, nas dife
rentes geografias do cosmos. Igualmente descentrado, o mundo 
social Arara também se articula pela referencia ao que está fora 
de si, como se seus fundamentos morais e políticos só se expres
sassem por aquilo que está aquém ou além de si mesmo: as exis
tencias indíviduais (agressivas e violentas) e os outros seres com 
os quais os Arara dividem a vida (entre os quais a solidariedade 
cede lugar a solidao). 
' 

Vivía-se um drama na aldeia: a morte da pequena Tsiden ti
nha despertado a pleíade de seres metafísicos que rondam os vi
vos, dificultava a cac;a, interditava alimentos e pessoas, fazia Jk?T? 

aproximar-se, etc. Após ter "estado como jaguar", o xamá notifi
ca a todos que a partir de entao poderao voltar a fazer as grandes 
ca<;adas: ele, WapurI, pessoalmente iría comos ca<;adores na pró
xima expedic;ao e, num pedido aos ::>t?, fazer "soltar" os bichos e 
reabrir a mata a preda<;áo humana. Em poucos días, WapurI par
tiu com alguns voluntários de vários grupos residenciais para 
principiar urna nova esta<;áo de cac;a. 

As Li~oes da Cosmologia 

" ... o ónus da abundancia é o tédio." 
A Grande Arte, Rubem Fonseca. 

Nos vários domínios em que a violencia e a predac;ao se poem 
como os verdadeiros princípios de relac;ao (homens/ divindade; 
homens/ seres metafísicos; homens/ animais), as modalidades 
concretas em que transcorrem as intera<;óes revelam a natureza 
moral dos comportamentos. O que pauta as formas de conduta é 
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a própria razáo do estar-no-mundo: a relac;ao homens/ divinda
de se define pela culpa e pela vinganc;a decorrente da tragédia 
provocada pela humanidade no cosmos; na rela<;áo entre homens 
e seres metafísicos parte também é culpa (pois parte deles é tam
bém vingan<;a de Akuanduba), e parteé lembran<;a e memória da 
convivencia com os parentes; na relac;ao com os animais, 0 cará
ter traic;oeiro da relac;ao com os espíritos donos-de-bicho, isto é, a 
desmedida do comportamento dos seres humanos, traz, como 
contrapartida, a ac;ao igualmente violenta e predatória dos ::>t::>, 
que matam os seres humanos para ter em cria<;áo parcela de suas 
almas. , 

Vmganc;a, violencia, predac;ao, culpa e morte andam todas jun
tas no mundo, neste mundo que tem como origem um comporta
mento "egoísta", a que chamam ?tsinme, valor moral negativo 
que explica a história trágica do mundo e a lamentável situac;ao 
da humanidade diante do cosmos. Egoísmo, excesso de si sobre o 
outro, preponderancia do mesmo sobre o diferente, subordina
c;ao da relac;ao ao indivíduo, é o que inscreve a solidáo no mundo 
que se anuncia com a violencia que lhe acompanha. Eis a confi
gura<;ao moral da vida em geral: a tragédía inaugural do cosmos 
ainda se faz notar no modo como todos os seres do mundo se 
relacíonam. Mas eis também que a vida em socíedade, relac;óes 
que devem ser pacíficas e solidárias, surge como um contraponto 
paradoxal a dinamica que vigora no mundo em geral: é como 
negac;ao da violencia que se lan<;a mao dos vínculos de parentes
co entre vivos e mortos (e sua formas jaguar), mas é na traic;áo 
dos seres do mundo que os humanos se autorizam as formas de 
violencia e predac;ao que garantem o fundamento das relac;óes 
sociais. 

Para que se possa ·de fato compreender este paradoxo e pros
seguir na descric;ao, será útil retomar em poucas linhas o que foi 
apresentado nesta segunda parte. 

A cosmología Arara apresenta, de modo recorrente, uns pou
cos temas. A idéia de um mundo originado numa catástrofe 
cosmológica (ligada a quebra das regras de convivencia social, 
simbolizada no egoísmo, no roubo e na violencia) explica toda a 
tragédia que desde entao marca a existencia: seres maléficos, ini
migos e a própria divindade Akuanduba impüem violencias e 
rnortes aos seres humanos que passaram a habitar o que sobrou 
das cascas do céu que hoje flutuam sobre as águas que original-
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mente envolviam a parte central do cosmos. Tudo é raiva, rancor 
e castigo de Akuanduba, que se transvestiu na pele do jaguar e 
perambula pelas matas do que hoje é o plano terrestre e ontem 
era a casca protetora da existencia humana. A fisiografia terrena, 
a geomorfologia do epi hoje resume praticamente tudo o que so
brou do cosmos: aquí se conectam o que era a casca e o que era o 
lado de fora do mundo original; aquí convivem a hurnanidade, 
antes isolada dos perigos exteriores, e toda a pleiade de seres 
maléficos jogados pela divindade contra aqueles que romperam 
a estrutura original do mundo. Para cá retomam tambérn as trans
formac;oes dos mortos que tem como o destino o que restou da 
parte central do cosmos mas que, cansados da solida.o que hoje 
caracteriza a vida no imnu, voltam para as buscar as relac;oes 
deixadas entre os vivos. O plano terrestre articula, resume e sin
tetiza o que agora se passa no cosmos como um todo: a solidáo e 
a violencia, que andam juntas, rondam a existencia humana. 

Se, por um lado, a multiplicidade original dos planos cosmo
lógicos foi rompida, formando com as cascas rotas do céu um 
novo espac;o que sintetiza a situac;áo atual do mundo, os corpos 
humanos, por outro lado, ainda trazem as marcas da divisáo pri
mitiva do mundo. A multiplicidade original do cosmos se repre
senta na pluralidade de destinos escatológicos das partes de um 
corpo defunto. A morte libera o que constituía o corpo e a Pessoa: 
substancias vitais que sao o objeto de urna predac;áo geral no 
mundo; seres com tendencias violentas que se juntavam tempo
rariamente na unidade momentanea dos corpos, na indivisáo 
provisória da Pessoa. A morte dos corpos e o destino diferencial 
de suas partes revela a correspondencia entre a natureza vária 
da Pessoa e a multiplicidade original dos planos de vida no cos
mos: multiplicidade rompida, destino cosmológico prejudicado 
depois da morte dos corpos. 

A morte, por sua vez, é o signo da vida neste mundo de agora: 
se a vida se constrói sobre a captura de substancias vitais /kuru/ , 
q morte de uns, perda de sua vitalidade, é a condic;áo da vida de 
outros. Vida e morte sao as duas faces da busca, predatória, da 
vitalidade. O destino do que havia de vitalidade nos corpos mor
tos é dar vida a outrem. E o destino de partes dos corpos cuja 
vitalidade seca é retornar ao circuito de causac;áo de novas mor
tes. De um lado, porque se transformam em seres maléficos que 
matam os humanos, de outro porque parte dos mortos é tomada 
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em cria<;áo pelas potencias metafísicas que controlam os animais 
numa espécie de "equilíbrio funerário" que outra vez autoriza a 
preda<;áo dos seres humanos sobre os bichos. 

De qualquer forma, tudo o que pode se dar no cosmos nao pede 
por esperar. Nada ocorrerá de diferente, em outro momento ou 
em outro _h~gar, em r~la<;áo aquilo que já ocorre aqui neste plano. 
Se a opos1c;ao entre vivos e mortos importa é porque revela a na
tur~z.a solitária e violenta da vida longe das relac;oes solidárias e 
p.ac1f1c~s que dev~m vigorar entre os seres humanos. Oposi<;áo 
s1mbohzada pelo Jaguar, como um signo da transformac;áo dos 
rnortos: predador e solitário, ::Jlc>r:J é o emblema da dinamica do 
mundo l~nge das rela<;oes de parentesco. Este é também o campo 
de atua<;ao dos :Jkp:J, os xamas Arara que atuam junto as onc;as 
para resgatar, em nome do parentesco passado entre os vivos e 
aquela expressáo dos mortos, urna relac;áo de nao violencia ou 
predac;ao. A ac;ao do xamá, portanto, ocorre num plano "hori
z~ntal" - ainda que entre domínios distintos - da relac;áo entre 
vivos e mortos. Nao há qualquer recurso ou necessidade do 
xamanismo ~m atingir outros patamares do cosmos: as forc;as 
sobre as _quais age, ou das quais se vale para agir em sociedade 
atuam drretamente no plano terreno. Sua ac;áo nao se deve ao 
xamanismo, mas a própria convivencia da humanidade com as 
forc;as metafísicas já no plano terreno: as ac;oes rituais dos xama 
se lim~tam a to~nar manife~to aquilo que do mundo em geral nao 
serve as necess1dades da vida em sociedade. Percebe-se também 
o conteúdo político e moral do xamanismo nas interdic;oes im
postas através dele a dieta alimentar: os controles sobre a alimen
tac;áo operam nas relac;oes entre os homens e entre os homens e 
as potencias metafísicas que agem diretamente sobre a Pessoa e 
os corpos qua existencias terrenas. 

Se o xamanismo, entáo, opera mediac;5es entre domínios dis
tintos da vida, o faz através da manipulac;áo simbólica devalo
res morais, contr?stando a violencia dos seres do mundo, que tem 
como base a sohdao de sua existencia, com um ideal social de 
manter rela<;oes pacíficas e solidárias. Operando a favor das re
g.ras da co~v!vencia social, contra a solidáo, o egoísmo e a violen
cia, o xama e urn agente da subversáo do universo cosmológico, 
um "anti-co~mos", em nome do funcionamento dos princípios 
sobre ~s qua1s se assentam a vida em sociedade. As tarefas a que 
se dedica um xama (tudo para mantera oposic;ao entre o egoís-
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mo, a violencia e preda<;áo e as formas solidárias e pacíficas de 
relac;ao) sao as formas manifestas da oposi<;áo entre o regime 
moral que vigora no cosmos como um todo e aquele que funda as 
bases da vida social inter vivos. 

Em resumo, a situac;ao geral da existencia no mundo é como 
um jogo de vida e morte pelas substancias que garantem a vitali
dade aos vivos e a permanencia dos seres ligados aos mortos: um 
jogo de predac;ao, violencia e morte que é a forc;a dinamica do 
mundo e a condic;ao da cosmología. 

O que interessa marcar é que o regime que vigora no cosmos 
como um todo se realiza aquí neste plano de modo peculiar: nao 
pela simples inclusa.o ou pertenc;a do plano terreno no cosmos 
em geral, mas por sua correspondencia global, isto é, pelo caráter 
sintético do epi em relac;ao ao que sobrou do mundo desde a tra
gédia original. O regime de predac;ao e violencia que vigora no 
cosmos se realiza sobretudo no plano terrestre, pela situac;ao que 
ele assumiu depois da queda das cascas do céu: a contigüidade 
dos planos depois da tragédia fez das cascas do céu que hoje bói
am sobre as águas o verdadeiro palco onde se dá a luta pelas subs
tancias /kuru/, objeto da predac;ao, condic;áo da vida e da morte. 
Locus da violencia e da predac;ao, o plano onde passou a existir a 
humanidade integra todo o movimento do cosmos. No mundo, 
a morte nao tem qualquer novidade a revelar: antes ou depois 
dela, tudo se passa já neste plano. A presenc;a de todos os seres do 
cosmos neste plano do mundo nao se dá sob o signo simples de 
"assombrac;ües", cu jo potencial de perigo pudesse ser associado 
a urna transgressao da norma ou violac;ao de fronteiras. Ao con
trário, o que restou da "casca do mundo" engloba todos os seres 
do cosmos, articulando-os pelas relac;oes de captura e preda
c;ao de substancias vitais. Mas o plano terreno incluí também, 
além da humanidade - responsável pela tragédia que funda o 
cosmos e vítima maior de suas conseqüencias - dos animais 
e das plantas, dos "espíritos" ou "almas" dos mortos e dos se
res metafísicos que vagam pelo mundo, a própria divindade 
Akuanduba com sua natureza rancorosa e vingativa. Neste sen
tido, como existencias do plano terrestre, entre os vivos e os 
mortos tudo seria um mesmo e igual viver. O que contrasta a vi
da e a morte é o conteúdo moral das formas de existir: solitários 
e violentos, solidários e benevolentes os mortos se opoem aos 

Cosmologia: hist6ria e geografia do universo 1 193 

vivos como a vida social se opüe ao que vigora para o resto do 
cosmos. 

Assim, pela situac;ao geo-cosmológica peculiar do plano terre
nor as relac;6es com os seres metafísicos nao podem ser caracteri
zadas como relac;ües de tipo "vertical" - como urna passagem 
dos personagens entre níveis superpostos. Tudo se dá num mesmo 
e único plano. Nem mesmo o xama, oficial para os negócios 
metafísicos, opera propriamente urna passagem entre "planos" 
distintos: sua gestao é mais no sentido de desvelar o que de subja
cente estaría dado já neste mundo, e de autorizar, por sua prática 
ritual, transformac;ües simbólicas entre os valores do mundo. 

O "achatamento" do universo no plano terreno, provocado 
pela tragédia que foi o rompimento das "cascas do céu", dá a 
cosmología Arara aspectos peculiares. Mas é claro e evidente que 
este "achatamento" do cosmos no plano terreno nao significa um 
baixo rendimento da Cosmología sobre os processos sociais. Em 
termos comparativos, se o modelo que se está desenhando para a 
América do Sul sugere que a Cosmología é a parte englobante 
dos processos internos a constituic;ao do corpo social, a "redu
c;ao" da cosmología Arara ao plano terreno, dimensao onde ope
ram as instituic;oes sociais, apontaria para urna inversao do mo
delo sul-americano? O modelo vem, em grande parte, da análise 
de Viveiros de Castro (1986) montada principalmente sobre a 
maquinaria xamanica Araweté, qu~ evidencia que a desmarcac;ao 
sociológica tem como contraponto urna particular articulac;ao 
socius-cosmos. No caso Arara, parece-me que seria preciso 
radicalizar a questao da "pobreza sociológica" contrabalanc;ada 
por urna "riqueza cosmológica" manifesta via maquinaria xa
manica. Entre os Arara, a própria maquinaria xamaruca tam
bém aparece desmarcada e quase desnecessária no sentido de 
articular planos distintos de existencia (e somente neste sentido), 
urna vez que o xama opera mais na relac;ao com os jaguares e 
com os "espíritos dos mortos", todos seres cuja existencia tam
bém se liga ao próprio plano terreno. Desnecessários, em essen
cia, para marcar a subordinac;ao do mundo social ao universo 
cosmológico, o xama e o xamanismo apenas centralizam aquilo 
que já é condic;ao de existencia de toda a humanidade: a convi
vencia compulsória com os "espíritos dos mortos" e os outros se
res metafísicos. Nao é sem razao ou sentido, portanto, que todos 
os homens sao pelo menos iniciados nas práticas do "xamanismo" 
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- a institucionalizac;ao da relac;ao com seres n1etafísicos e ou
tras potencia e entidades do mundo "sobrenatural". Mas as prá
ticas xamanicas resgatam e consolidam urna ruptura radical en
tre o cosmos e o mundo social: as fronteiras morais entre a soli
dao e a solidariedade, entre a violencia e a cooperac;ao, sao o que 
o xamá deve sempre estabelecer. Assim, muito mais do que a pos
sibilidade de "passagem" entre planos, os ritos xamanísticos rea
firmam a diferenc;a entre estar no seio na sociedade e estar solto 
no mundo. 

A própria maquinaria xamanica é, aliás, bastante pobre: os ri
tos (se é que os há de fato para o "encontro comas onc;as") sao 
privados, nao há transe, todos os homens sao iniciados, etc. Nao 
há sequer um grande respeito pelas especialidades do xama; sem 
ritos públicos em que ele possa se manifestar, tudo de fato se pas
sa como se a única raza.o para a existencia do xama e de sua prá
tica fosse a de relembrar a todo instante o perigo que cerca a exis
tencia neste mundo: perigo da predac;ao, que é o perigo da perda 
dos lac;os, perigo da solidao. Neste sentido, é como se o próprio 
xamanismo se tornasse virtualmente desnecessário ao modelo da 
relac;ao entre sociedade e cosmologia: as garantias da articulac;ao 
do mundo terreno com o regime que vigora no universo 
cosmológico se dáo já no próprio cotidiano, dada a natureza es
pecífica e o estatuto peculiar que o plano do epi, a "casca" que 
sobrou do mundo original, tem na cosmología Arara, ou através 
de outras práticas, igualmente públicas e nao especializadas -
como as músicas que sao tocadas por todos como forma de aces
so as potencias extra-sensíveis que habitam o mundo57• Tudo se 
passa como se, através das formas mais cotidianas, públicas e 
coletivas deste contato com os espíritos, os Arara afirmassem que 
o cosmos é acessível a muitos, sem a necessidade de especialistas; 
o que, de urna outra maneira, seria o mesmo que afirmar que 
entre os planos da vida humana terrena e o da existencia dos se
res metafísicos nao há qualquer descontinuidade radical: tudo se 
passa já aqui neste plano e envolve o comum da humanidade. 

57 
Já f?i. dit? que, neste sentido de prover a rela~ao com as potencias 
esp1ntua1s que controlam de animais, as músicas Arara sao como urna 
espécie de "substituto" local para, por exemplo, os cantos xamanísticos 
Achuar (Descola 1988, Segunda Parte). 
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Dado o caráter da cosmologia Arara, o xama, talvez ao con
trário do que se pudesse prever, tem como missao retirar das 
condicionantes básicas da existencia dos seres no cosmos aquilo 
que contamina a possibilidade da vida em sociedade. Eles sao 
realmente algo além de simples salvaguardas da garantía de urna 
ordem desejada ou de urna relac;ao estável com o mundo sobre
natural58. Sao também a reafirmac;ao de que se, por um lado, este 
mundo engloba, sem escapatória, as relac;oes violentas com os 
outros seres do mundo, por outro lado, a condi~ao geral da 
cosmologia nao é a condi~ao da vida em sociedade. Se há en
globamen to da sociedade pela cosmología, nao há contudo su
bordina~ao. Se a vida social é parte da cosmologia, é como parte 
arrancada, despegada e invertida, daquilo que define o conteúdo 
moral do estar-no-mundo: é pela inversáo da dinamica do mun
do, do mundo de solidáo, violencia e predac;ao, que se faz possí
vel a vida social. 

Nao há portanto forc;as de determinac;ao cosmológica atuan
do como causas imediatas na conformac;ao da vida em socieda
de. Os valores sobre os quais as relac;oes ínter vivos se assentam, 
os regimes da sociabilidade humana desejável, ultrapassam e 
extrapolam as propriedades intrínsecas da existencia, tal como 
<litadas pela configurac;ao ontológica do cosmos e dos seres. Em 
outras palavras, é como se a vida social nao fosse concebida como 
urna decorrencia natural e imediata do existir "no" mundo ou do 
existir "do" mundo: na ontología do cosmos náo há modelo que 
sustente as formas previstas de relac;oes solidárias e pacíficas entre 
os homens. Sem enraizamento ontológico no cosmos, sem deter
minac;oes externas, a vida social depende dos arranjos celebra
dos a cada instante: se os xamas, como vimos, garantem as con
di~oes de possibilidade da vida social (na mediac;ao com os :it:i, 
que autoriza a produc;ao das bases da interac;áo humana - as 
carnes como equivalentes das bebidas no circuito das dádivas) e 
reafirmam os fundamentos morais das relac;oes ínter vivos (man
tendo operativa a oposic;áo entre a predac;ao e a solidariedade), a 
efetivac;ao real das formas da sociabilidade humana se dá atra-

58 Tal como o que se tem sustentado para inúmeros outros casos et
nográficos. 
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vés da elaborac;áo contínua e da manutenc;áo cotidiana de rela
c;oes pacíficas e solidárias, sem o que se impé>e o risco de que os 
atributos ontológicos do cosmos, a condic;áo inicial de egoísmo, 
violencia e predac;áo, dominem também as relac;é>es entre os ho
mens. 

Em resumo, a sociabilidade humana inter vivos nao depende 
das condic;oes iniciais da existencia (pois nao há pressuposto 
cosmológico que a sustente), mas de um processo contínuo de 
elaborac;áo e re-elaborac;áo das bases morais (via xamanismo) e 
práticas (via sistema das dádivas) que circunscrevem o espac;o 
ideal das relac;é>es sociais: a manutenc;áo dos fundamentos da vida 
social Arara se associa ao compromisso quanto aos valores mo
rais previstos e a adesáo as forma gentis e generosas de convívio. 
Sem determinac;oes prévias e deixada a merce do fluxo dos acon
tecimentos cotidianos, a sociabilidade Arara parece sujeita as os
cilac;oes, ao acaso ou ao ribno irregular dos eventos. E assim é de 
fato. A própria história do contato dos Arara com a sociedade 
nacional se desenrolou sobre este trac;o dinamico das formas de 
sociabilidade. .. 

3 

MITO E HISTÓRIA: 
UMA COSMOLOGIA DO CONTATO 

"Niio é, pois, no comefo empírico que se deve iniciar a a~o, 
masé preciso apreender as circunstancias 
que sulcaram a alma do indivíduo e lhe revelaram 
as suas próprias exigencias, que provocaram a colisao 
em que se acha empenhado e cuja solu~o procura, 
pois isso constituí a a~o propriamente dita." 
Hegel. Estética - Obelo artístico ou o ideal, p. 255 

Os Arara foram o último povo caribe conhecido a aceitar o con
tato definitivo coma sociedade nacional na Amazonia. Os vários 
e pequenos grupos ditos "Arara" na hacia dos ríos Xingu-Iriri 
tiveram urna história muito semelhante, marcada pelas conse
qüencias dos sucessivos fluxos migratórios, indígenas e náo-in
dígenas, produzidos direta ou indiretamente por rrogram~ na
cionais de ocupac;áo da Amazonia ao longo do seculo. Ma1s re
centemente, sua história esteve visceralmente ligada aos efeitos 
da construc;áo da rodovia Transamazónica e do crescimento dos 
núcleos populacionais que se originaram nos projetos de coloni
zac;ao e de explorac;áo económica em tomo do leito da nova es
trada. A experiencia histórica dos Arara, portanto, nao se fez a 
margem da presenc;a do homem branco: sua história já ~á muito 
tempo é também a história de diferentes formas de relac;ao com a 
sociedade nacional; sua visáo e sua consciencia da história de
correm basicamente do sentido que eles encontraram nos pro
cessos de aproximac;ao, contato e fuga dos brancos. É desta coli
sáo que trata a ac;ao histórica dos Arara que se pode recuperar. 

Mito e História: questóes 

Na recente História de Lince, Lévi-Strauss sugere urna explica
c;áo para a relativa facilidade com que os sistemas simbólicos dos 
povos americanos incorporaram a figura dos homens brancos: 
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" ( ... ) o lugar dos brancos esta va marcado em vazio em sistemas 
de pensamento baseados em princípios dicotómicos que, etapa 
após etapa, obriga a desdobrar os termos; de modo que a cria
<;áo dos índios pelo demiurgo tornava automaticamente neces
sário que ele tivesse criado também nao-índios" (1993: 200). 

O dualismo irredutível d-0 pensamento ameríndio, intrínseca
mente flexível e dinamico, teria sido capaz de tratar das rela<;oes 
entre índios e brancos conforme as próprias características que 
elas assumiam: a desigualdade e a hierarquia presentes no con
fronto com o colonizador já estariam dadas como condic;ao pre
vista nos modelos simbólicos nativos. Seguindo sua tese anterior 
de que o dualismo, onde existe, é urna espécie de "condi<;áo pré
via a existencia dos sistemas sociais" (1975: 185)1, Lévi-Strauss 
se atém também a idéia de que o dualismo é um princípio lógico 
de organizac;áo ''que se expressa de modo coerente, ora na mito
logia, ora na organizac;ao social, ora em ambas" (1993: 215). 

Malgrado os argumentos e as demonstrac;oes de Lévi
Strauss continuarem a ser bastante convincentes cada vez que se 
abrem a um novo leque de investigac;oes, a História de Lince pare
ce sofrer de urna dificuldade interna: se o dualismo dos 
ameríndios é a estrutura crucial para o seu entendimento do 
mundo, urna "teoria social global" (Maybury-Lewis & Almagor 
1989 apud Lévi-Strauss 1993: 212), como se dá a sua passagem ao 
domínio da experiencia histórica ?2 Manter-se-ia a velha dico
tomia entre a mitología e a organizac;áo social de um lado (como 
os domínios onde o dualismo se expressaria de modo mais coe
rente) e, de outro, a experiencia histórica? Assim, a "teoría social 
global" ameríndia, que o dualismo expressa, estaría isenta de ter 
de olhar também para a dinamica histórica, liberta para operar 
nos domínios mais propícios as f abulac;oes cosmológicas e aos 
arranjos sociológicos? Debate antigo sobre os campos de aplica
c;ao das no<;oes de "estrutura" e "evento", que nem as (re)for
mulac;oes de Sahlins sobre estruturas "prescritivas" e "performa
tivas" (cf. Sahlins 1990: 13 e ss), nem os complexos recursos teó-

1 Ou um tipo de institui~ao "cujo sentido único é dar um sentido a so
ciedade que a possui" (Lévi-Strauss 1975: 185). 

2 
Que é justamente um dos temas subjacentes a História de Lince. 
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ricos de Bourdieu (1972 e 1980) parecem ter resolvido completa
mente. 

A passagem do mito a história, do modelo ao processo, da es
trutura a .ac;ao, tem sido urna das poucas mudan<;as de enfase na 
antropología contemporanea a produzir resultados consideráveis 
(cf. p. ex. Bourdieu op. cit.; Carneiro da Cunha 1987; Cohn 1980 e 
1981; Ortner 1984). Os debates em torno da idéia de "sociedades 
frias" (cf. p. ex. Boon 1990; Rosaldo 1980; Sahlins 1989 e 1990) -
que quanto mais se critica, menos se entende - vem enriquecen
do nossas op<;oes analíticas para dar conta do choque entre con
figura<;oes culturais diversas. Mas, ao mesmo tempo, parecem nao 
ter conseguido superar formula<;oes teóricas que, ora sao muito 
genéricas para serem pertinentes como instrumentos 
metodológicos, ora sao muito fechadas em casos concretos para 
serem operacionais em termos comparativos. 

A boa "Introduc;áo" de J. Hill a sua coletanea Rethinking History 
and Myth (1988) - livro que temo duplo mérito de superar a 
ilusória separa<;áo entre a Amazonia e os Andes, justo no domí
nio em que pareciam mais diferentes (a dinamica história e os 
modos de contato com o colonizador), e explorar as próprias for
mas nativas de interpretar a história a partir das experiencias de 
contato - parece no entanto pecar por querer transformar a au
sencia de historicidade, que se supüe presente na idéia de "socie
dades frias" como paradigma do mundo primitivo, em excesso 
de dinamismo e de mudanc;a, que se tomam como evidentes na 
indubitável capacidade dos povos nativos americanos gerarem 
interpreta<;oes históricas sobre seu passado. Para Hill, 

"povos indígenas de ambas as áreas (Amazonia e Andes) sao 
igualmente capazes de criar interpretac;ües dina.micas que de
lineiam processos históricos de mudanc;a." (1988: 5) 

O inadvertido tom voluntarista da formulac;ao de Hill - que 
supüe que interpreta<;oes dinamicas sobre a história sempre tra
cem ou descrevam processos de mudan<;a, como se estes depen
dessem da capacidade das sociedades gerarem interpreta<;oes 
sobre si mesmas - mais urna vez confunde, agora as avessas da 
idéia de "sociedades frias", o plano da experiencia histórica com 
o nível de sua interpretac;ao e elaborac;ao conceitual. Esta é a po
sic;ao que me parece ser preciso evitar, em termos analíticos, quan-
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do atentos a temas relativos a interpretac;óes e ac;óes históricas e 
a processos de mudanc;a. 

Talvez a sugestao de que "mito" e "história" deveriam ser to
mados como "modos distintos de consciencia social", que podem 
inclusive caminhar juntos nas situac;óes de contato inter-cultural 
(cf. Hill, op. cit. e Tumer 1988), ajude de fato a escapar a tentac;ao 
exercida, no plano teórico, pelas tipologías estáticas e dicotómicas 
que parecem nao conseguir superar a tensao de fundo (entre a 
estrutura e a ac;ao, entre o ato e o símbolo), limitando-se a refor
mular, em novos termos, velhas e polemicas questoes. 

Argumento aquí que entre as supostas dificuldades teóricas 
renitentes no pensamento de Lévi-Strauss e a inadvertida visao 
mecanicista de Hill há ~ma larga margem de possibilidades ana
líticas que a história do contato recente dos Arara ajuda a ilus
trar. Pretendo mostrar, em primeiro lugar, como as representa
c;óes sobre o branco, elaboradas segundo as lógicas peculiares ao 
sistema conceifual nativo, moldaram as relac;óes concretas que 
eram estabelecidas com os náo-índios que passavam a viver no 
território tradicional dos Arara e com a própria Frente da Atra
c;ao da Funai que durante anos tentou o contato. Nesse processo, 
o desenvolvimento de urna "consciencia histórica" entre os Ara
r~, co,~o p,roduto do trabalho cognitivo de seu próprio aparelho 
s~mbohco as voltas com as complexidades do contato, parece ter 
hdo como contraponto a reafirmac;ao de aspectos centrais de sua 
"consciencia mítica". Ao lado disso, quero mostrar também que, 
no fluxo dos acontecimentos recentes, a subordinac;ao dos even
tos históricos a estrutura conceitual nativa decorreu do modo 
como as ac;óes de contato entre os A.rara e a Frente de Atrac;ao 
eram submetidas as regras de coerencia lógica impostas pelos 
modelos cognitivos do sistema simbólico A.rara. É portanto com 
os olhos postos neste processo que se recupera parte dessa histó
ria. Em termos gerais, sustento que a dinamica histórica do con
tato desvela aspectos centrais dos próprios mecanismos internos 
a sociabilidade Arara. 

Mito e História: a dispersio dos subgrupos 

Se o mundo terreno atual formou-se como conseqüencia de 
urna enorme briga decorrente de comportamentos egoístas e vio
lentos , quem brigou? Brigaram pessoas que se tratavam mutua-
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mente por ipari - outra vez a categoría com a qual nomeiam 
aquele rito que dá origem a este estudo. Importante para o cálcu
lo matrimonial dos Arara3

, o termo ipari engloba em seus referen
tes genealógicos os primos cruzados bilaterais nascidos em gru
pos residenciais diferentes. Mas ainda nao é isto o que interessa. 
Por ora, importa apenas o conteúdo dado a categoría pelo mito 
de origem. 

O potencial de conflito entre os ipari, e a briga que os fez des
pencarem juntos do céu que romperam, levaram-nos a pensar 
que seria melhor resolver suas diferenc;as aquí no chao vivendo 
em lugares separados e, se possível, distantes. Esta separac;áo en
tre os ipari funda e sustenta um princípio de ordenamento social 
tradicional: a divisao da populac;ao entre vários grupos locais 
diferentes, economicamente independentes e políticamente au
tónomos. O conteúdo da categoría ipari traz também um sentido 
importante para a articulac;ao entre a idéia de "diferenc;a" e o 
princípio de "integrac;ao" entre os vários grupos locais. A aceita
c;ao da diferenc;a entre os ipari, a virtualidade dos conflitos entre 
aqueles que urna vez já quebraram as cascas do céu, produzindo 
toda a tragédia que vigora no mundo, fez com que tudo na vida 
social passasse a ser regulado por princípios de comportamento 
que tentam a evitar a repetic;áo dos eventos fundadores do cos
mos atual e a tragédia que originou este lamentável mundo. A 
vida social Arara entáo passou a se regular por princípios e nor
mas explícitos de comportamentos nao egoístas, solidários, gene
. rosos, recíprocos: tudo para se contrapor as formas de comporta
mento e relac;ao associados a categoria ::>tsinme que dá sentido a 
nefasta história do mundo. 

Os Arara tentam explicar também pelo potencial de conflito 
imanente entre os ipari a residencia pós-marital junto ao grupo 
natal da esposa e a obrigatoriedade do "servic;o da noiva" que a 
acompanha. Tendo como resultado a separac;ao residencial dos 
primos cruzados, a categoria ipari opera como um classificador 
ideal entre homens de grupos locais diferentes. Como se verá com 
mais detalhe na última parte, o mundo social Arara se constrói 
explicitamente sobre os valores morais da cooperac;áo, da genti- · 
leza e da generosidade para, deliberadamente, evitar o poten-

3 Ver adiante o Capítulo 4 e também Teixeira-Pinto 1989, 1993b, 1995a. 
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cial de conflito imanente entre aqueles que nascem em grupos 
locais (hoje simples unidades residenciais) diferentes - e como 
os Arara sao, no modelo, uxorilocais, os homens adultos deverao 
viver num grupo residencial distinto de seu grupo natal. 

De qualquer forma, o princípio da independencia política e 
económica dos grupos locais favorecía urna imensa dispersao 
territorial, só contrabalan<;ada por alian<;as matrimoniais opera
das segundo um princípio de exogamia de grupo local, pela for
ma<;áo de urna larga rede de colabora<;ao intercomunitária e por 
múltiplas formas rituais de intera<;áo que os Arara noticiam so
bre seu passado. É sobretudo nesta rede que articulava os vários 
grupos locais do passado4 que se colocava o dilema entre o con
flito virtual e a necessidade de rela<;óes recíprocas e solidárias. O 
mito fala de urna rela<;áo original conflituosa que se dobra a urna 
espécie consciente de "pacto" de rela<;áo entre os vários grupos 
locais operando na rede intercomunitária. 

O mito de origem definiu o princípio de dispersáo territorial 
que as informa<;óes históricas5 que se tem dos Arara confirmam 
para todo o interflúvio Tapajós-Tocantins (ver p. ex. Abreu 1881; 
Brusque 1863; Coudreau 1896; Ehrenreich 1897 e 1915; 
Nimuendaju 1932; Oliveira 1928; Snethlage 1920/ 21; Tocantins 
1877; Von den Steinen 1894). Pertencentes a família lingüística 
caribe, os Arara foram agrupados por Menget (1977: Cap. 11) 
numa mesma subfamília dialetal, também chamada "Arara"6, ao 
lado dos Apiacá do Tocantins (extintos), dos Yaruma (extintos) e 
dos Txicáo (hoje no Parque Indígena do Xingu); povos cuja dis
persáo territorial pelo interflúvio Tocantins-tapajós abrangia todo 

4 Hojea rede intercomunitária do passado tem como palco quase exclu
sivo as intera9)es que se dáo no pátio central da aldeia do Laranjal, 
lugar da convivencia entre as várias unidades sociais. 

5 Agrad~o a Rachel Lange, bolsista de um Projeto sob minha coorde
na\áo na UFPR, financiado com recursos da Funda\áo da Universi
dade Federal do Paraná - Funpar, pelo trabalho de localiza\áo e 
sistematiza\áo das esparsas fontes de informa~óes históricas sobre os 
Arara. 

6 Utilizo a forma "Arara" (em itálico) para designar a subfamilia diale
tal, e "Arara" para o povo indígena. 
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o vale do alto e médio Xingu e o rio Iriri. Os povos desta subfamilia 
"Arara" ocupam portanto urna posi<;áo geográfica "marginal" 
em rela<;áo as maiores concentra<;óes demográficas de povos da 

. mesma filia<;áo, que ocorrem mais na regia o do maci<;o das 
Guianas e nas proximidades dos formadores do alto rio Xingu 
(cf. Basso 1977). 

A hipótese de Menget (1977: 59-83 e Fig. la) indicando como 
centro de dispersa.o original para os Arara a regiao dos rios Ronuro, 
Batoví, Culiseu, Culuene (os formadores dq Xingu, hoje área do 
Parque Indígena) parece confirmar-se no geral. O deslocamento 
pela hacia do Xingu, no sentido sul-norte, parece ter coincidido 
com um movimento migratório Kayapó bastante antigo que, ten
do come<;ado nos campos do Araguaia em meados do século pas
sado, seguía a noroeste, atingindo o médio Xingu já no início des
te (Nimuendaju 1948; Menget op. cit.). Penetrando as matas de 
terra-firme de urna "área cultural" de povos predominantemen
te Tupi-guaraní (Murdock 1974; Galváo 1979), os Arara passa
ram a compartilhar com eles nao apenas o hábitat,7 mas também 
o medo dos ataques Kayapó em todo o vale. Lugar de históricas 
animosidades e de inúmeros conflitos inter-tribais, o vale do Xingu 
sempre suscitou imagens de violencia e terror nos documentos 
produzidos pelos poderes públicos (cf. Brusque op.cit.; Abreu 
op.cit.), nas impressoes dos viajantes (cf. Coudreau op.cit.; Von 
Den Steinen op.cit.) e de autoridades eclesiásticas (cf. Krautler 
1953), e na própria literatura antropológica (cf. Nimuendaju, 
op.cit.). Regiao etnográfica marcada pela guerra primitiva coma 
captura de troféus humanos ( ossos, dentes e cabe<;as dos inimi
gos ), a regiáo entre o Tapajós e o Tocantins (e particularmente o 
vale do Xingu) caracterizava-se pelo transito e pela migra\áO in
termitentes de povos indígenas: a instabilidade demográfica do 
vale traduzia-se, quanto a dinfunica de sua popula\áo tradicio
nal, na movimenta<;áo constante em busca de novos sítios para 
moradia, cat;a e produ<;áo agrícola, ou para ficar a salvo de ata
ques e/ ou represálias de outros povos indígenas. Este é, muito 
provavelmente, o padráo histórico-demográfico da regiáo até o 

7 Posto que com exc~ao dos Juruna (um dos poucos nao-Tupi-guarani 
da regiáo) e dos Shipaya, os outros povos da área eram, como os Ara
ra, gente do interior das matas. 
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início do segundo quartel deste século, quando levas migratórias 
oriundas do nordeste brasileiro comec;am a povoar as vilas, os 
seringais nativos, as moradas ribeirinhas, causando grandes mu
danc;as na dinamica demográfica e territorial das populac;oes in
dígenas já ali residentes (cf. Kelly sd e Santos 1980). 

Por outro lado, as narrativas míticas dos Araras apontam a 
margem direita do Xingu como o lugar onde tudo teria com~ado: 
a formac;áo do mundo atual, a gerac;áo do povo Arara, a dispersáo 
dos subgrupos e o início dos conflitos com os inimigos que viriam a 
ser "tradicionais". Dados históricos confirmam o transito dos Ara
ra por entre as duas margens do médio rio Xingu até a fixac;áo na 
sua margem esquerda, junto ao rio lriri, depois de cruzarem o Xingu 
já abaixo da "Volta Grande", por volta de meados do século XIX 
(cf. Coudreau op.cit.; Nimuendaju op.cit.). Tanto as informac;0es 
históricas - como as referencias a conflitos com cac;adores e tra
balhadores em obras públicas (~f. Possuelo 1982) - quanto a me
mória dos velhos Arara apontam para a regiáo próxima a Altamira, 
já abaixo da foz do rio Iriri, como o lugar da maior concentrac;áo 
de assentamentos de grupos locais Arara. A partir de meados do 
século XX, o grande incremento populacional na regiáo em tomo 
de Altamira, no vale do rio Tapajós e na margem direita do baixo 
Amazonas, com~a a alterar o padráo de ocupac;ao espacial dos 
Arara, com grandes conseqüencias tanto para a dinamica 
sociocultural baseada na tradicional separac;áo e articulac;ao dos 
vários grupos locais, quanto para o modo de utilizac;áo dos recur
sos naturais existentes no território. 

' 
Ocupando a regiáo entre o oeste Xingu, o leste do Tapajós e o 

sul do baixo Amazonas desde meados do século XIX, os Arara 
tinham a sua disposic;áo recursos naturais oriundos da bacía do 
Xingu e também das águas que correm para o Amazonas. A área 
onde se assentavam é justamente a regiáo do divisor de águas 
entre a hacia do Xingu e a do Amazonas. 

Já na sua expedic;ao ao Xingu, em 1896, H. Coudreau mencio
nava a existencia dos "Araras bravos" - subgrupos Arara entáo 
ainda sem qualquer contato com o branco - disperso, a esquer
da do Xingu, na regiáo entre o rio Curuá (a esquerda do alto rio 
Iriri) "até nao longe do Amazonas" (Coudreau 1896: 39).8 Lugar 

8 Muitos dos subgrupos mencionados aqui foram contactados, entre os 
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estratégico de multiplicac;áo das possibilidades de adaptac;áo eco
lógica e da otimizac;áo da utilidade dos recursos diversos que ca
racterizam as bacías do Xingu e do Amazonas, o divisor de águas 
aí permitía a cada grupo local, dependendo de sua localizac;áo 
particular, diferenc;as sutis quanto ao padráo de utilizac;áo de ma
térias-primas desigualmente distribuídas no território (as tabocas 
para flechas, as palhas para tranc;ados e cestarias, e a maior ou 
menor ocorrencia das palmeiras de inajá para a extrac;áo de urna 
bebida típica, etc). Ao mesmo tempo, o divisor de águas dava aos 
Arara o acesso a territórios de cac;a diferenciados e, por isso, mais 
produtivos em func;áo das diferenc;as entre as estac;oes de seca e 
chuva durante o ano. 

Trabalhos mais recentes reafirmam o impacto de fatores exógenos 
sobre o padráo tradicional de dispersáo territorial e articulac;áo 
política e ritual dos subgrupos Arara - como os conflitos com ou
tros povos indígenas, o aumento das áreas exploradas por serin
gueiros e cac;adores e, finalmente, a chegada de grandes contin
gentes de colonos. Estes trabalhos dáo também mais evidencias da 
vinculac;áo de vários dos pequenos grupos indígenas dispersos pela 
regiáo nao apenas a subfamilia lingüístico-cultural "Arara", mas 
sobretudo ao povo homónimo (ver, por exemplo, Amaud 1971; 
Galváo e Simé>es 1965; Krautler, op. cit.; e principalmente Menget, 
op. cit.). Tudo leva a crer, de fato, que a possibilidade de dispersáo 
espacial dos grupos residenciais, fundada num princípio de orga
nizac;áo social que deita raízes no mito de origem, tenha sido o 
fator real de diferenciac;áo entre os vários subgrupos Arara e, ao 
mesmo tempo, a condic;ao da sobrevivencia de uns poucos deles9

• 

anos de 1981e1983, justamente na regiao da margem esquerda do 
Iriri bem próximos de Altamira. Um outro subgrupo, forma~o por 
apenas urna única família, foi contactado no final de 1987 próxuno ao 
igarapé Cachoeira Seca, no alto Iriri, já bem próximo as a~uas do ~~ 
Curuá. A. direita do Iriri teria ficado apenas o grupo denorrunado Pann 
ou "Arara Mansos" (cf. Nimuendajú 1932), extintos antes de meados 
do século. 

9 Como se verá a seguir, mesmo na aldeia do Laranjal, ou entre os Ara
ra da AJ. Cachoeira Seca/ Iriri, as várias unidades sociais diferem for
temente: eram, no passado recente, grupos locai_s .distintos cuja ~u_!O
nomia política e independencia económica penruhu a sua sobreviven-
cia física. 
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Histórias de Contato 

Eventos e ef eitos 

A história do contato dos Arara com a sociedade nacional é 
relativamente longa e marcada pela alternancia entre encon
tros amistosos e conflitos. Desde 1850 há notícias de contatos 
pacíficos entre índios Arara e moradores da regiao ribeirinha 
dos rios Xingu e Iriri nas proximidades de Altamira. Em 1853 
eles figuram pela primeira vez nos registros oficiais, constando 
dos relatórios do Presidente da Província do Pará, depois de 
aparecem pacificamente no baixo rio Xingu. Em 1861, um gru
po Arara permanece cerca de dez dias entre seringueiros abaixo 
da Cachoeira Grande do Iriri. Em 1873, o Bispo Dom Macedo 
Costa leva alguns Arara para Belém. Entre 1889 e 1894, eles sao 
perseguidos por seringueiros na regiao do divisor de águas 
Amazonas-Xingu/Iriri. Durante sua expedi<;ao ao Xingu, em 
1896, Coudreau encontra apenas urna única índia Arara, mas 
recolhe mais informa<;oes sobre eles: sobre seu caráter pacífico 
e errante em toda a regiao do Xingu e do Iriri, sobre a comenta
da beleza de sua mulheres, sobre a sua miscigena<;ao com ou
tros povos indígenas e, principalmente, sobre a existencia dos 
"Arara bravos". Nas primeiras décadas deste século, os Arara 
chegam a visitar, em diferentes oportunidades, a cidade de 
Altamira. 

Em momentos variados da história, muitos subgrupos 
Arara foram for<;ados a pequenas migra<;ües no amplo territó
rio que ocupavam, seja por ataques de outros grupos indígenas 
(principalmente Kayapó e Juruna10), seja por persegui<;ües de se
ringueiros, ca<;adores ou colonos. Desde o início dos anos de 1950, 
gateiros e seringueiros dorio Iriri encontravam acidentalmente 
os Arara, que até o final da década costumavam a aparecer em 
antigas moradas nas margens do rio, conhecidas como "Bem-

10 Segundo Nimuendaju (1948: 223), em 1884 Von Den Steinen teria 
encontrado um índioArara como cativo numa aldeia Juruna no Xingu. 
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bom" e "Arraial" (loe. aprox. 4º 23' 48" com 53º 30" W e 4° 21 ' 
17" S com 53º 33' 01'' W - erro: 153 e 75 pés, respectivamen
te)11. Na época, o sertanista Chico Meireles tentava a atra<;ao de 
subgrupos Kayapó que circulavam entre o Tapajós e o Iriri; cha
mado para vistoriar os locais e investigar os aparecimentos pa
cíficos dos índios, Meireles decide deixar para mais tarde a pro
cura do contato com eles; dadas as notícias de que no alto Iriri, 
no Curuá e no Tapajós estavam ocorrendo conflitos con\ índios 
cuja descri<;ao coincidia com os Kayapó, era mais urgente 
pacificá-los primeiro, deixando os índios que surgiam pacífica
mente para outra oportunidade (Cruz i.p.). A década de 1960 
altera o quadro. 

Em 1961 os Arara chegaram a ser perseguidos pela Polícia de 
Altamira que, por ordem do Prefeito de entao, um certo Sr. 
Miranda, ca<;ava os índios para vingar a morte do cachorro de 
um colono das cercanías da cidade, um tal Sr. Joao Bulamarte, 
que atribuía aos índios o falecimento de seu estimado cao. A 
partir de entao, e praticamente durante toda a década, surgem 
informa<;oes de conflitos com índios que nao se identificavam 
como Kayapó, na regiao dos rios Penetecaua e Jaraucu, hacia do 
Amazonas, há pouco mais de 20 km a sudoeste de Altamira. Em 
1963 cac;adores de tartaruga que subiam o Penetecaua sao ata-

11 Todos os dados de posicionamento geográfico foram gerados por mim 
como equipamento Garmin 100 (Software ver. 2.52, 1992 - com 
"Datum" South America) rebatidos sobre cartas geográficas da re
giáo (IBGE e DSG, em escalas 1:100.000 e 1:250.000) por aplica\áo 
do método GPS (Global Positioning System) durante os percursos ter
restres e por via fluvial em que visitava com os índios os locais men
cionados. Os dados gerado.s em campo foram depois analisados e 
anotados nas bases pelas equipes dos laboratórios de engenharia 
cartográfica do Departamento de Geociencias da Universidade Fe
deral do Paraná. Agrade\o aos servidores da Funai Afonso Alves da 
Cruz e José Engrácio Borges de Abreu, que me acompanharam nas 
muitas andan~as com os índios, pela eficiencia e presteza com que 
sempre se dispuseram a colaborar. Agrade\O também a equipe do 
projeto "Povos Indígenas do Brasil" do CEDI, em Sao Paulo, por ter 
gentilmente cedido as cartas geográficas., e ao Prof. Carlos Nadal, 
da UFPR, pelo imenso auxílio prestado na consolida\áo e na análise 
dos dados geográficos. 
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cados pelos índios que derrubaram árvores para fechar o canal 
e emboscar os cac;adores. O testemunho de um homem, pai de 
um atual servidor da Funai conhecido como "Zé Grilo", confir
ma a descric;ao que corresponde aos Arara: os cabelos bem cur
tos, a trave nasal, os arcos e as flechas bastante compridos. Em 
1964 o sertanista Afonso Alves da Cruz percorre os caminhos 
dos índios no Penetecaua: eram largos, grandes e muito limpos, 
como se houvesse o transito constante de urna populac;ao consi
derável. As plantac;oes eram também avantajadas. Estimou-se 
o grupo em mais de 300 indivíduos (cf. Funai 1977, Vol. I; Cruz 
1994). Os anos de 1964 e 1965 assistem a enorme movimenta
c;ao de um grande grupo Kayapó (Kubemkamkren) na regiáo: 
subindo o Tapajós desde o Teles Pires (regiao que é hoje 
reivindicada pelos Kayapó como área tradicional), o grupo 
migrante encontra o Amazonas e náo consegue ultrapassá-lo. 
Segundo o sertanista A.A. da Cruz (i.p.), que tem fluencia na 
língua Kayapó, Krontiaro, Niamkre e Pati, índios do grupo que 
migrava, teriam afirmado que náo tendo podido atravessar o 
Amazonas, dada as dimensóes do leito naquele regiao, urna par
te do grupo'voltou atrás e escolheu descer o Penetecaua na dire
c;áo do Iriri. Esta é a regiáo onde teriam ocorrido os maiores con
flitos entre os Arara e os Kayapó que cruzavam o território em 
que os Arara estavam instalados, atacando e dizimando mui
tos. Um testemunho de Patukre, outro índio Kayapó do grupo 
migrante, ao sertanista A. A. da Cruz teria confirmado os mas
sacres, deixando também registrada a imagem ,que os Kayapó 
construíram dos Arara: pela forc;a e velocidade com que opera
v am seus arcos, causando também muitas baixas entre os 
Kayapó, os Arara ficaram conhecidos como "kubempati" - que 
significaría, segundo Cruz, "homem de brac;os grandes e for
tes". Estes conflitos com os Kayapó ainda freqüentam a memó
ria e o imaginário Arara como causadores das fugas, separac;oes 
e desaparecimento de vários dos antigos grupos locais. 

Em 1965, ainda buscando o contato comos Kayapó na regiáo 
do Penetecaua, do Jaraucu e do igarapé Panela, Cruz encontra 
urna aldeia que nao reconhece como sendo dos índios que busca
va (e conhecia desde o início dos anos de 1950). Urna aldeia com 
cinco casas, urna muito grande (com 2,Sm de largura por 9,0 m 
de comprimento, aproximadamente) e outras quatro muito pe-
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quenas, dispostas aleatoriamente no pátio. Na maior, as paredes 
internas eram revestidas com cascas do tronco do jatobá12• 

Depois de um ataque dos íridios aos trabalhadores da rodovia 
Altamira-Santarém, que rasgava o território Arara na direc;áo 
noroeste, o sertanista A A. da Cruz volta a regiáo da aldeia do 
Penetecaua em 1967. Desta vez acompanhava Orlando Villas
Boas e índios Juruna e Kajabi trazidos do Parque do Xingu. En
contram urna outra aldeia, mas ainda no mesmo padráo: urna 
casa bem grande, outras pequenas. No pátio, avistam pela pri
meira vez os postes rituais dos índios: eram dois, despelados até 
próximo ao chao, em tomo dos quais havia evidencias de muita 
movimentac;áo, talvez de danc;as, e resíduos de urna fogueira re
cente. Daá, o índio Juruna que acompanha a expedic;áo informa 
os servidores sobre o tronco. Diz que podem ser Juruna "bravos" 
os índios, pois o poste seria parte do antigo costume de matar os 
inimigos em rito específico, e o fogo para cozinhar as cab~as e 
retirar o dentes destinados aos colares-troféus dos matadores 
(Cruz 1994). 

Cessam as informac;óes por quase dois anos. Em meados de 
1969 surge em Altamira a notícia de que cac;adores de gatos ti
nham envenenado índios com os quais se chocaram no 
Penetecaua. Afonso Alves da Cruz volta a aldeia, agora na com
panhia de um velho índio Juruna habitante da periferia da cida
de e que teria vivido com um antigo subgrupo Arara no rio Bacajá. 
Espiam as casas, veem as flechas. E o velho Juruna reconhece, 
nas matas próximas a aldeia, o modo de preparac;áo das palmei
ras do inajá para a extrac;ao da bebida cujo consumo é um notório 
hábito dos Arara. 

Os anos finais da década de 1960 assistem a urna mudanc;a 
profunda na dinamica demográfica e territorial de toda a regiao 
próxima a cidade de Altamira. A construc;áo da rodovia 
Transamazonica e a implantac;áo de novos projetos de assenta
mento e colonizac;ao em torno do leito da nova estrada produ-

12 Hábito que os Arara de fato tem. A resina que as cascas do tronco 
secretam serviria como "prote\ao" contra determinadas espécies de 
contágio associado ao sangue menstrual. O revestimento de jatobá se 
faz(ia) para a reclusao feminina no periodo da menarca. 
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zem urna radical transforma<;áo no perfil socioeconómico da re
giáo, antes considerada urna verdadeira "fronteira" para a ex
pansáo económica nacional ( cf. Hamelin 1991 ). Dados popula
cionais das principais concentrac;óes urbanas da área da Transa
mazónica em que estáo os Arara mostram um crescimento de 
mais de lOOo/o durante a década de 1970,13 que certamente se fa
zia acompanhar pela dinamizac;ao económica da área. O impac
to dessas mudanc;as a nível regional incide em proporc;6es maio
res sobre os Arara, um dos últimos pavos indígenas que, a época 
do início dos projetos de colonizac;ao, ainda mantinha seu isola
mento relativo e boa parte de seu modo de vida tradicional. 

A constru<;ao da rodovia Transamazónica, planejada para pas
sar exatamente nos divisores de águas das bacías do Xingu/lriri 
e do Amazonas (dadas as suas melhores condi<;óes geomorfo
lógicas para a construc;ao ·de urna estrada que deveria perenizar
se ), tem como resultante a imposic;áo de urna "barreira" espacial 
inexistente anteriormente. Cortando ao meio o território tradici
onalmente usado e ocupado pelos Arara (o divisor de águas), a 
nova rodovia passa a servir como marco e limite da possibilida
de de interac;ao entre vários subgrupos (cf. Possuelo 1982). O im
pacto da implanta<;ao dos novos projetos em torno do leito da 
rodovia Transamazónica na regiao de Altamira sobre o modo de 
vida tradicional dos Arara afetou principalmente o padráo de 
dispersao espacial e articula<;ao política dos grupos locais e a _pos
sibilidade de explora<;áo extensiva dos ecótipos diferenciados 
(micro-ambientes dos igarapés pertencentes as bacías do Ama
zonas e do Xingu/lriri). A aglutina<;ao estratégica de vários gru
pos locais em aldeias muito próximas para enfrentar as pressóes 
da penetrac;ao nao-indígena na regiao, e a limítac;ao do território 
utilizável apenas a bacía do Xingu/Iriri, com a restri<;áo do aces
so a maior parte dos igarapés da bacía do Amazonas (que fica
ram ao norte da rodovia) e a conseqüente perda da flexibilidade 
na utilizac;ao de ecótipos diferenciados, foram os resultados mais 
evidentes dos projetos que vieram a reboque da nova rodovia. 

13 Segundo Hamelin (1991, tabela 1, adaptada dos dados do IBGE, p. 
162) o município de ltaituba passou de 13.682 no Censo de 1970 para 
39.829 no Censo de 1980; Prainha passou de 12.258 para 46.481; Sen. 
José Porfirio de 3.044 para 6.565; e Altamira de 15.428 para 49.020. 
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Entretanto, no processo de reuniáo dos vários grupos locais, 
razóes conjunturais acabaram produzindo urna situac;ao de iso
lamento radical de alguns daqueles subgrupos, que se viram im
pedidos de se aproximar dos demais. A formac;ao do "agregado" 
sócio-político-residencial que hoje caracteriza a vida social na 
AJ. Arara, 14 como produto da interac;ao recente com a dinfunica 
regional da sociedade nacional, está longe de ter sido fenómeno 
extensivo a todo o povo Arara. 

Urna rede intercomunitária de prestac;óes múltiplas costurava 
as relac;óes entre os vários subgrupos, definindo as nervuras da 
vida social: a autonomía política e a independencia económica es
ta vam justapostas a colaborac;ao para os ciclos rituais; as alianc;as 
matrimoniais, por outro lado, dado o princípio da residencia 
uxorilocal, dispersavam os homens e seus vínculos por vários dos 
subgrupos pertencentes a rede intercomunitária. A possibilidade 
de que es tes marcos tradicionais da vida social Arara ( dispersao e 
independencia, articula<;áo e alianc;a) pudessem efetivar-se na prá
tica dependía, obviamente, da capacidade de cada subgrupo se re
lacionar com os demais. Sua história recente, marcada por deslo
camentos forc;ados e pela procura de novos lugares para moradia 
e explorac;ao económica, a salvo das penetrac;óes exógenas no ter
ritório, modificou os critérios de escolha para os assentamentos de 
cada grupo local: nao máis a busca de autonomía e independencia 
como condic;ao para a colaborac;ao ritual e para as alianc;as matri
moniais; agora era a simples possibilidade de sobrevivencia física 
o que se colocava em primeiro lugar. A escolha de novos assenta
mentos nao obedecía mais a dupla condic;ao de manter a autono
mía e a independencia e permitir, ao mesmo tempo, a articulac;ao 
periódica comos demais grupos locais. Contra a dispersáo espa
cial tradicional, contra a autonomía política e a independencia eco
nómica, a história recente dos Arara impós limites na possibilida
de de atualizar o modo como operava a rede de prestac;óes e cola
borac;óes entre os grupos locais. 

14 A reuniáo de vários grupos residenciais / locais diferentes da aldeia do 
Laranjal se caracteriza de fato como um "agregado", e nao como urna 
"unidade organica" simples, urna vez que cada grupo ainda mantém 
sua autonomía política e sua independencia económica frente ao con
junto dos demais. 
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Com o aprofundamento do processo de imensa reduc;ao 
territorial imposto pela nova estrada e pelos projetos de coloni
zac;ao a ela associados, vários dos grupos locais com~am a per
der sua capacidade de relac;ao com os demais, mantendo apenas 
parte de seu estatuto: a autonomia política, a independencia eco
nómica e a mobilidade espacial. De início, a estrada era "barrei
ra" tenue, permitindo que, a noite pelo menos, alguns subgrupos 
a cruzassem, em busca de recursos naturais conhecidos em áreas 
separadas pelo leito da rodovia.15 Com o aumento do movimento 
pela estrada, a "barreira" vai pouco a pouco se consolidando, 
impedindo o transito dos índios e criando dificuldades para a 
manutenc;ao da rede de prestac;5es intercomunitárias que articu
lava os vários subgrupos. Mas, se as novas barreiras territoriais 
impostas pela dinamizac;ao económica da regia.o quebravam a 
capacidade de articulac;ao dos subgrupos, sua autonomía políti
ca e sua independencia económica lhes garantiam ao menos a 
mobilidade espacial que permitiu a sobrevivencia física e a resis
tencia as pressües para o contato. 

Por outro lado, o esgarc;ar das relac;ües entre os subgrupos de 
localizac;ao mais afastada teve, como contrapartida, o 
estreitamento das relac;5es entre aqueles de localizac;ao mais pró
xima. No início da década de 197016, a maior rede intercomunitária 
ainda abrangia cerca de quatro diferentes subgrupos, identifica-

15 Nao eram poucas as vezes em que grupos de índios eram vistos cru
zando a rodovia, em pontos muito afastados uns dos outros: tanto 
abaixo do km 120 (onde foi feito o contato comos Arara da A.I. Ara
ra), como acima do altura do km 180 (onde já estavam os Arara da 
A.I. Cachoeira Seca/lriri). Foram, inclusive, essas informa~óes sobre a 
dispersáo espacial dos índios que fizeram com que a própria Frente de 
Atra~áo da Funai fosse dividida em várias equipes para tentar o con
tato em pontos diferentes do território (cf. Processo Funai n.º 4724/77 
e Possuelo 1982). Data deste período a forma~ao de várias sub-equi
pes da Frente de Atra~áo, urna das quais levanta o Posto de Vigilancia 
(PV 1) onde, em 1981, ocorrereria o contato comos índios da A.I. 
Arara, e outra que cria o acampamento no Iriri onde, anos depois, se 
faria o contato com os índios da A.I. Cachoeira Seca. 

16 Os cálculos temporais aqui sao muito indiretos, tomando a idade rela
tiva de certos indivíduos como critério para a localiza~ao, no tempo, 
de eventos históricos significativos. 
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dos pelo nome do homem mais velho (urna espécie de líder, em 
tomo do qual os subgrupos se constituíam): Kapo, Orno, Timom
bigadem, Piput. O subgrupo residencial do velho Orno, cuja loca
lizac;ao original seria ao norte do que veio a ser o leito da Transa
mazónica, cruza a rodovia provavelmente em meados da déca
da de 1970. Assentados, neste momento, ao sul do leito da estra
da, próximos a margem direita do igarapé Joao Ribeiro, esses 
quatro subgrupos concentravam-se cada vez mais na tentati
va de resistir as press5es que reduziam dramaticamente a pos
sibilidade de dispersao no território. Outros subgrupos, porém, 
permaneceram afastados, garantindo sua sobrevivencia física 
apenas pela independencia económica que os caracteriza. A leste 
do igarapé Cajueiro, que hoje é o limite da A.I. Arara, ficara isola
do o subgrupo do velho Muro. Poucos anos antes da aceitac;ao 
definitiva do contato com a Frente de Atrac;ao da Funai (entre 
final de 1980 e fevereiro de 1981), este subgrupo se desfaz coma 
morte de Muro, e seus membros se dispersam entre os outros 
subgrupos. Já no período da aceitac;áo do contato, o velho Orno 
também falece, e seu subgrupo residencial também se desfaz. Ao 
final, em fevereiro de 1981, foram apenas tres os subgrupos 
residenciais que chegaram a fazer o contato, congregando em seu 
interior indivíduos remanescentes dos subgrupos residenciais 
desfeitos. 

Ao norte da rodovia Transamazónica ficara um outro subgrupo 
que, ao contrário daquele liderado pelo velho Orno, optou ou nao 
conseguiu cruzar a rodovia em busca de urna aproximac;áo com 
os demais. Apenas dois anos depois de realizado o contato com 
os remanescente dos subgrupos que estavam ao sul da rodovia é 
que a Frente de Atrac;áo da Funai consegue, já com o auxílio dos 
índios recém-contatados, o contato com este subgrupo que ficara 
ao norte. Algumas informac;ües sugerem ainda que aquele sub
grupo, liderado pelo velho Ikoptsi, já havia se afastado dos de
mais pouco antes do início da construc;áo da estrada, por proble
mas políticos inerentes a vida social Arara.17 

17 O dado sobre o isolamento prematuro deste subgrupo talvez se 
complemente pelo fato de que, do ponto de vista das estratégias ma
trimoniais seguidas pelo subgrupo do Ikoptsi, a endogamia é a prática 
mais recorrente já há vários anos, e nao a exogamia de grupo residen-
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Eventos acidentais que comprometem o prestígio e o reconhe
cimento do velho líder de um subgrupo - crimes ou descumpri
mento de normas de con_vívio, fracasso quanto a aquisic;ao de 
produtos e/ ou bens que devem ser oferecidos como retribuic;ao a 
outros líderes, acusac;ües ou suspeita de feitic;aria recaindo sobre 
membros de seu próprio subgrupo, etc - podem levar um grupo 
residencial a afastar-se da rede de relac;oes intercomunitárias. No 
entanto, essa situac;ao de isolamento se define como urna estraté
gia política que visa a reafirmac;ao do prestígio do líder residencial 
e a busca de um reconhecimento mais amplo diante dos líderes 
de outros subgrupos. Tudo para permitir o reajustamento do gru
po no interior das relac;ües intercomunitárias, com ganhos políti
cos, económicos e/ ou simbólicos maiores junto aos outros grupos 
residenciais. Insustentável, no limite, por razoes demográficas e 
sociológicas, este modo de isolamento estratégico se caracteriza
va pelo seu caráter temporário: após um par de anos, um líder de 
um grupo residencial com grande prestígio junto aos outros, ou 
um xamá, atendendo a imperativos simbólicos e religiosos, to
maría a iniciativa de procurar o líder do grupo isolado, incitan
do-o a retomar as relac;oes com os demais. 

Na história recente, porém, após a formac;áo das barreiras 
territoriais, a. possibilidade de retorno ao interior da rede interco
munitária - sempre presente nas estratégias daqueles que se afas
tavam dos demais - passou a depender nao apenas da disposi
c;ao e/ ou da aceitac;áo por parte dos outros subgrupos, mas so
bretudo c,i.e condic;0es objetivas de transito no interior do territó
rio. No caso do grupo do Ikoptsi (aquele contatado ao norte da 
Transamazónica em 1983), por exemplo, a rodovia impedía qual
quer possibilidade de reaproximac;áo com os que estavam ao sul 
ou para lá já tinham migrado. 

Esta- mesma situac;ao foi a que definiu o isolamento dos Arara 
do A.I. Cachoeira Seca/lriri em relac;ao aos demais subgrupos hoje 
localizados na A.I. Arara. Afastado inicialmente por razoes in-

cial, tal como para os demais subgrupos. Fenómeno semelhante de 
endogamia ocorre entre os Arara da A.I. Cachoeira Seca/lriri - tal
vez devido a mesma situa\ao de isolamento pela qual passou o 
subgrupo do lkoptsi. Urna peculiar tolerancia a endogamia é, porém, 
característica dos Arara (tal como veremos no Capítulo 4). 
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temas a rede intercomunitária, 18 o único casal que dá origem a 
todo o grupo do Cachoeira Seca/lriri teria tido urna possível ten
tativa de reaproximac;ao, por volta de meados da década de 1980, 
impedida pela ocupac;ao nao-indígena no território. 

As conversas com os índios da A.I. Cachoeira Seca/lriri, prin
cipalmente a velha Tsibie e seus filhos mais velhos, Pii e Karaia, 
eram surpreendentes também para vários índios da A.I. Arara 
que, ainda muito novos quando da atrac;ao dos subgrupos a que 
pertencem, desconheciam parte dessa história.19 Os Arara da A.I. 
Cachoeira Seca/lriri descrevem muitas das andanc;as que fa
ziam, provavehrtente até por volta do final da década de 1970 ou 
início dos anos de 1980, passando bem próximo de urna antiga 
aldeia coletiva perto de um grande igarapé (provavelmente o Joao 
Ribeiro) que reunía vários grupos residenciais nas vésperas do 
contato de 1981. Os próprios relatórios da Frente de Atrac;ao tra
zem informac;oes sobre uin episódio em que, logo após o con.tato, 
os índios e o pessoal da Frente da Funai voltaram a última aldeia 
ocupada pelos Arara em busca dos muitos brindes que eles te-

18 Os velhos da A.I. Arara contam a história de um homem que, após 
n¡tatar por ciúmes um indivíduo do subgrupo que hojeé liderado pelo 
velho Piput, teria se afastado apenas com sua mulher e seus filhos. A 
mulher mais idosa entre os índios da A.I. Cachoeira Seca/lriri reluta 
em admitir que teria sido seu marido Gá felecido) o autor do crime, 
alegando várias outras razoes, ambíguas e contraditórias, que o teri
am levado a desejar o afastamento dos outros Arara. Razoes "diplo
máticas" certamente dificultam a admissao de culpa numa situa\áO 

· como esta em que os Arara do P.I. Iriri esfor\am-se para que sejam 
readmitidos no interior da rede de presta\OeS e colaborac;ües que defi
ne a interac;ao entre os vários grupos aldeados na A.I. Arara. 

19 As conversas com os Arara da A.I. Cachoeira Seca/Iriri foram quase 
sempre realizadas na companhia de índios da A.I. Arara. Tratava-se 
de atender, por indicac;ao da A~B.A., a urna solicitac;ao feita pela Funai 
para esclarecer as dúvidas levantadas por entidades da sociedade ci
vil e pelo próprio Ministério Público Federal quanto as rela\6es os en
tre subgrupos das duas áreas. As dúvidas levantadas pelo próprio 
Ministério Público estavam emperrando os procedimentos jurídicos e 
administrativos tia demarcac;ao (ver Teixeira-Pinto 1994). Agrade\o a 
Lúcia Andrade e Leinad Santos da Comissao Pró-fndio de sao Paulo 
por terem me envolvido outra vez na questao e pelo apoio ~ue dáo ao 
caso; se nossas posi\5es divergiram em algum momento fo1 apenas na 
aparencia, tenho certeza. 
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riam deixado lá. A falta de vários objetos e os vestígios de pre
senc;a humana recente, náo reconhecidas pelos índios recém
contatados como suas, assustaram a todos que, apressados, dei
xaram entao o lugar. Segundo os índios da A.I Cachoeira Seca/ 
Iriri, teriam sido eles os "visitantes", atrás dos muitos bens in
dustrializados que teriam sido deixados pelos outros Arara, com 
quem já tinham perdido as relac;óes. 

A partir daquele episódio, os índios da A.I. Arara come~aram 
a mencionar para o pessoal da Frente de Atra~ao {e, desde 1987, 
também para mim) a existencia de um grupo de índios ditos 
peleum, que estaria freqüentando as áreas em que costumavam 
transitar. Peleum é urna categoria genérica que serve para desig
nar os indivíduos ou grupos isolados das redes intercomunitárias. 
Um certo tom pejorativo embutido na categoria se deve justa
mente ao modo crítico e depreciativo como os Arara pensam e 
definem o afastamento e o isolamento em rela~áo as formas de 
relacionamento intercomunitário. Assim, um certo caráter pejo
rativo associado a categoria peleum nao se traduz em qualquer 
diferencia\áo étnica dos subgrupos assim denominados20• O ve
lho Piput, líder de um dos subgrupos da A.I. Arara, é, inclusive, 
filho de urna mulher que era dita p~leum e nao deixa, por isso, de 
ser reconhecido como um Arara nato. 

Tsibie, Pü e Tsibi narraram também vários episódios em que 
quase foram descobertos pelos outros índios da A.I. Arara, quan
do ultrapassavam a al<:\eia deles na dire\áO do único lugar (há 
mais ou menos duas horas de caminhada abaixo da aldeia do 
Laranjal, sentido Altamira) aonde se encontrara tabocas apropri
adas, segundo a tecnologia nativa, para a fabrica\áo das grandes 
flechas que os Arara costumavam usar. Foi grande a surpresa dos 
índios da A.I. Arara na revela~áo da grande proximidade dos lo
cais que foram freqüentados durante anos _pelos índios da A.I. 
Cachoeira Seca/lriri. Estes fatos comprovava os boatos que, de 
tempos em tempos, corriam pela aldeia do Laranjal, sobre. a des- . 
coberta de vestigios de outros índios Arara no interior da própria 

2° Como muitas vezes sugerido por documentos oficiais que tentaram 
estabelecer urna diferen~a entre os vários subgrupos Arara, confun
dindo os processos de identifica~áo e demarca~áo de seu território (ver 
Teixeira-Pinto 1994). 
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área definida para os grupos residenciais contatados entre 1981 
e 1983. 

Mas houve um momento em que os índios da A.I. Cachoei
ra Seca/lriri pararam seus longos deslocamentos que atravessa
vam os locais freqüentados pelos índios da A.I. Arara. Segundo 
um cálculo aproximado, teria sido há mais ou menos 10 anos atrás 
o momento em que os índios da A.I. Cachoeira .Seca come\am a 
se ver impedidos de transitar pela regiáo onde já estavam 
aldeados os Arara contatados entre 1981e1983. Se a determina
\ªº da época em que isto teria ocorrido é sujeita a pequenas im
precisóes, a razáo pela qual eles teriam parado de transitar pelo 
interior da AJ. Arara é explicitada por eles: foi o aumento da ocu
pa\áo e do movimento de máquinas na regiáo entre o igarapé 
Joáo Ribeiro e o igarapé Olhóes o que os impediu de continuar 
transitando na dire\áo da Área Arara. 21 O travessáo do km 185 é, 
de fato, a grande barreira territorial imposta aos índios da A.I. 
Cachoeira Seca, cujo efeito para a sua rela\áo com os demais ín
dios da AJ.Arara é comparável, em todos os sentidos, aquele cau
sado pela própria Transamazonica nas rela\óes ,entre o grupo 
residencial do Ikop1si e os outros que ficaram ao sul da rodovia. 

As ligeiras diferenc;as em termos de cultura material entre os 
Arara da A.I. Arara e os da A.I. Cachoeira Seca/lriri podem ser 
atribuídas j~stamente a lúnita\áO do acesso a recursos naturais 
causados pela ocupac;áo nao-indígena na regiáo. Sem a possibili
dade de acesso constante aos grandes tabocais, os Arara da A.I. 

21 Tanto as descri~aes dos índios, quanto a época provável dos aconteci
mentos nos levam a afirmar que tudo isto está relacionado ao aumen
to da explora~áo económica em tomo dos travessé>es viários entre os 
km 175 e 19Q da Transamazonica, um dos quais, a partir de 1985, 
cortando todo o território, atinge a margem do rio lriri. Por este tra
vessáo, conhecido como "Transiriri", com~ou a acorrer um grande 
aumento do fluxo de invasé>es (quando já havia uma interdi~ao legal 
da área para fins de atra~ao dos índios!) e de atividades económicas 
ligadas a explora~áo madeireira (que necessita de grandes máquinas e 
de abertura de longas estradas para a retirada da madeira cortada). A 
polemica em rela~áo ao travessáo da "Transiriri" e as invasé>es da A.I. 
Cachoeira Seca/Iriri se arrasta segundo lances típicos: pressóes, 
reestudos e muita resistencia de alguns abnegados (dentro e fora da 
Funai); tudo, porém ainda sem solu~ao a vista. 
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Cachoeira Seca/lriri improvisavam flechas mais curtas (quepo
dem usar tabocas de menor resistencia, que é matéria-prima me
lhor distribuída no território ), que acabaram se tomando a moda 
local. Suas ligeiras diferenc;as de hábitos e estilos (a fala nao tao 
baixa e pausada; a inexistencia de regras de residencia; as solu
<;5es e arranjos matrimoniais ad hoc, etc) sao, por outro lado, a 
decorrencia natural de seu isólamento e da perda do 'feedback" 
cultural que a coesao da rede intercomunitária oferecia. 

Durante mais de cem anos, os contatos entre os Arara e a 
popula<;áo regional das bacias dos rios Xingu e Iriri altemavam 
entre encontros amistosos, trocas comerciais e conflitos esporá
dicos. A possibilidade de isolamento no seu território tradicional, 
ainda longe dos projetos nacionais de ocupa<;áo das fronteiras, 
dava aos Arara a chance de se manterem afastados das pressoes 
de mudan<;a, limitando o contato com o branco ao ritmo intermi
tente das intera<;oes ocasionais com seringueiros ou ca<;adores, 
sem efeitos comparáveis aqueles que viriam com a constru<;ao 
da Transamazónica, a chegada de grandes contingentes de novos 
colonos, o início da explora<;áo económica intensiva na regiao, e 
a urgente necessidade da atra<;áo e da "pacifica<;áo" dos índios. 

A partir dos anos de 1960, contudo, a presenc;a dos brancos se 
toma maci<;a e definitiva, modificando de forma profunda o modo 
como os Arara se relacionavam com eles. Entre os encontros oca
sionais, ainda que muitas vezes belicosos, no período anterior a 
década de 1960, e os conflitos sistemáticos que passariam a ocor
rer a partir de entáo, alterou-se radicalmente o caráter dos en
contros dos Arara com os branéos. A consolidac;áo do contato, 
entre os anos de 1981 e 1983, deu-se após um longo período de 
conflitos com colonos, perseguic;5es, tentativas frustradas de atra
<;áo e ataques dos índios. Entre as formas de contato do passado e 
aquelas que se instalam com a história recente da regiao, há um 
abismo profundo, com o qual os Arara aprenderam a lidar pro
duzindo diferentes interpretac;5es sobre os acontecimentos e so
bre a figura dos homens brancos. 

Mas o dramático (re)aparecimento do homem branco na histó
ria recente e a sua intrusao definitiva no modo de vida tradicional 
dos Arara náo parece ter instaurado nenhurna grande ruptura ou 
desestabilizac;áo, seja quanto as estruturas formais do seu sistema 
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cultural, seja quanto as qualidades das associac;oes e relac;5es pre
vistas no sistema, mas um processo de reiterac;áo de urn mesmo 
aparelho cognitivo, ainda que as custas de muitas re-interpreta
<;5es sobre o estatuto do homem branco. Em parte, isto talvez se . 
deva ao fato de que os contatos dos Arara com os brancos remon
tam a meados do século passado. Nao se trataría portanto de um 
grupo com contato propriamente recente. Há muito tempo o ho
mem branco já estaría freqüentando o imaginário Arara. Mesmo 
do ponto de vista de sua organizac;áo interna os efeitos do contato 
recente sobre a sociedade Arara parecem se limitar a superficie -
urna única aldeia hoje, contra os vários, pequenos e dispersos gru
pos locais do passado; a transformac;ao destes grupos locais em 
"agregados residenciais", mas com estatuto cultural e valor socio
lógico identicos aos dos grupos locais do passado; etc. -, sem alte
rar os grandes princípios de ordenamento do sistema social. De 
qualquer forma, em rela<;ao as sociedades indígenas envolvidas, a 
situac;ao de contato é, em si mesma, sempre grave e conflituosa. 
Tal como afirma Albert num artigo recente 

"as extremas disparidades de sentido e de potencia que essa 
colisáo histórica instaura abrem seus sistemas culturais para 
urna dinamica de reestrutura<;áo constantemente desafiada 
pelo desenvolvimento complexo das situac;oes de contato" 
(1992: 152). 

Qual o sentido, entáo, e que diferencial de potencia se instau
rou com a chegada definitiva dos brancos a vida dos Arara? O 
drama maior hoje, no cotidiano da vida dos Arara junto aos bran
cos, é tentar explicar porque a Funai nao tem mais recursos para 
adquirir os bens que eles, agora, necessitam. Sujeitos, durante a 
maior parte de sua história recente, aos. cuidados de urna Frente 
de Atrac;áo para a qua! nao faltavam recursos, os Arara se acos
'tumaram a quase tudo ter pelas maos dos próprios brancos. Mas, 
com a única excec;áo de um indivíduo já treinado sob a orienta
<;áo de um missionário evangélico teimoso no projeto de urna 
"Igreja Arara"22

, os índios nao afirmam ser "obrigac;ao dos bran-

22 A rela~ao dos missionários da Alem (Associa~ao Linguística Evangéli
ca Missionária) comos Arara (soba capa de atendentes de enferma-
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cos" a oferta de tudo o que já se acostumaram a ter e a usar. Ao 
contrário, perceberam a chegada dos bens como urna estratégia 
pela qual os brancos tentavam reparar um erro, digamos, histó
rico, redefinindo a rela<;ao brancos/ Arara em bases mais solidá
rias do que aquelas que caracterizaram as rela<;óes sempre 
conflituosas do passado recente.23 O problema atual para eles, 
entao, é o de tentar dar conta da diminui<;ao do fluxo de bens que 
a Funai vinha oferecendo desde os momentos finais do processo 
de atra<;ao. Qual, para os Arara, o sentido desta diminui<;ao para 
o entendimento das rela<;óes de contato? E qual o seu efeito sobre 
a imagem dos brancas? É preciso come<;ar pelo início do processo 
sistemático de tentativas de atra<;ao. 

gem ou professores voluntários, que suprem os vazios nos quadros 
do próprio aparelho do Estado, que seria o responsável por um aten
dimento laico as popula~oes indígenas) está sendo cada vez mais 
constante e danosa. Sua busca frenética de alguma coisa no sistema 
cultural nativo que possa aproximar-se de urna no~ao de sagrado, 
com atributos positivos e exemplares, já os tem levado a impor inter
preta~6es' confusas e inconstantes entre os Arara adolescentes. Con
tra a admissao de que a única divindade Arara só expressa atributos 
negativos- rancor, ódio e violencia-, os missionários daAlem ( emis
sários do além ?) procuram forjar a representa~ao de que urna das 
transforma~oes dos mortos (pomdarzma) que retornarla ao que so
brou dos céus (o imnu), afastando-se dos vícios e defeitos da existen
cia terrena, poderia ter o venerável sentido de um ser sagrado, 
puríssimo e divino, a simbolizar urna existencia celeste. ~sta 
deifica~ao de urna transforma~ao escatológica dos cadáveres apon
ta para um grave comprometimento dos valores morais sobre os quais 
se estruturam as rela~6es sociais inter viv0s. Se a sociabilidade terrena 
se apóia na avalia~ao negativa da existencia nos outros níveis do 
Cosmos, simbolizada pelo caráter solitário, violento e predatório da 
própria divindade, for~ar a consagra~ao de urna existencia celeste 
implica em retirar do plano terreno os valores morais da generosida
de e da coopera~ao (este ponto será melhor explorado na parte final 
do trabalho). 

23 Com urna popula~ao atual que em pouco ultrapassa as 100 pessoas, 
a; Arara tem mais de 25o/o dos indivíduos nascidos já no período 
pós-contato (1981). Certamente que para todas essas crian~as e jo
vens adolescentes o papel dos brancos como provedores dos bens 
tende a ser mais mareante do que para aqueles que vivenciaram todo 
o longo processo de contato e viam, ali, o branco assumir diferentes 
papéis. 
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A~oes e Sentidos 

Havia urgencia para a .pacifica<;ao: os índios estavam no ca
m~o da estrada, da "integra<;ao nacional", dos projetos geo
p~hhc?s do ~o~en:io autoritário de entao. Nos processos oficiais 
ha ~uitas evidencias que a inten<;ao do governo federal era in
:lusive a tr~~~erencia dos" ín~ios para outra área, na ponta da 
terra d? meio, - a confluencia entre o Iriri e o Xingu24• Antes de 

transferir, porem, era preciso conseguir o contato com os índios · 
e isto nao foi nada fácil. ' 

Tudo era feito de forma a<;odada e improvisada. As notícias do 
aparecime:°to dos índi.os em ~ontos variados da rodovia se espa
lhavam criando um chma de mseguran<;a e apreensao nos traba
lhadores d_~s obras da rodovia e nos colonos que se deslocavam 
para a regiao. Frentes de Atra<;ao da Funai tentavam o contato 
n~m peculiar estilo: localizadas as trilhas dos índios, seguiam a~ 
pista~ ,para loc~lizar 1~s aldeias e tentar urna aproxima<;ao. Em 
1970 Jª eram seis as frentes de penetra<;ao" que tentavam che
gar de qualquer forma aos índios. Em dezembro daquele ano urna 
das frentes localiza e avan<;a sobre urna aldeia que é rapidamen
te abandonada. 

Em 1972, depois da informa<;ao de que ca<;adores haviam en
t~ado em conflito com índios na regiao, urna frente de penetra
~ªº reencontra uma aldeia no Penetecaua, mas já abandonada 
também. Ainda havia objetos e utensilios dos índios guardados 
n~ sacolas de fibras de croá que eles dependuram no alto das 
vigas e colunas de suas casas. Numa delas, encontra-se um gran
de embrulho com ossos que se supóe serem de gente: um dente 
com obtura<;ao de ouro encontrado numa outra sacola confirma
ría de ~a vez a suspeita (Cruz 1994). A notícia se espalha e 0 
medo vai crescendo na regiao. 

Entre 1972 e 1975 um bando dos índios é visto descendo o rio 
Uruará na dir~ao do Iriri onde, no final do ano, alguns indivíduos 

24 
~sta área~ desde ent~~ i~t~rditada pe~o Governo Federal, parece ter 
sido destinada ao Mm1steno do Exerato para treinamento dos solda
dos do 51. º Batalhao de lnfantaria da Selva sediado em Altamira. 
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de fato sao vistos sorrateiramente nas moradas ribeirinhas. Em 
pontos variados do leito da rodovia aparecem bandos de índios. E 
a cada noticia, urna equipe da Funai se desloca para tentar o con
tato: o insucesso é constante. Nem mesmo os brindes que passam a 
deixar em cada trilha, em cada evidencia de sua presenc;a, conse
guem, aos olhos dos brancos, "amansar" os índios, faze-los parar e 
aceitar um contato definitivo. Do lado dos índios, porém, cada vez 
que encontravam brindes colocados em suas trilhas comec;avam a 
acreditar que poderiam se aproximar dos brancas, e tentavam. Mas 
invariavelmente eram recebidos a bala por urna multidáo de colo
nos assustados que já se espalhava por todo lado. Presentes de um 
lado, balas de outro confundiam os índios. Aumentavam os confli
tos com os colonos. E a cada acontecimento urna nova frente da 
Funai partía em váo ao encalc;o dos índios, sempre tentando novas 
estratégias de aproximac;ao que, no entanto, também se mostra
vam inadequadas e ineficientes (cf. Possuelo 1982 e Funai 1977). 

No início de 1976 os índios matam e esquartejam os funcioná
rios da CPRM, que estavam a menos de 5 km de sua aldeia, ele
vando ainda mais o clima de medo na área, e levando a Funai a 
lanc;ar outra tentativa de atrac;áo. Urna Frente localiza e penetra 
na aldeia, já vazia, onde encontra os cranios humanos decora
dos. Nesta altura, a própria Funai já duvidava que a atrac;áo pu
desse ser concretizada e desativa outra vez a Frente de Atrac;ao. 
Mas em maio de 1977 surge nova evidencia de que os ataques 
dos índios continuam: o corpo esquartejado de um colono é en
contrado. A direc;ao da Funai determina que se reúna outra vez a 
Frente e que se fac;a de vez o contato. Sob a coordenac;áo do 
sertanista Gérson Carvalho, a Frente encontra urna aldeia próxi
ma ao igarapé Roseno: tenta a aproximac;ao, os índios sinalizam 
para que os intrusos se retirem, Gérson tenta falar em língua Tupi 
com os índios, que agora atacam. A Frente foge e os índios a per
seguem por quase dois quilómetros na mata, até que flecham o 
"Velho" Mílton, o mateiro que prestava servic;os a Funai. A Fren
te é outra vez desativada. 

Com as notícias de índios cruzando a rodovia entre os km 200 
e 250, retomam-se os trabalhos da Frente que, seguindo as pistas, 
encontra apenas um acampamento abandonado nas cabeceiras 
dorio Curuá-Una (águas do Amazonas), na altura do km 250. 
Outro insucesso, outra desativac;áo. 

Nova tentativa. No comec;o de 1979 assume a Frente de Atra-
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c;ao o sertanista Joáo Carvalho, seguro de sua nova estratégia: 
insistir na penetrac;ao da aldeia, mesmo se atacado. Localizada a 
aldeia, tenta: os índios reagem e flecham o sertanista e um servi
dor da Funai, de apelido "Corró". Desta expedic;ao, que contava 
com índios de várias procedencias, restou como saldo, além das 
flechas nos servidores, a denúncia de que se planejava usar até 
armadilhas para ao menos prender um índio e resolver definiti
vamente o problema de sua atrac;ao (cf. Relatório do índio Pionin 
em Funai 1977, Vol. 1). 

Durante toda esta primeira fase do processo de contato recen
te com a Frente de Atrac;ao da Funai (que, comec;ando com pe
quenas iI)cursoes a partir de 1964, vai durar até 1981-1983 para 
os Arara da A.I. Arara e até 1987 para os da A.I. Cachoeira Seca/ 
Iriri) nao foram poucas as vezes em que os Arara atacaram. Se, 
de regra, as hostilidades costumavam ser dirigidas apenas con
tra outros índios, a partir de meados dos anos de 1970 já atingi
am cac;adores nao-índios que se aventuravam na floresta e até 
mesmo colonos que chegavam para se estabelecer. Por fim, os 
Arara já estavam atacando também a própria Frente de Atrac;ao 
da Funai que, durante anos, acreditou poder fazer o contato "a 
marra", invadindo a floresta em busca das trilhas que conduziri
am as aldeias. Os ataques dos índios chegaram a ser tantos que a 
própria Frente era constantemente desativada. 

As dúvidas sobre a identidade do grupo que se perseguía na 
floresta, muito mais do que qualquer conjunto de evidencias, le
vavam as sucessivas Frente de Atrac;ao a acreditar que se tratava 
ou de um grupo Juruna ou Shipaya ou Curuaia, ou mesmo de 
mais um sub grupo Kayapó25

• Esta última hipótese fez com que a 

25 Os Arara já tinham sido considerados oficialmente extintos pelas pre
cárias fontes de informa\ao utilizadas pela Funai, urna vez que as 
últimas informa\6es disponíveis sobre eles eram as dos encontros for
tuitos com regionais ainda na década de 40 (cf. Ribeiro 1982: 229 e ss). 
Numa carta ao entao diretor do Departamento Geral de Opera\OeS 
(DGO) da Funai, Patrick Menget sugería, ainda em julho de 1977, 
serem os índios da regiao os remanescentes dos Arara, aparentados 
dos Txicao do Parque do Xingu. Pelo que se deduz do processo (Funai 
1977, Vol I) quanto aos desdobramentos desta carta, a presen~a de 
índios do Parque do Xingu nas equipes de atra~ao teria sido urna de 
suas conquistas. 
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equipe de atra<;ao que, desde 1964, tentava o contato com os 
Kayapó Kararaó, que entao surgiam no interflúvio Xingu/lriri, 
f osse deslocada para dar prot~ao aos trabalhadores na constru
\ªº da rodovia e acompanhar os as tentativas de atra<;ao do novo 
grupo. Oficialmente, chegou-se a acreditar de início que, mesmo 
apresentando vestigios diferentes do esperado, aquele grupo de 
índios também poderla se originar em alguma fissao de grupos 
Kayapó mais ao sul. Por ter vivido longos anos entre os Kayapó e 
conseguido o contato com o grupo que perambulava pelo Iriri, o 
sertanista Afonso Alves da Cruz acaba designado para tentar os 
primeiros contatos com o novo grupo, confiando em seus auxili
ares Kayapó e na sua proficiencia nesta língua para fazer as apro
xima<;óes. Mesmo duvidando da identifica<;ao do grupo como 
Kayapó, o sertanista certamente acreditava que a presen<;a de 
índios na atra<;ao facilitarla o contato com aquele grupo que, dada 
a história de rela<;óes, poderia entender o kayapó. 

Usando inicialmente a língua Kayapó para tentar urna apro
xima<;ao amistosa, mantinha-se a estratégia determinada para 
aquela atra<;ao: entrar a qualquer pre~o nas aldeias que locali
zassem. Havia ordens· para que tudo fosse feito o mais rapida
mente possível. Os Arara, por seu lado, que em fun~ao da longa 
história de conflitos nao conheciam a língua Kayapó tentando 
expressar coisas amistosas, fugiam sempre, preparando um con
tra-ataque para a primeira oportunidade. Inimigos em todo o 
interflúvio Tapajós-Tocantins, os Kayapó e os vários grupos de 
língua "Arara" da regiao - Yaruma, Apiaká, Txicao e Arara (ver 
supra e Menget 1977 Cap II) - sempre se chocaram de forma 
dramática, for~ando o deslocamento e a dispersao de vários des
tes povos e, provavelmente, até a desapari\ao completa de al
guns deles (como Apiaká e Yaruma). E era ainda muito recente 
na memória Arara os violentos conflitos no Penetecaua para que 
pudessem aceitar qualquer aproxima~ao com os Kayapó. 26 Para 

26 Os antigos conflitos com os Kayapó sao descritos pelos Arara como 
bem diferentes daqueles que havia com os outros povos tradicionais 
da Amazonia. A urna guerra de tocaia, cuja finalidade era a captura 
de mulheres e de "troféus humanos" (ossos, dentes e, principalmente, 
a cab~a dos inimigos mortos), os Kayapó opuseram urna "guerra de 
conquista" ou mesmo de "extermínio", na qual faziam contatos amis-
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a:; ~r~ra, mai~ d_o qualquer outra condicionante, foi a presenc;a 
de 111d1os e, prmc1palmente, dos Kayapó junto as equipes da Funai 
durante praticamente toda a primeira fase das tentativas de atra
<;áo o que determinou sua resistencia e sua rea<;áo. 

Nas classifica<;6es sócio-cosmológicas dos Arara, os Kayapó, 
como outros inimigos da área Tapajós-Tocantins, se originam 
numa daquelas linhas que descendem dos seres espirituais malé
ficos, aqueles que em fun<;áo da tragédia fundadora do cosmos 
ganharam de Akuanduba a capacidade de se transformar em ini
migos de fato, fugindo do "lado de forado mundo" para cima 
das "cascas do céu" que agora bóiam sobre as águas. Assim, para 
os Arara, a presenc;a de ajudantes Kayapó, o uso dessa língua por 
membros das equipes da Funai, a insistencia e a determinac;ao 
com que a Frente de Atra<;áo tentava se aproximar, fizeram com 
que toda ela fosse percebida como mais um castigo da divindade, 
mais inimigos mandados contra aqueles que quebraram a "cas
ca do céu" e destruíram a ordem primordial do cosmos. A resis
tencia dos Arara durante toda a primeira fase do contato (entre 
1964 e 1979) se associava entáo a percep<;ao de que tudo náo pas
sava de mais um episódio da própria história trágica da forma
c;ao do mundo. Pois nesta história, levar a vida no chao é também 
ter de se precaver contra as potencias maléficas, mesmo as que se 
disfar<;am sob a pele de outros índios, ou sob a pele de um branco 
que se apresenta pela língua de outros índios. 

As próprias a<;6es das várias Frentes de Atra<;ao levavam a 
confirma<;áo da hipótese. Nao eram em si a<;óes violentas, mas 
muito determinadas a "pegar" os Arara a qualquer custo: gente 
surgindo de várias dire<;óes, seguindo os passos dos índios, loca
lizando as aldeias, esperando pelos caminhos, fon;ando o encon
tro. 27 De fato, a astúcia, a sagacidade e a artimanha sao atributos 
intrínsecos aos espíritos maléficos, que sempre ressurgem como 
inimigos perseguindo os Arara. A rea<;ao a eles (e, por extensáo, a 

tosos prévios e voltavam depois, quando já nao se esperava mais o 
confronto, para um ataque rápido e devastador sobre as aldeias. 

27 Estes seriam os movimentos típicos das Frentes de Atra<;ao durante 
quase urna década, até finais de 1979 quando o sertanista Sydney 
Possuelo assume a dire<;ao dos trabalhos e dá um novo rumo para a 
atra<;ao dos Arara (ver adiante). 
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toda a equipe de atrac;ao) se constituía, assim, numa ac;ao comum 
de sobrevivencia, como urna resistencia perene contra os casti
gos divinos. A cada nova tentativa de aproximac;ao dos brancos, 
os Arara reagiam a flecha (e nao foram poucos os membros da 
Frente de Atrac;ao atingidos) e buscando, quando necessário, urna 
localizac;ao mais afastada para sua aldeia. 

A alianc;a entre brancos e índios, principalmente Kayapó, 
patrocinada pela Frente de Atrac;ao da Funai, com sua estratégia 
de fon;ar o encontro e a aceitac;ao do contato, fez com que as re
presentac;oes sobre os inimigos tradicionais fossem estendidas 
também para os brancos. As seqüencias que para os Arara esta
vam definindo as ac;oes dos brancos - os presentes que encon
travam em seus caminhos (postos pelas equipes da Funai) segui
dos pelos tiros que recebiam quando tentavam se aproximar (de 
cac;adores e colonos) - evocavam também astáticas dos massa
cres Kayapó nas antigas aldeias do Penetecaua. 

Durante os cem anos anteriores, o branco era inimigo ocasio
nal, com quem se mantinham ora relac;ües belicosas esporádicas, 
ora relac;oes pacíficas de troca. 28 As classificac;oes metafísicas Ara
ra diferenciam, dentre os vários tipos de inimigos (ud::>t), aqueles 
que, sendo também "gente", sabem manter relac;oes nem sempre 
conflituosas, daqueles que, sendo semelhantes a humanos na apa
rencia, mas que em natureza sao formas alteradas dos maléficos 
seres metafísicos, jamais conseguem estabelecer relac;oes mais 
serenas e pacíficas (os ud:Jtpeem ). Assim, o caráter sistemático das 
perseguic;oes que os brancos agora faziam ao lado dos Kayapó e 
de outros inimigos, levava a sua identificac;áo com aquela classe 
de seres com os quais sempre se deve estabelecer relac;oes belico
sas: os ud:Jtpeem, como transfigurac;ües das potencias metafísicas 
maléficas29• 

28 Até mesmo os índios mais velhos (por volta de seus 80 anos) afirmam 
que raramente se precisava fazer "panelas de pedra", pois quase sem
pre tinham a dispoSi\aO panelas de metal que "trocavam" COffi OS 
homens brancos. 

29 Corre pela regiao ribeirinha do lriri urna outra hipótese para a grande 
resistencia dos Arara aos brancos depois de muitas décadas de rela
\óes mais ou menos amigáveis. Conta-se que no come\O da década de 
1970 (logo no início das tentativas sistemáticas de atra\ao portanto) 
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Neste primeiro período de tentativas de contato, o homem 
branco havia sido associado aos espíritos maléficos e, através 
<lestes, a figura de inimigos com os quais nao cabia nenhuma for-

. ~a de relac;ao pac~fic~ .. Náo é sem razáo, portanto, que neste pe
riodo recente da h1stona dos Arara a forma tradicional de trata
mento dos corpos dos inimigos capturados - o esquartejamento 
como revocac;áo de urna ordem cosmológica ameac;ada (ver 
Teixeira-Pinto 1993a) - destoca-se para a própria figura do ho
mem branca: entre meados e finais dos anos de 1970, pelos me
nos quatro foram os brancas que, capturados pelos Arara, tive
ram maos, pés, vísceras e cabec;as cortadas. O esquartejamento 
dos inimigos tomados como em batalha tem o sentido de impedir 
que seu corpo se transforme após a morte em outros tantos seres 
maléficos (cf. Teixeira-Pinto 1993a e supra). 

Mas se a guerra primitiva na hacia do Xingu sempre fora 
marcada pelas campanhas de captura de troféus humanos 
(Nimuendaju 1948e1981), nao há vestígios, seja em documentos 
escritos, seja na memória dos Arara mais velhos, de que os bran
cos tenham sido sempre vítimas tradicionais dos combates. Ao 
contrário, brancos já teriam vivido entre os Arara e, segundo as 
referencias dos próprios índios, jamais foram tomados como ca
tivos de guerra ou vítimas rituais. 30 A paixáo belicosa dos Arara 

um bando de índios Arara apareceu na Ilha de Santa J úlia (pouco 
acima da foz do Iriri) e num conflito com seringueiros acabou matan
do um rapaz. Os seringueiros reagiram e tomaram um índio como 
prisioneiro. Muitos meses depois os índios voltam a Ilha e, numa ª\ªº 
relampago, libertam o prisioneiro. Este índios que teria ficado cativo 
entre os seringueiros estaria vivo durante o processo de atra\ao difi
cultando qualquer nova rela\ao com os brancos. Esta história, que é 
contad.a ~or um velho Shipaia de Altamira, conhecido por Frizan, é 
urna h1potese realmente interessante, muito mais "heróica" e "cava
lheiresca", mas que ao contrário da associa\ao dos brancos com os 
"inimigos tradicionais" nao teve qualquer confirma\ªº por parte dbs 
Arara. 

30 Os Arara confirmam algumas histórias de brancos vivendo entre eles, 
que nao sao raras na regiao do Iriri. Um último, talvez por volta de 
meados dos anos de 1950, depois de viver por vontade própria num 
grupo local Arara acabou morto por Mombigadem (índio Arara ainC;la 
vivo) depois de urna prosaica escaramu\a por mulheres. 
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sernpre deixara ªº largo a figura do hornern branco, concentran
do-se naqueles tipos de inirnigos corn os quais nao se podía ter 
qualquer rela<;ao amistosa. É a associa<;ao dos brancos aos espíri
tos maléficos - pela constancia das tentativas de aproxima<;ao, 
pela astúcia das persegui<;6es e, sobretudo, pela aparente uniao 
comos inirnigos tradicionais, como os Kayapó - que eles lhe atri
buem o papel de vítirnas possíveis das expedi<;oes guerreiras. As
sim, os últimos ritos decorrentes de sacrifício humano que os Ara
ra realizaram, no final da década de 1970, já traziam corno 
parafernália apenas cabe<;as e dentes capturados dos brancos. Por 
isso, a rnernória dos indivíduos rnais novos registra os brancos 
como as vítimas preferenciais da guerra Arara, pois eram sem
pre deles as cabec;as que teriam sido usadas para os rituais reali
zados na década de 1970.31 

Corn a chegada do sertanista Sydney Possuelo a direc;ao dos 
trabalhos de atrac;ao, no final do ano de 1979, a Frente Arara ga
nha urna nova estratégia, o hornem branco um novo estatuto e a 
história do contato um outro sentido. As primeiras providencias 
da "Nova Frente,, foram a suspensao das "penetrac;oes" no terri
tório indígena, a retirada de vários grupos de invasores e a cons
truc;ao de urn Posto de Vigilancia e Atrac;ao - o PV 1.32 A estraté
gia agora era tentar garantir a tranqüilidade aos índios, que já 
perambulavam ern fuga há vários anos, para permitir o tradicio
nal "namoro" corn a oferta de presentes e as aproxima<;6es gra-

31 Foi somente na última pesquisa de campo, entre maio e julho deste 
ano, que pude conversar livremente com os Arara sobre os temas da 
guerra e da captura de troféus humanos, assuntos que eles evitavam. 
Ficou patente a diferen<;a de entendímento que existe entre os indiví
duos mais velhos e os mais novos a respeito do branco e de seu lugar 
nos ritos sacrificiais. Se os mais velhos afirmam que raramente os bran
cos eram capturado~ e tínham as cabe<;as cortadas, os mais novos, por 
outro lado, associam diretamente a idéia de "inimigo" presente na 
categoria ud:>t a figura dos brancos. A própria tradu<;ao que os mais 
novos fazem (os mais velhos ainda sao monolíngues) da letra da mú
sica que se seguia a morte dos inimígos incluí o termo para branco 
(karei) em lugar da categoría genérica para "inimigo". 

32 A ínterdi<;ao da área para fins de atra<;ao já estava cumprida legal
mente desde 1977, sem que até entao tivessem sido tomadas as medi
das para sua efetiva<;ao na prática. 
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duais. Os próprios índios assistiam, escondidos, a rnuitas das ac;ües 
da "Nova Frente", suspendendo obras, parando máquinas, tiran
do gente, desmontando casas que tentavam garantir a posse aos 
colonos. Viam também novos tapiris de brindes, e custavam a 
acreditar que se os pegassem nao haveria represálias na forma 
de novas persegui<;oes ou de tiros novamente caso resolvessem 
se aproximar. 

Era tanto o poder que se atribuía ao pessoal da "Nova Frente", 
que a imagem mais forte que um jovem índio guarda daqueles 
tempos é a de um dos homens brancos parando um trator imenso 
com alguns berros e movimentos das maos. Tanto poder dos ho
mens brancos, sim, mas foram sobretudo os muitos bens materi
ais que eles iam largando em tapiris próximos ao PV 1 o que cha
mava mais a aten<;ao dos índios. A decisao de pegar alguns da
queles bens, em dezembro de 1980 (cf. Possuelo 1982), comec;ava 
a se seguir urna nova elabora<;ao da imagem do homem branco 
que, ao invés de predispor a novos ataques, passava a sugerir o 
interesse de urna rela<;ao menos conflituosa. Se em lugar de cor
rer atrás dos índios, os brancos tinham passado a afastar os ou
tros invasores do território e a deixar coisas interessantes e úteis 
(de aplica<;ao evidente, como panelas e facas), é porque talvez 
nao se tratasse de fato de seres espirituais maléficos, mas de urna 
classe diferente de seres, interessados agora em manter relac;oes 
amistosas e, quem sabe, até solidárias apesar dos conflitos que 
haviam marcado as relac;oes até entao. É certo que, poucos meses 
antes, os Arara chegaram a atacar mesmo os integrantes da "Nova 
Frente", indo até a sede do Posto de Vigilancia, em 12 de julho de 
1980, para lanc;ar flechas por entre as frestas da parede de tábu
as, ferindo dois dos funcionários da Frente. Mas também é certo 
que a inten<;ao já nao era mais a de matar os brancos: as flechas 
utilizadas, urnas com pontas nao cortantes de tucum e outras com 
pontas de femur de pequenos macacos, nao sao tao adequadas a 
ca<;a dos grandes mamíferos como o sao algumas outras que eles 
também fabricam, feitas com largas e afiadíssimas pontas de bam
bu, mas que nao usaram mais contra o pessoal da Frente de Atra
<;ao. O próprio ataque a sede do Posto nao seria tao eficiente, caso 
a morte dos brancos fosse o objetivo, quanto o seria um ataque 
por entre .as trilhas da floresta ou no próprio pátio descampado 
que circundava o PV l. Nao se tratava portanto de matar os bran
cos, mas de marcar urna posic;ao contrária a sua presenc;a. Po-
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rém, a própria resistencia dos brancos da "Nova Frente", que nao 
reagiam nem fugiam, mas apenas insistiam na oferta cada vez 
maior de presentes, fazia diminuir a regularidade e a intensida
de dos ataques dos índios, pois passava a ser percebida como urna 
inten\áo real de estabelecer rela\6es mais permanentes, apesar 
do recente passado de animosidades.33 

História e Cosmologia: o sentido das a~oes 

O conflito com os brancos encontrava na oferta constante e 
consciente de brindes um limite. Ora, no sistema cultural Arara 
pensar em rela\OeS que come\am através de um conflito e se re
solvem por meio de urna espécie de "contrato", a partir do qual a 
convivencia se estrutura sobre os valores da generosidade e da 
reciprocidade, é o mesmo que recuperar a própria ordena\áO do 
mundo social depois da tragédia inicial que fundou a ordem 
cosmológica atual. Este mundo come\OU com urna briga, egoísta 
e violenta, entre aqueles que, urna vez no chao, pactuaram for
mas de convivencia mais solidária e cooperativa. O processo de 
aceita\áo do homem branca da "Nova Frente de Atra\ao" se con
formava entáo a sua incorpora<;áo num modelo de rela<;oes em 
que o passado é definido como conflituoso e o presente como "pac
tuado" em termos de urna náo-repeti\áO dos confrontos iniciais 
entre as partes. O esquema de ordena\áo cosmológica, no qual a 
um conflito fundador equivale um "pacto" de acomoda\áO, ser
via assim como urna estrutura conceitual capaz de dar conta da 
mudan\a histórica do comportamento dos homens brancos. Dei
xando as persegui<;óes de lado, a "Nova Frente" jogava os confli
tos para o passado e abria, no presente, um lugar para a nova 
figura dos brancos. 

No interior do próprio modelo cognitivo, urna categoría nati
va se prestava para dar conta da nova figura do homem branco: 

33 A partir deste momento os índios passaram nao somente a deixar pre
sentes para os brancas_- ca~a, artefatos de palha, enfeites de penas 
- mas "negociavam" mesmo o que os brancas deveriam oferecer, a tra
vés de modelos de utensílios metálicos que os Arara faziam em madei
ra e deixavam junto a seus presentes para que os brancas soubessem o 
que dar em troca. 
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ipari, aquele com quem se brigou no céu mas, urna ve_z ~o ~hao, 
aceitou, apesar das diferen\as, as regras de urna conv1venc1a so
lidária. E nao é com outro termo que o xamá que acompanhava 
um dos primeiros grupos de índios a sair definitivamente do iso
lamento da floresta afirma ter se dirigido aos brancos quando, 
controlando passo a passo todos os movimentos deles, os índios 
"resolveram fazer o contato" (em fevereiro de 1981). As formas 
próprias para a "aproxima\ao" com um ipari, que preveem urna 
seqüencia de etapas, teriam sido cumpridas pelos Arara quando 
decidiram partir ao encontro do homem branco: urna grande ca
\ada para se oferecer carne aquele que se vai encontrar, o consu
mo de um chá da folhas de um cipó, o oferecimento de presentes, 
etc. Após o consumo do chá do cipó, antes do qual ?e~e-se inger~r 
quantidades imensas de líquidos para provocar vormtos sucess1-
vos nada se deve comer ou beber durante um certo período. Po
ré~, os índios que, em grupo, foram ter com os brancas pela pri
meira vez, acabaram aceitando os mingaus de farinha de milho 
oferecidos pelo pessoal da Frente. Um ano mais tarde, depois de 
urna visita a Altamira, um surto de gripe ataca os Arara, que fo
gem para a floresta e sáo pouco a pouco resgatados ( cf. :~nai 
1977 Possuelo 1982). Ao final, sete foram as martes (as un1cas 
atribuídas as condi\6es de saúde impostas pelo contato). O inte
ressante é que muitos índios associam as mortes deste surto gripal, 
acorrido um ano após os primeiros contatos como pessoa~ da 
Frente de Atra\áO, a quebra das seqüencias rituais que dever1am 
ter sido cumpridas na primeira aproxima\áo: nao poderiam ter 
aceitado a comida oferecida. Interessante também é que nenhu
ma morte a partir de entáo tenha sido ~tribuída ao p~óprio ho
mem branco, direta ou indiretamente. E a falta de cuidado dos 
próprios Arara na manuten\áO de certas regras de convívio (seja 
com os brancas, com os espíritos maléficos ou com os donos dos 
animais) que, segundo eles, devem sempre ser creditadas as mor
tes. Neste sentido, as mortes durante o contato acabaram sendo 
interpretadas também segundo o modelo da "reciprocidade fu
nerária" que vimos reger as rela\6es de vida e morte entre os 
Arara e os outros seres do mundo: mortes jamais traumáticas do 
ponto de vista da manuten\áO de ~ert.a~ proprie~ades sobre as 
quais se assentam as formas da soc1ab1hdade nativa. 

A mudan\a de comportamento do homem br~co implic.~~a, 
do lado dos Arara, num novo modo de representa-lo. A sequen-



232 Mito e história: urna cosmología do contato 

cía temporal de seus atos - das persegui<;óes sucessivas as de
monstra<;óes insistentes de generosidade - se encarregou de fa
vorecer o uso da categoria ipari, com seu sentido tradicional, 
para dar conta da nova imagem dos brancos. Restava, contudo, 
compreender o fato da extrema desigualdade material entre os 
índios e aqueles que eram agora incorporados sob a marca da 
categoria ipari. Por isso, no processo de continuada elaborac;ao 
do estatuto do hornero branco, o discurso nativo sobre a etiología 
das diferenc;as entre índios e brancos se abriu para urna 
reestruturac;ao conceitual capaz de incluir suas desigualdades 
em recursos materiais. Assim, recontando o mito de origem, os 
~~a~a encontravam um lugar para os brancos: após a tragédia 
m1c1al, os brancos - karei, como eles nos chamam -, mesmo 
tendo caído do céu também, teriam voltado a ficar junto a di
vindade Akuanduba, recebendo dela todos os bens materiais que 
agora possuem. Os Arara - ukararzma -, por outro lado, que 
envergonhados e com medo se escondiam da divindade e dos 
brancos por entre as "cascas do céu", foram os "abandonados"; 
e aqui tiveram de roubar o fogo da lontra (tar:;um) e a aprender 
a fazer, como bicho preguic;a (uag:;um), uns poucos bens mate
riais de que precisariam.34 

A partir <leste segundo momento da história do contato, a for
ma de representac;ao do homem branco como urna das partes in
teressadas num "contrato" de solidariedade, cooperac;ao e reci
procidade (celebrado em nome da evitac;ao, da nao repetic;ao dos 
·eventos passados - o egoísmo, o conflito e a violencia que de
sencadearam a tragédia do mundo atual), passa a sustentar as 
relac;óes reais que os Arara tem estabelecido com todo o pessoal 
da Funai, desde a aceitac;ao da transferencia definitiva das aldei
as para junto do Posto de Assistencia. Os brancos acabaram sen-

34 Assim, tal como sugeria Lévi-Strauss (1993), a incorporac;ao da figu
ra do branco na ~itologia nativa ocorria segundo alguns lugares pré
marcados; esta 1ncorporac;ao, porém, estaria longe de ter sido 
alcanc;ada sem o longo processo de sucessivas elaborac;6es conceituais 
e do estabelecimento de diferentes formas de relac;ao comos brancos 
- numa tentativa de adequar os eventos e as oscilac;oes da história e 
do comportamento do branco aos próprios fundamentos da vida 
social Arara. 
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do incorporados no próprio circuito das dádivas e da ajuda mú
tua que cimentam as relac;óes entre aqueles que tentam evitar a 
repetic;ao dos conflitos que provocaram a tragédia inaugural do 
Mundo. Esta incorporac;ao dos brancos nao aponta, porém, para 
a dilui<;ao das fronteiras entre eles e os índios. Ao contrário, é 
pela aceitac;ao de suas diferenc;as, pelo próprio potencial confli
tuoso da interac;ao com os brancos (presente, no mínimo, pelo 
próprio uso da categoría ipari), que os Arara os submetem ao idi
oma simbólico da solidariedade, da cooperac;ao, da reciprocida
de, da generosidade enfim. 

Os dois momentos da história do contato marcam o processo 
de construc;ao de urna imagern dos brancos. No prirneiro, eles es
tavarn associados a urna das linhas de descendencia dos espíritos 
maléficos e, portante, aos nativos do wapara, o "lado de fora" do 
Mundo: sua origem os remetía a própria tragédia fundadora do 
Cosmos atual. Ali, a diferenc;a entre brancos e Arara, pensada em 
termos da diferenc;a de suas origens, tornava o confronto entre 
eles o equivalente a fuga dos castigos que a divindade reservava 
aos Arara. Sem conciliac;ao possível, brancos e índios, tendo dife
rentes origens, juntavam-se porém n urn destino cornum: o con
flito permanente. Por outro lado, no segundo momento desta 
mesma história os brancos deixam o lugar dos inimigos e sao 
recolocados, através da categoria ipari, na linha de origem dos 
próprios Arara. Assirn, as relac;óes potencialmente conflituosas 
- constituintes da própria ordem cosmológica - acabararn sub
rnetidas as formas de controle impostas pelos mecanismos de so
lidariedade interna a própria sociedade Arara: os cornportamen
tos nao-egoístas, a reciprocidade, a generosidade. Concebido como 
o produto de urna diferenc;a original e irredutível, o próprio mun
do social Arara (e nao apenas a sua mitología) manteve-se aberto 
a incorporac;ao do branco, segundo as próprias estruturas 
conceituais nativas. Nao pela negac;ao de suas diferenc;as, por
tanto, mas pela possibilidade, aberta pela afirmac;ao de urna ori
gem comum, de sua subordinac;ao a lógica nativa da solidarieda
de, da cooperac;ao e da generosidade é que o branco recebeu seu 
lugar no interior do mundo social Arara. E é por isso que, entre os 
próprios servidores da Funai de toda a regiao de Altarnira, os Arara 
sao conhecidos como os índios mais calmos, dóceis, generosos e 
"fáceis de se lidar": dividem tudo corn todos os que lá estao, ca
c;am para o pessoal do Posto da Funai, evitam todo e. qualquer 



234 Mito e história: urna cosmología do contato 

,. conflito e, no geral, aceitam todas condi<;6es definidas para o tra
balho de assistencia.35 

O momento atual contudo - o terceiro na curta história da 
presen<;a permanente dos brancos - come<;a a introduzir .novas 
condi<;6es dentro da rela<;ao com a Funai. Com a transforma<;ao 
da Frente de Atra<;ao em um Posto Indígena regular, secaram os 
recursos que vinham diretamente de Brasília e que possibilita
ram as condi<;6es materiais para a figura<;ao do branco como al
guém disposto a ser generoso e recíproco. Sem estas condi<;oes, a 
rela<;ao do pessoal de campo da Funai com os índios tem se resu
mido a administra<;ao dos medicamentos (que os Arara ainda 
interpretam como urna espécie de "contrapresta<;ao" por aquilo 
que eles oferecem aos brancos) e a esporádica distribui<;ao dos 
poucos bens e utensílios que a Administrac;ao de Altamira conse
gue fornecer. 

Ao lado da diminui<;ao do fluxo de bens ofertados pelo branco, 
cuja contrapartida Arara ainda continua no mesmo grau e inten
sidade de quando foi acertado o "pacto" que levou ao contato 
definitivo, as notícias da "amea<;a das águas" - os Grandes Pro
jetos Hidrelétricos na bacia do Xingu (cf. Santos & Andrade 1987) 
- também desafiam o modo como os Arara tem representado o 
branco. Em ambos os casos, a figura<;ao simples dos brancos como 
urna categoría única de gente, passível de ser incorporada pelo 
idioma simbólico das rela<;6es recíprocas e solidárias, vem se con
trapor urna nova ordem de realidade, na qual nem mesmo a bus
ca de rela<;6es reguladas pelos valores da solidariedade, da coo
pera<;ao e da reciprocidade parece ser suficiente para garantir 
um estado seguro de funcionamento do mundo. O idioma simbó
lico da generosidade, até entao capaz de articular brancos e Ara
ra num mesmo tecido social, no qual as rela<;6es eram costuradas 
pelas múltiplas formas de reciprocidade, parece agora ser impo-

35 Relembro que comparada a resistencia histórica que eles ofereceram, 
a "docilidade" dos Arara após a aceita\ao do contato chegou a sur
preender um dos mateiros envolvidos na atra\ao. Velho Milton, o 
mateiro, a quem conhecí na primeira vez que estive em campo, conti
nuou trabalhando com os Arara até sua morte. E morreu, recente
mente, acreditando ainda que aqueles índios ali nao poderiam ser de 
fato os Arara. 
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tente para continuar fundamentando um regime de intera<;áo do 
qual os conflitos estejam afastados. 

A diminui<;ao do fluxo de bens come<;a a sugerir o tema do 
"egoísmo" - :>tsinme - que causou a briga, que quebrou a "cas
ca do céu", que condenou os Arara a vi ver sobre o chao que flu
tua sobre as águas, fugindo de todos os castigos impostos pela 
divindade. Por outro lado, a ameac;a dos Grandes Projetos Hidre
létricos parece se apresentar como a derradeira etap.a da catás
trofe que comec;ou com o "egoísmo", que causou a bnga, que fez 
cair a "casca do céu" sobre águas: agora, o assoalho terreno onde 
ainda podem pisar os Arara desaparecerá sob as águas que o tem 
sustentado ?36 

Mais urna vez, a estrutura conceitual com a qual os Arara con-
cebem a origem e o processo de formac;ao do Mundo serve co~~ 
o aparelho cognitivo para tentar dar conta das mudan<;as que Jª 
se percebem (o fim do fluxo de bens) e também daquelas que ape
nas se anunciaram (os Projetos Hidrelétricos). Esta mesma estru
tura mostrou-se capaz de absorver os primeiros eventos (a impo
sic;ao de rela<;oes permanentes com os brancas e sua incorp?r~
<;áo no sistema de relac;6es tradicionais) definindo um domm10 
de interpreta<;ao e de atua<;ao que até recentemente se mostra
vam eficientes (a partir dos valores da solidariedade, da coope
rac;ao e da reciprocidade como element~s capazes de estabelecer 
rela<;6es com baixa incidencia de confl1t~ ). É nes~e c~~texto, as
sim, que todo o trabalho cognitivo do sistema srmbol~co Arara 
revela o esfor<;o analítico de sua própria estrutura conceitual para 

36 Um dos homensArara.mais velhos diz sofrer constantemente de pe
sadelos em que as águas sobem de madrugada, i~vadem as casas e 
matam todos os que estao dormindo. Todos os registros destes pesa
delos que eu possuo, porém, indicam que eles surgem ( ou pelo m~
nos sao contados publicamente) em momentos de pequenos confl~
tos com outros brancos (por exemplo, os in~iden~es cada vez ma1s 
frequentes com ca\adores, ?'ªd~ire}ros, ganmpeiros, pe~a~ores e 
outros invasores dentro da area indigena), ou c~m out.ros indios (na 
Casa do indio de Altamira ou em encontros acidentais ~urante ca
\adas). O pesadelo do velho Piput parece se~ ~ecorrente JUSt~ment.e 
nas situa\óes em que um certo carater dr~~ahco envol~e. a invesh
ga\áO de tais incidentes, como urna especie de pressagio sobre a 
virtualidade de conflitos futuros. 
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dar coerencia a complexidade das situa<;5es históricas de contato 
e do desenrolar inconstante dos acontecimentos. Todo este esfor
<;o, apreendido em seu contexto específico, nos leva a perceber 
que tanto a dinamica histórica, quanto a sociologia das rela<;5es 
de contato foram campos abertos as elabora<;5es simbólicas e 
cosmológicas por parte do sistema cultural Arara, capaz de rea
valiar-se a si próprio no jogo instável das rela<;5es permanentes 
com o branco. Por isso, nem o ilusório dilema teórico entre o pri
vilégio exclusivo das ordens simbólicas ou a aceitac;ao do contin
gente e do eventual, como instancias aptas a serem dotadas de 
significac;ao, nem a restritiva suposic;ao de que as interpretac;oes 
dinamicas apontam, trac;am ou descrevem sempre processos de 
mudanc;a: a história das re-elaborac;5es conceituais sobre o bran
co se fez pela capacidade do sistema cultural Arara abrir-se na 
direc;ao do que poderia ser vivido, mas segundo as formas de sen
tido e coerencia impostas pelo regime nativo de entendimento 
das ac;oes humanas possíveis. 

A expressao real desta sua capacidade, porém, se deveu ao fato 
de que ele (o sistema cultural Arara) conseguia gerar relac;oes con
cretas com o branco, tal como este era pensado: como um sujeito 
de suas próprias a<;oes. Os dois novos eventos, porém, parecem 
retirar das maos daqueles brancas que os Arara conhecem a capa
cidade de manter as relac;5es já estabelecidas. Deslocando o con
trole dos acontecirnentos para as maos de outros brancas, que os 
Arara desconhecem e aos quais nao tem acesso, os novos eventos 
colocam a prova, no contexto das relac;oes com a sociedade nacio
nal, a produtividade sociológica daqueles valores em nome do 
quais os Arara_ aceitaram a presenc;a do branco e "pactuaram" as 
relac;5es de contato: as formas generosas de convívio, marcadas 
pelo oferecirnento mútuo das dádivas. Na nova situac;ao, nao há 
mais um branco concreto com o qual pactuar ou restabelecer rela
c;oes solidárias (e pacíficas). Esta possibilidade parecia ter sido aber
ta muito recentemente quando o ex-presidente F. Collor recebeu 
do is índios em Brasília para f azer a entrega simbólica do docu
mento que homologou a Área Indígena Arara em 24 de dezembro 
de 1991. 

Do ponto de vista de Toitsi, um dos índios presentes a cerirnó
nia, aquilo representava nao apenas um novo gesto de solidarie
dade dos brancos, mas urna redefini<;ao do "lugar" aonde deve
riam ser estabelecidas as novas relac;oes de contato. Representa-
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va, sobretudo, o encontro com aqueles que, enfirn, pareciam ter o 
controle sobre as ac;oes dos brancas nesta nova etapa da história. 
Toitsi, numa disputa velada por prestígio com Wapur'i (que nao 
esteve em Brasília, mas tem o maior reconhecimento no Laran
jal), chegou a anunciar na aldeia, e várias vezes pelo q~e me con
taram, que era ele quem conhecia e lidava como Presidente, que 
era quem poderia decidir tudo dali por diante. 

Porém, ao impeachment do Presidente e as informac;oes 
divulgadas entre os índios de que o Sr. Femando Affonso Collor 
de Mello havia sido apartado da Presidencia da República acusa
do justamente de "apropriac;ao indébita" contumaz, is~o é, mar
cado pela suspeita de ser otsinme segundo o modelo nativo, ~e se
guiría mais um momento em que se esfacelava outra vez a figura 
de um homem branco com o qual se poderia voltar a estabelecer 
relac;5es concretas, talvez generosas e solidárias37

• 

Os vários momentos históricos vividos pelos Arara no cur
to espac;o de tempo de contato permanente com o branco mos
tram todo o processo cognitivo de urna lógica cultural que, ge
rando diferentes representac;óes sobre a origem e o estatuto do 
homem branco, tentava dar sentido para as relac;oes que podiam 
ser estabelecidas a cada momento. Neste processo, as representa
c;óes sobre o homem branco moldaram as relac;oes p~odu~idas 
nas várias situac;óes da história do contato. Mas, se assrm fo1, era 
porque a dinamica do contato nas diferentes situac;oes hist~ric~s 
estava submetida ao trabalho cognitivo dos modelos conce1tua1s 
do próprio sistema cultural Arara. 

As mudanc;as nas representa<;óes sobre a origem e o caráter do 
homem branco aparecem, com toda sua contextualidade históri
ca, como as construc;óes simbólicas que permitiram mais a 
reafirmac;ao dos operadores centrais das rela<;óes sociais, tal como 
previstos no próprio sistema cultural nativo, do que a s~a deses
truturac;ao. Fosse como "inimigo" - que é dobra conce1tual dos 

37 Urna de minhas viagens a campo, entre setembro e n?vembro ~e 1992, 
coincidí u como processo de impeachment do ex-Presidente. _Na? ~ram 
poucos os índios que acompanharam comig~ ~ com o fun~1onar:o do 
PI Arara a vota~ao final do processo, transmitida em cade1a naaonal 
de rádio. Sem ter tido noticia da cruzada cívica pelo afastamento do 
Presidente, Toiti ficava a lamentar cotidianamente o ocorrido. 
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".espírit~s m~l~ficos" - , fosse como ipari - que é a expressao da 
figura s1mbol.1ca de urna alteridade "enviesada" numa origem 
comum - , a imagem dos brancos sempre foi operada como um 
vetor para o estabelecimento de rela<;5es concretas - e se confli
tuo~as ou pacíficas nao importa, pois foram sempre rela<;oes pro
duz1das a partir da experiencia concreta com o homem branco. 
Ainda que o problema atual, como se viu, seja o de saber onde 
está de fato este outro branco com o qual devem ser acertadas as 
regras da nova convivencia. 

Na. his~ória recente dos Arara tudo entao se passou como se 
0 

fluxo mstavel dos acontecimentos fosse urna espécie de "cadeia de 
eventos" para qual os Arara estivessem procurando encontrar vín
culos d~, coerenci~. Os Arara fizeram com sua história aquilo que 
~s sem1ologos. afirma~ ser o fundamento da interpretabilidade: 
ligaram enunciados diversos (os eventos) por vínculos de sentido 
(~f. Eco 1991: 71). Mas o confronto entre o aparelho conceitual na
tivo, com suas categorias e propriedades lógicas para dar sentido a 
eventos, e o ~esenrolar da história teve como suporte a possibilida
de, talve~ ac1dental, de que certos princípios tivessem continuado 
a ser efehvos como ordenadores da a<;ao. Oeste modo, é como se as 
a<_;5es de contato realizadas pelas Frentes de Atra<_;ao e os esque
~as cognit~vo~ nativos tiv~sse~ entrado de fato num processo de 
~oo~e.ra<_;ao interpretativa ' (Eco op.cit.) através da qual a 

hIStonc1dade dos eventos ganhava sentido no interior do sistema 
cultural Arara sem que se produzisse ruptura em sua capacidade 
de produzir explica<_;6es para o mundo. 

Lembro urna passagem de Geertz {1978: 114): 

"Há pelo menos tres pontos nos quais o caos - um tumulto 
de a~ontecime~t~s ao qual faltam náo apenas interpreta<;oes, 
mas znterpretabzlzdade - amea<_;a o homem: nos limites de sua 
capa~id~de analíti~a, nos limites de seu poder de suportar e 
nos hm1tes de sua mtrospec<_;áo moral." 

Sujeita a irregularidade e a indetermina<;áo, a história recente 
dos Arara. está.longe de ter levado a qualquer limite: seu sistema 
c~lt~r.al vive amda. Mas, se dissemos que isto de fato ocorreu na 
hist~na sem, até agora, causar grandes danos ao funcionamento 
do sistema social Arara, resta demonstrar enfim como se dá o 
ordenamento da vida em sociedade. 

4 

FORMAS DA VIDA SOCIAL 

"Mece quer de-comer? 
Tem carne, tem mandioca. Eh, oh. pafoca. 
Muita pimenta. Sal, tenho nao. Tem mais nao. 
Que cheira bom, bonito, é canre ... 
Ce pode comer tuda, 'manha eu cafo mais ... 
Quando mandioca acabar, eu mudo daqui. 
Eh, essa cachafa é boa!" 
(Guimaraes Rosa. "Meu tío o Iauarete". 
Estas Estórias, p. 127-28 

Fim de tarde na aldeia do Laranjal. Ao chegar a frente da casa de 
Mombigadem, Piput o chama através da porta convidando-o para 
tomar piktu. Em alguns instantes o velho sai e encontra Piput já 
de cócoras: na frente dele, um grande caldeirao de bebida que 
sua esposa Pe:> passou dias preparando. Piput oferece urna caba
<;a cheia da bebida para Mombigadem, que o toma (sem por as 
maos no recipiente que o outro segura), o degusta e o elogia. Todo 
o caldeirao de bebida passa agora para suas maos, pois para os 
padr5es da civilidade Arara aquele que traz a bebida nao pode 
ser também o responsável pela sua distribui<;ao. 

Aos poucos, outros homens vao chegando aonde os dois ve
lhos já conversam segundo o estilo local: a fala é mansa, suave, 
pausada, a voz é babea, quase inaudível, os gestos sao lentos, co
medidos, como se nada neste mundo merecesse maior agita<;áo. 
Todos que chegam, vem calados - nao se pode interromper aque
les que já se encontram em tadamnenJ¡Jte - a festa de comer e 
beber quase cotidiana no "verao" Arara, que os homens fazem 
no pátio da aldeia, em frente a urna das casas coletivas, cujo líder 
se comporta como urna espécie de anfitriao do encontro. A pre
texto de se juntarem na comensalidade, os homens tem de fato 
em tadanmen~te urna grande institui<;ao social, com formas pa
dronizadas de comportamento que revelam parte importante da 
sociedade e da visao de mundo dos Arara. 
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Aqueles que chegam a reuniao se acocoram de pronto, e as
sim ficam até que alguém lhes dirija a palavra oferecendo de 
beber. Quem tem, traz seu próprio recipiente de piktu, mas aguar
da o momento em que deverá passá-lo para as maos de um ou
tro que fará a distribui<;ao. Espera-se de todos que tiverem ido 
cac;ar que tragam a carne, já pronta para o repasto. A lógica é 
semelhante a da bebida: quem apresenta o alimento aos hon1ens 
reunidos <leve inicialmente dá-lo a outro, normalmente o velho 
líder da casa em frente da qual se reúnem, para que reparta en
tre todos os presentes. A "mesa" é posta ao chao, sobre folhas de 
bananeira ou esteira de palha (nao se pode jamais deixar um 
alimento diretamente sobre o solo1

). O preparo da mesa obede
ce a critérios nítidos: 1) o número de peda<;os em que o alimento 
é dividido <leve ser suficiente para que caiba a cada um dos pre
sentes ao menos um naco; 2) as vísceras que já nao foram 
consumidas pela família do ca<;ador, assadas envoltas em fo
lhas, ocupam o centro da mesa; 3) as cabec;as dos animais 
moqueados sao reunidas sempre num único canto; 4) quando 
trazidos juntos com outros bichos, os macacos devem ter lugar 
de destaque; 5) se juntos com carne de cac;a, os peixes tem pouca 
importancia e, também repartidos, sao arrumados em lugares 
secundários da mesa. Tudo é feito com bastante atenc;ao, cuida
do e critério. Repartida toda a carne disponível, com tudo ainda 
disposto sobre a mesa, o anfitriao convida em primeiro lugar 
aquele que trouxe o alimento para que se sirva, após o que to
dos os outros se aproximarao. 

O esmero dos Arara nas formas de apresentac;ao, repasto e con
sumo contrasta imensamente com sua absoluta falta de cuidado 
e dedica<;ao as técnicas de preparo dos alimentos. Como vimos, 
eles pouco investem ou cuidam dos modos como as carnes sao 

1 É comum ver alguém, enquanto come, pousar um pedac;o de beiju 
(apat) sobre os pés imundos, apenas para nao ter de deixar diretamen
te sobre o chao. Mas, se aquilo que se vai comer nao pode tocar o solo, 
as sobras da alimentac;ao sao largadas em todo e qualquer lugar. Elas 
também seráo parte do que a terra reprocessará. Tal hábito cultural de 
nao afastar o lixo, associado a longa fixac;ao das casas num mesmo 
lugar, já comec;a inclusive a trazer problemas de pele (micoses princi
palmente) a populac;ao infantil, como um dos efeitos do aldeamento 
permanente junto aos postos da Funai. 

Formas da vida social 1 241 

assadas. Mas parecem valorizar ao extremo as regras de 
destinac;ao social dos alimentos. É como se eles nos obrigassem a 
separar, do ponto de vista culinário, dois tipos de sociedade: de 
um lado aquelas que investem na arte de cozer e assar, de outro 
aquelas que se ocupam apenas com os modos de oferecer e distri
buir. Os Arara estao certamen te no segundo tipo: suas carnes mau 
preparadas sao sempre muito bem servidas. 

As formas de consumo coletivo das carnes e das bebidas cos
turam nervuras centrais da vida social: a comensalidade públi
ca dos Arara é expressao aparente de suas formas de solidarie
dade e cooperac;ao, de suas gentilezas e boas maneiras, de seus 
lac;os pessoais e de seus vínculos sociais. Ali também ocorrem as 
negociac;oes políticas, os arranjos matrimoniais, além, é claro, 
das "histórias de cac;ador" e das falas dos xamas. Quase tudo o 
que, de um ponto de vista masculino, importa a vida passa pelo 
círculo de consumo masculino. Ali tudo se discute, tudo se or
ganiza e muito se revela sobre o modo de vida local, os valores 
que regem suas disposic;oes, seus interesses principais, etc. Na
quela roda de homens se percebem as relac;óes a que eles estao 
submetidos e aquelas que querem cultivar: a prática masculina 
de consumo coletivo, a comensalidade formal em tadanmen:ipte, 
opera a passagem de um quadro básico das relac;oes tra<;adas 
pelos sistemas de classificac;áo de parentesco e casamento -a um 
outro campo social, delimitado por relac;oes mais ou menos for
mais de troca, "amizade" e "solidariedade". É disto que tratam 
os próximos capítulos. Antes, cabe saber do parentesco e da afi
nidade. 

Os Arara classificam o conjunto das relac;5es sociais segundo 
tres lógicas distintas: urna segundo a ordem de suas cor.ctp<;5es 
sobre o parentesco propriamente <lito; outra de acordo com as 
relac;5es de alianc;a e afinidade; e urna terceira que cobre um con
junto de relac;óes mais ou menos formais de "amizade", coopera
<;ao e solidariedade. Cada urna destas tres lógicas se articula de 
diferentes maneiras, dando urna grande flexibilidade ao modo 
como as relac;oes se efetivam na vida cotidiana. Já foram descri
tas as relac;óes formais de parceria (ibirinda e u::>ktarzat), restando 
apenas as relac;oes de parentesco, alian<;a e afinidade. Em outro 
capítulo se mostrará como estas lógicas interagem no modelo 
Arara das trocas e da solidariedade. 
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formas de Classifica~io Social 

Os Arara explicitam alguns princípios do que po~eria s~r cha
mado de urna de "teoria nativa do parentesco": e a ma1or ou 
menor proximidade entre as pessoas, em termos de urna i~enti
dade de "substancia", o que define o parametro das relac;oes de 

parentesco. , , . , 
Dizem que urna mulher só pode conceber apos varias. copu-

las, pois a quantidade de semen que um ho~em d~pos1ta em 
cada ato sexual é insuficiente para fazer surgir um filho. A ne
cessidade de relac;oes sexuais múltiplas implica inclusive em 
aceitar que urna pessoa, em tese, poderia ter até mais de um pai. 
E nao só em tese, pois na vida real nao sao poucos aqueles dos 
quais se diz serem filhos ao mesmo tempo de fulano, de ~eltrano, 
de sicrano ... 2 Afirma-se que é o semen, o ekuru do(s) pa1(s) o que 
gera o feto nos ventres maternos. As mulheres cabe alimentar o 
filho quando gerado e depois de nascido, através do sangue 
(imankuru) inicialmente e, depois, do leite matern~, ~oq~kuru 
- "semen do peito". Já se sabe que há urna e~u1vale~c1a s:
mantica entre o gerar um filho pelo ekuru (do pa1) e o ahmenta
lo pelo moqukuru (da mae). Atos complementares, º. fazer um 
filho e o alimentá-lo definem os vínculos entre os gen1tores e os 
filhos. Feito-pelas "substancias" do pai, alimentado pelas "su~s
tancias" da mae, qualquer indivíduo Arara reconhece seus v1n
culos de gerac;ao de forma bilateral: o pai participando da fo_r
mac;ao das partes "duras" e "secas" (como os ossos, que sao 
kurukepra) e a mae das partes "moles" e "líquidas" (como os~
gue, vísceras e os fluidos corporais que sao kuruket. A_s a~soc1~
c;oes decorrentes dos papéis diferenciais de maes e pa1s sao evi-
dentes: 

Pai = kuruke'pra =seco/duro; tal como as carnes moqueadas 
dos cac;adores 

2 O impacto disto no sistema de classificac;ao é individual~ente variá
vel e nao parece constituir qualquer problema para o sistema como 
um todo. 
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Mae = kuruket = úmido/molhado; tal como a bebida que as 
mulheres fabricam3• 

Durante todo seu ciclo de vida, um indivíduo reconhecerá na 
mae aquela que lhe alimentou com suas próprias "substancias", 
seu sangue e seu leite matemo, leite-de-peito, moqukuru: o /kuru/ 
das mulheres. É interessante que na falta da mae será urna irmá 
dela (MZ) quem deverá alimentar um recém-nascido4

• Por outro 
lado, um indivíduo reconhecerá no pai nao aquele que o "ali
mentou", o que é func;ao materna por excelencia, mas quem sim
plesmente o fez. Os Arara explicitam de forma precisa a equac;ao 
entre a figura materna e o preparo da alimentac;ao. "Ter mae é 
melhor porque ela prepara toda a comida" é o que dizem. O que 
é urna associac;ao pouco conforme a dieta das carnes, assadas pelos 
homens durante as grandes cac;adas coletivas. Mas, quanto aos 
produtos das roc;as, sao de fato as mulheres que colhem e prepa
ram. A associac;áo se valida fortemente de fato nas bebidas fer
mentadas feítas dos vegetais, que sao realmente "alimentos fe
mininos", tanto nas suas formas de preparo ( em que a participa
c;ao masculina é conceitualmente periférica), quanto no seu va
lor simbólico. 

Depois da infancia, na adolescencia e na idade adulta, o ato de 
alimentar alguém ou ser alimentado por alguém é definitivo para 
o cálculo das "proximidades simbólicas" de qualquer indivíduo. 
O próprio ato de oferecer alimento, principalmente a bebida da 
macaxeira, é marcado por densa gestualidade ritual: quem acei
ta, o faz formalmente através de urn diálogo quase invariável, em 
que se fala de urna sede que água náo faz cessar, e toma da bebida 
pelas máos daquele que a oferece (ver cademo de ilustrac;6es). 

3 Numa rápida conversa com um jovemArara, de nome Tsigario, sobre 
a diferenc;a entre pai e mae registrei o uso de urna metáfora que jamais 
voltei a escutar. Ele se valeu das imagens dos órgaos sexuais para dar 
conta das diferenc;as: pais seriam "seco e duro" como seus penis, e 
maes "moles e úmidas" como suas vaginas. Repito que nunca mais 
ouvi tal associac;ao. 

4 Como se verá a seguir, esta é urna razao forte para que nos sistemas 
classificatórios M e MZ jamais sejam diferenciadas, e para que, nas 
formas de alianc;a, a poliginia sororal seja um arranjo apreciado. 
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Como já se viu, todo o ciclo de vida é orientado para a aquisi
c;ao paulatina das substancias vitais / kuru/. Como marcas de 
nascimento, um indivíduo é-feito pelo pai, alimentado pela máe. 
Mas, depois de seu casarnento, um hornern deixará seu grupo de 
origem e, nele, quem o fez e quem o alirnentou; seu pai, sua rnáe 
(e "máes" classificatórias): aqueles que, de um modo ou de outro, 
derarn-lhe "substancia", seus parentes por "substancia", seus 
consangümeos em prirneiro lugar. Tarnbém sua irma (e "irrnás" 
classificatórias) permanecerá no grupo de origem, dada a regra 
uxorilocal. Vivendo ern outra casa após o casamento, um homern 
retornará ao grupo de origem apenas na condi<;áo daquele que, 
durante os ciclos rituais associados as grandes ca<;adas coletivas 
do "verao" Arara, vern de visita e, por isso, deve vir oferecendo a 
ca<;a que abateu na floresta. Mas nao vern só por isso: vem tarnbém, 
e principalmente, em busca da bebida da rnacaxeira que receberá 
em troca da ca<;a que traz. A bebida da rnacaxeira - que é feita pe
las mullieres - é a rnais valorizada fonte de substancia vital que 
os Arara procuram. E é sobretudo no contexto das festas de chega
da dos cac;adores que o piktu é associado as substancias / kuru/. 

As substancias / kuru / nao sao apenas urna condic;ao para a 
vitalidade do corpo, mas tambérn para a capacidade para repro
duc;ao física dos seres vivos: sao substancias que, dando vida, 
garantem também a fertilidade. Voltando de urna cac;ada coleti
va, oferecendo as carnes dos animais abatidos, um homem rece
berá, ern contrapartida, a bebida que contém o sumo vital deseja
do. Bebida que é feíta e oferecida, idealmente, pelas mullieres. O 
padráo é sernpre vir oferecer a cac;a aos parentes (por "substan
cia", os consangüíneos) que ficaram no grupo de origern, e rece
ber a bebida das mullieres que aí perrnaneceram. Ora, quern sao 
as mullieres do grupo de origem de urn homem? Seráo avós (MM), 
máes (M e MZs), e irrnás (reais e classificatórias) aquelas que, 
dada a regra uxorilocal, permaneceram na casa de origem. Sao 
elas que idealmente fabricarao e daráo a bebida a um homem 
que vem de visita, trazendo a cac;a corno oferecimento.5 Receber 
a bebida é como receber a substancia vital desejada, como já vi
mos. Mas por que recebe-la através das irmas (reais ou classifica-

5 Os Arara identificam também as mullieres de seus parceira:; uJ/ctaipt 
como preferenciais fabricantes e <loadoras de bebida. Há aquí urna notá-
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tórias)? Tudo se passa como se o pai tivesse "feíto" um filho a 
mae o tivesse alimentado ao seio durante quase toda sua inf~n
cia, e as irrnas (reais e classificatórias) tivessern agora a obri
~ac;ao de c~ntinuar o processo, garantindo aos irmaos que par
hram a bebida e, portanto, a substancia que llies é vital. Pai, mae 
("maes") e irmá ("irrnás"), aparecem assirn com urn estatuto com
~leme~tar para ~odo o cicl~ de vida de urn indivíduo. Mas, o que 
e preciso saber e qual o efeito desse modelo nativo de concepc;ao 
e reproduc;ao humanas para o sistema de classificac;ao que 
estamos tratando, pois se o sistema de valores associado a teoria 
nativa da concepc;ao e da reproduc;ao humanas preve urna equi
valencia lógica entre maes e irmas, como isto pode se expressar 
nos modos de classificac;ao? 

Os Arara possuem um conjunto relativamente pequeno de ca
tegorías de classifica<;ao. No cotidiano, preferem o uso dos no
mes próprios aos termos de parentesco. Todavía, as interac;oes 
pessoais mais formais, como a relac;ao entre crianc;as e velhos, 
por exemplo, tendem a se valer rnais dos termos de parentesco. 
Um homem se utiliza de treze termos, enquanto que urna mulher 
apenas de dez. Homens e mullieres chamara.o urna mullier em 
G+l por yeme (M, MZ, etc.). Recíprocamente, urna mulher deve
~á chamar a todos em G-1 (independentemente do sexo) por 
z~ere~ (S, D: B~, BD, ZS, ZD, etc.). Isto reduz o número de catego
nas dISporuve1s para as mullieres. Além <leste trac;o inicial, o sis
tema de classificac;ao das relac;oes apresenta outras característi
cas c~riosas: usando um único conjunto de termos, o sistema pa
rece Juntar trac;os ''havaianos" (como FZS=MBS=B por exemplo) 
com equac;oes classificatórias semelliantes as dos sistemas ditos 
Crow/Omaha (como FZ=FM por exemplo ). Esta convivencia de 
lógicas distintas nos permite separar, como sistemas paralelos, a 

vel co~cidencia. O modelo desta parceria é a rela~ao entre tio materno 
e sobn~o, s~ :sta?elecendo idealmente entre adultos membros de gru
pos res1denc1a1s diferentes. Para que um indivíduo tenha um tio mater
no como parceiro em sua casa de origem (de onde sairá a bebida a ser 
ofe;ecida), seria preciso que o MB tivesse permanecido lá. Ora, para que 
apos o ca5?m~nto MB ten!1a dr~blado a uxorilocalidade e permanecido 
em seu proprio grupo res1denc1al, ele deve quase que obrigatoriamente 
ter se casado com sua ZD que é a própria irma de seu parceiro. 
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expressao "havaiana" (a que chamarei de "horizontal") da ex
pressao a la "Crow-On1aha" (a que chamarei "oblíqua") das cate
gorias. Como se verá, esta separac;ao se sustenta também pelo 
uso diferenciado que cada urna destas expressoes das categorias 
tem na vida social. 

O Sistema Horizontal 

l. taumg:; 
2. embi" 
3. papa ( imu )6 

4. yeme (ye) 
5. awon (k:;b)7 
6. iru ( d') 

parí (~) 

7. imana ( d') 
ibit ( ~) 

8. ienarut ( d') 
ibin (~) 

9. imun ( d') 
10. iem tsin ( d') 
11.yawaramuru ( d') 
12. ipetsan ( d') 

imeren (~) 

13. etamuru ( d') 

FF,MF 
FM,MM 
F 
M,MZ,FZ 
MB,FB 
eB,MBSe,MZSe,FBSe,FZSe 
eZ, MBDe, MZDe, FBDe, FZDe 

yB, MBSy, MZSy, FBSy, FZSy 
yZ, MBDy, MZDy, FBDy, FZDy 

Z, MBD, MZD, FBD, FZD 
B, MBS, MZS, FBS, FZS 

s 
D 
BS, ZS, filhos de iru, imana e ienarut 
BD, ZD, filhas de iru, imana e ienarut 
SeD 
BS, BD, ZS, ZO 
filhos e filhas de pari e ibit 
filhos e filhas de ibin 

SS, SO, DS, 00 
BSS, BSO, BDS, BDO, ZSS, ZSD, ZDS, ZDO 

6 Alguns indivíduos dizem que um homem poderia tratar o pai também 
como mubai e as mulheres como tsb, mas eu nunca os ouvi fazerem. 

7 H~ um termo especial de tratamento exclusivo para aquele a quem a 
mae de Ego chama de kb. a categoria m:ilcen. Mas esta categoría é 
usada também como urna espécie de pronome pessoal de terceira pes
soa ou como um demonstrativo que lhe toma o lugar. 

ipen (~) 

O Sistema Oblíquo 

l. taumg:; 
2 embi" 
3. papa ( imu) 
4. yeme (ye) 
5. awon (k:Jlc:;)8 

6. iru ( d') 
FZSSe 

parí (~) 

7. imana ( d') 
ibit (~) 

8. ienarut ( d') 
ibin (~) 

9. imun ( d') 
10. ienitsin (el') 
11.yawaramuru ( d') 

12. ipetsan ( d') 
imeren (~) 

13. etamuru (el') 

ipen (~) 

8 Ver nota anterior. 
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filhos e filhas de yawaran1uru e de ipe_an 
SS, SD, OS, DO 
BSS, BSD, BDS, BDD, ZSS, ZSD, ZDS, ZDD 
filhos e filhas de imeren 

FF,MF,FB 
FM,MM, FZ 
F 
M, MZ, FBD, FZO 
MB,FBS,FZS 
MB, eB, MZSe, FBSSe, FZSSe -~ZOSe 

I - I 

eZ, MZDe, FBSDe, FZSDe, FZDDe, FZSDe 

yB, MZSy, FBSSy, FZSSy, FZDSy, FZSSy 
yZ, MZDy, FBSDy, FZSDy, FZDDy, FZSOy 

Z, MZD, FBSD, FBDO, FZSD, FZDD 
B,MZS,FBSS,FBDS,FZSS,FZDS 

s 
O 
BS,ZS,MBS 
filhos de iru, imana, ienarut 
BO,ZD,MBD 
S, D, ZS, OS, ZD, BD 
filhos e filhas de pari, ibit 
filhos e filhas de ibin 

SS, SO, DS, DO 
BSS, BSD, BDS, BOO, ZSS, ZSD, ZDS, ZOO 
filhos e filhas de yawaramuru e de ipefs:ln 
SS, SO, DS, DO 
BSS, BSO, BDS, BOD, ZSS, ZSD, ZDS, ZDO 
filhos e filhas de imeren 
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Mesmo correndo certos riscos, apresento também o que julgo 
ser um modo mais simples de tomar evidentes as principais ca
racterísticas dos sistemas. O modo de apresenta<;áo através dos 
diagramas de "caixa" nao tem aqui o sentido de sugerir si~e
trias ou regularidades de qualquer ordem, mas o de tomar visu
almente claro o modo como certas categorias de rela<;ao alteram 
sua abrangencia em termos de "gera<;áo" e "linha" qu~nd~' pa~
sarn de urna aplica¡;áo "horizontal" para urna outra de tipo obh-

" quo . 

Diagrama 4.1. Categorias de Rela~ao: Sistema Horizontal (Ego Masculino) 

• Patrilaterais Lineares Matrilaterais 

!l. o !l. o !l. o 

G+2 taumg:> erz.bi' taumg:> er¡bi' taumg:> eqbi' 

G+l awon yemE papa yem:> awon y eme 

>Ego iru iru ienarut zru ienarut ienarut 
<Ego imana imana imana 

G-1 yawara-muru ipetsan imun iemtsin yawara-muru ipetsan 

G-2 etamuru 

Diagrama 4.2. Categorías de Rela~ao: Sistema Horizontal (Ego Feminino) 

Patrilaterais Lineares Matrilaterais 

!l. o !l. o !l. o 

G+2 taumg:> er¡bi' taumg:> er¡bi' taumg'.> eqbi' 

G+l awon y eme papa y eme awon y eme 

>Ego ibin ipari ibin ipari ibin ipari 

<Ego ibit ibit ibit 

G-1 imeren 

G-2 ipen 

Diagrama 4.3. Categorías de Rela~ao: Sistema Oblíquo (Ego Masculino) 

Patrilaterais Lineares Matrilaterais 

!l. o !l. o 1:1 o 

G+2 taumg'.> eqbi. taumg'.> er¡bi' taumg'.> eqbi' 

G+l taumg'.> eqbi' papa y eme awon rzeme pelSatl 
> Ego awon y eme iru yawara-

<Ego imana ienarut muru 
ipetsan etamuru etanmru 

G-1 zru ienarut yawara-
imana mur u 

G-2 yawara- ipetsan etamuru 
mur u 

> G-2 etamuru 
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Pode-se perceber que o sistema horizontal se vale de um prin
cípio de classifica¡;áo pelo qual todos os indivíduos da gera<;ao 
de Ego seráo como irmáos (e aqui a diferen<;a de idade relativa 
é relevante) ou irmas. No sistema ~oblíquo, por outro lado, os 
parentes patrilaterais em G O sao referidos pelos termos que, no 
sistema horizontal, serviam para os paren tes em G+ 1, enquan
to os matrilaterais pelos termos que serviam para os parentes 
em G-1 . Por isso o sistema horizontal preve equa¡;oes 
classificatórias do tipo FZD=FBD=Z=MZD=MBD ou 
FZS=FBS=B=MZS=MBS, enquanto o oblíquo faria MB=B 
(MBD=BD) e FZ=FM=MM (FZD=M). Os diagramas revelam tam
bém que a distin¡;ao por idade em G O ocorre apenas dentro do 
mesmo sexo, seja Ego ferninino ou masculino. Homens e mullie
res utilizam as mesmas categorias para os membros de G+2. Em 
G-2 tanto homens quanto mullieres utilizam apenas urna cate
goria, independentemente do sexo da pessoa referida, mas que 
é diferente se Ego é hornero ou mullier. 

Do ponto de vista do uso social das categorias de classificac;áo, 
o sistema classificatório dito "horizontal" opera nas relac;oes en
tre pessoas originárias de urn mesmo grupo residencial, ao passo 
que o sistema dito "oblíquo" opera na relac;áo entre pessoas de 
gr ..!pos residenciais natais diferentes. A lógica classificatória, por
tan to, tende a aproximar os indivíduos de um mesmo grupo 
residencial natal (entre os quais vale o sistema "havaiano", que 
equaciona primos a irmáos ), ao mesmo tempo em que embarallia 
a relac;áo entre indivíduos de grupos natais diferentes pela utili
zac;ao do sistema "oblíquo" (em cuja base operam equac;oes 
terminológicas a la Crow/Omaha, como MB=B=iru e FZ=FM=e.r¡bi' 
-por exemplo). 

Em qualquer urna de suas expressoes - a "havaiana" -hori
zontal ou a "Crow/Omaha" -oblíqua - o sistema classificatório 
Arara mostra muito pouco de um princípio de alian<;a embutido. 
Como seria esperável para sistemas destes tipos, a classifica<;áo 
social opera mais por definic;áo de graus de proibi<;áo matrimo
nial do que por qualquer prescri<;ao explícita (ver adiante a aná
lise da lógica e das estratégias matrimoniais). Mas, de qualquer 
modo, como os Araras tendero a associar todos os membros de 
sua sociedade como iebi' - gente que partilha urna "substancia" 
comum, ambos os sistemas classificatórios operam dentro deste 
universo de "parentes"; para as rela¡;oes de afinidade há um ou-
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tro conjunto de categorias com características próprias, dentre 
as quais o fato de servirem a posteriori para descrever relac;óes 
produzidas por casamentos já consumados (ver adiante). 

Em linhas gerais, o sistema.de classificac;áo horizontal apre
senta urna '·forma bastante simétrica e regular, is to é, em todo o 
sistema mantém-se um mesmo conjunto de princípios básicos: 
distinc;áo por sexo e gerac;ao; distinc;áo por idade relativamente 
ao sexo numa mesma gerac;ao; e indistinc;ao de sexo em G-2. 
Homens e mullieres distinguem, em G+ l, lineares de colaterais 
quando a pessoa referida é do sexo masculino (papa ou awon).

9 

A nao distinc;ao quando a pessoa referida é do sexo feminino 
(que é sempre yeme) poderá ser melhor entendida quando pas
sarmos da expressáo horizontal para a expressáo oblíqua do sis-
tema. 

O aspecto mais notável do sistema oblíquo é o fato de nao le-
var em conta um princípio de gerac;áo (preponderante no hori
zontal), equacionando os parentes patrilaterais com os termos 
da gerac;ao imediatamente acima (tomando por base o sistema 
"horizontal") e alguns matrilaterais com os de urna gerac;ao abai
xo, mantendo apenas certas distinc;óes em func;ao do sexo da pes
soa referida. Assim, os paren tes patrilaterais em G+ 1 sao 
equacionados aparentes em G+2, os parentes em G O acabam 
equacionados aos de G+l, aqueles em G-1 comos de G O, e suces
sivamente. Matrilateralmente, apenas coma mudanc;a de sexo 
(em relac;ao ao parente de referencia, isto é, a M) ocorre a mu
danc;a da categoria aplicável; por isso, muda a categoria para MB, 
mas nao a de MZ. Já os demais parentes matrilaterais sao identi
ficados pelas categorias que no sistema horizontal se aplicariam 
aos de urna gerac;ao abaixo. 

O que parece marcar o sistema "oblíquo" é portan to urna re
gra de "skewing" pela qual os parentes patrilaterais "sobem" urna 
gerac;áo e os matrilaterais (coma excec;ao de MZ e seus deseen-

9 Ern termos rigorosos, o fato de que Ft(FB=MB) seria suficiente para 
nos impedir de aproximar esse "sistema horizontal" dos sistemas 
havaianos clássicos. Tornarnos, mas para simples efeitos descritivos, a 
velha fórmula já tao condenada, de centrar as tipologias sobre as clas
sificac;oes dos primos; apenas neste sentido é que "havaianizamos" o 
modo horizontal das classificac;óes Arara. 
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de~tes) "descem" urna gerac;áo, tudo tomando por base as cate
gonas que lhes seriam aplicáveis no sistema horizontal. Grafica
mente, poderí~~os representar o sistema oblíquo como um pro
dut~ de uma l~g1ca qu~ quebra o princípio de gerac;ao que vigora 
no s1Stema honzontal, 1ogando certos parentes matrilaterais urna 
po.sic;ao abaixo de onde estavam e os patrilaterais urna posic;ao 
ac1ma. 

Diagrama 4.4. A Forma Oblíqua das Classifica~ües 

t 
T 
i 

FF FM MF 

FB 

MM 

J 
J 
l 

Qual o sentido <lestes deslocamentos classificatórios? Meu ar
gumento é ,u~ podemo~ dar conta desta regra de skewing tendo 
c~mo referencia as teor1as nativas de concepc;áo e de reprodu
c;ao .. Tomando, como um para.metro inicial, a fórmula comum para 
os S1Stemas "Crow-Omaha" - "urna mudanc;a de sexo equivale a 
urna mudanc;a de gerac;ao" - cabe explicar por que 0 sistema 
oblíquo Arara equaciona MB a B e FZ a FM. 

A Semlntica Das Classifica~oes Oblíquas 

Vimos que do ponto de vista das teorias nativas de concepc;ao 
e reproduc;ao, o que há de comum entre FZ e FM é sua 
complem~ntaridade quanto ao ciclo de vida do próprio F. A mae 
(FM) o ahmentou ao seio; a irma (FZ) o alimentou de bebida. 
~has der~ a ele a :: ~ubst~cia" de que precisa. E por isso nao 
sao apenas consangumeas , mas um tipo determinado de pa-
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rente que, pela lógica da transmissao e aquish;ao da substancia 
vitat estao relacionadas ao F de um mesmo modo: tanto FM 
quanto FZ participam do ciclo vital de F, transmitindo a ele, pela 
alimentac;ao ao seio ou pela bebida, a "substancia" que o man
tém vivo e que o permite fecundar. Comparáveis nas teorias na
tivas de concepc;áo e reproduc;áo, FZ e FM tomam-se equiparáveis 
no interior do próprio sistema classificatório. Ora, o mesmo ar
gumento explica também o conteúdo semantico da secc;áo 
matrilateral do sistema oblíquo. Equiparar MB a B é apenas cons
tatar também que a mae de MB e a irmá dele (que é a máe de Ego) 
sao comparáveis: a mae de MB o alimentou de "substancia" pelo 
seio; a irma dele, pela bebida. Entáo, se a máe de Ego "alimentou" 
de substancia o MB, é como se ela fosse também urna "mae" para 
ele; logo, MB deve ser tomado como se fosse irmáo de Ego (Dia
grama 4.5). 

Diagrama 4.5. A Semantica das Classifica¡;oes Oblíquas 

FF FM MF MM 

t 
FZo F M MBA +-

1 MZ o 
bebida 11 bebida 

¡ 
B 

O modelo da concepc;áo e da reproduc;ao (as formas diferen
ciais de transmissáo da "substancia" vital) parece dar conta do 
conteúdo particular daquela regra de "skewing" que caracteriza 
o sistema oblíquo de classificac;áo: ela se enraíza no caráter com
plementar dos papeis de máes e irmás para a concepc;ao e a re
produc;ao de um indivíduo. O sistema oblíquo de cl~ssificac;áo se 
baseia entao na percepc;ao de urna relac;ao "sui generis" entre um 
homem e sua irmá (entre F e FZ, entre M e MB) na primeira gera
c;ao ascendente em relac;ao a Ego. Ora, essa relac;áo só se faz pos
sível quando aquele homem e sua irma foram separados pela re
gra da uxorilocalidade, posto que o oferecimento ritual da bebi-
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da - que implica o ato de "alimentar" de substancia - deve 
acompanhar urna visita que um hornero faz a seu grupo resi
dencial de origem, onde ficaram justamente suas irmás e seus 
outros parentes por "substancia". Apenas quando em grupos 
residenciais diferentes a relac;ao entre um homem e sua irma se 
definiria através da oferta da bebida e, portanto, da "transmis
sao de substancia" entre eles. Daí porque o sistema oblíquo, com 
aquela peculiar regra de "skewing", é a expressáo do modo par
ticular da relac;áo que se estabelece entre diferentes grupos 
residenciais. 

Ve-se, assim, como a lógica dos sistemas classificatórios se in
tegra ao modelo de transmissao das "substancias vitais" e aos 
princípios que informam as relac;oes entre os vários grupos 
residenciais: se, por um lado, o sistema oblíquo de classificac;ao 
vale para a relac;ao entre grupos residenciais diferentes e, por 
outro lado, expressa a teoría nativa da concepc;ao e da reprod.u
<;áo, os modos previstos para concepc;ao e reproduc;áo passam a 
depender do funcionamento da dinamica social fundada na dife
renciac;ao estrutural dos grupos residenciais e na sua articulac;áo 
vias sistemas de classificac;ao, alianc;as matrimoniais (regra de 
exogamia e princípio da uxorilocalidade) e pelas práticas de tro
ca de cac;a por bebida (que configura a realizac;ao ritual do prin
cípio de "transmissao de substancias")1º. 

Por outro lado, pode-se perceber o caráter complementar en
tre o sistema horizontal e o oblíquo, e o porque de tomarmos sem
pre o horizontal como base de todo o sistema de classificac;áo: é 
preciso inicialmente um sistema que defina todas as mullieres 
em GO como irmás (e homens como irmáos) para fazer da rela
c;ao entre os grupos residenciais urna relac;áo do tipo B / z. E como 
a interac;áo entre eles é entendida como "transmissáo de subs
tancia" das mullieres para os homens, a relac;ao entre os grupos 
residenciais se expressa pela transmissáo das irmás aos irmáos; o 
que cria urna certa relac;ao "hierárquica" entre germanos de sexo 
oposto (pela qual Z > B, porque, como "<loadora de substancias", 

1 

10 Este~ u~ dos o~tros ~spectos importantes das opera¡;óes simbólicas 
dos ntua1s assoc1ados as ca¡;adas coletivas da esta¡;ao seca, e que será 
retomado ao final do trabalho. 
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urna Z equivale a urna M) e engendra aquela feic;ao "Croiv" no 
sistema oblíquo. 

Ora, mas um homem nao pode reconhecer em sua irma real 
mais do que urna mulher de sua própria gerac;ao, .com a qual ele 
era co-residente em seu grupo residencial de origem (portanto 
urna mulher que no sistema horizontal será sempre ienarut: Z, 
FZD, FBD, MZD, MBD ... ). O filho desse homem porém reconhe
cerá na irma do pai ou na irma de MB (a M) nao urna simples ex
co-residente dele (do F ou do MB), mas urna mulher que lhes dá 
"bebida/substancia"; relac;ao de oferta que só pode se estabele
cer quando entre F e FZ e entre M e MB interpoe-se um princípio 
residencial que os separa. Assim, um Ego reconhecerá na FZ al
guém semelhante a FM, e reconhecerá em MB alguém semelhan
te a B - o que sustenta aquele efeito de "skewing" do sistema 
oblíquo. Portanto "leite-substancia" transmitido pela mae, e "be
bida-substancia" transmitida pelas "irmas" (mulheres de urna 
mesma gerac;ao em relac;ao a Ego, residentes em seu grupo local 
de origem) - mo11ukuru e ekuru - dao, junto com seu modo de 
transmissao, urna chave para o entendimento das obliqüidades 
criadas no sistema. 

De um lado, nota-se que todo o sistema sup6e de fato urna cer
ta "hierarquía" lógico-classificatória das mullieres (maes, irmas) 
em relac;ao aos homens (filhos, irmaos) (Diagrama 4.6). Esta "hi
erarquía" é o que se expressa no fato de que, do ponto de vista de 
Ego, FZ estaría "acima" de F (pois identificada a FM) e M "aci
ma" de MB (identificado como B).11 

Por outro lado, esta mesma "hierarquía" poderla ser tomada 
também como urna expressao da relac;ao de subordina~ao dos 
"tomadores de substancia" em relac;ao aos "<loadores de subs
tancia 12

"; subordinac;ao que é, num outro nível, a própria expres-

11 Esta "hierarquía" das mulheres parece corresponder, assim, aquele 
princípio de urna preponderancia feminina, ou melhor, das irmas so
bre os irmaos, que caracterizaría os sistemas "Crow"; o que, de qual
quer forma, serve para corroborar, urna vez mais, a crítica que Vivei
ros de Castro (1990:12-13) apontou na teoria de Heritier (1981) sobre 
os sistemas semi-complexos. 

12 Hierarquía que é também dos "<loadores de bebida" em relac;ao aos 
"tomadores". Neste sentido, imagino urna hipótese comparativa pela 

Diagrama 4.6 

b ) 
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sao da existencia de diferentes grupos residenciais articulados 
pelas práticas de oferecirnento de cac;a e de bebida.13 Poi a esse 
conjunto de rela\5es entre os grupos residenciais que chamei, em 
outro lugar, de "alian\a residencial", urna vez que seu princípio 
de articula\ao supoe os termos de um verdadeiro sistema de tro
cas e presta\5eS. 

A demonstra\ao da existencia de urna "alian\a residencial", 
nos termos em que a concebemos, aproxima o sistema social Ara
ra de urna estrutura de metades exogamicas14

, cujos problemas se 
parecem com alguns daqueles apontados por Lévi-Strauss (1960) 
na organizac;ao social Bororo, quanto a convivencia das metades 
com casamentos patrilaterais (coma prima entre os Bororo e com 
as filhas das primas entre os Arara15 - ver adiante a sec;ao sobre 
casamento ), e nao matrilaterais, tal como costuma ser mais 
geralmente o caso. A questao, como sugere Lévi-Strauss, é que 

qual as ofertas de alimento possam ser associadas as bases estruturais 
de certas hierarquías sociais na América do Sul (este é, pelo menos, 
também o caso Txicao, por exemplo). 

13 É devido a esta "hierarquía" que Ego, nao podendo reconhecer em 
sua irma real mais do que urna co-residente original, reconhecerá nas 
mulheres de outra casa-que no modelo seriam as primas patrilaterais 
(ver adiante), urna vez que o princípio residencial corresponde a dife
renc;a entre matri e patrilaterais - nao urna ienarut, como suas irmas, 
mas urna yeme como sua mae (maes: Me MZ). 

14 Tomando-se como referencia o cálculo residencial e matrimonial de 
um dado Ego ( ou um sibling set) em particular, e nunca do ponto de 
vista da sociedade como um todo. 

15 Mas, é de se notar, que como efeito do skewing do distema oblíquo, as 
filhas das primas patrilaterais "sobem" urna gerac;ao e passam a ser 
classificadas com termos de G O. 
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"as alian<;as matrimoniais sao feitas no quadro de alian<;as mais 
gerais: a alian<;a social preexiste e sobrevive aos la<;os matri
moniais" (op.cit.:179). 

O recurso a esta outra ordem de articula<;ao-que Lévi-Strauss 
chamou de "político-jurídica" - é fundamental para a inteli
gibilidade nao apenas das formas matrimoniais, mas também, 
parece, para os mecanismos gerais de funcionamento de todo 
modelo de organiza<;ao social em sociedades com sistemas nao
elementares de parentesco. No caso Arara, a ordem "político-ju
rídica" seria aquela da articula<;ao entre as casas visando as for
mas de transmissao das substancias vitais. E este é justamente o 
lugar em que as trocas entre as unidades residenciais se inscre
vem no modelo geral dos ritos associados as grandes ca<;adas co
letivas, nos quais a transmissao de substancias vitais é um dos 
recursos simbólicos agenciados. A ordem "político-jurídica" de 
Lévi-Strauss se confunde, nos Arara, com a ordem ritual. A ex
pressao maior da rela<;ao entre esta ordem ritual e o sistema soci
al parece ser a sua incidencia principalmente nas rela<;5es entre 
Be z (Fe FZ; MB e M), coma preponderancia lógica das Z sobre 
os B (urna vez que sao elas as "doadoras" de bebida e substan
cia). Esta ruptura entre os germanos de sexo oposto parece ser de 
fato um princípio claro operando sobre a base estrutural de parte 
das rela<;5es sociais entre os Arara16

• 

De todo modo, ainda resta urna questao: por que apenas os 
matrilaterais cruzados sofrem o skewing do sistema oblíquo quan
do, patrilateralmente, cruzados e paralelos sao afetados?17 Algo 

16 É isto o que parece dar corpo a urna forma de "sociabilid~de cruzada" 
(adiante descreveremos isto com mais detalhe) que articula a re~ra 
residencial, a lógica matrimonial e os ciclos rituais de oferta de bebida 
("substancias"). O eixo básico disto tudo, como se viu, e~contr~-s~ ~e 
modo estratégico na distinc;ao B/Z (onde Z > B), que e o pnnc1p10 
gerador da distinc;ao mais englobante, também manifesta no sistema 
"oblíquo", entre parentes maternos e paternos (que se desdobra na 
oposic;ao entre os consangüíneos e os afins, entre os membros do gru
po natal e os membros do grupo destino depois do casamento, como 
será mostrado abaixo). 

17 E isto é mais interessante quando rebatido sobre as interpretac;oes cor
rentes dos sistemas Crow-Omaha, segundo as quais estes sistemas 
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há entre M e MZ que impede que sejam separadas pela regra de 
obliqüidade. A estabilidade classificatória do par M=MZ pode ser 
associado a vários fatores, dentre os quais a poliginia sororal, a 
expectativa de coopera<;ao entre as várias esposas (mais fácil en
tre irmas, segundo dizem) e a própria uxorilocalidade ocupam 
lugar importante. Mas, antes, é preciso relacionar os sistemas a 
seus contextos básicos de aplica<;áo para mostrar como interagem 
as lógicas classificatórias e os princípios que organizam a 
morfología e as práticas sociais. 

Morfologia e Dinlmica Social 

Os Araras do Laranjal somam apenas pouco mais de 100 indi
víduos hoje em dia. Como já se disse, a popula<;áo se divide em 
"grupos residenciais" centrados sobre a figura de um homem já 
velho, pai da maior parte das mulheres e sogro dos homens adul
tos. Malgrado serem nomeados apenas pelo nome de seu velho 
líder e nao terem um estatuto jurídico claro, tais grupos 
residenciais tem um evidente reconhecimento público quanto a 
seu caráter social: cada indivíduo é dito e tido como pertencendo 
a urn grupo residencial específico. 

Os "grupos residenciais" sao formados por urna jun<;ao de, l?
gicas distintas: a residencia uxorilocal, q~ase qu: comp~ls?r~a 
para um dos tipos de casamentos (ver ad1ante), e urn ~rm~1p1~ 
importante de recrutamento, mas que concorre com op<;oes md1-
viduais de escolha sujeita a varia<;6es (prestígio e afinidades pes
soais, pactos de solidariedade e coopera<;ao entre pessoas, etc). Se 
as rela<;ües de afinidade formam um dado importante na compo
si<;ao dos grupos residenciais, urna outra condi<;ao seria a ne~es
sidade de que os grupos residenciais se comportem como unida
des de coopera<;ao: os homens adultos aí devem ser solidários nas 
tarefas coletivas que os grupos devem desempenhar (a ca~a na 
esta<;ao seca, o preparo de urna roca coletiva, etc.). E há tensao 
evidente entre a afinidade real e a necessidade de coopera~áo 

aplicariam de modo regular (ainda que variável) um princípio de cn.~.
zamento pelo qual a regra de "skewing" se aplic? ?s posic;6es col_ateralS 
cruzadas (cf Scheffler & Lounsbury 1971; Henher 1981; Vive1ros de 
Castro 1990). 
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como func;óes que organizam os grupos residenciais: a afinidade 
traz consigo urna forma de cooperac;ao compulsória (urn modo 
concreto de "servic;o da noiva" a ser prestado a sogros e cunha
dos) da qual os Arara preferem fugir, em nome de urna outra for.
ma de cooperac;ao (que virtualmente seria tao compulsória quan
to a primeira) que caracteriza as relac;0es marcadas pela consan
güinidade e pelo vários tipos de "amizade formal" que os Arara 
reconhecem. 

Mas, se a uxorilocalidade e o ideal de cooperac;ao sao princípi
os que arregimentam membros para os grupos residenciais, eles 
nem sempre operam de forma clara e definitiva: há urna larga 
margem de iffiponderabilidade nas razües que explicam as esco
lhas pessoais que influenciam o modo de distribuic;ao da popula
c;ao por entre as várias casas. Na aldeia do Laranjal, por exemplo, 
há tres grupos residenciais reconhecidos, mas cinco casas dife
rentes: duas delas sao habitadas por familias conjugais que, por 
razoes peculiares, sao autónomas na moradia mas socialmente 
integradas em grupos residenciais maiores18• O impacto do con
tato se fez sentir principalmente nos arranjos residenciais: a morte 
de alguns velhos líderes e sogros durante a atrac;ao quebrou vín
culos entre pessoas que após a fixac;ao no Laranjal reorganiza
ram suas relac;ües em outros grupos residenciais. Tais mudanc;as 
trouxeram algumas conseqüencias que serao mencionadas. 

Cada urn dos grupos residenciais está centrado na figura de 
um velho headman em torno do qual idealmente vivem os filhos 
ainda solteiros, as filhas solteiras, as casadas e os genros. Caso as 
tenham, as, outras esposas dos genros tendero a ser agregadas a 
unidade residencial do velho sogro, mesmo que nao tenham com 
este urna vinculac;ao anterior. Ainda que, hoje em dia, dados os 
rearranjos pós-contato, nao seja possível afirmar a uxoriloca
lidade como urn padrao absoluto, ela é ainda a tendencia mais 
mareante na escolha residencial após os casamentos: viver com 
os sogros é o destino previsto de todos os jovens com casamentos 
já prometidos. Mas, como os homens se casam com mais de urna 
mulher, a uxorilocalidade torna-se um princípio bastante relati-

18 
Numa d~sas casas vive a v~úva de um antigo líder residencial impor
tante, ho1e casada com um 1ovem de grande prestigio político. 
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vo e flutuante. Há inúmeras estratégias matrimoniais que con
tornam a dificuldade imposta pela regra da uxorilocalidade vis
a-vis os múltiplos casamentos de um homem. Como norma geral, 
o primeiro casamento segue o princípio da uxorilocalidade. Ca
sando-se urna segunda vez, e seguindo o regime uxorilocal, o ho
mem deveria deixar novamente o grupo em que vive; a nao ser 
que a segunda esposa (e também a terceira, se houver) já seja do 
mesmo grupo residencial da primeira. Contornando o paradoxo 
da uxorilocalidade no contexto da poliginia, os lac;os de afinida
de replicam: os homens casam-se com duas irmas ou, secundari
amente, com a filha da irma da primeira esposa. Há também ou
tras opc;oes: urn casamento com urna menina bem mais nova, cri
anc;a ainda, pode ser arranjado com a exclusao da moradia junto 
ao sogro: a menina vem para junto do marido, que já vive na casa 
de seus afins. Por isso, nas representac;oes femininas nem sempre 
é claro o fato da uxorilocalidade. Mas, as melhores estratégias 
sao as que somam esposas sem acrescentar afins. 

A justaposic;áo de lac;os de afinidade, que dribla as dificulda
des de escolha ou obediencia a urna residencia, é coerente tam
bém com vários outros aspectos da vida social. Em teoria, um 
casamento obriga a prestac;ao de servic;os do genro para o sogro. 
Mesmo um casamento apenas arranjado e prometido já obriga o 
noivo a urna série de prestac;óes aos sogros e aos cunhados: urna 
cac;a que se abate e se deve oferecer, um pedido de auxilio na r~a, 
a colaborac;áo no levantar urna casa nova ou no remendar urna 
velha, sao situac;óes que ilustram os deveres de quem recebe(rá) 
urna rnulher em casamento. Por isso, se é interessante ter mais de 
urna mulher, jamais o será ter mais de um sogro. Assim, ao justa
por seus lac;os de afinidade, o Arara opera urna lógica comum em 
sua vida: fugir das obrigac;óes desmedidas a que a relac;ao com os 
afins poderla levar. Em tendo-se urn sogro, que ele seja o único. 
Um ideal Arara parece ser o de subsumir toda a relac;áo entre 
afins - e a conseqüente necessidade da prestac;ao compulsória 
de servic;os - as formas mais amenas da relac;ao de cooperac;ao 
entre consangüíneos e parceiros formais. 

Um homem nasce dentro de um grupo residencial que recebe, 
do seu ponto de vista, as marcas da consangüinidade. Todos os 
nascidos no interior de urn mesmo grupo residenáal sao iebi~ gente 
com a qual a comunháo de substancia se desdobra em partilha 
de servic;os, de dádivas, enfim, em reciprocidade generalizada. 
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Nestas rela<;ües comos membros de seu próprio grupo natal, os 
Arara se servem daquela expressao "horizontal" dos sistemas 
classificatórios que opera urna espécie de "havaianizac;ao" dos 
indivíduos da mesma gerac;ao de Ego. Mas, .ao se casar, os ho
mens Arara deixam para trás seu grupo de origem e, nele, seus 
consangüíneos. Com quem se casam? 

Como regra geral para a procura de esposas, dizem apenas 
que nao podem se casar com indivíduos de seus próprios grupos 
natais; os "casáveis" sao, portanto, os membros de outros grupos 
residenciais: indivíduos que sao classificados, nao pelas formas 
"havaianas" de classifica<;ao, mas a través da expressao "oblíqua" 
dos sistemas. A regra matrimonial é consistente com a lógica das 
classifica<;oes para o interior do grupo residencial natal, onde to
dos da mesma gera<;ao de Ego, devido a aplicac;ao do sistema ho
rizontal-"havaiano", serao "irmáos" e "irmas" classificatórios, 
formalmente interditos para o casamento. Conceitualmente, a 
distin<;ao que fazem entre os membros de seu próprio grupo 
residencial natal e os de outros grupos residenciais é urna varian
te do conceito de iebi' ("parente"): nascidos em outros grupos 
residenciais sao também iebi', mas iebi' ibirinda; parente sim, mas 
"parente-outro", outro "parente", outra gente enfim.19 Assim, a 
distinc;ao entre puros iebi' e iebi' ibirinda corresponde a diferenc;a 
de expressoes classificatórias dos sistemas terminológicos: entre 
os iebi' a forma horizontal - "havaiana", entre os iebi' ibirinda a 
Crow-Omaha - "oblíqua". 

Um casamento ideal, contudo, segundo sustentam, jamais de
veria ser realizado entre pessoas relacionadas pelo "parentesco" 
(todos os tipos de iebi), como de fato ocorre quase sempre (ainda 
que sob as desculpas de, pelo menos, ter sido realizado entre mem
bros de grupos natais diferentes - entre iebi' ibirinda ). É difícil sa
ber até que ponto este ideal de casar co111: pessoas nao relacionadas 
(ditas t:iplol:>) era algo possível ou mesmo desejável no passado. 
De certa forma, a rasa memórla genealógica e a rede de inter-casa-

19 É preciso lembrar que a categoria ibírinda além de denotar ou enume
rar urna alteridade qualquer nomeia também urna das parcerias for
mais. Como se verá a seguir, as rela¡;óes entre membros de diferentes 
grupos residenciais é marcada de fato por modos bem mais formais e 
tensos do que aqueles que se esperam entre os puros iebi: 
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mentos realizados em até duas gerac;ües ascendentes em relac;ao 
aos indivíduos em tomo dos 30 anos hoje em ~ia dificultam ao 
máximo urna clareza no cálculo que poderia chegar a definir urn 
indivíduo ideal nestes termos (alguém nao relacionado pelas 
genealogías). Mas é igualmente difícil saber se o matrimonio com 
urn f::JJk:>l:> se tratarla de urn "casamento ideal" propriamente dito 
- algo de fato desejável e minimamente possível - ou de urna 
figura retórica que servirla apenas para balizar urn limite razoá
vel entre urna "endogamia de grupo étnico" e urna "exogamia de 
grupo residencial": é esta última o que parece ser de fato a regra 
mínima a ser obedecida para a escolha dos cónjuges. 

O modo como os Araras classificam todo seu universo social e 
ordenam o cálculo matrimonial parece ser representável por um 
gradiente orientado segundo um princípio de "proximidade" e 
"distancia": 

Figura 4.1. O Gradiente das Classifica~ües 
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Um casamento pautado pela regra de "exogamia de grupo 
residencial", isto é, um casamento com iebi' ibirinda, acorre num 
universo social marcado pela maior proximidade aceitável ou, 
em outros termos, pela maior distancia possível dentro do pró
prio universo da consangüinidade (posto que os envolvidos sao 
de fato iebi' - mesmo que ibirinda). A classe dos indivíduos 
casáveis é, portanto, definida por um estatuto intermediárlo en
tre iebi' e t:>pk:>l:>, entre a maior proximidade e a maior distancia 
social, entre a consangüinidade próxima e a afinidade potencial. 
Assim, o que se realiza no casamento entre indivíduos de dife
rentes grupos residenciais é urna uniao entre parentes que estáo 
entre a maior proximidade e a maior distancia possíveis para 

1 
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garantir, ao mesmo tempo, um mínimo de exogamia com um 
máximo de fechamento das unióes matrimoniais dentro do pró
prio universo da consangüinidade. A princípio, esta tensao entre 
a extensao formal da proibic;áo de casamento com iebi: a realiza
c;ao real desta proibic;ao apenas dentro do próprio grupo 
residencial natal e a prática de casamento com "parentes-outros" 
- iebi' ibirinda, consangüíneos distantes - parece um trac;o re
corrente dos "sistemas semi-complexos de alianc;a" ou "sistemas 
Crow-Omaha de parentesco e alianc;a" (cf. Lévi-Strauss 1982; 
Heritier 1981; mas ver também Viveiros de Castro 1990). Este for
mato matrimonial típico da realizac;ao dos casamentos em siste
mas sociais com classificac;óes a la Crow/Omaha, este jogo tripartite 
de proximidades e distancias sócio-classificatórias, parece tam
bém recorrente em outras formac;óes sociais na América do Sul 
indígena com efeitos variados para as práticas matrimoniais e 
com inflexóes sociológicas dependentes das terminologías de base 
(cf. Viveiros de Castro e Fausto 1992: 5 e ss). 

Além das distancias entre as categorías sociais que, como se 
ve, sao operadores do regime matrimonial, as unidades residen
ciais expressam também propriedades simbólicas importantes. A 
casa Arara é sempre representada como um espac;o feminino, lu
gar onde os lasos sao trac;ados a partir das mullieres que, casa
das, receberam os homens vindos de fora. Do ponto de vista de 
quem nasce numa certa casa, ela se recobre com o valor da con
sangüinidade trac;ada através dos parentes matemos que vivem 
aí. Os Arara nao possuem urn termo específico para "aldeia", reu
niáo de casas em urn espac;o comurn. Casa ou aldeia, o espac;o da 
moradia é sempre :xl:;ptam que, como urna dimensáo "feminina" 
na sócio-espacialidade Arara, diferencia-se do espac;o "masculi
no" da cac;a, itoam, a floresta2(). A indistinc;áo entre casa e aldeia é 
bastante significativa, pois aponta para o fato de que, no passa
do, e nao muito remoto, urna única casa podia ser, ao mesmo tem
po, toda a extensáo da moradia de urn grupo local. Sem urna "al
deia" propriamente dita, na qua! se reunissem várias casas dife-

20 
Os te~mos sao .nomes d~rivados: ~:JPtam é o caso locativo de/ ~:JPta/ 
(~erre~ro, clareira, etc) e itoam o caso de / itoa/ (folha de planta); o / mi 
final e portanto a desinencia ou sufixo que inflexiona os substantivos. 
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rentes, os Arara veem de forma co-extensiva casa e aldeia, 
:x:l:;ptam. E isto nao é qualquer novidade dentro daqueles povos 
caribe que habítavam o interflúvio Tapajós-Tocantins. Sobre os 
Txicáo, por exemplo, Menget (1977:127) já afirmava que 

"De meme que la tribu peut vivre en un ou plusieurs villages, 
le village peut comprendre une ou plusieur maisons." 

É significativo entáo que "casa" (moradia), mulheres e 
consangüinidade se confQndam como o lugar de aplicac;ao da
quele sistema de classificac;áo que chamamos de "horizontal", 
espac;o original dos parentes que, relacionados através da 
consangüinidade, sao próximos o suficiente para serem "identi
ficados" entre si através da "havaianizac;áo" de todos na gera
c;áo de Ego. 

Se, por um lado, a casa de origem é marcada pela consangüi
nidade, após o casamento um homem mudará nao apenas de casa, 
mas de regime de sociabilidade a que deve se submeter. A mu
danc;a de urna casa a outra que, como mecanica uxorilocal, ex
pressa a fórmula matrimonial mínima de exogamia de grupo 
residencial, equivale a passagem de urna dimensáo exclusiva de 
urna consangüinidade "próxima" ao universo da afinidade real 
(apenas urna "consangüinidade distante"). O ciclo de vida de um 
indivíduo equivale, assim, ao transito dos homens adultos de sua 
casa de origem para a casa de sua primeira esposa, como um 
movimento de saída do círculo restrito das relac;óes definidas pela 
consangüinidade "próxima" em direc;ao a outro universo de re
lac;óes que comec;am a se estruturar com o casamento. 

É interessante registrar que a mudanc;a de regime que acom
panha a mudanc;a de casa nao altera o estatuto "feminino" da 
moradia. Ao contrário, a casa de origem é revestida pela 
consangüinidade porque as mulheres de lá sao consangüíneas 
(urna vez que o eixo a partir do qual sao trac;adas as relac;óes é o 
da Me da MZ); por outro lado, na casa para onde um indivíduo 
se muda após o casamento, as rela~oes de afinidade sao trac;adas 
a partir de sua própria esposa (isto é, urna mulher). O resíduo 
permanente na mudanc;a de casa é que, qualquer que seja ela, a 
moradia é sempre um "local das mullieres". 

Um homem adulto casado vive entre seus afins reais. Seus pa
rentes consangüíneos ficaram na casa natal ou partiram para a 
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casa de sua esposa. Nao é incomum, porém, que dois irmaos ca
sern-se com duas irmas, e partam juntos para um novo grupo 
residencial21

• Mas náo conhe<;o caso (nem através das genealogías) 
em que irmáo e irmá tenham se casado com membros de um mes
mo grupo residencial e tenham se mudado juntos. Repito que a 
separa<;áo dos germanos de sexo oposto parece ser o grande senti
do da regra residencial, pela qual um homem deve deixar a casa 
de seu pai, sua máe e suas irmas para sempre22• Convivendo den
tro de um grupo residencial estranho, o homem casado tem até 
seus movimentos restritos. Seu lugar nao é o espa~o feminino da 
casa em si, Jd::iptam, mas o itsit, lugar onde coloca sua rede e seus 
pertences, fra<;ao doméstica de um grupo residencial estranho, onde 
o homem, na condi<;ao de marido, ocupa um ponto central, ladea
do pelas redes das esposas e dos filhos. O "centro" da casa, porém, 
é das mullieres, ou melhor, do grupo do sogro23

• 

2 1 Esta possibilidade parece contrariar o regime matrimonial e residencial 
vigente entre alguns grupos Je, povos em que a mecanica residencial 
tem um enorme valor estruturante. Tumer (1979) e Crocker (1979 e 
1984) mostram que a uxorilocalidade, tanto entre os Kayapó quanto 
entre os Canela, assenta-se sobre a separac;ao definitiva do marido de 
todo o seu grupo natal. Os Arara, por outro lado, nao apenas permi
tem - . e,. em certos casos, até valorizam - os arranjos matrimoniais 
entre s1blmgs sets (dois irmaos com duas irmas, p.ex.): a uxorilocalidade 
entre eles nao aponta para qualquer ruptura definitiva com o grupo 
residencial natal. Entre certos grupos Je, tal ruptura parece resolver-se 
apenas quando dos ritos funerários em que os consangüíneos devem 
volt~r para buscar seus parentes mortos. Entre os Arara, como preten
dere1 mostrar adiante, o regime uxorilocal é urna espécie de pré-con
dic;ao para a própria manutenc;ao das relac;6es com os consangüíneos 
do grupo residencial natal. Esta tensao estrutural entre as imposic;<>es 
da ux?rilocalida?e e a manutenc;ao das relac;6es com o grupo natal é 
também express1va dos aspectos éticos envolvidos na dinamica social. 

22 Os Arara nao admitem o divórcio. 
23 As casas Arara sao retangulares, de duas águas e, portanto, nao pos

suem um centro geométrico propriamente dito. Por "centro" estou me 
referindo aquí ao lugar onde o núcleo familiar mais importante den
tro do grupo residencial (o do sogro) tem seu fogo, e para onde con
vergem as principais relac;6es e eventos domésticos, dos quais um ho
mem casado estaría idealmente excluído no cotidiano. Os Arara reco
nhecem para o "centro da casa" um estatuto identico ao do "pátio da 
aldeia", ambos denominados ipororarz: um local onde as relac;6es sao 
reguladas por princípios formais de interac;ao. 
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Para o lugar central da casa convergern tarnbérn parte dos ali
mentos que o grupo familiar obtérn. Da ca<;a que o hornem pega 
quase tudo é dado ªº sogro ou a sogra para que preparern; quase 
sempre também para .que redistribuam, a seu modo e critério. 
Dos produtos da ro<;a, apenas parteé dado ao sogro ou a sogra. 
As ro<;as familiares, contrariamente aos produtos das ro<;as cole
tivas do grupo residencial ou das ca<;adas, sáo concebidas como 
mais privadas, fruto do trabalho do marido, da esposa e tarnbém 
dos filhos; quando a ca<;a, por seu lado, ou já é coletiva de fato -
vários hornens de urn mesmo grupo residencial colaborando para 
seu sucesso - ou é coletiva no sentido do direito que os sogros 
tern sobre seus produtos. 

O ritmo cotidiano do trabalho dos homens implica quase sem
pre em ter de sair de casa, e mesmo quando isso náo ocorre é 
muito raro flagrar um homem casado em transito livre por den
tro de casa. O mais comum é que esteja na porta (posto que cada 
familia "possui" ao menos urna delas) ou já do lado de fora. Em 
termos espaciais, a vida de um homem adulto casado se resume a 
freqüencia de pontos meio liminares no interior das casas coleti
vas, franjas de espa<;o que a sócio-grafia da casa Arara náo reves
te de valores indesejáveis aos homens ("feminino", "afinidade"). 

Por outro lado, jamais cessaráo as rela<;6es de um homem com 
seu grupo residencial de origem. Pais, máes e irmás lá permane
ceram. O tempo dessas rela<;óes náo é, contudo, o mesmo tempo 
das rela<;6es cotidianas com os membros do grupo da esposa (es
posas). O tempo das visitas a outros grupos é a esta<;áo seca, o 
"verao" amazónico, a temporada das festas e dos ritos que inva
riavelmente se iniciam a partir de urna grande ca<;ada que um 
grupo residencial oferece a outro. Mas, se no passado recente urna 
"visita" era realmente um grande deslocamento espacial na di
re<;ao de outro grupo local, hoje, vivendo numa única aldeia, os 
Arara praticam o costume das visita<;6es de modo indireto. Todo 
deslocamento para visitar outro grupo local implicava numa lon
ga parada no caminho para que os homens fizessem urna grande 
ca<;ada a ser oferecida ao grupo que seria visitado. Os anfitri6es, 
por sua vez, sabedores do tempo de cada nova visita24

, estariam 

24 Os Arara marcam compromissos em escalas temporais até muito 
alargadas simplesmente a través do cómputo dos dias (combase nocir

. cuito diário do sol, tsitsz) ou dos meses (combase nos ciclos da lua, nun:>). 
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preparados para receber os visitantes com imensas quantidades 
de piktu, a bebida fermentada, o cauim da macaxeira que seria 
oferecido em troca das carnes de ca<;a. Hoje em dia, se o esquema 
básico está inalterado, tudo se executa de forma mais sutil. Sem 
outro grupo local para visitar, os Arara articulam-se em seus gru
pos residenciais atuais para saírem em grandes expedi<;ües de ca<;a. 
Porém, nao partem mais na di~ao de outro grupo. Após urna 
longa permanencia na floresta, simplesmente retornam para a 
aldeia, mas ainda com o mesmo intuito de oferecer a ca<;ada a 
algum outro grupo residencial. Mesmo que, como efeito do con
tato, os Arara estejam hoje vivendo em urna única aldeia25, tudo 
leva a crer que o sistema de oferecimentos e retribui<;ües que no 
passado vigorava entre os grupos locais, hoje mantém-se vivo 
entre os grupos residenciais. 

Cada grupo que recebe em oferta urna ca<;ada, parte para a 
floresta .em seguida, após um primeiro consumo das carnes e das 
bebidas, para retribuir, com outra ca<;ada, ao grupo que lhe ofe
receu por primeiro. Forma-se um ciclo que, entre partidas para 
ca<;a, fabrica<;ao de bebida, consumo coletivo e retribui<;oes, man
tem-se durante toda a esta<;ao seca. Tudo será encerrado com as 
primeiras chuvas, que marcam o tempo do início da prepara<;ao 
do terreno para as r0<;as do próximo ano. 

Toda esta dinamica que mantinha os grupos locais inter
conectados, possui ainda sua fun~ao articuladora. Na base de seu 
funcionamento e de sua lógica estao ainda o princípio da exogamia 
de casa - e da uxorilocalidade que é sua c·ontrapartida -, a dis
tribui<;ao da popula<;ao entre grupos residenciais diferentes e a 
rela<;ao disso tudo com o modelo das trocas de carnes de ca<;a por 
bebida fermentada, comas teorias de concep<;ao e reprodu<;ao e 
com os sistemas de classifica<;ao das rela<;ües sociais. 

Entre urna casa e outra os Arara montaram um intrincado sis
tema simbólico capaz de articular os diferentes grupos (locais) 
residenciais num mesmo e único ciclo de produ<;ao e reprodu<;ao 
de la<;os sociais fundamentais, de tal forma que toda a mecanica 
residencial se traduz como um expressao empírica dos códigos 

25 Estou excluindo aqui o subgrupo do Cachoeira Seca, já isolado das 
redes intercomunitárias antes mesmo da atra~ao. 
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simbólicos (modelo das trocas, teoria da concep<;ao, sistemas de 
classifica<;ao, etc) que circunscrevem a dinamica social26• 

Há vários efeitos associados a mecanica residencial. A regra 
uxorilocal, o princípio da "exogamia de casa" e o cálculo. de cré
ditos e débitos matrimoniais definem um modelo ideal de alian
<;as apenas entre dois grupos residenciais. Neste modelo, um ho
mem deverá casar-se com mulheres da casa original de seu pai 
e para lá mudar-se após o casamento27

• Assim, a popula<;ao fe
minina acaba dividida em dois grandes grupos: 1) as mulheres 
que sao relacionadas a mae de Ego e que formam um núcleo 
básico em torno do qual se desenrolam as rela<;oes sociais den
tro da casa natal; e 2) as parentas patrilaterais, que formam o 
núcleo estável de urna outra casa. Este segundo grupo de mu
lheres (as parentas patrilaterais) é entao equacionado ao grupo 
dos afins reais, enquanto as do primeiro grupo (as matrilaterais), 
aos consangüíneos. 

Por outro lado, vivendo inicialmente entre os parentes 
matrilaterais, entre os quais o próprio pai ocupa apenas pontos 
marginais, um jovem desenvolve rela<;ües de grande proximida
de e afeto com seu tio materno. Crian<;as pequenas raramente 
sao vistas no colo do pai, que pouco afaga ou acaricia seus filhos. 
o avo e o tio maternos, ªº contrário, sao bastante afetuosos com 
as crian<;as de seu próprio grupo residencial28• Um tio materno 
ainda solteiro é guia e modelo nas inicia<;é>es informais dos jo
vens, e é, normalmente, o primeiro parceiro formal nas ca<;adas. 
Depois de casado, caso nao mais pertencendo ao grupo residencial 
de Ego, um tio materno deixará de ser ibirinda (parceiro de ca<;a); 
mas poderá ser u:Jctaq:it, parceiro de guerra, captura e esquar
tejamento - que é parceiro formal em outro grupo local (residen-

26 Talvez a isto se ligue a fórmula inicial de Clastres (1978) - inspira~ao 
geral do que veio depois - da relativa preponderancia ontológica do 
princípio da residencia sobre outros mecanismos sociológicos naAmé
rica do Sul Tropical. 

27 Como se verá adiante, a enfase estatística recai justamente sobre os 
casamentos patrilaterais. 

28 Lembro que, como foi visto no caso da morte da menina Tsiden, con
cebe-se a rela~ao tio materno sobrinhos uterinos como de grande pr~ 
ximidade. 
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cial)29• No geral, a relac;ao de Ego comos parentes matrilaterais é 
de grande proximidade e intimidade. 

Ego, portanto, acaba tendo como universo básico de relac;óes 
aquelas que se dao em torno dos paren tes . masculinos 
matrilaterais ( cujo modelo paradigmático sao as parcerias formais 
com MB) e, após o casamento, também dos parentes femininos 
patrilaterais (mullieres comas quais Ego deverá casar-se). Ora, 
este universo "cruzado" de relac;óes - mullieres da linha paterna, 
homens da linha materna - parece se instituir por um conjunto 
de códigos complementares (residencia e casamento, lac;os de 
consangüinidade e afinidade, parcerias formais de cac;a e de guer
ra, etc) que correspondem ao modelo definido e operado nas gran
des festas das grandes cac;adas coletivas das estac;óes secas: as tro
cas entre grupos residenciais (locais) diferentes. 

Como já se disse anteriormente, os dois "sistemas" de classifi
cac;ao - o "horizontal" e o "oblíquo" - se aplicam a duas di
mensoes distintas de sociabilidade: a casa natal e a casa para onde 
se mudamos homens após o casamento. É preciso detalhar me
lhor este ponto. Em primeiro lugar, há coerencia entre a mecani
ca uxorilocal e alguns trac;os do sistema di to "oblíquo". O princí
pio residencial, além de jogar um homem entre seus afins reais 
(no modelo, parentes patrilaterais), o separa de sua irmá, por 
exemplo. Ora, nao é outro fenómeno senao este o que aparece 
marcado no sistema oblíquo em G+ l. Um Ego identifica M e MZ 
(tal como no sistema "horizontal"), separando-as radicalmente 
de MB. Pela regra residencial, as filhas de MZ serao sempre co
residentes (os homens só até se casarem), o que nao se dá comos 
filhos de MB que, em virtude da residencia pós-marital a ser se
guida pelo tio materno, já deverao nascer em casa diferente da
quela dos filhos de MZ e dos próprios irmaos de Ego. O princípio 
da residencia explicaría, assim, porque, no sistema classificatório, 

29 Já foi mostrado que a rela\ao MB-ZS é de fato o modelo geral das 
parcerias formais Arara. No caso das parcerias de guerra, a rela~ao de 
identidade e proximidade é tao marcada que libera o acesso sexual as 
esposas do parceiro; fato que, no geral, implica numa intenii~ao ex
plícita ao casamento com urna MBD, conceitualmente classificada 
junto a outras mulheres casáveis (ver adiante). 
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MZ e MB sao diferidos por aquela regra de skelving pela qual MB 
"desee" urna gerac;ao e é classificado como B, enquanto MZ é sem
pre identificada a M. A lógica residencial separa M de MB e nun
ca de MZ, posto que seu princípio formal é a separac;ao dos 
germanos de sexo oposto30

• 

Ora, se MB sofre o skewing porque deve deixar sua casa natal 
após o casamento, o que dizer de FZ e FB que em relac;áo a Ego sao, 
desde o início, de outro grupo? De fato, mais urna vez a existencia 
do skewing do sistema oblíquo parece estar de acordo com a dina
mica residencial. O sistema oblíquo de classificac;ao, assim, parece 
expressar, num outro nível, também a forma da mecanica 
residencial: a diferenc;a entre certos parentes em func;ao de sua ori
gem ou de seu destino residencial. Entretanto, se o princípio da 
residencia dá contados aspectos formais do sistema de classifica
c;ao oblíquo, o conteúdo semantico daquela regra de skewing pela 
qual MB é reclassificado como B e FZ como FM permanece enrai
zado nas teorías nativas de concepc;áo e reproduc;ao. 

Sem embargo, é preciso saber como, no interior deste universo 
de múltiplas variáveis, se definem as lógicas e as práticas matri
moniais. Há problemas aqui, sobretudo quanto a determinar as 
condic;óes estruturais que, dada a preferencia Arara pela poliginia, 
permitem a abertura de campos matrimoniais que multiplicam 
as possibilidades de casamento dentro de um universo de rela
c;óes abrangidas pelo valor simbólico da consangüinidade. 

Casamento e Afinidade 

"Casar" em Arara é ipi'tmitpi1, onde ipi't é simplesmente "espo
sa" e mitprt urna desinencia de infinitivo. Mas o primeiro casa-

30 A estabilidade do par M=MZ poderia também ser hipoteticamente 
explicada também por outras raz6es. Por exemplo, se postulássex_nos. a 
existencia de urna inflexao· matrilinear no sistema tudo se exphcana 
de modo bem razoável. Filhos de M e de MZ seriam de urna mesma 
"linha"; já os descendentes de MB pertenceriam a "linha" d~ ~B"Y· 
Assim, as classifica~óes poderiam expressar urna suposta ex1Stenc1a 
de unidades matrilineares, desarticuladas pela história. Mas, com duas 
ressalvas: nem os Arara reconhecem a existencia de qualquer linha de 
descendencia, nem a sua postula\ao resolverla o problema da co-exis
tencia dos dois sistemas de classifica~ao. 
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mento de um homem é chamado de paimeipi"tanbi't, onde paime 
seria "casado", ipi't é "esposa" _e tanbi1 a desinencia verbal. Por 
isso, quando solteiro um indivíduo é dito paime'pra, em que 'pra é 
apenas uma partícula de nega<;ao. Alguém solteiro é, portanto, 
somente um "nao ... casado"31• Paimeipilanbi't é aquilo que venho 
chamando de urn "casamento primário", urna uniao que de fato 
altera o status dos envolvidos, tirando-os da situa<;ao de paime'pra 
e transformando-os em alguém responsável por urna esposa (ipft) 
e com obriga<;é>es para com o grupo residencial do sogro. Tais obri
ga<;óes matrimoniais come<;am realmente algurn tempo antes que 

' o casamento se consume, mas já quando os conjuges estao defini-
dos através de urn arranjo entre os grupos residenciais que, na 
maiór parte dos casos, visa man ter um certo equilíbrio entre "cré
ditos" e "débitos" de casamentos entre os vários grupos que per
tencem a rede local de trocas matrimoniais.32 

31 Marcar o estado de solteiro com urna partícula de negac;ao pode suge
rir que se concebe como o estado "natural" ou "normal" de um ho
mem adulto a situac;ao de casado. 

32 Os casamentos "primários" sao arranjados quando os futuros cónju
ges sao ainda crianc;as. ou bastante jovens para consumarem o casa
mento. Há apenas a "promessa" de casamento por parte do pai da 
noiva. O noivo por sua vez já deve comec;ar a cac;ar para o futuro 
sogro, ainda que o fac;a junto com os outros homens de seu grupo 
natal original. A transic;ao para o grupo residencial do sogro comec;a 
com a participac;ao do noivo nos grupos de trabalho para o preparo 
de urna roc;a coletiva controlada pelo sogro.A mudanc;a definitiva para 
o grupo da esposa parece depender justamente da colheita desta roc;a, 
na qual o noivo terá participac;áo por ter colaborado no preparo (der
rubada, queima e plantío). Definido o "arranjo matrimonial" entre 
dois jovens solteiros, pode se tomar necessário um rearranjo residencial 
prévio, de modo a tornar consistente o casamento com o padrao 
residencial que deve vigorar para estes casos. O caso típico que foi 
testemunhado foi a da rediscussáo do casamento da menina Tutuka, 
que era prometida a Tsivamdem, expulso do Laranjal pelo assassinato 
do Parata (tal como se mostrou no Capítulo 2). O pai de Tsivamdem 
alegou que, dado o ocorrido com seu filho, Tutuka deveria ser dada 
em casamento a Tamtsi, jovem adotado por ele logo após a morte dos 
pa.is no início do contato. Tamtsi, na verdade, é WB para o pai de 
Ts~vamdem mas, como era muito pequeno quando tomou-se órfao, 
fo1 adotado pela família das innas mais velhas, ambas casadas com 
Wapuri. A-dificultar o casamento de Tam5i com Tutuka, havia o fato 
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A constitui~áo desta rede de trocas matrimoniais se acompa
nha de múltiplas formas de coopera<;ao e prest~át> de servi<;os· 
entre os vários grupos residenciais. Cada unidade residencial no 
passado formava um grupo local relativamente autónomo no 
plano político. Tanto do ponto de vista económico quanto do ce
rimonial, porém, cada um destes grupos residenciais se inclui num 
sistema de prestac;óes múltiplas, em que membros de grupos 
residenciais diferentes tendem a formar urna rede de cooperac;ao 
e de solidariedade, em parte sustentada pelas rela<;oes de 
consangüinidade e, em parte, pelas de afinidade. 

Ora, vivendo em regime uxorilocal que, do ponto de vista mas
culino, sobrepóe a lógica residencial a figura matrimonial, a afi
nidade real náo tenderla a estruturar rela<;óes de presta<;áo / coo
pera<;ao entre grupos residenciais diferentes, nao fossem os Ara
ra políginos. Que a afinidade obriga a prestac;ao é claro entre eles. 
Como também é claro que, dada a preferencia pela poliginia, a 
estratégia é reduzir ao mínimo o número de sogros, ou pelo 
sororato, ou pelo casamento com urna WZD. Por outro lado, a 
uxorilocalidade tendencial Arara nao tem a for<;a que apresenta 
entre alguns Je (cf. p.ex. Crocker 1984; Da Matta 1976; Tumer 
1979): a de promover urna ruptura radical e definitiva com o gru
po original dos consangüíneos. Dentro dos arranjos matrimoni
ais celebrados entre os grupos residenciais, o casamento entre 
"siblings sets" (dois irmáos casando-se com duas irmás, por exem
plo) é altamente valorizado. Neste caso, a preferencia pela 
poliginia e a vontade de reduzir o númere de sogros pode tomar
se irrealizável como sororato: aqui, a estratégia de casar-se em 
segundas núpcias com urna WW pode acabar se realizando sob 
a fórmula, mais complexa em termos estruturais, de casamento 
coma filha do irmáo (ver adiante). 

de que á família de Wapuri vivia no mesmo grupo residencial de 
Tutuka. Por isso, o novo arranjo matrimonial obrigou todo o grupo 
familiar do noivo (Wapuri e toda sua família) a mudar-se para outra 
casa. Tudo para que, no momento de se consumar o casamento do 
jovem, ele e sua primeira esposa nao vivessem já sob o mesmo teto. 
Tamtsi voltaria para a casa em que já havia vivido, mas na condic;áo 
de marido, genro e cunhado. 
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,., Mas, de todo n1odo, nem sempre as estratégias políginas sao 
realizáveis dentro do próprio grupo residencial da primeira es
posa. Sao inúmeros os casos em que a segunda esposa é de outro 
grupo residencial e deve mudar-se para o grupo onde o marido 
passou a viver depois do primeiro casamento. Do ponto de vista 
desta segunda esposa, os Arara nada tem do que se pudesse asse
melhar a um regime uxorilocal. Sao elas que se mudam para o 
lado do marido. Os casamentos "secundários" dos Arara quebram 
nao apenas a figura residencial que deveria prevalecer, mas o 
próprio estatuto das relac;oes matrimoniais e a concep<;ao de 
alian<;a que lhe é subjacente. 

O casamento "secundário" é urna estratégia matrimonial que 
transcende a simples mudanc;a de status (de painie'pra a paime), 
diferindo daquela que os Arara definem pelo verbo painieipi"tanbrt, 
"casar com esposa", que caracteriza os "casamentos primários". 
Um casamento "secundário" é ::>tpaimuntanbrt, onde :Jtpa parece 
significar "buscar" ou "achar", imun é filho e tanbrt a desinencia 
verbal. Um casamento que, na visáo das mullieres envolvidas, 
come<;a quando um homem vem pedir ao pai da esposa preten
dida "para levar embora sua filha". Longe do regime uxorilocal 
que regula a moradia nos "casamentos primários", ::>tpaimumtanbrt 
nao aponta para o fato de que, num casamento, em primeiro lu
gar estariam as relac;óes de afinidade, prestac;ao/ cooperac;ao en
tre cunhados ou entre genro e sogro: ::>tpaimuntanbil evoca a gera
c;ao de descendentes (filhos homens, imun!)33• 

Duas instituic;oes, portante, e bastante diferentes, se justapóem 
na poliginia Arara. Um casamento "primário" (paimeiprtanbrt) 
que tira os indivíduos da situac;ao de "solteiros" (painie'pra) e os 
vincula .a um grupo diferente de seu grupo natal de consangüíne
os, tanto pelo regime uxorilocal quanto pela necessidade da pres
tac;ao que tal casamento supoe. E um casamento "secundário" 

33 Esta mudan\a conceitual entre os dois tipos de casamento parece 
corresponder ao próprio enfraquecimento da uxorilocalidade entre o 
primeiro e o segundo matrimonio, na medida em que nao é mais o 
vínculo contruído através da esposa o que estaria em primeiro plano 
no casamento secundário. Por outro lado, o fazer "homem" o filho de 
urna gravidez já anunciada é urna das fun\6es alegadas para as ope
ra\6es simbólicas do rito de ieipari quando dele participam mulheres 
já fecundadas (veremos isso ao final). 
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(::>tpaimuntanbil), em que se a enfase na descendencia nao retira a 
necessidade da prestac;ao, pelo menos afasta a obriga<;ao da co
residencia no grupo do sogro; casamento em que a afinidade nao 
vincula um indivíduo a um novo .grupo residencial, mas é ainda 
um critério para os cálculos futuros de débito e crédito matrimo
nial entre os grupos trocadores. Mas esta é efetivamente a ques
táo: qual a rela<;áo entre os casamentos "primários" e os "secun
dários" dentro do regime matrimonial que vigora entre os gru
pos residenciais? 

Sendo a poliginia Arara urna composi<;áo de duas instituic;oes 
matrimoniais diferentes - casamentos "primários" e "secundá
rios", paimeiprtanbil e ::>tpaimuntanbft - é preciso indagar como 
tais instituic;oes se expressam de modo concreto. Com quem se 
casam enfim os Arara? 

No censo que realizamos em 1988 (revisto e atualizado em 1992 
e em 1994), numa populac;ao que mal chegava a 100 pessoas (em 
1994 chegavam a 112), e em que mais da metade da populac;ao 
tinha ainda menos de 15 anos de idade, computamos 26 homens 
casados (incluindo uns poucos indivíduos já mortos), dos quais 
16 eram políginos (61°/o do total): sendo 11 casados com apenas 
duas esposas (42°/o) e 05 casados com 03 esposas (19°/o). Assim, 
para os 26 homens casados tem-se um total de 47 casamentos. 
Por outro lado, a caracterizac;ao dos casamentos, em termos das 
rela<;óes genealógicas reais entre os conjuges, sofre de urna certa 
ambigüidade em fun<;ao da extensa rede de inter-casamentos 
anteriores. Mesmo com urna genealogía bastante rasa, que cobre 
apenas até a primeira gerac;ao ascendente em rela<;áo aos tres 
únicos indivíduos com idade provável maior que 60 anos, as re
la<;óes entre os conjuges podem ser caracterizadas tanto pelo lado 
paterno quanto pelo materno. Mesmo com o risco de certas 
distorc;oes, tomamos aqui estas alternativas como se fossem pos
sibilidades diferentes de rela<;óes (elevando o número de ocor
rencias a 57). Este procedimento se apóia, de certo modo, na 
constatac;ao de que, em sendo os Arara bilaterais em todos os seus 
cálculos de parentesco, a percep<;ao dos múltiplos lac;os que unem 
todos os indivíduos e a manipulac;ao conjuntural das alternati
vas classificatórias envolvidas sao fatos concretos entre eles. 
Quebrar analíticamente estas alternativas, caracterizando-as 
como se fossem relac;óes diferentes, tem por objetivo apenas ilu
minar as recorrencias mais evidentes na estatística matrimonial. 
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Tabela 4.1. A Estaritica de Casarnentos 

Rela~ao Freq. 

Sem rela\aO 8 
z ou hZ 7 
zo 4 
BO 6 
FBD/ FBOD/ 
FBSD 20 
FZD/FZDD 3 
MBD 5 
MMBD 4 

Categorias 

ienarut 
ipe&m 
ipetsan 

ienarut ou:u yeme/ipetsan/ipetsan 
ienarut ou yemt/ipetsan 
ienarut ou ipetsan 
ipetsan ou ienarut 

Quanto as rela~óes políginas, notou-se que as preferencias 
matrimoniais que regulam a procura pela segunda esposa ten
dem a incidir nas mesmas rela~óes que definem o primeiro casa
mento. Porém, em 06 dos 16 casamentos políginos as rela~óes com 
a primeira e com as outras esposas sao diferentes: em 02 deles, 
urna diferen~a apenas de gera~áo (no primeiro caso a primeira 
esposa era urna FZD e a segunda urna FWD e, no segundo caso, a 
primeira esposa era urna FBD e a segunda urna FBSD); e em ou
tros 03 deles nao foi possível tra~ar as rela~óes com as primeiras 
esposas. De qualquer forma, ve-se que estatisticamente há certas 
preferencias matrimoniais bastante nítidas: casamentos com as 
primas paralelas patrilaterais e com as filhas das primas e dos 
primos paralelos patrilaterais, convivendo com casamentos com 
as primas cruzadas patrilaterais e também com casamentos com 
W e BD (fazendo juntos 43 casos ou 75°/o do total). É notório tam
bém que há poucos casamentos com MBD35• 

O casamento patrilateral, em geral, nao é raro na América do 
Sul. Tampouco o é o casamento com a prima paralela patrilat.eral 
(cf. Viveiros de Castro e Fausto 1992 para urna análise da inci
dencia destas formas matrimoniais na América do Sul Tropical). 

34 O "ou" aqui decorre das diferentes possibilidades classificatórias per
mitidas pela alternancia entre os sistemas horizontal e oblíquo. 

35 Como dissemos, nao há düeren~as, quanto as escolhas dos conjuges 
entre o primeiro e os outros casamentos de urn homem. Em fun~ao da 
rede de intercasamentos anteriores, as mullieres casáveis tem quase 
sempre dupla vincula~o genealógica com os homens que as preten
dem. A inexistencia de posi~Oes exlusivamente "matri-" ou "patri-", 
para vários esquemas matrimoniais, já foi bem tratada pela literatura 
(cf. p.ex. Viveiros de Castro 1990: 70 e ss). 
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O que é muito mais interessante, porém, é que a patrilateralidade 
(seja residual, tendencia} ou normativa) parece apontar, junto com 
a forma avuncular, para urna estrutura mais inclusiva que en
globaría modalidades classificatórias e matrimoniais muito dife- . 
rentes36

• Tal estrutura parece de fato incorporar inúmeras varian
tes, desde aquelas associadas ao dravidianato amazónico até as 
formas classificatórias e matrimoniais oblíquas do Brasil Central 
(que contaminam alguns povos tupi e caribe, como os Arara). 
Longe dessas discussóes, a questáo aquí é saber como, concreta
mente, se dá a troca matrimonial entre os Arara. 

Nota-se claramente na Tabela 4.1 que os casamentos ocorrem 
com mullieres classificadas pelas categorías ienarut (Z, MZD, MBD, 
FZD, FBD, no sistema horizontal, e mais as filhas dos primos 
patrilaterais paralelos e cruzados no sistema oblíquo de classifica
~áo) ou ipetsan (BD, W, filhas dos primos paralelos e cruzados, 
matri - e patrilaterais, no sistema horizontal, e mais MBD e filhas 
das filhas dos primos paralelos e cruzados patrilaterais no sistema 
oblíquo ). Urna análise- do sistema terminológico para as rela~óes 
de afinidade real ajudará a desvendar o problema desta alternancia 
e a própria lógica matrimonial que dela parece decorrer. 

A Terminologia de Afinidade 

Os termos para as rela\óes de afinidade reconhecidas pelos 
Arara possuem na maioria dos casos um nítido valor descritivo 
(Diagrama 4.7 e Tabela 4.2). 

Diagrama 4. 7. Os Termos de Afinidade Ego Masculino 

WF 

lPltimu 

w lPft 

WM 

Tpftle 

WB WZ 
lpftptn Tpltplt 

36 Ver porém, a este respeito, a n~áo de "sistema de troca multibilateral 
nao-dualista ou troca restrita inclusiva", em Viveiros de Castro (1990: 
70). 
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Tabela 4.2. O Valor Descritivo dos Termos de Afinidade 

Posi~ao Categoría Etimología Oescri~ao 

w ipi"t 
WF ipi'timu ipi"t + imu W+F 

WM ipi"tse ipi"t +ye W+M 

wz ipilpit ípi"t + ipit W+Z 
(loc.fem.) 

WB ípi"tpi11 ípi"t + ipin W+B 
(loe. fem.) 

As mulheres, por outro lado, possuem apenas dois termos de 
afinidade: yedem para marido e ipai para SW. Para as outras po
si~oes de afinidade real, as mullieres usam "termos de consan
güíneos": HF é taunig:; (MF, FF e FB), HM é erzbi' (MM, FM e FZ), 
por exemplo37• Todos os termos de afinidade recebem o marcador 
/ ip / que, certamen te, deriva da forma nominal para esposa -
ipi"t - e da forma verbal genérica para casamento - ipi"tmitpi't. 
Além dos termos mostrados acima, há outras termos de afini
dade para os quais nao foi possível determinar qualquer cará
ter descritivo. Vejamos em primeiro lugar os termos ipadum e 
ipari. Para o primeiro deles os Arara dizem corresponder duas 
posi<;oes de afinidade: ZH e DH. Para o segundo, tentam urna 
explica~áo desconcertante: "chamo de ipari aquele que chama 
minha máe de erzbi"" (FM, MM, FZ, ou "amante" em forma jo
cosa). 

Por um lado, a categoria ipadum (a que dizem corresponder o 
vocativo k:>b - usado também para MB, FBS, etc) aponta para 
um padráo de alian~a em que dois homens parecem trocar irmas 
e/ou filhas (para que alguém possa ser ZH e/ou.DH), inclui urna 
figura matrimonial do tipo avuncular e, de quebra, nos faz recor
dar que os Arara sao políginos (ver Diagrama 4.8)38

• 

37 A inexistencia de termos em locu~ao feminina para essas posi~5es de 
afinidade é coerente tanto com casamentos avunculares, quanto com 
casamentos coma filha do irmao-duas modalidades estatisticamente 
recorrentes entre os Arara. 

38 A própria equivalencia do termo de referencia ipadum (ZH, OH) ao 
vocativokJlc.'.) (MB, etc) também evoca os casamentos avunculares como 
norma. 
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Diagrama 4.8. O Padráo Matrimonial da Categoría ipadum (ZH, OH) 

Por outro lado, quem seria ipari ou, a partir da defini~ao Ara
ra, /1 quem chama a mae de Ego de erzbi"'? A categoria erzbi' se apli
ca, no sistema horizontal, a FM e MM, mas também a FZ no siste
ma oblíquo. Assim, Ego chamará de ipari seu BS e seu ZS (já que 
teráo a mae de Ego como, respectivamente, sua FM e sua MM -
erzbi' em ambos os casos) e também um MBS de outro grupo natal 
(já que terá a mae de Ego como sua FZ que, pelo sistema oblíquo, 
usado entre membros de grupos natais diferentes, será igualmente 
erzbi). Pela descri~ao nativa, ipari será termo recíproco entre pri
mos cruzados bilaterais de grupos residenciais diferentes, já que 
cada um terá a mae do outro como FZ (no sistema oblíquo, erzbi). 

Diagra1na 4.9. A Categoría ipari entre primos cruzados bilaterais 

MB M F FZ , mb m 

•10 

No caso dos primos cruzados matri- ou bilaterais, porém, para 
que a categoria ipari seja aplicável é preciso que eles sejam de gru
pos residenciais natais diferentes pois apenas nesta condi~ao é que 
a categoria erzbi' se aplicarla também a FZ, dado o uso do sistema 
oblíquo de classifica~ao. Em outras palavras, é preciso que F e MB 
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sejam separados pela regra de residencia pós-marital. Mas se de 
fato houver troca de irmás e de casas em G+ 1 (tal como fica suge
rido pela categoria ipadum e pela uxorilocalidade que deve vigorar 
sempre no primeiro casamento ), se os primos cruzados bilaterais 
vivem entáo em ca5as diferentes, ipari se transforma num termo
padráo para sua relac;áo: homens de urna mesma gerac;áo, filhos 
de casamentos feítos a base de troca de irmás e separados pelo prin
cípio residencial uxorilocal seguido pelos seus país. Homens de 
casas diferentes seriam, assim, a princípio, 11 fpari potenciais" uns 
dos outros (e a categoría se aplica também a BS e a ZS!). Se lem
brarmos ainda que pelo sistema classificatório aplicável a mem
bros de um mesmo grupo residencial natal (o sistema horizontal
"havaiano") um homem chamará a todas as mulheres de sua ge
rac;áo dentro do seu próprio grupo de ienarut (Z, etc.) é possível 
concluir que qualquer casamento entre pessoas de grupos 
residenciais diferentes é concebido como um casamento com as 
"irmás" de todos os homens daquele grupo residencial que sejam 
da mesma gerac;áo da esposa pretendida. Assim, para os filhos <les
tes casamentos, as mullieres do grupo paterno (as da mesma gera
c;áo do pai) seráo conceitualmente FZ reais ou classificatórias e, 
portanto, sempre e.qbi'. Entre dois homens de grupos residenciais 
diferentes, entáo, cada wn terá a M do outro como sua própria FZ, 
isto é, como erzbi: ambos serao mutuamente ipari, pois cada um 
11 chamará a máe do outro por e.qbi9'. O termo ipari é, de fato, urna 
categoria J>ela qual as relac;6es entre homens de grupos natais di
ferentes sao determinadas e apreendidas, como urna espécie de /1 a 
priori" classificatório, um operador sintético que define e articula 
as diferenc;as entre os vários grupos locais. Assim, como categoria, 
ipari é, portanto, a detenninac;áo objetiva de qualquer rela~io que 
possa se estabelecer entre os nascidos em grupos diferentes. Dada 
a estrutura social baseada na diferenc;a, na autonomía e na articu
lac;ao de grupos distintos, a categoría ijNlri é, entáo, a marca da 
realidade da maquinaria sociológica expressa enquanto 11juízo": 
urna representac;ao da unidade que subjaz a diversidade dos códi
gos simbólicos pelos quais se expressam as rela~6es entre as várias 
unidades sociais (modelo das trocas, teoria da concepc;áo, sistemas 
de classificac;ao, dinamica residencial, etc). 

Mas, todo homem que chega a urna nova casa pelo casamento 
é, do ponto de vista dos homens que ali nasceram e tem as mu
llieres como suas irmás reais ou classificatórias, conceitualmente 
um ZH (ipadum), ainda que ele fosse antes um ipari. Urna catego-
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ria, entáo, parece se desdobrar na outra, encerrando o universo 
da afinidade real dentro das relac;0es de troca matrimonial pau
tadas pelas regras de "exogamia de grupo residencial", pelo regi
me da uxorilocalidade como norma para os casamentos primári
os, e também pela lógica da justaposic;áo e da alternancia entre os 
sistema horizontal e oblíquo de classifica~áo . 

Na aplicac;áo das categorías ipadum e i"pari há, portanto, duas 
características interessantes: 

1) ambas sup0em um esquema de troca de irmás (reais ou 
classificatórias), ipadum na mesma gerac;ao, ipari na gerac;áo 
imediatamente anterior; 

2) se ipadum sugere também o casamento avuncular, por
tanto .um casamento com ipetsan (ZD, BD, etc), ipari por outro 
lado aplicar-se-ia justamente aos irmáos de urna ipetsan (ZS, 
BS e também MBS - já que MBD é, no sistema oblíquo, igual
mente urna ipetsin ). 

Assim., troca direta de irmás e casamento avuncular parecem 
caminhar juntos como urna espécie de "prescric;ao" nos modelos 
de troca matrimonial que decorem dos termos de afinidade39• Ora, 
vimos que de fato os Arara se casam justamente com mulheres 
que podem estar na categoría ipetsan (ZD, BD, MBD ... )que, aliás, 
é a única categoria dos sistemas classificatórios para relac;6es de 
consangüinidade que parece receber o marcador / ip /, que é urna 
característica geral dos termos de afinidad e (vale notar: também 
presente em ipadum e ipari no conjunto dos termos de afinidade). 
I?este modo, os termos ipetsan, _ipadum e ipari parecem apontar 
para um certo valor "prescritivo" na lógica matrimonial Arara, 
a partir do qual ZD, BD, MBD, FBDD e FBSD (todas incluídas 
como ipetsan, num ou noutro sistema de classificac;ao) seriam as 
posi~Oes de cónjuge "prescrita", ao passo que ipari (primos cru
zados e também ZS e BS) seria a figura-base do u afim" e urna 
espécie de categoria-padráo para a relac;áo entre homens de gru
pos residenciais diferentes. 

39 Lembro que o próprio fato das mullieres chamarem o HF de taumg::> 
(FF, MF, e FB no sistema oblíquo) e HM de embf (MM, FM e FZ no 
oblíquo) parece refor~ar a idéia de urna certa "prescri~ao patri
avuncular" vigorando entre os diversos grupos residenciais. 



180 Formas da vida social 

Desnecessário seria lembrar que ipari é também o termo que 
nomeia o poste cerimonial feíto a partir dos troféus humanos ob
tidos dos corpos esquartejados dos inimigos capturados. Entre
tanto, seria simplificar demasiadamente a problemática que cer
ca a categoria ipari, seus referentes e temas associados, a urna 
figura<;áo ampliada de "afim" que se estenderia aos nao-Arara 
como um tipo de código para as rela<;óes exteriores. Isto é certo; 
mas é também pouco. Nem ipari esgota a afinidade, nem a afini
dade se resume ao que do termo se depreende. 

É preciso registrar que há dois outros termos de tratamento 
para pessoas com quem as rela<;oes, ultrapassando o simples do
mínio da consangüinidade, se aproximam do universo da afini
dade real, ainda que tampouco tenham de forma nítida qualquer 
valor propriamente descritivo. O par recíproco ipam-ipaimun nao 
tem, contudo, urna inscri<;ao simples na lógica das classifica<;óes. 
Há apenas dois casos em que se notava os termos sendo utiliza
dos de fato como categorias de rela<;ao. Entre os dois, há pouca 
recorrencia do ponto de vista da estrutura das rela<;óes rebatidas 
sobre os planos genealógico ou matrimonial. 

Diagrama 4.l<fO. ipam e ipaimun: primeiro caso 

.. 

1 l30 • 

40 Os números que aparecerao em todos os diagramas correspondem 
aos da genealogia em anexo. 
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A rela<;ao entre 38 e 30 já foi mencionada um pouco acima: 
trata-se da rela<;áo entre Wapuri: e Tarntsi. Tamtsi chama Wapuri'. 
de ipam e é tratado por ipain1u11. Ainda que Tamtsi seja WB de fato 
para Wapuri, no cotidiano (e também para efeito das reivindica
<;óes matrirnoniais) é cuidado como filho adotivo. A ado<;ao entre 
os seres humanos é designada pelo mesmo termo da cria<;ao dos 
filhotes de animais, iamrt. A raza.o pela qual Wapuri'. justifica o 
fato de criar em ado<;ao seu WB é que, no passado, tinha sido 
amante (iterzbin) da mae do rapaz. Mas esta condi<;ao nao lhe in
terditou o casamento com as irmas de Tamtsi. O uso dos termos 
ipam e ipaimun neste contexto ultrapassa o fato das rela<;oes reais 
de afinidade. Porém, mesmo o fato da ado<;ao ainda é insuficien
te para se apreender o valor dos termos. O outro caso em que eles 
sao utilizados nao supoe a ado<;ao como critério ou condi<;áo. 

Diagrama 4.11. ipam e ipaimun: segundo caso 

4 9 

4 

No diagrama, 74 (Momkare) chama 19 (Mohtiri) de ipam e é 
chamado por ele de ipaimun. A única razao alegada por ambos 
para que se tratem dessa forma é que, "há muito tempo", Mohtiri 
manteve um longo caso com Tsipi (45), mae de Momkare. Ainda 
hoje, urna das irmas de Tsipi (Penan, MZ para Momkare e, por
tanto, yeme classificatória) é amante regular de Mohtiri. Em ou
tro lugar (Teixeira-Pinto 1989: Capítulo V), já mostrávamos que 
as rela<;óes extraconjugais rebatem nas mesmas condi<;óes estru-
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turais que determinam os cónjuges: sao matrimonios frustrados 
que se realizam como relac;ües ilegítimas. Mantemos a interpre
tac;áo e, nas próximas sec;óes, lhe acrescentaremos um novo tra
c;o: o regime efetivo da afinidade real .supóe um esquema de tro
cas em que a cada mulher conceitualmente casável que nao se 
toma esposa de fato equivale urn crédito de casamento. Como as 
relac;óes extraconjugais rebatem nos casamentos nao realizados, 
seria o mesmo que dizer que urna amante é urna esposa potencial 
tomada por um outro homem. Assim, a relac;áo entre ipam e 
ipaimun (empíricamente, entre o amante da máe e o filho da aman
te) seria urna rela<;ao de afinidade potencial nao transformada 
em afinidade real41

: urna relac;ao que se sustenta apenas numa 
afinidade frustrada, numa condi<;ao apenas potencial. Neste sen
tido, ipaimun seria de fato o imun de urna afim (determinada pelo 
marcador / ip / ), e ipam aquele que, nao se tomando marido da 
mae de Ego, permanece na condic;áo de seu afim (reafirmada nas 
relac;óes ilegítimas): ipam aquel e que poderla ter sido pai e nao 
foi; ipaimun o que poderia ser filho e nao o é - a nao ser em caso 
de orfandade e adoc;áo. De todo modo, o que parece de fato fixar 
os termos (dado que os homens realmente nao se casam com to
das as mullieres que formalmente poderiam, e nem todos os fi
lhos de mulheres conceitualmente casáveis sao tidos corno 
ipaimun) sao as rela<;óes extraconjugais, cópias em negativo de 
casamentos possíveis mas náo celebrados. 

Devo mencionar um último aspecto, na verdade outra anteci
pac;áo do que se verá mais abaixo. O caso Wapuri-Tamtsi, enquanto 
ipam-ipaimun, revela a dupla inscric;áo de urn casamento nao rea
lizado. Se, por um lado, Wapuri era amante da mae de Tamtsi 
porque náo se tomou seu marido, por outro lado tomou-se mari
do das filhas da mulher corn quem poderia se fasar e nao o fez. 
De fato, tal como veremos a seguir, urna mulher casável que nao 
se toma de fato esposa passa esta condi~ao para suas filhas; o 
que, por um outro angulo, equivale a dizer que um ipam é, por 
conseguinte, um "cunhado presuntivo"42 dos filhos de urna afim 

41 Vale notar que os dois termos possuem o mesmo marcador dos demais 
termos de afinidade (ver aciina). 

4 2 Lembremos que o termo real para "cunhado" é pós-posto e descritivo: 
ipi"tpin = iprt + ipin = W + B (loe. fem.). 
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náo desposada. Tudo entáo se fecha no universo da afinidade, 
mas com um duplo registro: se urna afinidade potencial frustra
da nurna gera<;ao se transfere para a gerac;áo seguinte, o reconhe
cimento (no nível classificatório) se dá também de urna forma 
mediada, pela qual os "cunhados presuntivos" aparecem como 
ipam e ipaimun - formas oblíquas da afinidade potencial. 

Vrmos até agora algurnas das propriedades conceituais da afi
nidade e de seus modos de classificac;áo. É preciso passar para 
suas expressóes empíricas. 

Alian~a e Padrio de Troca Matrimonial 

Mostramos acima que, do ponto de vista da lógica do sistema 
c~ass~ficatóri~ e ~a .rrópria estatística dos casamentos, as catego
nas ipadum, zpari e zpetsan sugerem um tipo de "prescri\áo" ma
trimonial em que se preve a troca direta de irmás e o casamento 
avuncular como figuras básicas da alianc;a. Vejamos, em termos 
dos casamentos reais, como esta "prescri\áo" se realiza. 

Diagrama 4.12 

.. 11 

43 

Tomemos a rela~áo entre Ego (43) e os homens 8 e 16. No pas
sado, os tres homens pertenciam no passado a grupos locais dife-
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rentes. Hoje apenas 16 está vivo, como headman de um dos gru
pos residenciais da aldeia do Laranjal. Entre Ego (43) e 8, trocou
se urna irma (45, que é W de 8) por urna filha (31, W de Ego); o 
mesmo ocorrendo entre Ego (43) e 16. Porém, além de tomar a 
irmá (44) de Ego, o homem 16 casou-se também coma filha de 
Ego e de 31 (56). Em outras palavras, em relac;ao a Ego o homem 
16 é tanto ZH quanto DH (urna expressáo empírica perfeita do 
conceito de ipadum, portanto), enquanto 8 é apenas ZH. Por ou
tro lado, como Ego casou-se tanto com a filha de 8 quanto com a 
fillia de 16, ambos (8 e 16) sao WF para Ego. Deste modo, Ego é 
DH tanto para 8 quanto para 16, que sao ZH para Ego. Assim, a 
figura que parece se realizar nas trocas matrimoniais entre 43, 8 
e 16 é a troca de irmas por filhas de ZH. E pode-se perceber que 
este modo peculiar de troca matrimonial faz rebater urnas sobre 
as outras as posi<;oes de tomadores e <loadores de esposas: mode
lo complexo de urna troca restrita em que os papéis de <loadores e 
tomadores de mullieres se confundem, numa simetría oblíqua das 
relac;oes de alianc;a43• 

Ora, no sistema classificatório para as relac;oes de afinidade 
urna mesma categoría vale para as posic;oes ZH e DH (ipadum) 
que, como se ve pelo diagrama acima, acaba recobrindo as rela
c;oes de afinidade nao apenas entre "cunhados", mas também 
entre "genro" e "sogro". Isto parece apontar para urna realiza
c;ao "transitiva" do modelo das relac;oes de afinidade descrito pela 
categoria ipadum: por este modelo, tomadores e <loadores de mu
llieres devem se confundir, posto que quem cede umét irmá deve 
receber a filha de ZH. A afinidade real aqui, entáo, fecha-se num 
"ciclo curto" de alianc;as, pois o modelo previsto em ipadum en
volve a troca num mesmo e único par transitivo de aliados, am
bos vistos como <loadores e tomadores de mullieres a um só tem
po. Do ponto de vista das relac;0es genealógicas, Ego e 16 sao de 
fato FBS um para o outro. Pelo sistema classificatório a ser usado 
por membros de grupos residenciais diferentes, FBS é awon, cujo 
vocativo é k:Jlc~, justamente o termo de tratamento a ser usado 
para um ipadum. 

43 Talvez urna variedade estranha do modelo da "troca multibilateral 
nao dualista ou troca restrita inclusiva" (Viveiros de Castro 1990: 70). 
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Este primeiro diagrama de casamentos revela dois aspectos 
in teressan tes: 

. 1) demonstra urn padráo de troca matrimonial de irmás por 
f1llias de ZH (como a poliginia é a norma, nada garante ainda 
que ZHD seja ZD - mas, ver a seguir); 

2) mostra um caráter "transitivo" nas relac;ües de afinidade 
real que aponta para o "fechamento" dos ciclos de reciprocida
de matrimonial dentro de um mesmo par <loador/ receptor. 

Passemos a um outro conjunto de casamentos. 

Diagrama 4.13 

o' 

Tomemos neste diagrama as relac;ües entre Ego (38) e os ho
mens 13 e 17. Em relac;ao a Ego, o homem 17 é FBS e suas fillias 
(26 e 27) FBSD; o homem 13, por sua vez, é, além de WF, MB e 
portanto sua filha (60) é MBD. Ambas as posic;0es (de 17 e 13)
FBS e MB - podem ter como vocativo o termo /o/o, que está as
s~ciado a categoría ipadum. Mas 13 é também ZH de Ego, na me
dida em que se casou com a mulher 40, que é filha de sua irmá (a 
mullier 14, máe de Ego). Urna análise mais detalliada permite 
perceber que a relac;áo entre 13 e Ego pode ser vista também a 
~artir da relac;áo de 13 com o pai de Ego (o homem 5), que é ma- · 
ndo de duas irmas de 13 (as mullieres 14 e 15): pai de Ego é ZH 
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para o homem 13. Assim, o casamento de 13 com a irmá de Eg~ 
(40)- isto é, coma filha da própria irma de 13-deve ser consi
derado como realizando aquela mesma figura matrimonial de 
troca de irmás por filhas de ZH ( deste ponto de vista, entre o ho
mem 13 e pai de Ego) sugerida pelo termo ipadum, e tal como 
vimos aparecer também no diagrama anterior. Porém, como urna 
extensáo do padrao matrimonial sugerido pela categoría ipadum, 
se 13 casou-se coma irma de Ego (40), teve de dar a Ego sua filha 
( 60) em casamento. Assim, a mulher de Ego ( 60) nao deve ser 
vista apenas como urna MBO, mas sobretudo como urna ZHD, ou 
seja, como filha de um ipadum. Mesmo mantendo-se dentro do 
próprio padráo matrimonial daquela categoría, tanto o casamento 
de 13 quanto o de Ego (38) reintroduzem a figura avuncular no 
universo das tela\óeS definidas pela categoría ipadum. O regime 
matrimonial de troca de irmás por filhas de ZH, tal como "pres
crito" pela categoría ipadum, acaba se realizando de fato como 
urna figura avuncular (já que ZHO aqui é a própria ZO). O 
avunculato, que antes era apenas urna possibilidade lógica do 
padráo, ressurge aquí como realiza\áO real do modelo de troca 
matrimonial, visto na dimensao ·diacrónica das alian\as. 

O que é interessante nos casamentos mostrados no diagrama 
acima é um tipo de transmissao da condi~ao de alian~a ,entre o 
pai de Ego e o próprio Ego44• Tanto Ego quanto seu pai sao ipadum 
para o homem 13; um como OH, outro como ZH. Mas, do ponto,, 
de vista de Ego e do pai de Ego, o homem 13 também é ipadum, 
urna vez que o DH para o pai de Ego é ZH para Ego. Oeste modo, 
ao se tomar ipadum para pai de Ego (como OH), o homem 13 tor
na-se também ipadum para Ego (agora como ZH). Dada a 
"transitividade" das rela\óeS definidas pela categoría (e o regi
me de troca de irmás por filhas), Ego toma-se outra vez ipadum 

44 Fausto (1991: Capítulo 4, ítem V) já demonstrou a possibilidade de se 
falar em "transmissáo de alian~a para além da terminologia, sem im
plicar a existencia de grupos unilineares substantivos" (:220, grifo no 
original). Minha adesao teórica a sua tese nao faz, porém, do caso 
Arara urna situa~ao comparável a dos Parakana: como tentarei mos
trar a seguir, entre os Arara nao é sequer necessário que ~a base do 
sistema estejam operando "linhas", mais ou menos formaIS, de qual
quer natureza. 
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de 13 casando-se com ZHO (60), que é filha de 13 coma irmá de 
Ego. Ego cedeu uma irma, tomou urna filha de ZH (ipadum), rea
lizando outra vez a figura do avunculato. Pela análise dos casos 
acima, pode-se concluir que o regime das alian\as reguladas pela 
categoría ipadum transfere créditos e débitos matrimoniais de urna 
gera<;áo a outra, apontando para o caráter transmissível das re
la¡;6es de afinidade. Porém, a transmissibilidade da condi\áo de 
alian\a só pode operar sob o suposto de urna certa "equivalencia 
matrimonial" entre urna irmá que se dá a um homem e a filha 
dele que se recebe em troca. Esta equivalencia intergeracional é 
como urna condi~áo necessária para um regime avuncular, ain
da que, num sistema polígino, nem sempre seja a condi<;ao sufici
ente (posto que nem toda ZHO é obrigatoriamente urna ZO). 

Vejamos mais um conjunto de casamentos que ilustram_de ou
tro angulo esta questáo da "equivalencia matrimonial" entre cer
tas categorías de mulheres que parece sustentar o caráter 
transmissível das condii;oes de alian\a. 

Diagrama 4.14 

10 

42 

71 

Tomemos inicialmente as rela~óes entre Ego (42), pai de Ego (13) 
e o homem 5. Tanto Ego quanto pai de Ego casaram-se com filhas 
de 5 ( 40 e 41 ). Mas o homem 5 havia casado com duas das irmás de 
pai de Ego (14 e 15) e já era para ele um ipadum. Casando-se comas 
filhas de 5, Ego e pai de Ego tornaram-se também ipadum para 5 
(agora como OH). Parece portanto que a condi\aO de ipadum entre 
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pai de Ego e o homem 5 (que é ZH para pai de Ego que, por sua vez, 
é OH para 5) fora "herdada" por Ego que, ao se casar com 41 tam
bém se transformou em DH para 5, tal como seu próprio pai. O 
homem 5 é, assim, WF tanto para pai de Ego, quanto para Ego. No 
caso do pai de Ego, sua esposa (40) é tanto sua ZHD (pois fillia de 
seu ipadum }, quanto sua própria ZD - mais urna vez mostrando 
urna realizac;ao avuncular no interior do regime matrimonial es
tabelecido pela categoria ipaduni. De qualquer forma, a troca de 
irmas por filhas de ZH - como regime de alianc;a posto por esta 
categoria - parece ampliar-se na definic;ao de um campo matri
monial para o próprio filho de um homem. É como se, ao dar urna 
irma em casamento a um outro homem, Ego tivesse como 
contrapartida todas as ZHD como mullieres casáveis, para si ou 
para seu fillio. O interessante é que pai e filho, assim, acabam se 
tomando "competidores" pela mesmas mullieres ou, em outras 
palavras: ao estabelecer a troca de irmás por filhas de ZH, Ego abre 
o campo matrimonial para seu próprio filho, campo do qual o pró
prio Ego nao estará jamais excluído (até porque cada homem bus
ca sempre ter mais de urna esposa). 

Voltemos ao último diagrama. Ego casou-se também com duas 
outras mullieres (51 e 78), fillias de irmas de sua primeira esposa. 
A mullier 78 é filha do homem 8 com a mullier 45 que é FZD de 
Ego. O homem 8, por sua vez, é MB de Ego. A mullier 78 é, entáo, 
tanto MBD quanto FZDD de Ego. Entretanto, é possível notar tam- • 
bém que pai de Ego já era ipadum para o homem 8 (como ZH). 
Este, por sua vez, nao pode se casar com as irmas do pai de Ego 
(que já eram casadas como homem 5), mas acaba se casando 
com urna filha de urna destas mullieres (45, fillia de 14). Pelo pa
dráo de troca de irmás por fillias de ZH, a mulher 45 deveria tor
nar-se esposa do homem 13 (o pai de Ego}, urna vez que é filha de 
5e15 (ou seja, fillia do ZH do pai de Ego). Ocorre que em lugar de 
se casar com 45, o pai de Ego (13) casa-se com a irmá do homem 
8 que, em contrapartida, recebe a mulher 45 (que se tornara 
casável para o próprio homem 13, como filha do marido da irmá 
dele). Ego, por sua vez, recebeu a mulher 78 (fillia de 8 e 45), man
tendo a rela~áo de ipadum que seu pai tinha com 8: assim, se o pai 
era ZH de 8, o filho se toma DH para ele (também ipadum). Em 
suma, para resumir, a mullier 45, que se tornara "casável" já para 
o próprio pai de Ego, teria transmitido esta condic;ao para sua 
filha (78) em rela<;ao a Ego. 
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Por outro lado, Ego casa-se também coma mullier 51 que, além 
de WZD ou FZDD, é filha de seu próprio pai (sua Z, portanto). 
Ego é um dos cinco homens políginos que possuem tres esposas: 
no seu caso particular, parece que seus múltiplos casamentos res
pondem a urna estratégia política de obter prestígio pela amplia
<;áo do universo de esposas, mesmo que urna delas seja 
conceitualmente urna Z. No entanto, o mais interessante é pen
sar a possibilidade de seu casamento coma filha de seu próprio 
pai nao como urna estratégia ad hoc, manipulac;ao conjuntural de 
regras ou o que o valha, mas como urna resultante de práticas 
matrimoniais autorizadas pelas próprias condic;oes estruturais 
do regime das alian<;as. 

Neste sentido, é possível perceber que, dada a vigencia do regi
me matrimonial de ipadum entre pai de Ego e o homem 5, Ego teria 
como casáveis as mullieres 40, 41 e 45. Mas, dentre elas, casou-se 
apenas com 41: Suas duas outras mullieres, porém, sao respectiva
mente filhas de 45 e de 40. É como se ao "perder" para o homem 8 
urna mulher potencialmente casável (a 45), Ego recebesse em 
contrapartida urna filha dele (e dela). Ou, de outra forma, é como 
se urna mullier casável que nao se transforma em esposa de fato, 
passasse a "condic;ao de casável" para sua própria filha. Oeste 
modo, no regime matrimonial posto pela categoría ipadum (troca 
de irmas por filhas de ZH) urna mulher que nao se transforma em 
esposa passa a funcionar como se fosse urna irma cedida, trans
ferindo a condü;ao de esposa potencial para sua filha. Ou, por ou
tro lado, ao "disputar" urna mesma mullier, dois homens transfor
mam suas filhas em esposas potenciais um para o outro. 

O interessante, neste ponto, é que o mesmo regime parece vi
gorar nao apenas quando a mullier em disputa é urna irmá (real 
ou classificatória) de um dos homens (como vimos nos diagra
mas anteriores), mas também quando se "perde" urna mulher 
casável para um outro homem. E, mais interessante ainda, é que 
este mesmo regime parece se impor também entre pai e filho quan
do, possuindo um mesmo campo matrimonial, o filho "perde" 
urna mulher para o pai (como Ego teria perdido a mullier 40 para 
seu pai 13), mas recebe a fillia dela (e dele, pai de Ego!) como 
contrapartida. Um casamento com urna irma real (desde que FO) 
seria como urna contrapresta<;áo pela perda de urna mullier ca
sável para o próprio pai. Um último conjunto de casamentos nos 
permitirá consolidar o argumento. 
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Diagrama 4.15 

11 

Neste diagrama ternos dois homens tomados como referencia 
(12 e 46). Ambos casaram-se com filhas de seus irmaos, um tipo 
de casamento que devemos confrontar com os padr5es de troca 
matrimonial que tem sido vistos até aquí. 

Ego (46) casou coma mulher 58, filha de seu irmao (43) e da 
mullier 31. Nota-se que a mulher 31 é fillia do hornero 8. Irmáo 
de Ego (43) trocou como hornero 8 urna irmá (45) por urna fillia 
(31), o que os tornou mutuamente ipadum. As trocas entre 43 e 8 
excluíram Ego, que é mais novo que seu irmáo 4345• Porém, "per
dendo" a mullier 31 para seu irmáo mais vellio (43), Ego recebeu 
a mullier 58, filha do irmao mais vellio coma mullier 31. Nao se 
fazendo esposa, a mullier 31 passou a condic;áo de "casável" para 
sua filha, ou, por outro lado, ao preterir Ego na "disputa" por 31, 
irmáo de Ego acaba dando sua filha a ele. O mesmo parece ter 
ocorrido entre o homem 12 e o homem 8: este, ao casar-se com 45 

45 Seria desnecessário lembrar que a diferenciac;ao por idade relativa entre 
germanos do mesmo sexo é um dos trac;os dos sistemas classificatórios. 
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e ter de dar urna filha (31) ao irmáo de sua esposa (o homem 43), 
preteriu duas vezes o homem 12 que, como contrapartida pela 
"perda" de duas mulheres casáveis, recebe como esposas duas 
filhas de seu próprio irmáo (as mull)eres 33 e 73). 

Ve-se claramente que é urn mesmo padráo de troca matrimo
nial que se realiza aqui: a "perda" de urna mullier para um outro 
homem transformaría as filhas dele em mullieres casáveis, mes
mo quando a mullier "perdida" é urna irmá ou quando os ho
mens em disputa sao pai e filho ou dois irmaos. Viu-se anterior
mente que urna mullier "casável" que náo se transforma em es
posa de fato passaria a ter, dentro do regime das trocas matrimo
niais, o mesmo valor de urna irmá que se cede: urna irmá cedida 
ou urna esposa potencial valem o mesmo. Veja-se, porém, que o 
modelo das alian<;as náo se estrutura sobre urna equivalencia 
entre mullieres cedidas e mullieres recebidas, e sim aquela que se 
estabelece entre irmas e esposas potenciais perdidas. Faz-se 
equivaler o que se perde no campo matrimonial, sem a necessi
dade de postular igualdades entre os termos efetivos das trocas 
(cf. Lévi-Strauss 1967: 569; Lima 1986: 145 e ss; e também Vivei
ros de Castro 1993: 189-92). Esta parece ser urna condi<;áo - ou 
urna "ausencia de condic;áo" - fundamental (ver adiante). 

O ponto que quero marcar por ora é que esta é a lógica daque
le padráo matrimonial que se desenhava pela abrangencia da 
categoría ipadum: troca direta de irmás ou troca de irmás por fi
lhas de ZH é o que se apresenta como modelo para as relac;5es de 
alianc;a e afinidade. O regime matrimonial de ipadum faz, para as 
trocas matrimoniais, urna "equivalencia" entre urna mullier que 
nao vira espo~a (seja urna irmá ou urna mullier "casável" que se 
torna esposa de um consangüíneo) e a filha do homem que des
posa esta mullier (seja ele um simples ZH ou mesmo o pai ou um 
irmao). Neste sentido, é a própria "competic;áo" por mullieres 
entre dois homens o que abre um novo campo matrimonial tanto 
para os homens que as disputam, quanto para seus descenden
tes, transformando país, filhos e irmáos em "competidores" pe
las mesmas mullieres. Neste sentido, nao parece haver qualquer 
n;e~anismo (seja ideológico, seja estrutural) de cessao do "privi
legio avuncular" de urn pai para urn filho, como princípio que 
une o avunculato e a preferencia patrilateral (cf. Lévi-Strauss 
1967: 516 e Fausto 1991: 210), mas apenas urna transferencia do 
estatuto "casável" entre mullieres - urna perdida (seja ou nao 
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irmá) transfere a possibilidade de casamento as descendentes -
e urna inscric;áo hiperbólica da reciprocidade matrimonial entre 
homens: quem tomou de Ego urna mullier sempre llie deve outra 
- seja a mullier tomada urna irmá ou urna potencial esposa que 
escapa; seja o tomador qualquer homem, ou mesmo o pai ou o 
irrnao de Ego; seja a mullier a ser recebida outra simplesmente 
"casável", ou mesmo urna fillia do irmáo ou do pai de Ego. 

Em resumo, o regime matrimonial Arara parece levar ao limi
te a defini<;áo das mullieres em apenas dois grandes blocos: 1) as 
que sao de saída "casáveis"; e 2) as que sao inicialmente como 
"irmás - sendo que urna mulher "casável" que nao vira esposa 
de fato passa sua condi<;áo inicial para suas próprias fillias, numa 
expressáo de um crédito matrimonial gerado e transferido, tal 
como urna irmá cedida gera e transfere para outras mullieres a 
possibilidade de casarnento. Tudo isto faz com que a cada casa
mento realizado, a cada mullier que se perde para um outro hb
mem (seja ela urna "irma" ou urna mulher "casável", seja este 
homem um simples ZH ou o pai ou um irmáo que tomaram urna 
esposa potencial para Ego), um novo campo matrimonial se abra. 
O interessante é que este campo matrimonial dinamico parece 
estar sempre. coberto pela categoria ipetsan (na qual incide real
mente a maior freqüencia estatística dos casatnentos): ao fazer 
de toda mullier perdida urna espécie de "irma" que se cedeu, e 
dos homens que as desposaram urna espécie de "cunhado" (já 
que maridos de urna espécie de "irmá"), toda mullier recebida 
como esposa se igualaria a urna ipetsan (que, como figura 
paradigmática, seriam as filhas de ZH ou Z); como "prescri<;ao" 
ou como "re-produc;áo" é nesta categoría de mullieres que o regi
me das trocas matrimoniais incide. 

Importa notar que a "redefinic;áo" ou "amplia<;ao" do campo 
matrimonial maximiza os casamentos potenciais de urn homem, 
garantindo as condic;oes de possibilidade para a própria prática 
da poliginia num regime social marcado inicialmente apenas pelo 
valor da consangüinidade. O interessante é que a . condic;áo da 
poliginia aquí nao é a exclusáo dos competidores virtuais pelas 
esposas potenciais (numa estratégia de monopólio ou "reserva 
de mercado" matrimonial): ela depende deles, na medida em que 
é a "perda" de urna mulher para um "competidor" o que acres
centa mulheres casáveis no cálculo matrimonial de um homem. 

Levando ao limite a obrigac;ao da reciprocidade matrimonial 
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(todo homem que toma urna mulher faz de sua própria filha urna 
esposa potencial para todos aqueles que poderiam mas nao se 
casaram coma primeira), os Arara parecem implodir urna defi
nic;áo rigorosa entre consangüinidade e afinidade. Urna consan
güínea nao casável (como urna Z, por exemplo) engendra urna 
afim potencial, tanto quanto urna afim nao desposada transfere 
a condi<;áo "casável" para suas filhas. Ou, dito de outra forma, as 
fillias de um afim (um ZH) sáo afins, tanto quanto as filhas de 
um consangüíneo (F, um B, urna Z) o serao46• Ao fazerem equiva
ler a urna "irmá cedida" todas as mulheres potencialmente 
casáveis que nao viram esposas de fato, os Arara parecem forc;ar 
a troca matrimonial e as relac;oes "transitivas" de afinidade real 
(reguladas pela categoría ipadum) até no espa<;o social onde a 
consangüinidade impera: nos lac;os de filia<;áo e de germanidade. 
Esta concepc;ao de afinidade, que conceitualmente faz de um ZH 
um WF (e de toda mulher que poderia ser esposa urna espécie de 
"irmá" para efeito dos cálculos de créditos 'e débitos matrimoni
ais), parece expressar um regime de troca matrimonial "oblíqua" 
ou intergeracional, urna vez que o cálculo matrimonial sup5e a 
diacronía como condic;áo de passagem ou transmissao do estatu
to de "esposa potencial". 

Resta ainda um problema: por que a enfase patrilateral nos 
casamentos quando MBD também seria ipefsan e, como tal·, urna 
"esposa potencial"? Em outras palavras, o que há entre os paren
tes matemos e paternos que definiría a nítida preferencia matri
monial pelos segundos ( ou pelo menos a grande recorrencia esta
tística dos casamentos patrilaterais )? 

Em primeiro lugar, a residencia uxorilocal que vigora para os 
primeiros casarnentos é um dado importante. Pela regra, um ho
mem deve sair de seu grupo residencial natal, deixando seus pró
prios parentes. Ego nascerá e crescerá, entáo, entre parentes ma
ternos. Já se viu que a figura de um tio materno ainda solteiro é 

46 Esta mudan~a dinamica entre os estatutos de "consangüíneo" e de 
"afim", apontada inicialmente por Overing Kaplan (1972) com sua 
no~ao de "kin-affine system", e tentativamente ampliada por Schwerin 
{1983-84 e 1988) com seu modelo de "kin-integration system", já é 
quase senso comum na América do Sul. 
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extremamente importante para um jovem: figura paradigmática 
para as rela<;óes formais de parceria de ca<;a e de guerra - ibirinda 
e uJktariat - que os homens devem/ deviam estabelecer. Já se sabe 
também que a parceria de guerra estabelecia identidades simbó
licas entre tio materno e sobrinho. A produ<;ao conjunta da morte 
e do esquartejamento de um inimigo é a condi<;ao para urna prá
tica sistemática de acesso sexual legítimo as esposas dos parcei
ros: por isso a fillia de um é concebida (ainda que nao classifica
da) como virtualmente fillia de ambos, o que faz de MBD urna 
mullier pouco recomendável como esposa (D é interdita). E como 
MBD é a única posic;ao matrilateral em G O que pode ser equa
cionada a ipetsan47 (que vimos ser como "conjuge preferencial"), 
a tendencia é que os casamentos se voltem para o lado das pa
rentas paternas, onde o campo de aplica<;ao da categoría é mais 
amplo. 

Opondo-se a proximidade com o tio materno ( equacionado aos 
irmaos, pelo sistema oblíquo), a tia paterna é figura também 
paradigmática, mas para outro tipo de rela<;ao: as rela<;oes sexu
ais ilícitas, rela<;óes de amante, eteribin. As amantes sao jocosa
mente chamadas de eribi~ categoria que inclui a tia paterna. 

A diferen<;a entre a proximidade com os parentes maternos 
(sempre MZ=M= yeme; e MB como figura paradigmática das par
cerias formais de ca<;a e de guerra e, no sistema oblíquo, MB=B) e 
a jocosidade/distancia/respeito comos parentes paternos (em 
outra ·casa: FB=FF; FZ=FM; "amante"/ eribf-FZ=FM=MM) pare
ce corresponder, por um lado, ao fato de que se nasce os parentes 
matemos. Por isso, os parentes paternos sao aqueles que, no gra
diente das classifica<;óes (ver Figura 4.1 supra), sao equacionados 
a categoria iebf ibirinda, "parente outro", outra gente, distantes o 
necessário para náo serem puros iebi~ mas próximos o suficiente 
para nao serem ainda t:J(Jk::>l::>. 

Por outro lado, porém, a oposi<;ao matemos/paternos parece 
associar-se também a rela<;áo entre os germanos de sexo oposto 
numa gera<;áo anterior a Ego. No próprio sistema classificatório, 

47 Urna vez que MB será iru (ec, etc.), ao passo que MZ será sempre yeme 
(M, etc.) e jamais ienarut (Z, etc.): ipetsan é, no modelo do sistema oblí
quo, apenas as filhas de B (iru ou imana) e as filhas de Z (ienarut). 
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a rela<;ao entre B e Z em G+ 1 mostra bem aquilo que Viveiros de 
Castro enfatizou como princípio geral nos sistemas com equa
<;óes a la Crozv: "urna assimetria sexual onde a irma 'funciona' 
terminologicamente como se estivesse urna gera<;áo acima a do 
irmao" (1990: 13, grifo no original) sem que isto signifique "do
mina<;ao" ou "preeminencia" de um sexo sobre o outro. 

Indiscutível é, porém, que as obliqüidades terminológicas de
rivadas da assimetria sexual entre os Arara apontam para urna 
diferen<;a radical entre B e Z, cuja incidencia sociológica é bas
tante precisa. A assimetria entre germanos de sexo oposto fun
ciona justamente como um "princípio cultural" de rela<;áo entre 
um B e urna Z que foram separados pela regra uxorilocal. Como 
já vimos anteriormente, vivendo longe de seu grupo natal depois 
de casado, um B deve oferecer, durante os ritos da esta<;áo seca, 
carnes de ca<;a as mullieres de seu grupo natal (maes e irmás, 
reais ou classificatórias) em troca da cerveja da macaxeira que 
elas f arao para ele. Retribuindo com a bebida, urna Z oferece ao 
B, de fato, "substancias vitais" comparáveis ao leite materno que 
o homem, quando crian<;a, obtinha apenas de sua M. Máes e ir
mas tem, por isso, estatutos culturais complementares: e é isto 
que faz com que urna Z "funcione" terminologicamente como 
urna M. Assim, para aqueles que descendem de um par de 
germanos de sexo cruzado, urna FZ deverá ser comparável a FM 
e MB comparável a "filho de M", B portanto. 

A separa<;ao entre os irmaos de sexo oposto em urna gera<;áo, 
com suas assimetrias classificatórias e hierarquías simbólico-ri
tuais, se desdobra, na gera<;áo seguinte, numa nítida divisáo en
tre parentes maternos e paternos, na qual a proximidade dos 
maternos co-residentes se contrapóem as rela<;óes rituais de tro
ca de carne por bebida e - é necessário lembrar - as alian<;as de 
casamento com os parentes paternos de outra casa. Ve-se o prin
cípio de "cruzamento" operando nesta rela<;áo: interessam as 
mullieres do grupo paterno e os homens do grupo matemo48• A 

48 Note-se porém que nao se trata obviamente de um simples critério 
"genealógico-sexual" de "cruzamento" que, de passo, Viveiros de 
Castro já mostrou ser dispensável e enganador para urna teoria 
unificada dos sistemas de alian~as (ver 1990: 84). Trata-se, isto sim, de 
um regime sociológico em que a oposi~ao B/Z vem juntar-se a alter-
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separa~áo de um par B / Z serve como modelo da separac;ao "cru
zada" entre mullieres do grupo do pai (onde um dado Ego deve
rá buscar esposas) e homens do grupo materno (com quem, 
conceitualmente, Ego estabelece suas parcerias). 

Ego procurará esposas lá onde o pai retorna para receber bebi
da-" substancias vitais" e fará parcerias cá, no grupo onde o pai 
veio viver e cac;ar ao lado de seus afins, que sao os parentes ma
temos de Ego. Contudo, se a relac;ao B / Z em G+ 1 é fundamental 
para pai de Ego (para a aquisic;ao de "substancias" via bebida), 
ela se transforma para Ego, em G O, na relac;ao de prestac;ao que a 
afinidade real abrigará. Assim, o que era consangüinidade para 
pai de Ego transformou-se - por meio da regra residencial, da 
"prescric;ao" patrilateral e das relac;óes simbólico-hierárquicas 
entre B e Z - em afinidade para Ego. Isto é também coerente com 
o regime lógico das tracas matrimoniais que, na passagem das 
gerac;óes, arranca a afinidade do interior da consangüinidade. 
Entre G+ 1 e G O, entre pai de Ego e Ego, tud.o parece inverter-se. 
Ora, este é o próprio jogo do regime matrimonial em que a consan
güinidade se desdobra em afinidade através de urna lógica pela 
qual tanto por urna mullier nao casável quanto por urna outra, 
casável, mas que nao se toma esposa efetiva, Ego e seus consan
güíneos receberao outras, de vez "casáveis". Se pai de Ego nao se 
casa com suas próprias irmas, um outro homem transformará as 
filhas delas em mullieres "casáveis" para aquele que cedeu a irma 
e para os próprios fillios dele. É no modelo de um par B / Z que o 
próprio regime das trocas matrimoniais se impóe, transferindo a 
condic;ao de "casável" (em relac;ao a um homem e seus fillios pre
teridos, de um ou de outro jeito) para as fillias de urna irma. 

A coerencia entre o modelo "cultural" que define as relac;óes 
simbólicas entre B e Z, sobre a separac;ao residencial imposta pela 
regra da uxorilocalidade, e o regime das tracas matrimoniais re
guladas pela categoria ipadum é notável. Do ponto de vista cul
tural, as equac;óes oblíquas dos sistemas classificatórios cor
respondem as propriedades simbólicas da "transmissao de 

nancia residencial de homens em gera~6es consecutivas (em fun~ao 
da uxorilocalidade) e a inversao das linhas de troca matrimonial (limi
tando a forma~áo de grupos trocadores e o estabelecimento de siste
mas generalizados) - ver adiante. 
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substancias vitais", pelas quais urna irma toma-se comparável a 
urna mae. Do ponto de vista do regime matrimonial pelo qual 
trocam-se mullieres que nao viraram esposas (irmas ou esposas 
de consangüíneos) por filhas delas (e deles),. o avunculato seria 
urna figura diagramática preponderante. Nela, a urna posic;ao FZ 
corresponderá urna figura MM, e por aqui se chega também aos 
denotata da categoria erzbi' (MM, FM, FZ). No diagrama das cor
respondencias intergeracionais produzidas pelo avunculato, a 
urna posic;ao MB corresponderia urna posic;ao FZS, equacionando 
MB a urna posic;ao de G O, e nao mais de G+l. Nesta mesma figu
ra, FZD seria Me MBD seria ZD (patrilaterais "subindo" urna 
gerac;ao e matrilaterais "descendo" urna). 

Diagrama 4.16. Avunculato e equa~6es intergeracionais 

MMB 

MB 
FZS 

ZH 

MBS DH 
zs 

FZSS 

z 

F 

Há urna correspondencia formal entre os efeitos produzidos 
no sistema classificatório pelo modelo "cultural" de "transmis
sao de substancias vitais" e os efeitos produzidos pelo modelo 
"estrutural" das tracas matrimoniais. De qualquer forma, am
bos apontam para os efeitos 11oblíquos" produzidos sobre urna 
terminologia simétrica-"horizontal" de base. E é nesta que a opo
sic;ao B/Z (ou, no geral: entre homens e mullieres de urna mesma 
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gera<;ao e de um mesmo grupo natal, que sao B e Z classificatórios) 
joga o papel de princípio de estrutura<;ao do regime uxorilocal e 
da oposi<;ao entre parentes maternos e paternos. Ao deixar sua 
irma para um outro homem, Ego deixará também, nas outras 
mullieres que nascerem em seu próprio grupo natal, a condi<;ao 
para que ele mesmo e seus filhos possam outra vez desposá-las. 
Ceder urna irma, portanto, nao é apenas abrir a possibilidade de 
casamento para si próprio, mas também ter de dividir com os 
próprios filhos o campo matrimonial que se abre com a cessao de 
urna mulher. Assim, a uxorilocalidade aparece também como a 
expressao do regime de trocas matrimoniais no qual deve-se ce
der as irmas (e no interior do grupo natal toda mulher em G O é 
"irma") para que o campo matrimonial se abra tanto para o ho
mem que cede, quanto para seus filhos. 

Princípios de urna "Sociabilidade Cruzada" 

Vrmos que a tendencia patrilateral dos casamentos se articu
lava, por um lado, a urna certa "prescri<;ao matrimonial" com a 
categoría de parentas chamadas ipetsln49 e que a categoria de afi
nidade ipadum (ZH e DH) apontava para um padrao matrimoni
al que define a troca de "irmas" por filhas de ZH, incluindo a 
figura avuncular como um dos modos de realiza<;ao. Vimos tam
bém que urna oposi<;áo entre parentes matemos e paternos se li
gava tanto a estrutura<;ao das trocas simbólico-rituais quanto aos 
padróes de urna troca matrimonial regida pela regra da "exoga
mia de grupo residencial (natal)". Estas duas modalidades de tro
cas, as trocas simbólicas de pai de Ego em G+ 1 e as trocas matri
moniais de Ego em G O, operam um princípio de "cruzamento" 
que inverte as rela<;óes de Ego em G O em rela<;ao aquelas de pai 
de Ego em G+ l . 

Mesmo que o casamento avuncular e o patrilateral apontem 
para efeitos estruturais identicos (ciclos curtos, troca restrita, etc., 
etc.) eles parecem, contudo, responder a desafios sociológicos di-

49 ZD, BD, filhas dos primos paralelos e cruzados, matri e patrilaterais 
n.o si~tema hor~ontal, e mais MBD (interdita por razóes sirnbólico
ntu~1s) e .ªs fil~as das filhas dos primos paralelos e cruzados 
patnlatera1s no sistema oblíquo. 
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ferentes. Tais efeitos estruturais atam-se a concep<;óes específicas 
de casamento e alian<;a que se realizam nas duas diferentes insti
tuü;oes matrimoniais que os Arara reconhecem. Já se mostrou que 
as duas institui<;6es matrimoniais sao express6es reais de duas 
diferentes concep<;6es de alian<;a. De um lado, paimeipi"tanbrt: for
ma matrimonial que obriga a uxorilocalidade, a vida entre os 
afins, a presta<;áo que a afinidade imp6e. De outro, Jtpaimuntanbrt, 
forma em que a afinidade real parece nao preponderar: a gera
<;áo de descendentes (homens) é o que se afirma conceitualmente. 
Que, do ponto de vista estrutural, urna filha nao seja o mesmo 
que um filho, nao sobram dúvidas: a uxorilocalidade fixa as mu
lheres e faz mover os homens. Sem embargo, um filho volta a 
casa paterna pela "prescri<;ao" patri-avuncular e pela regra 
uxorilocal, ao passo que urna filha, permanecendo no grupo de 
origem, isto é, o grupo materno de Ego, tenderia a retirar outro 
homem do grupo de pai de Ego50• No modelo nativo, as duas ins
titui<;oes matrimoniais expressam a tensao entre estes dois pólos: 
a imposi<;ao da afinidade, por paimeiprtanbrt, e a possibilidade da . 
descendencia por ::>tpaimuntanbi"t51

• 

Os Arara nao sao exce<;ao na paisagem bilateral sul-america-
na. Sabe-se que nos sistemas cognáticos os mecanismos regula
dores da descendencia (e mesmo sua importancia ou relevancia 
funcional) sao sempre problemáticos. O que o caso dos Arara 
parece mostraré que um modo de equacioná-los é justamente 
limitando as "formas anas" os ciclos de troca matrimonial, res
tringindo os grupos trocadores e a dire<;ao da troca, ao mesmo 
tempo em que se garante a alternancia da dire<;ao residencial dos 

50 Isto parecería, de algum modo, confundir a idéia corrente da associa
c;ao entre o esquema patrilateral e um princípio de "transmissao cru
zada de estatuto" e o matrilateral a urna "transmissao paralela". Aquí, 
os filhos homens devem retomar a casa paterna, enquanto as mulhe
res devem permanecer na casa materna. É claro, porém, que os ho
mens "voltam a pertencer a casa paterna" apenas através da aliarn;a, 
urna vez que os consanguíneos do pai se haviam transformado em 
afins para o filho. 

51 É interessante que os Arara separem aquilo que Heritier juntou na sua 
definic;ao de casamento como urna "troca de possibilidades de sobre
vivencia" que a circulac;ao da capacidade reprodutiva feminina ga
rante (cf. Heritier 1989). 
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cónjuges. O efeito sociológico é um modelo geral de "cruzamén
tos" - operando entre a alian<;a e a residencia - que impede a 
forma<;ao de linhas contínuas de qualquer natureza, mas garan
te que a cada duas gera~oes cada grupo se recomponha sem per- . 
das da capacidade de refazer alian<;as. 

Tomemos urna última vez a categoría ipari (Diagrama 4.9) 
que vimos ser, além de um termo-padrao para a rela<;ao entre 
homens de grupos natais diferentes, urna espécie de "dobra 
conceitual" de ipadum (ZH, DH). Entre dois ipari o que se passa 
é quase urna perfeita inversao em rela<;ao a seus país: um será, 
para a lógica das alian<;as, estruturalmente identico aoque foi o 
pai do outro em G+ l. Cada um estará, pelo efeito do regime do 
primeiro casamento, no grupo residencial a que pertenceu o pai 
do outro, pois a funcionar o regime de troca de irmas e a regra 
residencial, cada um retornará ao grupo de onde saíra seu pró
prio pai. A jun<;ao daquela "prescri<;ao patri-avuncular" e da 
regra de residencia pós-marital parecem impedir a estrutura<;áo 
de grupos coesos, fazendo os homens se dispersarem entre as 
várias casas, mas obrigando seus filhos a retornarem a casa pa
terna. Por isso, entre G+ 1 e G-1, dois ipari deveráo recolocar as 
toisas em ordem. 

Tudo se passa, assim, como se o correr das gera<;oes tivesse de 
"sornar zero" para o cálculo das rela<;6es e das trocas matrimoni
ais. É neste contexto que o regime matrimonial da categoría 
ipadum, ao for<;ar a reabertura do campo matrimonial mesmo 
entre os consangüíneos, ganha maior importancia. Mesmo se nao 
chega a construir grupos ou linhas de troca; é este regime matri
monial que permite que a cada "irma" que se cede, ou a cada 
mulher que nao vira esposa, surja urna outra, agora verdadeira
mente "casável", em seu lugar. Ao transferir créditos e débitos 
matrimoniais, o regime matrimonial de ipadum se configura no 
verdadeiro princípio da alian~a Arara; princípio que depende 
nao apenas de urna mulher previamente cedida ou "perdida" 
(portanto de urna troca anteriormente realizada), mas também 
da própria circula<;áo residencial dos homens. 

De um ponto de vista comparativo, os Arara partilham com 
alguns povos Je uns poucos tra<;os de sua organiza<;áo social, 
correlatos dos sistemas de classifica<;ao com equa<;6es oblíquas 
ou intergeracionais e das normas de residencia. É difícil determi-
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nar se as semelhan<;as param aí, ou se as solu<;6es de um caso 
iluminam de fato os problemas dos outros. 

As solu<;6es interpretativas para os materiais Je quase sempre 
se referem as regras de transmissáo onomástica e a distin<;áo en
tre "nominadores" e "genitores" - proposta inicialmente por 
Melatti (1976) para os Krahó e depois retomada por vários ou
tros especialistas no Brasil Central. O regime onomástico articu
la todo um sistema de oposi<;6es maiores e mais englobantes: en
tre o universo público e o privado, entre as rela<;6es de "substan
cia" (consangüinidade) e as relac;oes cerimoniais. Foi também 
através da análise dos sistemas de nomina<;áo entre os Je que se 
chegou a dar conta de alguns problemas dos sistemas de classifi
cac;ao de parentesco52• E foi inspirado pelo sucesso das fórmulas 
onomásticas que Menget (1977, especialmente Capítulo V) ten
tou explicar as classifica<;oes Txicáo (povo dialetalmente Arara 
- ver Capítulo 3) que, como os Je, incluem inúmeras equa<;óes 
oblíquas. Do ponto de vista lexical, o sistema classificatório Ara
ra é bastante semelhante ao dos Txicao - mas seus contextos e 
princípios parecem manter um afastando diferencial ( quic;á por 
razoes históricas de con tato e empréstimo) digno de nota. 

É mais ou menos consensual que, entre os Je, a onomástica e a 
maquinaria do dualismo caminham juntas (cf. Lopes da Silva op. 
cit.; Viveiros de Castro 1986: 384), e que esta última repousaria 
sobre urna oposi<;áo de fundo: "a raiz do dualismo Je ( ... ) seria 
urna oposi<;ao axiomática entre relac;oes fisiológicas e rela<;oes 
cerimoniais" (DaMatta, op.cit.:245). As rela<;oes "fisiológicas" 
definindo certos "grupos de substancia", nas quais a lógica é a da 
"mistura" e da "gera<;áo física". A ponte entre as "rela<;oes de 
sangue" (fisiológicas) e as "rela<;oes cerimoniais" foi justamente 
atribuída a oposic;ao entre "genitores" e "nominadores" (uns iden
tificados coma "gerac;ao" /"concep<;ao", outros coma passagem 
para urna esfera mais "cerimonial" da vida social). O sistema de 
transmissao onomástica conduz o indivíduo para "fora" da esfe
ra das relac;6es definidas pela "substancia", em direc;ao as rela
<;6es de pertenc;a aos grupos cerimoniais (vínculo definido a par
tir do nome que ele recebe) (cf. Melatti 1976). No entanto, dois 

52 Ver, p .ex., DaMatta 1976 (especialmente Capítulos 111 e IV) e Lopes da 
Silva 1986 (especialmente Capítulos 1 e IV). 
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aspectos associados a onomástica Je parecem nao ter sido leva
dos em toda conta. Em primeiro lugar, as rela<;6es entre 
"nominador" e "nominado", isto é, aquilo que ocorre no univer
so das rela<;6es cerimoniais nao marcadas pela "proximidade de 
substancia", implicam numa certa "distancia social ( ... ) porque 
eles vivem ern casas diferentes" (DaMatta op.cit.: 119). Ern se
gundo lugar, o caráter complementar do sistema de nomina<;áo 
ern rela<;áo ao "sistema de concep<;áo": "há também urn indício 
de que a transmissáo de nomes seria urna procria<;áo no sentido 
figurado" (Melatti op.cit.: 147). 

Os Arara nada mostram sobre um sistema de "transmissao de 
nomes" que operasse na fronteira entre urna dirnensáo rnais "ce
rimonial" e outra marcada pelas rela<;6es "fisiológicas" ou de 
"sangue". A dimensáo cerimonial Arara opera, sim, coma oposi
<;ao B/ Z e a cornplementaridade dos papéis de mae e de irmá para 
o ciclo de vida de um homem53• Entre os Arara, tudo trata já de 
"transmitir" substancias, mesmo que do ponto vista das rela<;6es 
cerimoniais (a oferta ritual de bebida) que também se estabele
cem na distancia social existente entre as várias casas (distancia 
que supoe a regra residencial, junta os sistemas classificatórios, 
modela as trocas que articulam os grupos, e poe a funcionar a 
maquinaria das reuni6es e dos ritos). 

Talvez seja esta a grande diferen<;a para com os Je: nao há, en
tre os Arara, urna dimensáo cerimonial transcendente aos meca
nismos de concep<;ao e reprodu<;áo dos indivíduos. A dimensáo 
da vida cerimonial entre as casas (ligada aos ritos que decorrem 
das ca<;adas coletivas da esta<;áo seca) nao implica em ruptura 
alguma como grupo natal dos "consangüíneos", mas na exigen
cia da continuidade do papel deles para todo o ciclo de vida de 
um indivíduo54

• A vida cerimonial Arara, expressa pelos ritos nos 
quais as irrnas de um homem assumiriam - para os filhos dele 
- um papel semelhante ao de sua máe (ao "transmitir-lhe" subs-

53 Importa notar que, pelo menos entre os Apinayé, a rela~ao entre Z e B 
também é fortemente marcada. 

s4 E sta parece ser urna questao crucial: se a uxorilocalidade entre os Je 
(penso mais nos Kayapó e nos Canela) é urna expressao da necessida
de de ruptura como grupo natal (que é o que se joga também na 
fun~ao mediadora da inicia~ao via /1 casa dos homens"), entre os Ara-
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tancia vital), nao implica num modelo dualista de sociedade, ain
da que implique também naquelas /1 distor<;6es genealógicas" 
(DaMatta, op.cit.:115) que tantos problemas de interpreta<;áo trou
xeram aos sistemas de classifica<;ao do Brasil Central. Em ambos 
os casos, as "distor<;6es genealógicas" devem-se as rela<;6es "ce
rimoniais" que se estabelecem no universo de rela<;6es extra
residenciais: os Je, via transmissáo de "nomes", que é também 
um "modo figurado de procria<;áo"; os Arara diretamente via 
"transmissáo de substancia", que é também um modo "figura
do" de incluir a irmá do pai e o irmáo da máe nos mesmos circui
tos do ciclo de vida de um indivíduo. Assim, mesmo com conteú
dos variáveis, sao estas as rela<;6es estruturais que importam em 
ambos os casos. 

Entre os Arara, a importancia dos colaterais cruzados em G+ 1 
(FZ e MB) - tanto para as teorías nativas de concep<;áo e repro
du<;áo, quanto para o ciclo de vida de cada homem - e os efeitos 
da uxorilocalidade sobre os sistemas de classifica<;ao sustentam 
a quilo que vimos chamando de "sociabilidade cruz~da" . Co~~ 
fica evidente pela análise dos diagramas das categonas de afln1-
dade, a estrutura<;áo "cruzada" das principais rela<;6es de um 
Ego reduzem a significa<;áo e a relevancia das genealogías para a 
vida social a apenas duas gerac;6es55

: em um par de gerac;6es su
cessivas (G+l e GO, GO e G-1, por exemplo) que trocam mullieres 
e casas, o cruzamento dos la<;os de sociabilidade, as obliqüidades 
dos sistemas classificatórios,· o padráo de troca matrimonial e o 
regime residencial impedem qualquer estruturac;ao de linhas de 
continuidade, seja na descendencia, seja na forma<;ao de grupos 
continuos de residencia ou de troca matrimonial. 

É claro que o regime residencial joga um papel preponderante 
na estrutura<;áo destes princípios de "cruzamento" de que 
estamos tratando. Mas ele incide justo sobre um par de germanos 
de sexo oposto (B/Z), criando na gerac;ao seguinte urna oposi<;áo 

ra a dinamica residencial apontaria para um distanciamento social 
ótirno que tornaria possível os próp~os .~ecanismos cerimoniais que 
costuram de forma mais global a soc1ab1hdade Arara. 

s5 Por este angulo, a rasa memória genealógic~ _?os Arara d:ixa de .~r 
um problema para a reprodu~ao (ou repos1~ao) das rela~oes soc1a1s 
fundamentais. 
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entre parentes matemos e paternos em rela<;áo aos efeitos da re
gra residencial sobre os sistemas classificatórios e sobre as prefe
rencias matrimoniais pelas mullieres do grupo paterno. A combi
na<;áo entre a regra de residencia, a preferencia patrilateral e o 
regime matrimonial de troca de "irmás" por filhas de ZH permi
te ao sistema social como um todo operar sem a necessidade da 
cristaliza<;áo de "grupos" de qualquer natureza, linhas de des
cendencia ou mesmo de troca matrimonial: as posi<;óes estrutu
rais e os papéis sociais que importam (de tomadores ou <loado
res, por exemplo) sao repostos apenas pelo "cruzamento" dos 
mecanismos matrimoniais e residenciais. Por fim, os múltiplos 
registros deste princípio de "cruzamento" (que a própria catego
ria ipari ilustra de modo concreto e conciso), ao fazerem flutuar a 
vincula<;áo residencial, transferem a incidencia da oposi<;áo con
sangüíneo / afim e alternam a dire<;ao das trocas matrimoniais. 
Assim, o encurtamento das linhas, seja de descendencia ou de 
dire<;áo da alian<;a, P'!Ssa a ser, além de urna decorrencia, urna 
necessidade. 

Mas, tudo aqui depende das condi<;óes simbólicas e das pro
priedades estruturais que definem, motivam e articulam as rela
<;óes entre os vários grupos residenciais: a doutrina nativa das 
"substancias vitais", a complementaridade dos papéis 
reprodutivos (entre Me Z), a assimetria estrutural num par de 
germanos (Be Z), as formas transitivas de afinidade e de residen
cia - condi<;óes simbólicas e propriedades estruturais que a se
mantica cultural Arara aloca no modelo das trocas de carne de 
ca<;a por bebida fermentada. A nervura central de sua organiza
<;ao social depende, portanto, das propriedades simbólicas que se 
colam ao desempenho das práticas de subsistencia e dos valores 
associados as ca<;as e as bebidas. 

Tudo se passa en tao como se aquela festa de comer e beber, que 
fazem quase cotidianamente no pátio da aldeia nos fins de tarde 
do "veráo" amazónico, fosse já a realiza<;áo ou a manifesta<;ao 
concreta do próprio aparelho conceitual que determina a estru
tura simbólica da vida social Arara. 

5 

9UTRAS CONDl(:OES 
E AS PROPRIEDADES DOS RITOS 

a 

"Niio recear as repetifOes, os entrecruzamentos, as sobreposifóes ( ... ) 
é dessa pr6pria repetifJo que surgirá, lentamente, 
o aspecto característico da sociedade estudada. 
O espírito de uma civilizafiio compoe um todo de ftmfoes; 
é uma integrafJo diferente da soma da totalidade das partes; 
só múltiplas sobreposifoes permitiriio a abordagem dessa integrafiio." 
Marcel Mauss. Manual de Etnografia, p. 206 

Os Regimes das Trocas e os Modelos da Solidariedade 

Em vários momentos deste trabalho, sugerimos que as trocas 
de carnes de ca<;a por bebidas fermentadas tem um importante 
valor focal para inúmeros aspectos da sociabilidade Arara. So
bretudo quando no interior da comensalidade de tadanmen:ipte, 
a circula<;ao das carnes e das bebidas parece urna atualiza<;ao 
empírica das propriedades estruturais de diversos códigos sim
bólicos que informam a vida social: valores associados aos ele
mentos trocados, esquemas da vitalidade da Pessoa, sistemas 
classificatórios, etc. Mostramos acima que muitas das proprie
dades estruturais da vida social (os vários códigos do parentesco 
e da alian<;a) dependem de certas condi<;óes simbólicas que dáo 
sentido as rela<;óes entre os grupos sociais - condi<;óes estas que 
sao alocadas pela semantica cultural Arara no modelo das troca.s 
de carne por bebida fermentada. Tudo se passa como se o fluxo 
da vida por inteiro desaguasse nas festas de comer e beber no 
pátio aldeia, quando as carnes e as bebidas circulam como dádi
vas costurando imediatamente as rela<;óes entre os homens: ca<;a 
e cauim sao os elementos de urna troca cuja realiza<;áo expressa 
também o arcabou<;o geral dos ritos associados as grandes ca<;a
das coletivas da esta<;ao seca. 

Em termos gerais, é como celebra<;ao deste modelo de trocas 
JOS 
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que se realizam as grandes reunióes festivas da estiagem. Os ri
tos que procedem das longas cac;adas coletivas da estac;áo seca 
do ano, tendo como motivac;áo explícita a "reuniáo da gente Ara
ra"1 em torno das temáticas da carne e das bebidas, sao portante 
a realiza~ao cerimonial daquelas propriedades simbólicas da 
vida social. Tais reunióes rituais sao talvez a única instancia em 
que os grupos residenciais atuam coletivamente qua unidades 
sociais discretas e distintas: o trabalho agrícola e as expedic;oes 
de cac;a, também realizados coletivamente pelos grupos 
residenciais, já devem ser vistos como etapas necessárias ao de
sempenho conjunto das func;óes rituais de cada qual. Os ritos da 
estac;áo seca celebram o caráter sintético da troca de carne por 
bebida. 

Entretanto, na forma como tudo foi apresentado até agora há 
urna omissáo que esvazia a própria ~déia de troca, como se, para 
a compreensáo do modelo local, bastasse te-la como urna determi
nac;áo abstrata (empíricamente demonstrável) de toda e qualquer 
relac;áo social. Os Arara, porém, explicitam em seus próprios ter
mos urna "teoría das trocas" (ou, talvez, urna teoría das "coisas 
trocadas") que permite apreender melhor os múltiplos registros 
em que elas se inscrevem nas práticas sociais. Nem toda "troca" 
tem o caráter sintético daquelas que se realizam sob a luz das 
festas e das reunióes. 

Os Modos de Dar e o Sistema das Trocas 

Algo que éxista na condi~ao de ser trocado (como as próprias 
carnes e as bebidas, por exemplo) é concebido, de saída, como 
apomdaka - termo que em muitos contextos denota tanto a coisa 
dada para ser reciprocada quanto o ato desta troca em si mesmo. 
Mas, a idéia de apomdaka incluí urna noc;áo de reciprocidade "au
tomática", de equivalencia, de troca equilibrada, que está longe 
de englobar todos os modos pelos quais as coisas sáo dadas e re
cebidas. Nem todas as coisas trocadas tem como determinac;áo 
intrínseca urna destinac;áo para apomdaka, nem tudo existe como 

1 Pois na? é nada mais do que isto o que significa o termo que nomeia o 
longo ciclo de festas da esta~ao seca - karami'tpi't (ver Capítulo 1). 
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"ser-para-a-~r~a", como "dádiva" propriamente dita. Tudo o que 
a floresta da diretamente, sem a necessidade de que o trabalho 
humano se interponha para sua transformac;áo em algo social
mente utilizável (frutos e matérias-primas, enquanto matérias 
brutas, por exemplo) está a princípio longe da incidencia das de
terminac;óes a priori das trocas de tipo apomdaka. 

A despeito desta distinc;áo inicial entre coisas que existem ape
nas como termos de trocas e coisas que existem independente
mente do destino social que possam ter, os Arara assumem, na 
sua "teoría da~ trocas" ou "das coisas trocadas", que tudo pode 
ou deve ser objeto de urna relac;áo social. Há modalidades diver
sas de relac;óes de dar e receber que sobre-determinam a nature
za da~ coisas que circulam. Se, por um lado, cada objeto dado ou 
receb1do tem um estatuto diferente em func;áo da forma ou da 
rel~c;~o que o fez circular, por outro lado, as próprias relac;óes 
soc1a1s que os seres humanos estabelecem por meio das coisas 
trocadas diferem em func;áo do modo como se define o estatuto 
das coisas ou dos bens oferecidos: as formas das relac;ües sociais, 
os modos de dar e receber, e as coisas que sáo trocadas estáo 
conceitualmente ligados na teoria nativa. Neste triplo sentido (re
lac;óes sociais, modos de dar e coisas dadas), a "teoria das trocas" 
( ou "das coisas trocadas") fundamenta urna das faces da própria 
teoria social Arara. 

Antecipemos de urna vez que os atos de dar e receber - generi
camente adapomdaramilpi1 - estáo definidos pelo valor moral da 
''bondade", da "generosidade", da "prodigalidade", das formas 
pa~íficas e solidárias de convívio (?tp::>'pra), cujo oposto lógico ne
gah~o é o "egoísmo", o "roubo" (forma superlativa de egoísmo, 
dese10 absoluto de negac;áo da reciprocidade) e a "violencia" (modo 
hiperbólico da negac;áo da solidariedade) que vem a reboque da 
avareza (tudo ?lsinme). Há coisas no mundo que embutem, em fun
c;ao das relac;ües que as envolvem, o risco do "egoísmo" e das for
mas avaras e mesquinhas (e, portanto, potencialmente violentas) 
de relac;áo; os manufaturados, inclusive os dos brancos, estáo en
tre elas. Os bens fabricados tem, de fato, um estatuto estranho: es
ta? numa classe de objet,.os que, se longe das regras das trocas, im
p~1cam ri~cos e perigos. E como se a fabricac;áo de objetos e o tirocí
n10 das artes individuais que ligam um artífice a seu produto fos
sem considerados intrínsecamente "perigosos". Todo bem fabrica
do para uso do próprio artesáo traz as marcas de um "egoísmo 
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potencial" como sua primeira determinac;áo: as artes individuais e 
a fabricac;áo pessoal de bens e utensilios sáo "perigosas" porque 
virtualmente "egoístas": alguém fazendo algo para si mesmo é um 
risco para as formas nativas de solidariedade, fundadas em parte 
sobre as múltiplas rela<;6es de "troca" e de circula<;áo das "coisas 
trocadas". O perigo das man uf aturas é este: como coisas concebi
das como feitas "por" e "para" aquele que fabrica, qualquer arte
fato desperta a "inveja" que, por sua vez, sugere o "roubo" - que 
é desejo e apropria<;áo daquilo que, por definic;ao, é de outrem. Na 
visáo Arara sobre os estados psicológicos pouco apreciados, amanbe 
é urna espécie de "surto de inveja", através do qual setenta expli
car (mas jamais justificar) a incontomável vontade de se apropri
ar do alheio: o caso é que o estado ou os atos de amanbe náo se 
desencadeiam senáo a partir de coisas fabricadas. Para estas, o 
desejo e o furto sao, como amanbe, sempre e nada mais que formas 
gemeas do perigo suscitado pelas manufaturas. Nao se aplica esta 
idéia de "roubo", por exemplo, aos alimentos ou para qualquer 
coisa in natura. Jurídicamente, é como se apenas para as coisas que 
o trabalho humano transforma se aplicassem as idéias de "inveja" 
e "roubo" - na<;6es que parecem estar inscritas na própria natu
reza daquilo que o trabalho humano produz para um uso indivi
dual. É como se os Arara dissessem que o ideal, inatingível pelos 
regimes do trabalho e das tecnologias nativas, seria que toda trans
forma<;áo pela agencia humana, toda fabricac;ao de coisas, toda 
manufatura pudesse ter como determina<;áo a priori o destino das 
trocas: se tudo o que é fabricado pudesse ser, de saída, "feito-para
outrem" (se fossem portanto "dádivas" propriamente ditas) as 
manufaturas nao embutiriam a idéia de "egoísmo" e de "roubo", 
riscos de modos de comportamento que, no limite, sao antecipa
<;óes da "violencia" que compromete as formas de solidariedade. 

Além dos nomes que damos para as coisas, a maior curiosida
de dos Arara sobre as bugigangas ocidentais ultrapassa as utili
dades que elas possam ter: depois de indagarem pela "anátomo
fisiologia" das coisas (cf. Capítulo 1, acima), quase sempre per
guntam também se aquilo pode ser encontrado na natureza ou 
foi feito por alguém2• As coisas que de forma evidente sao com-

2 Os Arara tem várias expressóes para o "fazer" (no sentido de "produ
zir") de acordo com aquilo que concretamente se fabrica: amdap:>t é o 
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postas de partes separáveis ou independentes sao imediatamen
te vistas como manufaturas; mas ainda resta sempre a questáo 
de saber sobre a origem das partes. Esta tendencia a se preocupa
rem com a origem das coisas, separando-as segundo sao "natu
rais" ou "humanas" ("fabricadas" ou nao) tem levado os Arara a 
situac;óes engrac;adas: se náo imaginam que as armas, os moto
res, os rádios e os gravadores sejam encontrados na natureza ou 
em planta<;oes, já cansaram de perguntar pelos "pés de parafu
sos" ou das pilhas, por exempl9. No início do contato (e eu mes
mo cheguei a conversar sobre o assunto em 1988), chegaram a 
plantar macarrao e palitos de fósforo - e como nao vingavam, 
imaginaram que as técnicas de plantio por "muda" nao eram 
aplicáveis, e perguntaram pelas "sementes". Importa sempre sa
ber do modo como as coisas se originam, pois é indício da manei
ra como podem/ devem ser apropriadas. 

O tontrole que os servidores da Funai hoje fazem sobre os 
bens industrializados (na maior parte já identificados a qual
quer manufatura) enviados ao Posto Indígena pela Adminis
trac;áo Regional de Altamira refor<;a a idéia nativa de que toda 
coisa fabricada embute os riscos de urna apropriac;ao absoluta
mente individual, de um "egoísmo" que retira as coisas da cir
culac;ao social e aponta para o risco potencial de quebra ou rup
tura dos lac;os de solidariedade e de generosidade. Um modo de 
se afastar tal perigo, intrínseco aquilo que, por ser fabricado, se 
detém individualmente, é expor as claras tudo aquilo que se 
possui de manufaturas (a comida, mesmo industrializada, nun
ca está nesta classe), e deixar manifesto o que poderá se desti
nar a urna eventual troca. Por evidenciar as posses, isto afasta a 
idéia de urna simples e absoluta apropriac;ao privada e "egoís-

fazer casa, tocaia, acampamento, :>b; apomi'tprt (ou apometpi1) o fazer 
flechas; irznaptab:>t o fazer piktu; bmi1pi1 o fazer arco; teka'tab:>t o fazer 
pwJrit:> (as mochilas ou cestas de palha) ou mie (as sacolas de fibra de 
croá); tigetpil o fazer rede (atu:>t). O "fazer" no sentido de "executar", 
"realizar" ou desempenhar alguma tarefa que dá origem a alguma 
coisa é "et:Jli"' - ate muina et:Jli? ("o que foi fazer lá?"). A indagac;ao 
sobre os objetos com~a pelo nome- nek tek marzmarz? ("o que é isto 
aq~i?") - e pode se completar coma pergunta: nek tek ... (nome do 
objeto) ... et:Jli? ("quem ... o objeto ... fazer"? - quem fez o tal objeto?); 
ou mais genericamente: nek nu:>? ("quem conseguiu?"). 
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ta", abrindo as possibilidades de negociac;ao para as trocas ou 
para a reivindicac;ao de um "empréstimo" (visto como um modo 
tenue de "troca" - ver abaixo) e eliminando os perigos sociais 
que cercam as apropriac;oes privadas das coisas3

• Potencialmente 
introduzindo as posses individuais no mercado comum das tro
cas, este deixar público tu do o que se possui inscreve os artef a
tos possuídos na dinamica da generosidade como norma de con
duta e na virtualidade da circula<;áo das coisas como modelo de 
relac;áo social entre os homens. Sempre é muito comum encon
trar algo que f oi oferecido ou trocado com alguém nas máos de 
um outro, mesmo comas coisas que eles próprios fabricam: urna 
camisa, um boné, um par de sandálias, urna lanterna ou um sim
ples enfeite de penas que se ve sendo usado por alguém em pou
cos dias já terá circulado por várias outras pessoas, que sempre 
exibem, orgulhosas, aquilo que obtiveram através de urna das 
várias formas de trocas. ' 

Do ponto de vista dos ''bens trocados", há tres formas básicas 
de dar e receber: 

3 Raramente alguém que visita os Arara tem qualquer problema ligado 
a roubo. Os dois únicos casos que conhe\o ocorrerarn com pessoas 
tidas como extremamente egoístas e que passaram a freqüentar a min
guada lista daqueles considerados realmente indesejáveis. Da minha 
parte, foi por pura coincidencia (e por impaciencia também) que i:'e 
aproximei das expectativas locais. Cada vez que chegava na alde1a, 
abría todos os volumes da rninha bagagern e distribuía tudo o que 
tinha a oferecer de urna só vez. Nestes casos, é absolutamente legítimo 
que se afirme que tal ou qual objeto nao será dado ou que apenas 
posteriormente poderá ser oferecido. Se tive pequenos problemas en
tre eles foi por falta rninha: em duas oportunidades, deixei de reservar 
ítens apreciados para aqueles com quem mantinha relac;5es mais for
mais (meus parceiros de cac;a, por exemplo). Em vários momentos, sei 
que alguns se sentiam ofendidos quando eu me recusava a emprestar 
minhas coisas sem qualquer razáo aparente. De urna outra vez, urn 
velho líder de um grupo residencial entrou sorrateiramente em rninha 
casa e tirou urna caixinha de giletes (das mais vulgares e 
desqualificadas). Vários homens me procuraram entao para ensinar o 
que fazer: urn protesto público (sem nomear o desafeto), no pátio da 
aldeia, numa festa de comer e beber. Assim fiz, e o larápio (oficialmen
te "envergonhado" -pamnektep) intemou-se solitário na floresta por 
mais de urna semana. 
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1) U ma troca direta, em que as coisas dadas determinam 
sua equivalencia as coisas que devem ser recebidas; relac;ao de 
troca e coisas definidas como apomdaka. 

2) Urna troca "indireta" ern que as coisas dadas nao tra
zem urna equivalencia intrmseca aoque se espera receber: urna 
forma de troca que supoe apenas que quem recebe estabelec;a, 
voluntariamente, urna equivalencia formal (mesmo que mo
mentanea), e oferec;a algo ao primeiro <loador; sáo objetos e 
modos de dar chamados ebet. 

3) Um terceiro tipo de objeto e de relac;áo, ditos iuduniin, nos 
quais a idéia de equivalencia entre as coisas (seja intrmseca ao 
objeto dado, seja definida por quemo recebe) náo determina 
ou envolve a rela<;áo; para estes, é como se nenhurn outro obje
to pudesse "pagar" urna doac;ao inicial. Malgrado esta 
inexistencia de equivalentes possíveis, há formas várias de se 
tentar saldar qualquer coisa que circula como iuduniin, neu
tralizando riscos e perigos de quebra ou ruptura de lac;os: é 
nesta categoría que estao os objetos "emprestados" e os "ser
vic;os" feítos em retribuic;ao de alguma coisa. 

Ve-se que a estas tres relac;6es de "trocas" (ou "formas de dar") 
correspondem modelos diferentes de objetos trocados. Em 
apomdaka trocam-se objetos de natureza identica ou objetos de 
1:.ª~rezas diversas amarrados por definic;6es prévias de equiva
lencias: urna flecha vale outra flecha, urna camisa outra camisa; 
tal como carne vale bebida, um arco vale um grande punhado de 
flechas, urna arma vale rede e roupas4• Esta equivalencia que vi-

4 
C?bvfamente nao há_ urna "t~bela de pre\os" que estabelec;a as equiva
lencias, que se enra1zam ma1s numa certa valorac;ao subjetiva dos ele
mentos trocados. Mas há um grande nível de consenso tácito sobre 
certos "valores". Já vi as mullieres trocarem panelas por tipóias, saco
las de fibras de croá por mochilas manufaturadas, mas nunca as vi 
trocando sandálias por roupas por exemplo. Entre os homens, já tes
temunhei trocas recíprocas de enfeites de penas para cabec;a, de cami
sas, de facas ou armas de fogo por pacotes de outros bens· mas nunca 
vi troca de faca por gilete (que podem ser mais escass~ até que as 
primeiras), nem mesmo troca de armas de fogo por arcos e flechas. 
Tampouco vi alguém "trocando" carne de cac;a por qualquer coisa 
que nao as bebidas durante as festas e as grandes reuni5es. 
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gora em apon1daka pode, também ela, ser objeto de urna delicada 
negociac;áo: alguém dá algo em troca de coisas recebidas e aquele 
que recebe pode, em caso de insatisfac;ao, pedir mais. Isto ocorre 
principalmente quando as coisas reciprocadas tem na quantida
de reivindicada urna utilidade maior (anzóis, penas para flechas, 
fibras para amarrac;ao, dentes de animais para pulseira e colares, 
linhas industrializadas, etc.). 

J á a forma de dar (e as coisas dadas) a que chamam ebet nao 
implica numa reciprocidade direta. As coisas aquí nao tem equi
valencias formais. Mesmo os objetos que podem servir para a tro
ca apomdaka perdem suas equivalencias quando numa situac;ao 
de ebet. Um arco ou urna arma de fogo dados como ebet nao tra
zem contra-dons necessários: quem recebe, nada dá de início, até 
que tenha algo que possa ser oferecido e que, a seu juízo, possa 
igualmente satisfazer ao primeiro <loador. A forma típica de ebet 
se realiza numa oferta de um bem que terá, apenas nurn futuro 
próximo, urn bem de natureza diversa como contra-dom. Se aque
le que recebe um bem dá como contrapartida um objeto identico, 
é visto como reduzindo a forma ebet a modalidade direta da tro
ca apomdaka. Dar em ebet é considerado um ato de maior genero
sidade porque nao supóe o imediatismo de urna reciprocidade 
direta como a motivac;ao da oferta: reduzir ebet a apomdaka é, como 
urna espécie de sinal da nao aceitac;ao da generosidade alheia, 
quase urna ofensa. Aquele que nada tem de diferente e valoroso 
para reciprocar, buscará oferecer ao menos urna quantidade mai
or do mesmo bem recebido - numa prova de que a generosidade 
do outro foi aceita, gerando como contrapartida a ampliac;ao de 
urn comportamento de igual natureza. 

Por último, se a forma iudunan nao supóe qualquer necessida
de de cálculos ou modelos de equivalencias - pois quem dá ( ou 
empresta) algo deste modo formalmente nao anseia que nenhum 
bem ou objeto possa servir de fato como contra-dádiva - há, por 
outro lado, modos variados através dos quais se espera que al
guém possa tentar "saldar" qualquer coisa que tenha sido dada 
ou emprestada. No modo típico, "trocam-se" bens ou valores 
(ofertados sem a intenc;ao de reciprocidade material) por dife
rentes formas de servic;os ou gentilezas - que, neste contexto, 
sao igualmente concebidos como iudunán. O empréstimo de um 
instrumento agrícola, por exemplo, pode ser retribuído com a aju
da no preparo de urna roc;a ou no levantar urna nova casa. Do 
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mesmo modo, qualquer presente que um homem oferec;a a urna 
mulher traza expectativa do interesse e da dedicac;ao aos encon
tros extra-conjugais fortuitos, em que a presenc;a feminina é tam
bém definida como iuduniin. Também o trabalho de um homem 
nas roc;as de um sogro, e mesmo as coisas (inclusive carnes de 
cac;a) que sao periódica e regularmente oferecidas a ele, sao con
cebidos como iuduniin: forma de agir em retribuic;ao aquilo que se 
recebe, mas que jamais "paga" integralmente a coisa recebida. 
Urna "<lívida" de casamento parece definitiva, até que a morte 
da mulher ou do pai dela, separe genro e sogro. Em resumo, o 
modelo das trocas iudunan, se nao pode cobrar equivalencias, 
implica em várias formas de "servi~os" como modos de agir em 
reciprocidade. 

Ao lado <lestes tres modos de relac;áo de dar e receber, há 
~ma outra forma de interac;áo através das coisas, dita t:JPede'pra: 
e a forma absoluta de urna "nao-troca", equivalente a inexistencia 
de relac;óes articuladas pelas coisas dadas e recebidas. A idéia de 
urna "nao-troca" incluí urna dupla representac;ao. De um lado, 
quando se cede alguma coisa numa oferta absolutamente desin
teressada, isto é, quando nada se pede ou se espera ou se dá, por 
qualquer mecanismo, em retomo a algo oferecido, diz-se que o 
ato e a coisa sáo t:ipede'pra: um "presente" que nao implica em 
qualquer urna das formas de troca reconhecidas. Sao bastante 
apreciados tais gestos e as coisas que chegam através deles. Mas, 
de outro lado, quando se recebe alguma coisa e nada se dá em 
reciprocidade quando o doador tem esta expectativa, isto é, quan
do o receptor deixa de atender ou seguir o modo de troca espera
do pelo <loador, diz-se deste receber sem dar e da coisa retida como 
nao-tr~cada qu~ sao também t::ipede'pra; e aquí sao coisas e ges
tos muito mal vistos. De um lado urna idéia de cessao desinteres
sada, associada as máximas da generosidade; de outro, urna re
tribuic;áo negada, sinal de urna avareza próxima do egoísmo. 

Porém, as exclusóes produzidas como t:Jpede'pra nao sao os 
únicos perigos que cercamos modos de circulac;áo de coisas. No 
próprio interior dos modelos das coisas trocadas, há riscos que 
~nvo~v:m os ~odos de dar e receber - riscos que se ligam as 
mscnc;oes particulares dos vários modos de troca. 

. Nos Capítulos anteriores foram descritas várias relac;óes defi
nidas pelas determinac;óes abstratas da "troca": as muitas rela
c;óes de generosidade ínter-vivos, a criac;ao de filhotes de an.imais 
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e a rela<;ao comos ::>t::> (os "espíritos donos-de-bicho"), a "recipro
cidade funerária" com as potencias metafísicas que circulam no 
cosmos, etc. Cada urna destas rela¡;ües se articula de forma dis
tinta comas várias formas pelas quais as "trocas" sao concreta
mente definidas. Dissemos no Capítulo 1 que a cria<;ao de ani
mais nao estabelecia propriamente urna rela¡;ao recíproca com 
os Jt::>, resgatada apenas quando da oferta dos corpos defuntos a 
floresta para que urna das transf orma¡;ües dos mortos servisse a 
"cria<;ao de almas" mantida pelos donos-de-bicho. Neste sentido 
é que a "retribui¡;áo funerária" (a morte de anirnais equivalendo 
a cria<;áo de almas humanas pelos ::>t::> - ver supra Capítulo 2) é a 
tradu<;ao rnais próxima de urna troca solidária e recíproca entre 
humanos e potencias metafísicas: a oferta dos corpos humanos 
rnortos é o verdadeiro termo de urna troca de tipo apomdaka (corno 
modo direto de dar e receber equivalentes ontológicos) com o 
mundo sobrenatural. 

Por outro lado, a criac;áo ianift, como "servi<;o" feito ern retri
buic;áo a algo que se recebe - corno iuduníin, sabe-se agora. -
náo supoe equivalencias nos termos da rela<;áo ou contra-dons 
que "saldem" de urna vez por todas a "<lívida" contraída por 
algo recebido. Nas correspondencias simbólicas entre os mode
los das trocase os vários campos sociais, ou rnelhor, na genera
lidade formal do esquema lógico das coisas dadas e recebidas, 
as cria<;oes ianú·t, como "troca" de tipo iuduníin, equivalem ao 
que se passa na relac;áo com as amantes e nas prestac;oes feitas 
a urn sogro, por exemplo5• Neste sentido, pela forma peculiar de 
incidencia deste regirne de trocas, pode-se afirmar que, como 
iuduníin, a criac;áo de filhotes animais é cornparável aos la<;os de 
afinidade que unern genro e sogro - corno se os aniµiais abati
dos na floresta estivessern numa posi<;áo equivalente a urna es
posa recebida. E, tal corno nas rela<;oes de afinidade real, os ser
vi<;os de tipo iuduníin jarnais "saldarn" inteirarnente urn bem ou 
valor recebido. 

Ora, se esta compara<;áo se aplica e a criac;áo de filhotes e os 

5 Como vimos, a cria~ao de órfaos, modalidade intra-humana de iamrt 
-ou iamrtlan, a "verdadeira cria~ao" (flan/ é urna partícula de enfa
se) -, está realmente associada as rela~5es extraconjugais que, por 
sua vez, evocam urna afinidade "presuntiva" (cf. Capítulo 4 supra). 
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la<;os de afinidade real se equivalem como relac;oes sobre as 
quais incide a "forma de dar" dita iuduníin, náo se pode esque
cer que ianú"t é a base sobre a qual se estrutura urna espécie de 
"traic;ao" ou contravenc;áo sutil na rela<;áo com os ::>t::>. Desta 
forma, se a cornpara<;áo é pertinente, os "modos de dar e rece
ber" que estruturam as rela<;oes de afinidade devem também 
conter algo de ,¡contraven<;áo": e náo é outro o registro que vi
mos ter a afinidade real Arara senáo um modo sutil de subver
ter a consangüinidade, abrindo possibilidades matrimoniais no 
mesmo campo de relac;oes do qual elas estariam nominalmente 
excluídas. Criar filhotes como condi<;áo da preda<;áo animal, 
criar seres humanos órfáos como contrapresta<;ao as rela<;oes 
extra-conjugais ou oferecer bens e trabalho ao pai de urna mu
lher como regulariza<;ao de um casamento, sáo servi<;os (iudunan) 
que subvertem as lógicas que ordenam os respectivos campos 
de rela<;ao: um porque pede para "criar" aquilo que se sabe os 
outros iráo matar; outro porque cria como filhos aqueles que, 
descendentes de mulheres casáveis tomadas por outros homens 
(que é o que sao de fato as amantes), seriara conceitualmente 
afins; e o último porque habilita o casamento no interior do uni
verso da consangüinidade, domínio formalmente excludente das 
trocas matrimoniais. A preda<;áo animal e o regime sui generis 
da afinidade real, dos arranjos matrimoniais e da mancebia -
bases estruturais da rela<;áo como mundo e da rela<;áo entre os 
humanos - tem como condi<;áo de possibilidade formas per
vertidas e desvirtuadas de rela<;áo: urna no ideal de um equilí
brio defensivo e solidário com as potencias metafísicas, outras 
no interior das rela<;oes marcadas pela tensáo dinamica entre a 
consangüinidade e a afinidade. 

De qualquer maneira, do ponto de vista do regime das tro
cas, a "forma de dar" prevista para a rela<;áo entre consangüí
neos próximos (os que sáo puros iebi) é a de tipo ebet: modo de 
dar que nao supoe contra-dons equivalentes ou imediatos como 
necessidade. A "generosidade" é a pauta ideal de conduta entre 
consangüíneos, expressa pela oferta constante e "desinteressa
da" de bens, a que também chamam ebet. Tal como dissemos 
acima, a noc;áo de ebet define urna "forma de dar" vista como 
mais "generosa", urna vez que náo se estrutura sobre modelos 
prévios de equivalencias entre coisas dadas e recebidas, e nem 
supoe tampouco o imediatismo de urna reciprocidade mecani-
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ca como a motivac;áo do ato da oferta. Mas, a despeito de sua 
associac;ao aos valores positivos da generosidade, também em 
ebet se revela parte importante dos riscos que envolvem generi
camente as "trocas". 

A própria no<;áo de ebet, a materializac;áo da troca segundo os 
melhores valores da generosidade, pode se fazer acompanhar por 
urna outra idéia quando modificada pela palavra "pi"n": ebetpin é 
utna forma bem mais complexa de dar e receber. Já vimos o ter
mo "pin" aparecer na fórmula mágica dita pelos xamás quando 
pedem filhotes aos donos-de-bicho: "ianú1'pra ur::>, iamft'pra tarzie, 
ibirinda pin" é o que devem dizer os xamás naquelas situac;oes. 
As alterac;oes que sofre a noc;áo de ebet quando expressa como 
"ebetpin" talvez se esclarec;am pela análise de algumas outras si
tuac;oes em que se usa o termo que modifica a idéia das trocas 
ma1s generosas. 

Além da fórmula para os ::>t::>, notamos seu uso recorrente em 
duas expressües comuns no trato das trocas no cotidiano: 

-l "uagimik ebetpin?" é o que sempre perguntam para saber 
das coisas ou das quantidades "pagas" por um determinado 
objeto. A expressao vale tanto para indagar sobre os itens usa
dos no escambo por um determinado bem, quanto para saber 
de nós, brancos, a quantidade de dinheiro (a que chamam sim
plesmente de tapera - "papel", tal qual o dos cademos, o das 
fotografías, o dos pacotes ou embrulhos de mercadorias, etc) 
gasto para se adquirir urna coisa. "O que ou quanto foi dado?" 
talvez seja urna boa traduc;áo. 
- Nas formas ordinárias de apomdaka, as tracas diretas e 
recíprocas, urna típica negociac;ao por equivalencia entre a 
coisa oferecida e a coisa dada em retribuic;áo pode se expres
sar na forma "wake ananin (ou atak) ibirinda pfn!": alguma coisa 
como "dá-me mais um ( ou dois )", "dá-me um (ou dois) ou
tro(s )"~ etc. 

Nos dois contextos, a palavra pfn parece servir como um 
atribuidor contextual de equivalencias concebidas como intrín
secamente variáveis, isto é, que nao se consegue definir por ante-,, 
cipac;ao. E justamente sobre este caráter inicialmente inde-
terminável das equivalencias nas trocas de bens e servic;os de 
naturezas diversas que os Arara centram a idéia de "risco" e de 
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"perigo" que, para eles, cerca o "cornércio" - ebetpi"ntana6: mo
dos de dar e receber coisas de equivalencias variáveis ou indeter
rnináveis. Neste sentido, nern toda forma de troca é um "cornér
cio", mas todo "comércio" é risco para os re gimes das trocas. O 
caráter variável da equivalencia entre os elementos trocados pode 
gerar efeitos irnprevisíveis nas relac;óes sociais fundadas sobre 
ebetpiii, em que, tal como nas formas simples de ebet, as retribui
<;óes da reciprocidade esperada sao deixadas em aberto, sujeitas 
as indeterminac;oes do acaso. Entretanto, ao contrário da forma 
simples de ebet, na qual a generosidade que deve marcar com
pulsoriamente o campo em que ocorre (o espac;o social das rela
c;óes entre os consangüíneos próximos) já é urna espécie de "ga
rantía" de urna boa troca, em ebetpin jamais se pode prever o que 
vern de "troco" - expressáo corn a qual os adolescentes já falan
tes do portugues glosam o termo pin. Porém, náo' é certamente 
como o nosso próprio "troco", que,é "resíduo" ou "excesso" nas 
equivalencias entre as coisas recebidas e os valores dados: prn 
parece ser bem mais urna noc;áo abstrata de valor de troca do que 
de um excesso de valor nas trocas. É claramente neste sentido, 
como valor abstrato de troca, que a fórmula dos xamás incorpo
ra a idéia de pi"n no pedido aos Jt::>: ele, o que pede, tem os filhotes 
criados como urna abstrac;áo das trocas, algo que toma o lugar 
daquilo que efetivamente circula: carnes animais para os huma
nos, almas humanas para os danos-dos-bichos. A criac;áo de ani
mais é, entáo, urna espécie de nuvem de ilusa.o que envolve a ver
dadeira natureza das trocas com as potencias metafísicas: 
"fetichismo" que tenta ofuscar as relac;ües que efetivamente pro
duzem os 9ens e valores trocados, iamil é impotente para iludí
las. Mas, se vem como pin, qual, enfirn, as formas de equivalencia 
assumidas pela criac;áo de filhotes nas relac;oes corn os ::i::>? 

Mostramos acima (Capítulos 1 e 2) que, rnalgrado a grande 
criac;áo de filhotes naquele momento, tawe ::>t:; foi responsabiliza
do pela morte da pequena Tsiden. A criac;ao de animais nao equi
valeu portanto nenhum cancelamento de urna <lívida intangível 

6 O morfema / tana / aparece em várias formas nominais de verbos: 
:>tamn:iptana - forma nominal de ::>tamn:;pt::Jb:>t (perder); :>tpaimuntana 
-forma nominal de :>tpaimuntanbrt (urna das formas do casar-se). 
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com as potencias metafísicas, resgatada apenas por mais urna 
alma humana levada em criac;ao por um dono-de-bicho: só o que 
paga urna predac;ao é outra predac;ao, pois o equivalente onto
.lógico de um animal morto - transformado na carne que é o 
elemento das trocas pelas bebidas com suas substancias vitais -
é um corpo h~ano estático, perdendo substancias vitais, e urna 
outra alma humana levada para o mundo dos editen (potencial
mente violentos e predadores também, lembremos ). A instabili
dade e o desequilíbrio virtuais nas trocas com as potencias 
metafísicas é o que parece justificar a presenc;a da expressáo pin 
no pedido de filhotes para criac;ao. Como já se disse, ianii"t é um 
servic;o feíto em reciprocidade a algo recebido - é iudunán para o 
regime das trocas. E agir em iuduniin, sabemos, jamais "paga" in
teiramente algo recebido: é justamente daqui, da inexistencia de 
equivalentes formais possíveis para os elementos trocados, que a 
palavra pi'n retira seu sentido. A criac;ao de filhotes, iami"t, nao 
salda a predac;ao de animais, tal como os servic;os e as dádivas 
para o sogro nao quitam verdadeiramente urna mulher recebida; 
mas é sempre urna parcela do "pre<;o" a pagar por elas. 

Ora, se vimos que a forma iuduniin traz certas evocac;oes da 
afinidade (real no servic;o da noiva, "presuntiva" na adoc;ao de 
órfáos e simbólica na criac;áo de animais ), e a forma simples de 
ebet é definida corno o ideal de relac;áo via coisas dadas e recebi
das entre os consangüíneos, qual o dornínio de relac;oes reserva
do aos perigos de ebetpi"n? A esta forma complexa de troca 
corresponde um campo de relac;oes no qual a flexibilidade, o di
namismo e, principalmente, a elasticidade sao as grandes mar
cas. Os modos de relac;ao produzidos pelas "coisas trocadas" se
gundo os regimes de ebetpi"n dependern sernpre das formas corno 
se dáo as retribuic;oes, dos registros conjunturais de equivalencia 
assumidos entre as coisas dadas e as coisas recebidas: aqui, as 
relac;5es sociais via dinamica das coisas trocadas estao inscritas 
justamente nas formas como se materializa a idéia reguladora de 
pin, princípio de reciprocidade nas equivalencias variáveis, ins
táveis, indeterminadas. Os modos de troca tipo ebetpi'n vao alérn 
de ebet (e portanto do modelo que vigora nas relac;oes de 
consangüinidade) e de iuduniin (e portan to dos vários registros 
da afinidade). 

Do que já foi apresentado, o que talvez rnelhor ~lustre a dina
rnica e a elasticidade sociológicas associadas a indeterminac;ag. e 
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a instabilidade das trocas ebetpi"n seja a própria relac;ao corn os 
brancos através da história conforme mostramos no Capítulo 3. 
Vimos que a flutuac;ao e a alternancia das formas de relac;ao com 
os brancos esteve sernpre na dependencia dos modos como os 
Arara julgavam a cornposic;áo e as ac;ües das várias Frentes de 
Atrac;ao, e que durante um bom tempo os paradoxos entre as ac;5es 
supostarnente amistosas das Frentes e a violencia com que os ín
dios eram recebidos pelos assustados colonos ern toda tentativa 
de apro~imac;ao davam as condic;oes de sentido para a ac;ao igual
mente violenta dos Arara. A "Nova Frente de Atrac;ao", instala
da entre finais de 1979 e início de 1980, inverte os procedirnentos 
de contato e a cada novo ataque dos índios oferece mais e mais 
brindes: os Arara passam a deixar carnes, enfeites de penas, fle
chas, e recebern ern troca cada vez rnais utensilios rnanufatura
dos. A ac;áo dos brancos deixa de estar ao lado da pura violencia e 
do egoísmo (:itsinme), aproximando-se das formas generosas de 
cornportamento (:itp:i'pra) que perrnitiram as aproximac;oes de
finitivas entre brancos e Arara e, ainda hoje, definern no geral a 
representac;áo nativa sobre as relac;ües de con tato ( corn servido
res da Funai e corn tudo aquilo que a Instituic;ao serve corno me
diadora). 

É claro que as formas ebetpin nao sao exclusividade das rela
c;oes corn os brancos. Mas se elas aí se aplicam é porque as rela
c;oes de contato se incluem no campo rnaior de interac;oes regidas 
por tais formas de dar e receber. Campo que ultrapassa as amar
ras das trocas rnecanicamente recíprocas (a forma apomdaka, cuja 
estrutura de equivalencias entre as coisas trocadas pede um con
senso anterior ao nível dos valores ou a possibilidade de urna ne
gociac;ao arnigável para que se efetive), fica aquém das formas 
generosas de doac;áo desinteressada (os modos de ebet entre os 
~onsangüíneos'próximos), mas tangencia, corno vimos, a forma 
zudunan de dar e receber, na qual a impossibilidade estrutural de 
equivalencias nas trocas lanc;a dívidas como restos a pagar na 
contabilidade das relac;5es: se iudunan sao os modos de dar e os 
servic;os prestados nas relac;5es assimétricas, ebetpin sao os mo
dos de dar em relac;oes (sociologicamente) indeterrnináveis. 

Os regirnes de iuduniin e de ebetpi"n, urn evocando a afinidade e 
o outro ocupando o extremo oposto das trocas ebet entre os con
sangüíneos próximos, parecem deslocar-se para fora dos círculos 
mais restritos das relac;oes intra-societais, com muitos pontos em 
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comum e áreas de intersec;ao. Entretanto, ao contrário de iudunii~, 
na qual há várias modalidades de 11servic;os" ou "~odo~ de,~gir 
em reciprocidade" por algo recebido (ainda que eles !.ªm~IS o s~l
dem" completamente), os .regimes das trocas ':betpin tem muito 
mais de imponderável, de oscilante, de irregular. Se na 
inexistencia de equivalentes formais para as troca~, ou ~e forma~ 
específicas de servic;os previstos para tal e qual situac;ao, tudo e 
mais ou menos deixado as indeterminac;oes do acaso, as respos
tas sociais a estas indeterminac;oes formais náo sáo, porém, 
imprevisíveis. Há princípios que orientam as maneiras de agir 
ern func;áo das formas concretamente assurnidas pelas tracas de 
tipo ebetpi'n. O modo corno os valores da 11generosidad_e" (::>tp::>'pra) 
ou do "egoísmo" (::>tsinme) se inscrevem nestas rel~c;oes de troca 
cuja natureza é marcada pela inexistencia de equivalentes . fo~
rnais possíveis - os regimes de ebetpi'n - é o que serve de prmci
pio ou eixo ern torno do qual se definern as f armas concretas de 
relac;ao através das coisas dadas e recebidas. Contra o a~aso e a~ 
indeterrninac;ües de urn regime de trocas cuja estruturac;ao real e 
sernpre variável e imprevisível, os valores morais da /1 generosi
dade" ou do "egoísmo" funcionarn corno vetares ou for~as de ª!r~
~ao ou de repulsao do centro gravitacional das relac;oes socia1s 
a través das coisas dadas e recebidas. A" generosidad e" ou o "ego
ísmo" (:Jtp::>'pra ou ::>tsinme) se rnaterializarn pela~ formas co~cr~
tas como se realiza empíricamente a noc;áo de pin: a abund~~ia 
de bens ou valores dados ou reciprocados é sempre ~rna ev1d~n
cia de "generosidade"; sua escassez, de "egoísmo". E disto sirn
plesrnente que dependern as relac;ües reais que se estruturarn atra
vés das trocas sern equivalencias formais - trocas que, pode~~º 
ultrapassar os campos previamente defin_ido~ de rela~ües socia1S, 
se dáo nas interfaces entre os planos da vida mtra-soc1etal e o das 
relac;ües exteriores ao pequeno rn_undo da sociedade A~~.r~, cor
tada em toda sua extensáo pelos domínios da consangum1dade 
(o grupo natal) e da afinidade (potencial ern qualquer outra casa, 
real na casa do sogro) - (ver Figura 4.1). 

A func;áo interveniente dos valores morais no dornínio das pro
priedades estruturais dos modos de tr~a reconhecidos pelos ~ra
ra, sua penetrac;áo transversal aos regIStros ~as formas previst~s 
de relac;oes através das coisas dadas e receb~d~, queb~a. urna fi
gura esquemática cornum nas nossas estrategias descnhvas das 
múltiplas inscric;oes da reciprocidade nos diversos campos de 
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relac;oes sociais. Vista sob a ática dos valores morais a eles associ
ados, a figura estática comun1 dos "círculos de relac;oes e de reci
procidade" nao se ajusta a dinamica das trocas Arara. No mode
lo concentrico que vai da "reciprocidade generalizada" a "reci
procidade negativa" (cf. Sahlins 1978: 132, figura 14; e também 
Albert 1985: 194, figura 8), ou, sociologicamente, das relac;oes rnais 
próximas do grupo doméstico ("entre os ca-residentes" para os 
Yanornami) até o ponto rnais exterior dos círculos (nos níveis "onde 
os seres podern ser hostis" ou /1 onde já nao se conhece rnais nin
guém" para os Yanornami), nem a figura genérica de Sahlins, nem 
o esquema mais mediato (e rnais aplicável ao continente) de Albert 
abrem máo da idéia implícita de um deslizamento linear, de um 
afastarnento gradual, paulatino, contínuo e, principalmente, de
finitivo do ponto central, no qual as formas generalizadas de re
ciprocidade se confundem comos menores campos sociais onde 
as relac;oes sao marcadas pela proximidade (física e/ ou simbóli
ca). É como se as figuras concentricas fossem, na verdade, proje
<;6es em gradiente de urna oposi<;ao polar, hierárquica, assimétrica 
e, sobretudo, irreversível (do ponto de vista de cada ponto do 
"contínuo" de afastarnento que subjaz as representac;ües concen
tricas das grandezas escalares). Creio que entre os Arara as coi
sas nao sao bem assim. 

Tal como difundido no continente, as representac;oes concen
tricas sao bastante aplicáveis a inúrneros aspectos da organiza
<;ao social, da cosmología e dos sistemas simbólicos Arara ( cf. -
Teixeira-Pinto 1989, 1993a). As formas de classificac;ao social (que 
váo da proximidade dos consangüíneos "puros" - iebi' - aos 
afins reais-consangüíneos "distantes" - iebi' ibirinda - e aos "ou
tros", afins potencias - t:ipk::>l::> ), os campos de rela~6es (que vao 
das casas natais aos grupos residenciais dos afins reais), os pla
nos espaciais do mundo e a arquitetura cosmológica original (Ca
pítulo 2, Figura 2.1) sao todos representáveis por figuras circula
res e concentricas. Mas o trac;o formal destas dimens6es 
conceituais nao encerra o assunto para a vida social Arara. As 
nossas rnelhores representa~oes sobre a mecanica social dos pa
vos sul-americanos, marcadas de fato pelos planos concentricos 
de relac;oes, parecem ter estado rnais atentas a sua "cinemática" 
do que a "dinarnica": nao se tem mostrado, coma enfase devida, 
sob a a~ao de que forc;as as relac;oes sociais se efetivam segundo a 
lógica do afastamento radial em rela~ao a um centro simbólico 
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da sociabilidade. Visto pelo angulo da dinamica das fon;as que 
atuam nos diversos campos de relac;óes entre os Arara, o esque
ma formal das esferas concentricas de relac;óes aparece remarca
d o segundo .um outro registro, ausente nas representa<;óes 
11 cinemáticas" da mecanica social: o caráter transversal dos va
lores morais aos campos de rela<;óes dá aos regimes simbólicos 
das várias formas de troca e reciprocidade (base estrutural do 
concentrismo sociológico) trac;os bem mais dinamices. 

A imponderabilidade das relac;óes nos domínios mais afasta
dos do centro simbólico do socius - lá onde vigoram as formas 
oscilantes e irregulares das trocas -, a virtualidade de sua 
efetivac;ao segundo valores opostos (generosos ou egoístas -
Jlp::>'pra ou Jtsinme) permite que elas estejam ora mais próximas, 
ora mais afastadas do ponto onde a generosidade comanda os 
regimes das trocas. Deste modo, cortado transversalmente pelos 
valores morais da "generosidade" ou do /1 ~goísmo" (dos quais 
nenhuma das dimensóes detém a exclusividade ou o monopólio), 
o modelo Arara que articula o regime das trocas com os domínios 
f ormais das relac;óes sociais está armado sobre urna noc;ao de 
"reversibilidade virtual" entre os planos das relac;óes, cujos efei
tos sao a atrac;ao ou a repulsao em relac;ao aos pontos centrais 
das formas mais inclusivas e generosas das trocase das relac;óes 
sociais7 

- Figura 5.1. 

7 Neste sentido, ve-se que a história do contato comos brancos foi, de 
fato, urna "atra\áo" - mas num sentido inverso aoque se costuma 
dar ao termo: a "atra\áo" se deu para o interior do centro simbólico 
do próprio socius Arara. E lembro que is to nao é um fenómeno aciden
tal ocorrido somente na história recente. Nao apenas os Arara falam 
de inúmeros estranhos que viveram longos períodos entre eles (alguns 
tendo inclusive esposas e filhos - como recentemente entre os Arara 
da Cachoeira Seca/lriri), como as informa\6eS históricas estao tam
bém repletas de notícias neste sentido: a facilidade eventual com que 
parecem ter sempre incorporado "estranhos" só se compara a igual 
facilidade com que podiam também reagir a flecha, capturand!=>, ma
tando e esquartejando os nao-Arara. No caso da história do contato 
recente, ao lado do esquema de ordena\ao cosmológica (a passagem 
do "conflito" ao "contrato") que perrnitiu a inteligibilidade das a\6eS 
dos brancos durante as várias fases da atra\áO, foi o valor moral de 
"generosidade" atribuído as muitas ofertas de brindes (mesmo num 
contexto de ataques dos índios contra o pessoal da Frente de Atra\áo) 
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Figura 5.1. Esferas de Rela~6es, Modos de Troca e Valores Morais 

D 
· o 
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LEGENDAS 

A: A Reciprocidade generalizada; o interior das casas natais; os consangüíneos próximos: iebi'. 
B: Servi\OS e formas de agir em reciprocidade; trocas assimétricas; as outras casas; os consan
giiíneos distantes; iebi' ibirinda; a afinidade real; as presta\óes para comas potencias metafísicas. 
C: Zona instável das trocas de reciprocidade indeterminada; ausencia de rela~óes formais; 
área de media\ao ou de reversibilidade virtual entre uma reciprocidade negativa (ausencia 
de troca - Cd), trocas assimétricas (bC) e urna reciprocidade generalizada (•C). 
D: Área exterior a qualquer rela\iio social através das coisas dadas e recebidas; ausencia de 
reciprocidade; inimigos e/ou seres maléficos do cosmos; área da violencia, da captura e do 
esquartejamento de inimigos. 
a = A + 8: Espa\O das rela\oes intra-societais; dimensoes das rela\oes internas a 
consangüinidade e a afinidade real- consángüinidade distante; limite da possibilidade da 
troca apomdaka. . 
~ = •e = b C: Espa\o de aproxima\ao virtual a través dos modos de dar e receber marcados 
pelo valor moral da generosidade ('tp::>'pra). 
y= Cd + O: Espa~o de exdusao virtual; área de incidencia preponderante do valor moral do 
egoísmo ('tsinme) - vetor de afastamento do centro simbólico dos círculos mais inclusivos 
das trocas recíprocas e generosas. · 
5 = B + C: Zona de interface com o mundo exterior ao socius; espa\o da preda\aO (animal e 
de "almas" humanas) e da funerária. 

o que definí u o modo como os brancos acabaram incorporados a sim
bólica nativa das dádivas, garantindo as relac;oes pacíficas de solida
riedade e coopera\ªº que caracterizam o contato desde entao (ver 
adiante a rela\aO entre o regime das trocas e o modelo das ac;oes coo
perativas, solidárias e generosas. 
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A figura ilun1ina bem o cruzamento entre os valores morais, o 
regime das trocas e os planos de relac;oes. Traspassando as várias 
modalidades de troca e envolvendo o círculo central das relac;oes 
vías coisas trocadas (as formas ebet no interior do domínio das 
relac;oes de consangüinidade), o valor moral de Jtp::/pra encon
tra seu limite de abrangencia nas formas de ebetpi'n: a indeter
minac;ao dos modos concretos pelos quais podem se dar as 
interac;oes com o exterior dos círculos da consangüinidade e da 
afinidade real (que ainda é "consangüinidade distante") é ape
nas sinónimo da instabilidade do regime de reciprocidade fora 
das esferas do parentesco e das alianc;as matrin1oniais já realiza
das. O p apel dos valores morais parece ser justamente o de orien
tar estes "vazios formais" do modelo estrutural das trocas, as for
mas em que os regimes de reciprocidade sao estruturalmente in
certos e imprecisos. O caráter indefinido das relac;oes com o mun
do exterior se traduz pela ambigüidade essencial das trocas ins
táveis e virtualmente desequilibradas quando realizadas fora do 
parentesco e da alianc;a (e mesmo assim, nesta última as trocas 
sao sempre "assimétricas" - de tipo iuduniin). Ora "generosas" e 
pacíficas, ora "egoístas" e violentas, as relac;oes nas esferas mais 
distantes do centro da sociabilidade (da casa natal, dos grupos 
residenciais, da consangüinidade, das rela<;5es de ebet) sao sub
metidas a "métrica" dos valores morais antitéticos: canon que 
mede a adequac;ao das trocas as formas oportunas, convenientes 
e/ ou apreciadas, os valores morais sao também princípios de 
"aceitac;ao-atrac;ao" ou "negac;ao-repulsao" das relac;oes com os 
níveis mais exteriores. Assim, mesmo o "lá fora" dos campos so
ciais que juntam as relac;oes e as trocas pode ser aproximado das 
formas moralmente previstas de dar e receber que sustentam o 
centro de gravitac;ao do sistema como um todo. Tal como vimos 
serem a consangüinidade e afinidade esferas reversíveis para o 
cálculo das possibilidades matrimoniais, parece que todos os es
pac;os da sociabilidade regida pelas trocas também o sao: o "exte
rior" pode penetrar, vía regime das trocas, os planos internos da 
vida social sem qualquer dirupc;ao. Este é o motor da maquinaria 
social que gira em torno dos valores morais: a atrac;ao ou a 
repulsao daquilo que do exterior se aproxima sao as forc;as dina
micas que agem nas várias esferas de relac;oes montadas sobre a 
diversidade dos regimes de dar e receber. Por tudo o que já foi 
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mostrado, é evidente que esta " repulsao" pode se dar, por exem
plo, como apropriac;ao de valores simbólicos associados as trans
formac;óes dos inimigos (transformac;oes que vimos ser formas 
simbólicas de "transferencias" entre valores - ver supra Capítu
lo 1). Trata-se de urna " repulsao" apenas do ponto de vista do 
estabelecimento de relac;óes sociais pacíficas, generosas e solidá
rias, is to é, do ponto de vista do que vigora no núcleo ideal das 
esferas de sociabilidade. 

Mas, se estamos afirmando o caráter essencialmente "reversí
vel" do modelo como um todo, nao será apenas o "exterior" a 
sofrer seus efeitos: também as relac;óes mais "interiores" podem 
ser atingidas por essa reversibilidade e serem, como formas "ego
ístas" e/ ou violentas de interac;ao, afastadas do centro. Os fenó
menos sociais comuns de fissao, separac;ao, banimento ou expul
sao sao, na verdade, moP.os de repulsao "moral" de grupos ou 
pessoas antes ligadas a rede de prestac;oes intercomunitárias. Na 
própria história recente, dois dos subgrupos Arara (o grupo 
residencial do falecido Ikoptsi, e o bando familiar do Iriri) foram 
afastados dos demais justamente por terem contrariado modos 
previstos de relac;ao (tal como mostrado no Capítulo 3). Também , 
o banimento de Tsivamdem, como vimos no Capítulo 2, pode ser
vir de exemplo para esta capacidade que o sistema tem de nao 
apenas "atrair", mas também de afastar. É claro que há também 
condic;oes de possibilidade mais "estruturais" para as fissoes e os 
afastamentos de subgrupos - a independencia política, a auto
nomía económica, a possibilidade de urna realizac;ao endogamica 
sui generis do padrao das trocas matrimoniais (que foi objeto do 
Capítulo 4) estao entre elas -, mas estas também estariam mais 
na ordem da "cinemática" social: a questao, a meu ver, é saber 
dos registros simbólicos das forc;as que atuam nas disputas que 
desencadeiam o processo. 

É claro, porém, que se estamos tratando da "dinamica" e nao 
da "cinemática" social nao basta saber apenas dos regimes sim
bólicos, das propriedades formais dos modelos estruturais das 
trocas e dos valores morais que ali se instalam: é preciso indagar 
sobre o modo como tudo isto ajuda no entendimento das ac;oes 
humanas concretas. Se há modos diferentes de trocas, esferas 
variadas de relac;oes e oposic;ao entre forc;as ou princípios morais 
que se projetam até mesmo para o exterior dos níveis n1ais inclu-
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sivos da vida social, é a teoria nativa das formas previstas de 
"ac;ao social" o que parece articular os tres planos8• 

Modelos de A~ao Solidária e Esferas de Sociabilidade 

Em capítulos anteriores, caracterizamos certas dimensóes da 
vida social Arara através dos modos de solidariedade previstos 
para cada urna delas: as parcerias formais de cac;a e de guerra 
(ibirinda e ttJktarzat), grupos residenciais diferentes trocando car
nes por bebida e "pagando" a carne pela cantoria de ereue, a vida 
no interior dos grupos residenciais, etc. Na primeira sec;ao deste 
capítulo tentamos mostrar que os campos de relac;óes solidárias 
e recíprocas sao articulados pelo modo de incidencia dos valores 
morais no regime múltiplo das várias formas de trocas pensadas 
pelos Arara. É preciso juntar estes aspectos: os modos de solida
riedade, os campos formais de relac;ao, o sistema das trocase os 
valores morais. 

As casas sao unidades de cooperac;ao: é do interior delas que 
saem os grupos e as parcerias de cac;a9 e as relac;óes de ajuda mú
tua para o trabalho agrícola. Das etapas em que os Arara divi
dem suas tarefas nas planta\óes, várias carecem da colaborac;ao 
e do auxilio dos co-residentes. A escolha e a marcac;ao (com um 
rápido ro\ado) de urna nova área para plantío (iakantana), a der
rubada da mata (ikiana), a queima (iukiana) e a limpeza e a pre
parac;ao do terreno (ambos iamemkiana), sao fases em que nin
guém deve atuar sozinho. É preciso registrar que há deis modos 
de se referir as atividades agrícolas: um descreve as fases propri
amente ditas, isto é o que se faz; outro define as ac;oes de cada 

8 Por "ac;ao social" tomo exatamente aquilo que Weber entendía como 
o sentido da expressao: um modo de agir que "orienta-se pelas ac;oes 
dos outros ( .... ),que tem em conta a atividade de terceiros" (1983: 73). 
Tal como se tentará mostrar, o modelo das ac;óes sociais Arara é de 
fato um modelo das condutas que podem gerar nos outros formas 
igualmente apreciadas de comportamento: trata-se rigorosamente de 
um modelo que embute urna teoría das "a~oes sociais" propriamente 
ditas. 

9 Como mostramos, as parcerias de guerra (uJktarpt) sao rela~oes for
mais entre membros de grupos residenciais diferentes. 
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fase, isto é, o como se faz. O modo apresentado acima - que se 
vale de formas nominais de verbos e de substantivos como as ca
tegorías descritivas - é o das "fases" que caracterizam a 
tecnología agrícola. A descric;ao segundo o modo das ac;óes segue 
os verbos para cada urna das atividades: akonbrt (roc;ar, cortar 
plantas e árvores pequenas); aketpi't (derrubar árvores maiores); 
iuketpi't (queimar o que está cortado); e eptanbrt (plantar). O inte
ressante é que quando se referem a agricultura segundo as ac;oes 
realizadas, os Arara costumam incluir entre o "plantar" e o "co
lher" o momento dito naptsa - período em que as plantas estao 
crescendo e náo há nada para se fazer nas plantac;óes. E, ainda 
segundo este modo de se referir as práticas agrícolas, ao contrá
rio de urna idéia genérica de "colheita" (iapiana, pelo primeiro 
modo de descric;ao ), costuma-se usar verbos diferentes para cada 
tipo de produto cultivado e colhido: abi1pil é o colher macaxeira 
ou mandioca; tigetpi't o colher carás e batatas; ikatopi't o colher o 
milho; e amdotpft as bananas. É através do primeiro modo, o das 
"fases", que os Arara deixam mais claro no dia-a-dia o caráter 
social das tarefas: ninguém pede ajuda para aketpi't (" derrubar") 
ou iuketpft ("queimar") por exemplo, mas sempre para "fazer a 
derrubada" (ikiana) ou "a queima" (iukiana). Contudo, mesmo 
feítas com a colaborac;ao de muitos, a maior parte das roc;as nao é 
definida como coletiva: o plantío (eptiintana) e a colheita (iapfana) 
estáo quase sempre associados as familias conjugais a que "per
tencem" as plantac;óes. Urna grande área é preparada coletiva
mente, mas cada um separa depois urna fra<;áo do terreno já pre
parado para as planta<;óes de sua família. 

No caso das grandes plantac;óes coletivas de macaxeira, cuja 
destino é sempre a produc;áo de piktu para as festas e as grandes 
reunióes, ou de mandioca(para a farinha que tem um quinháo 
reservado a venda em Altamira mediada pela Funai), também o 
plantar e o colher estaráo a cargo dos homens que compartilham 
urna mesma unidad e residencial ( enquanto a fabrica<;áo de bebi
da já é vista em si mesma como feminina). Há dois registros jus
tapostos nas unidades residenciais: para as mulheres e os homens 
ainda solteiros, a casa é o espac;o da consangüinidade; para os 
homens casados, que vieram de mudanc;a com o casamento, tra
ta-se do domínio da afinidade real. De um lado, a generosidade 
desinteressada que deve marcar as rela<;óes entre os iebi~ de outro 
as formas mais compulsórias de solidariedade, na forma de pres-
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tac;oes de servic;os (iud111zii11) que juntam os afins reais - que sao 
consangüíneos distantes (iebf ibirinda). 

Além da agricultura, homens de um mesmo grupo residencial 
dividem-se em parcerias de .ajuda compulsória para as cac;adas. 
Se é urna das grandes cac;adas coletivas da estac;ao seca, quem 
mata o bicho deixa que o parceiro o carregue de volta ao acam
pamento, onde a carne será assada com todas as outras para se
rem levadas em oferecimento _aos que esta.o na aldeia. Se é urna 
cac;ada mais esporádica, fora das grandes expedic;oes da estac;ao 
seca, a coisa é um pouco mais estranha: a princípio, quem mata 
nao carrega, quem carrega nao corta, quem corta nao divide, 
quem divide nao assa, quem assa nao distribuí ... de tal forma que 
um único animal morto produz, ou induz, a um sem-número de 
relac;oes de gentileza e solidariedade. Também nas parcerias a 
afinidade joga um papel importante (vimos isto no Capítulo 1). 

Nas grandes reuni6es em que se trocam formalmente as car
nes pela bebida, quem vem da floresta bebe o piktu antes de ofe
recer as carn~s, que sao levadas para a aldeia apenas no dia se
guinte ao início das festas. Aqueles que vao comer do assado dos 
cac;adores, antes cantam ereue como "paga" (o equivalente ao 
"trabalho dos brancas", segundo foi dito - Capítulo l, na parte 
sobre as músicas) pelo que vao receber. Aqui, se o modelo geral 
das grandes reuni6es inclui o retomo dos cac;adores ao grupo 
residencial natal, parte daqueles que cantam para "pagar" a car
ne serao consangüíneos, parte serao afins (os maridos das irmas 
de um hornero que deixa a casa natal pelo casamento e volta para 
as festas). 

Ora, estas tres (ou quatro, se pensarmos no duplo registro das 
casas) formas de gentileza e solidariedade (cooperac;ao "volun
tária" ou compt.ilsória para o trabalho agrícola, parcerias de cac;a 
e reciprocidade nas tracas de carnes por bebida) equivalem-se 
apenas num sentido muito abstrato - como rela<;6es marcadas 
formalmente por estruturas de reciprocidade. Porém, há defini
c;oes mais concretas através das quais os Arara apreendem os 
vários modos de agir em reciprocidade, cada urna delas cruzan
do as formas reais de ac;ao com os regimes simbólicos das múlti
plas formas de trocas. 

Em termo gerais, tal como os atos de dar e receber 
(adaponzdarami"tpi"t), o ideal de ser "cooperativo", "gentil", "soli
dário" ou "recíproco" é o que realiza, nos comportamentos, o valor 
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moral de :>tp~/pra, cuja materializac;ao vem associa_da as formas 
mais apreciadas de troca e de agir em recipro~idade .. ~ste valor 
moral de :>tp:>'pra se desdobra, no plano das a<;oes soc1ais concre
tas, na idéia de um comportamento "generoso" capa: de produ
zir através das referencias ou determinac;oes nas ac;oes dos ou-

' tros, formas igualmente gentis, solidárias e recíprocas de c~m-
portamentos. O modo geral das condutas que ~e~p~ndem ao im
perativo moral de ::>tp:/ pra é chama~o de ab:>tsznntplt:. o ser gene
roso e gentil nas ac;oes, atender pedidos de qualquer tipo de pres
tac;ao, dividir o que se tem com aqueles que i:ada possuem, etc. 
Este agir de forma "generosa" é o plano a partir do qual as outras 
formas de ac;ao social sao definidas. _ 

As parcerias formais de cac;a e de guerra, por exemplo, sao as 
expressoes concretas mais perfeit~s _e_ acab~d~s de ,~ma no~ma 
moral de "ajuda" e "cooperac;ao": 1bzn11danntpzt10

, o opera~ JU.n
to", 0 "agir com outro", é urna chamada forte que:. _s~ no hmi~e 
menor das relac;oes (o grupo residencial, a consangum1d~d~ pro: 
xima) define o modo formal das parcerias de cac;a, no cotidiano e 
quase um mandamento, um imperativo ~~ ~ual 1:1ª~ se ;,s~~pa 
sem se receber a pecha de :>tsinn1e - "n1ate zbzrzndamztpzt ur::> ( ve
nha ajudar-me") é urna solicitac;ao de auxílio que deve interron:
per (e normalmente o faz) qualquer outra ati~ida~e que se este1a 
fazendo. Fórmula "mágica" do poder de reahzac;ao das palavras, 
mecanismo real de "how to do things zvith words" (como já disse o 
filósofo), 0 pedir ajuda a alguém através da evocac;ao _da norma 
de ibirindanútprt é bem mais que um convite - e se nao chega a 
ser "ordem" é simplesmente porque nao há poder entre ?s h_?
rnens que se estruture como possibilidade legítima de domn~.ac;~o 
ou coerc;ao de qualquer natureza (a nao ser aquela da aprec1ac;ao 
da coletividade sobre o cornportamento de cada um). 

A maneira mais simples de se descrever como se cruzarn as 
formas concretas de a<;ao como n1odelo geral das condutas mo
ralmente apreciadas é indagando pelas formas como em cada 
domínio de relac;ao se deve atender a urna solicitac;ao de auxílio. 

10 Trata-se evidentemente de urna palavra formada pelo substa~ti-~o 
ibirinda (" outro", parceiro, companheiro, etc) mais o morfema I n11tpll I 
que marca o infinitivo dos verbos. 

, 
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O pedir qualquer tipo de ajuda é o que, de fato, parece desenca
dear a dinamica das ac;oes sociais concebidas como moralmente 
adequadas. A maneira pela qual se concebe o atendimento as de
mandas de auxilio é o que revela, neste contexto, os· diferentes 
revestimentos simbólicos das ac;5es sociais em cada um dos cam
pos de relac;oes. Se o pedir "ajuda" é praticamente sem regras, 
podendo, em tese, estender-se a qualquer domínio de interac;áo, 
o atendimento a demanda nao o é: os diferentes planos de rela
c;oes sociais pedem modos de cooperac;ao também diversos, que 
váo desde urna colaborac;ao eventual a qualquer um que a solici
te até a obrigac;ao do trabalho para o sogro, passando pelas mui
tas formas de prestac;oes "desinteressadas" entre os consangüí
neos e pelos modos mais cerimoniosos de ajuda entre parceiros 
f ormais. Os modos particulares de se agir em ibirindan1itprt de
pendem dos registros peculiares que as ac;oes ideais de ab:>fsimi"tpil 
recebem em cada um dos campos de interac;ao. Este "ajudar o 
outro", "operar junto", "co-operar", corta, portanto, os vários 
planos de relac;oes sociais, cobrando em cada um deles modos 
distintos de atendimento. 

A um pedido de ajuda entre os consangüíneos mais próximos 
o atendimento é visto simplesmente como apomdaramilprt - um 
modo mútuo de ser gentil e generoso de acordo com urna expec
tativa já estabelecida: a cooperac;áo e a solidariedade entre os con
sangüíneos próximos, membros de um mesmo grupo natal, é quase 
compulsória - o que faz com que, neste contexto, apon1darami'tpi"t 
seja um modo de se atender a um pedido de auxílio que é tao 
apreciado, quanto já esperado. Tudo aquilo que se faz como "gen
tileza" - seja nas ac;5es, seja nas ofertas de bens -, mas que no 
fundo já corresponde a urna forma de ac;áo esperada (dados os 
regimes que funcionam no campo de relac;5es que envolveos su
jeitos de tal interac;ao) é definido como aponidarami"tprt: ac;ao soli
dária e gentil, sim, mas inteiramente prevista. Conceitualmente, 
apomdaranzi"tprt é um modo de agir equivalente as trocas apomdaka: 
reciprocidade direta, equivalencia, equilíbrio seriam seus trac;os. 
Mas, apesar desta equivalencia conceitual, veremos abaixo que 
os domínios da ac;ao apomdarami"tpi"t nao se confundem formal
mente comas áreas de incidencia potencial das trocas de tipo 
apon1daka. 

Alguém que ajuda um irmao na construc;ao de urna nova casa, 
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urna mulher que auxilia sua irma no trato dos filhos (mesmo quan
do já sao esposas de um mesmo homem, e os filhos de cada qual 
sao de fato irmáos), a irmá que corta o cabelo ou arranca as so
brancelhas do irmao, ou um homem que traz coisas das floresta 
para sua irma (fibras naturais como matérias-primas, por exem
plo ), quase tudo o que se faz para um outro no espac;o de rela.~o~s 
da consangüinidade é, a princípio, pensado como apomdaramztpzt: 
a mutualidade, mais do que a obrigatoriedade, dessas relac;oes é 
urna marca das ac;oes sociais envolvidas pelo valor da 
consangüinidade. Mas é também como apomdaramrtprt que se 
definem ~odos os tipos de cooperac;ao entre parceiros form~is. de 
cac;a ou de guerra (relac;oes nas quaís a afinidade é bem mais im
portante) e tarnbém o cantar ereue como "paga.': pela_ cam~e que 
se vai receber nas grandes reuni5es - atos que Jª se dao alem do 
espac;o da consangüinídade, mas que continuam mar~.ª~?s :orno 
ac;oes recíprocas e equivalentes. Entáo, aponidaramztpit sao as 
maneíras de agir, de aj u dar, de "operar junto", ou de "co-operar" 
pensadas como previamente definidas pela mutualidade em cer
tas esferas de sociabilidade: é um modo particular como o valor 
geral de ab:Jtsimrtprt se realiza, corno ac;ao ou "reac;ao" ?~ 
ibirindami"tprt, de forma mútua ou recíproca em campos especifi
cos de interac;ao. Para fins descritivos e analíticos, chamaremos 
de "socíabilídade prímáría" as formas de relac;ao definidas como 
apomdarami"tpil neste domínio que circunscreve totalment: a 
consangüinidade e incluí tarnbém parte importante das relac;oes 
entre afins (os parceiros formais). Adiante veremos que este do
mínio da "sociabilidade primária" nao se diluí porérn na consan-
güinidade e nas parcerías. 

Numa situac;ao diferente, quando, por exemplo, um sogro so-
licita préstimos (também evocando a norn:a d~ "aj u da". -
ibirindamitprt), o atendimento do genro nao e rna1s concebido 
como apomdaramftpi"t - ser recíprocamente gent~l ou ge~er?~º 
-, mas :xt:>tpwamenbrt: um modo de ser cooperativo e sohdari? 
sem que a mutualidade amarre duas ac;oes pensadas com~. r~c1-
procas. Entre urna forma de agir e outra, entre apomdaranutpzt e 
Jd:>tpwamenbrt, a mutualidade prevista para a inte:ac;ao. com .ºs 
consangüíneos e com parceiros formaís c~de lug~r as ass~etnas 
entre os afins reaís que nao estao subordinados as formahda.des 
das parcerías - assimetrias que vimos também marcar o regrme 
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sünbólico geral das trocas no dornínio da afinidade real. As for
mas de agir corno :xi::>tpzva111e11bi't nao se esgotarn, porérn, na esfe
ra da afinidade real e das assirnetrias que a caracterizam. 

As forn1as de ajuda e coopera<;ao ern grupos de trabalho nas 
planta<;óes coletivas, ern expedi<;óes na floresta (hoje, para fis
calizar por conta própria os limites da parte da área já 
demarcada -A.l. Arara I -, antes, para reconhecimento e ava
lia<;ao de áreas virtuais para novas rnoradias ou explora<;ao eco
nómica), ou no auxílio nos servicos do Posto da Funai sao todas 

> 

definidas corno a<;óes de :xi.::>tpwanzenbi"t. De alguérn que nurna 
ca<;ada solitária ou com urn parceiro ad hoc (fora, portante da 
temporada das ca<;adas coletivas) obtérn certo sucesso e abate 
urn grande mamífero (queixada, caititu, anta, veado) e logo ao 
chegar na aldeia chama a todos para fazer a partilha das carnes 
tarnbérn se diz que está realizando urn ato de :xl.::>tpzvan1enbrt. 
Ern nenhurna destas situa<;5es as relac;oes de consangüinidade 
ou de afinidade sao capazes de dar conta dos modos de corn
portarnento - nao sao estas as rela<;5es, ou os "valores" o que 
se agencia nestas formas de intera<;ao. A disposic;ao de alguém 
em ajudar os outros sem que tenha sido solicitado ou que isto 
esteja previsto, os auxílios voluntários, enfirn, a espontaneida
de em ibirindanzi"tpi"t a alguérn é o que geralmente marca as a<;5es 
de Jd:Jtpwan1enbrt para além dos domínios da consangüinidade 
e da afinidade. O fato d e que tais modos de agir nao se amar
ram a mutualidade de a<;5es equivalentes faz de :xi.:;tpwanienbft 
um modelo de conduta extremamente apreciado e valorizado 
no cotidiano - corno forma de agir que remetería mais direta
rnente as normas morais de ab:Jtsinú'tprt, urna vez que vai além 
do caráter previsível das a<;5es mutuamente recíprocas de 
apon1daran1üprt. Chamemos de "sociabilidade secundária" es
tas rela<;5es circunscritas pelas ac;oes definidas como 
:xi.:Jtpwan1e11brt: domínio que incluí e ultrapassa os critérios for
rnais da consangüinidade e da afinidade real. 

Parece contraditório que a afinidade real esteja incluída em 
formas de agir que sao rnuito apreciadas quando, sob um outro 
a~gulo, está marcada por relac;oes e por um regime de tracas 
(1udunan) inteiramente assimétricos. Parece haver de fato um 
descompasso entre o modelo estrutural <leste campo de relac;oes 
sociais definido pela afinidade real e o modelo das ac;oes gene-

Outras condic;oes e as propriedades dos ritos l 333 

ros as e solidárias. Por outro lado, se a própria idéia de 
apo111daranli"tpü (corno un1 n1odo de agir definido pela rnutua
lidade) está conceitualrnente associada a noc;ao de troca direta e 
recíproca (aponidaka), tem, contudo, suas formas de realizac;áo 
n1ais claras e evidentes nas esferas da consangüinidade e das par
cerias forn1ais, espac;os sociais que nao coinciden1 inteiran1ente 
con1 o lugar ern que se inscreve formalmente o regime das tracas 
diretas, recíprocas e equivalentes definidas por apo111daka. Por
tanto, tampouco aqui - no domínio da consangüinidade e das 
parcerias formais, isto é, da sociabilidade primária - há corres
pondencia formal ou homología global entre os campos de rela
c;óes sociais, o regime das trocase os modelos de ac;ao com suas 

' esferas de sociabilidade. 
Urna representa~ao esquemática talvez ajude a deixar claro o 

que se disse acima. De forma rnais resumida, há um princípio mo
ral (ab:;tsinú"tpi't) que define urna norma de "ajuda" (ibiri11dan1i"tpi"t) 
que, por sua vez, se realiza concretamente de duas formas: 1) 
como apomdaranú"tpi't, as formas de ajuda e coopera<;ao marcadas 
pela rnutualidade que preenchem o campo da consangüinidade 
e das parcerias formais; e 2) como :xl.::itpwan1e11bft, as a~óes mar
cadas pela espontaneidad e e por urna "generosidade" que deve 
transcender as formas n1útuas e previsíveis de intera<;ao. Este é o 
tra~o das ac;oes Jd:;tpzvanienbrt que, mesmo sendo valorizado, d á 
urna certa preferencia pela evitac;ao das rela<;5es de afinidade: 
como elas já incluem obriga~ao de servi<;os e dádivas assimétricos, 
superar a expectativa já estabelecida do sogro (que é o que defi
nirá o caráter mais "generoso" das ac;óes n~ste caso) in1plicaria 
um excesso de dedicac;ao e esfor<;o. Por isso, se há de haver sogro, 
que seja apenas um, mesmo comas preferencias pela poliginia. 

Ao dornínio das rela<;óes articuladas pelo prirneiro modo de 
agir chamamos de "sociabilidade primária", e de "secundária" 
aquelas definidas pelo segundo. Além desta distinc;ao entre esfe
ras de sociabilidade, é preciso que também se diferencie teorica
mente, de um lado, o imperativo e a norma moral rnais abstratos 
(ab:;tsinú"tpü e ibirindanii"tpft) e, de outro lado, o modo como eles se 
realizam concretamente como princípios de ac;áo social distintos 
que recortam os 1domínios de. sociabilidade. De um lado ternos 
apenas o nível dos valores, de outro o nível das condutas. Para 
urna melhor precisao conceitual, chamemos o prirneiro de plano 
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da "moral" (nível dos valores e das normas abstratas de a<;ao) e o 
segundo de plano da "ética" (nível dos princípios de a<;ao e das 
condutas)11 

- Figura 5.2. 

Figura 5.2 

Nível dos Valores 
MORAL 

Imperativo e Norma de Atitude 

Nível das Condutas 
ÉTICA 

Princípios de A\ao 

apomda ra m i'tpi't 

ab:Jt imi'tpi't 
imperativo do 
valor moral de 

:Jtp:J'pra 

(mutualidade - sociabilidade primária -
l' consangüinidade próxima e parcerias formais) 

ibirindamilpi't 
norma de ajuda 
e coopern\ao 

\, :xl:Jtpwnmenbi"tpi't 

(espontaneidade - sociabilidade secundária -
consangüinidade, afinidade real e além) 

Em fun\ao do que foi exposto até agora quanto aos domínios 
de rela\6es, os regimes das trocase os princípios de a\ao, é preci
so distinguir analiticamente alguns aspectos: 1) o valor moral 
associados as formas de agir, isto é, as éticas que recortam for
~as de sociabilidade específicas de acordo com os registros par
ticulares das normas de ajuda e coopera\ao em cada campo de 
r~la\óes; 2) as propriedades estruturais do parentesco e da afi
n1dade que definem limites e parametros iniciais para as rela
\óes; e 3) os regimes simbólicos das trocas que orientam as for
mas de rela\ao através da circula\ao das coisas. 

Os múltiplos regimes das trocas, os limites formais da con
sangüinidade e da afinidade e os princípios éticos de ª\ªº "gen
til", "generosa" e "solidária" nao sao tradu\óes simples uns dos 

• 

11 
Na tradi\ao intelectual do Ocident;, "ética" e "moral" tem se con
fun~ido de forma.q1:1ase absoluta, a ponto de terem se tomado quase 
equivalentes. A .d1shn\ao que fa<;o entre o plano dos valores abstra
!~s. e?, pi~~ das princípios de a\6es concretas, entre a "moral" e a 
ehca. , sera importante para a demonstra<;ao dos argumentos daqui 

por <liante. 
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outros, ou proje\óes dos mesmos registros simbólicos em instanci
as sociológicas diferentes. Sao, antes, planos conceituais que se 
interpenetram, muitas vezes de forma oblíqua e excentrica, dando 
aos mecanismos lógicos da sociabilidade Arara um que de impre
cisao que é, num outro sentido, também a condi\ao de sua flexibi
lidade e de seu dinamismo: é no cruzamento da dinfunica das tro
cas (os atos de dar e receber generosamente - adap01ndaranú1pi1), 
do imperativo moral que regula as a\óeS sociais ideais (o ser "ge
neroso", "gentil" e "solidário" no comportamento e nas atitudes 
- ab:;tsinú"tpi't) e dos campos formais das rela\óes (a consan
güinidade no grupo natal e a afinidade real na casa do sogro) que 
os princípios éticos valores associados ao imperativo moral de 
:;tp::/pra se concretizam como formas de a\ao, recortando esferas 
específicas de sociabilidade. Já se viu que a interven\ao dos valo
res morais no modelo estrutural das trocas servia para preencher 
certos "vazios" dos múltiplos regimes de reciprocidade que defi
nem as várias formas de dar e receber. Tambén1 aquilo que estamos 
chamando de "esferas de sociabilidade", como os planos. de in
cidencia de diferentes modos de agir, isto é, dos princípios éticos · 
orientados segundo normas morais mais abstratas, ultrapassa os 
espa\OS formais circunscritos pela consangüinidade e pela afini
dade real: os planos das vigencias dos valores e das normas morais _ 
nao coincidem exatamente com os recortes do parentesco e dos 
casamentos. Tudo se dá como se o plano dos valores morais, os 
modelos de ª\ªºe as esferas de sociabilidade instituídas pelos prin
cípios éticos nao pudessem se confundir inteiros nem com os regi
mes simbólicos das trocas, nem com as propriedades estruturai$ 
do parentesco e da alian\a, sob o risco de perder sua especificidade 
e seu caráter operacional e dinfunico. 

De um lado, é como se o regime das trocas recíprocas e equiva
lentes (aponidaka) estivesse estruturalmente além das esferas 'em 
que as a\óes ideais sao imediatamente definidas como mútuas, 
recíprocas e solidárias (aponidaranli'tprt: modos de agir entre con
sangüíneos próximos e parceiros formais ), pos to que as trocas 
aponidaka tem como seus limites formais a uniao global dos cam
pos da consangüinidade e da afinidade (Figura 5.1 acima). Po
rém, como já se viu que o regime das trocas traz, por sua própria 
natureza, a possibilidade de articular rela\óeS segundo seus regi
me simbólicos específicos, isto seria o mesmo que dizer que o re
gime das trocas recíprocas e equivalentes tem a capacidade de 
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ampliar o espa~o de incidencia inicial dos modos de agir como 
ap0111daranfrtpi1, presos aos domínios da consangüinidade próxi
ma e das parcerias formais, isto é, a esfera da sociabilidade pri-
1nária (que inclui formalmente apenas parcela dos domínios da 
consangüinidade e da afinidade). 

De outro lado, é como se o regime das trocas sem equivalente 
possíveis - trocase servic;os de tipos iudunan entre os afins reais, 
por exemplo - estivesse estruturalmente aquém dos modos pre
vistos (e valorizados) de ac;ao de xlJtpwamenbi1, princípio ético 
que define a esfera de sociabilidade secundária, que envolve e 
sobre-determina o campo das relac;óes assimétricas da afinidade 
real. Aqui, sao os modos de agir, mais apreciados do que o regime 
estruturalmente assimétrico das trocase das relac;óes que vigem 
no espac;o da afinidade real, que dao a este domínio sua vincu
lac;ao aos ideais de "generosidade", "cooperac;ao" e "solidarie
dade". Ora sao os regimes simbólicos das trocas, ora sao os priri.
cípios éticos e seus modelos de ac;ao "solidária", "generosa" e "re
cíproca" os instrumentos conceituais que podem ser agenciados 
para envolver as relac;óes sociais concretas no valor moral de 
:Jtp::/pra, instituindo esferas diferenciais de sociabilidade. 

O que importa notar é que as ac;óes sociais sao realizadas ten
do como pano de fundo um plano geral definido pelo imperativo 
moral de ab:Jtsinfrtpft - o agir segundo os ditames do valor de 
:Jtp:J'pra - que é seccionado pelas diferentes formas como, em 
cada esfera de sociabilidade, se deve procurar atender as deman
das de ibirindanútprt. É como se o imperativo da ac;ao "gentil", 
"solidária" e "generosa" - ab:Jtsinú"tpi"t - fosse um eixo em cons
tante deslocamento em torno de urn centro fixo, e a norma moral 
da "ajuda" e da "cooperac;ao" - ibirindantftpi"t - fixasse, de modo 
diferencial, os princípios éticos do ideal de comportamento, cri
ando com isso esferas maiores de sociabilidade a partir dos do
mínios iniciais do parentesco e da alianc;a - códigos localmente 
incapazes de envolver todos os campos de relac;óes nos valores 
da "generosidade", da "cooperac;ao" e da "solidariedade". Neste 
sentido, os modelos de ac;ao "generosa", "cooperativa", "gentil" 
e "recíproca" - ab:>tsin1rtprt, ibirindan1ftpi"t, :xl:>tpzvan1enbrt e 
apon1dara1nrtprt - modificam urna vez mais aquela figura es
quemática comum dos círculos concentricos, agora sob a ótica 
dos princípios éticos que regulam a ac;ao social concreta em cada 
urna das esferas de sociabilidade (Figura 5.3). 
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Figura 5.3. Princípios de A~ao Solidária, Regimes das Trocas e Esferas de Sociabili

dade. 
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A: Área do regime de reciprocidade generalizada; o interior das casas natais; os consangüí
neos próximos: iebi'. 
8: Área do regime das trocase das formas de agir assimétricas; as outras casas; os consangü
ú1eos distantes; iebi' ibirinda; a afinidade real; as presta~óes para com as potencias metafísicas. 
A + 8: Limite da possibilidade das trocas apomdaka. 
C: Zona instável das trocas de reciprocidade indeterminada; ausencia de rela~óes formais; 
área de media~ao ou de reversibilidade virtual entre uma reciprocidade negativa, trocas 
assimétricas e urna reciprocidade generalizada. 
O: Área exterior a qualquer rela~ao social através das coisas dadas e recebidas; ausencia de 
reciprocidade; inimigos e/ ou seres maléficos do cosmos; área da violencia, da captura e do 
esquartejamento de inimigos. 
a = Eixo e plano de abctimi'tpi't:: imperativo das a~óes "generosas", "gentis" e "solidárias". 
P = Eixo da norma de coopera~ao e ajuda: ibiri11da111i'tpi't. 
y = Eixo das a~óes "gentis" e "generosas": :xfatpwame11bi't: sociabilidade secundária. 
S = Eixo das a~óes "mütuas" e "recíprocas": apomdarami'tpi't: sociabilidade primária. 

O deslocamento do eixo do imperativo das atitudes "genero
sas" "gentis" e "solidárias" (a) sobre os planos das relac;óes de 
consangüinidade e afinidade (A, B ... ) expóe, a partir da norma de 
ajuda e cooperac;ao (b), os princípios éticos que regulam as ac;óes 
idealmente previstas (g, d) que, descentrando os registros de 
interac;ao dos regimes simbólicos das trocas e dos códigos mais 
f ormais do parentesco e da alianc;a, submete ao imperativo moral 
de :Jtp:>'pra até mesmo os campos de relac;óes estruturalmente 
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assimétricos e, a princípio, pouco solidários. Nao há, porém, hie
rarquía ou preponderancia lógica de .qual~uer um d?s. plano.s 
conceituais: os códigos do parentesco e da alianc;a, os vanos reg1-
mes das trocase os princípios éticos das ac;f>es "generosas" e "soli
dárias" com suas esferas específicas de sociabilidade sao, os tres, 
operadores contextuais da ordenac;ao maior do imperativo moral. 

Juntos, estes planos conceituais revelam as variadas faces em 
que se expressa a teoría social Arara: mas, seja nos códigos for
mais de relac;ao, nos regimes estruturais das várias formas de tro
cas, ou nos registros de sociabilidade dos princípios éticos e seus 
modelos de ac;ao "generosa" e "solidária", o objetivo e o sentido 
mais amplo da teoría nativa sobre o funcionamento geral das re
lac;oes em sociedade sao o de impor o valor moral de :>tp:l pra como 
imperativo das atitudes a maior parte possível dos domínios de 
relac;oes sociais. As formas como os tres planos se inter-cruzam 
(parentesco e alianc;a, regime das trocas e princípios das ac;oes 
"generosas" e "solidárias") amarram o cqnjunto das interac;oes 
sociais numa teia poderosa de determinac;oes mútuas: assim, onde 
os códigos do parentesco e da alianc;a esgotam seu poder de arti
cula<;ao, o regime das trocas rearticula; onde o regime das trocas 
nao pede reciprocidade equilibrada, os princípios éticos cobram 
a "generosidade"; e onde os modelos da ac;ao "solidária" falham, 
as trocas podem re-instaurar o valor moral da "generosidade". 

Estas determinac;oes mútuas entre os vários planos conceituais 
da teoría social Arara é o que garante a consistencia simbólica a 
todo o dinamismo sociológico do sistema: a incorpora<;áo de "es
tranhos" aos domínios regulados pelos códigos do parentesco e 
da alianc;a é urna virtualidade do regime das trocas e dos mode
los das ac;oes "gentis", "generosas" e "solidárias" que recortam 
as esferas da sociabilidade primária e secundária. A possibilida
de de que as ac;f>es sejam pensadas segundo ordens lógicas distin
tas sustenta a consistencia simbólica daquele princípio de 
"reversibilidade" virtual entre os vários domínios de relac;oes: a 
nao coincidencia dos registros sociológicos dos vários planos 
conceituais que podem dar sentido as ac;óes permite urna larga 
elasticidade das fronteiras dos domínios das relac;óes sociais. O 
esgarc;amento destes domínios segundo os princípios éticos que 
regulam as a<;oes toma bastante relativos quaisquer limites en
tre o mundo social Arara e tudo aquilo que, a princípio, nao faria 
parte dele: tudo é aberto, nao apenas ao evento e ao acaso, mas 
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também aos vários modos pelos quais as ac;oes sociais podem ser 
concebidas como moralmente adequadas e socialmente pertinen
tes. Toda ac;ao que pode ser definida a partir de um dos planos 
conceituais que envolvem as relac;oes tem sempre urna outra ac;áo 
potencial equivalente nos outros planos, de tal forma que os sen
tidos das ac;f>es podem se ajustar mutuamente: toda a<;ao pensa
da segundo um dos planos conceituais se refere virtualmente a 
alguma outra, num outro plano, que toma possível que a interac;ao 
("inter-ac;ao") permanec;a conceitualmente no domínio em que o 
valor moral de :>tp::>'pra sempre vigora como imperativo das 
ac;óes12• Tudo é feito portanto para que, por um ou por outro pla
no, os valores da "solidariedade" e da "generosidade" se impo
nham como normas gerais das interac;oes sociais. 

Nada disto significa, porém, que se pretende fazer comos Arara 
a fic<;áo de urna sociedade idílica, isenta de conflitos, em que a 
bondade humana tenha chegado ao limite de realizac;ao. Nao é 
isto sequer o que os Arara pensam da realidade de seu próprio 
mundo social. Assumo, no entanto, que a imposic;ao dos valores 
morais nao é apenas um "modelo" daquilo que eles gostariam 
que ela fosse, e sim também urn "projeto" mais ou menos explíci
to de constituic;áo e manutenc;áo de um espac;o de relac;oes sociais 
pacíficas, generosas e solidárias. Há, porém, conflitos internos 
vários, e sao muitos. 

Daquilo que vi ou ouvi dizer, a maior parte dos conflitos de
corre, pelas representac;oes nativas, já do descumprimento da
quelas normas de convívio associadas aos códigos do parentesco 
e da alianc;a, aos modelos das trocas ou aos princípios das ac;oes 

12 É neste sentido que dizemos que se trata efetivamente de urna "teoría 
da a~ao social" - das a~óes que tem referencias a outras- num sen
tido bastante próximo ao weberiano. Weber também parece ter usado 
a expressao como um instrumento capaz de ultrapassar os limites 
analíticos de vários domínios de rela~óes sociais (no caso dele, o políti
co, o económico, o religioso, etc), caracterizando aquilo que de pro
priamente "social" tem os atos individuais (cf. Weber op. cit.: § 1). 
Talvez no nosso caso a expressao tenha servido mais para iluminar 
aquilo que de "cultural", isto é, simbólico, significativo, temas a~óes 
em sociedade. 
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"generosas" e "solidárias"13. Há tres categorias descritivas bási
cas para os conflitos: adapftketpi"t - quando tudo comec;a por 
ac;oes julgadas pouco /1 gentis", /1 generosas" ou "solidárias" 
(adapon1daran1i'tpi1); tadabi't - urna espécie de "reac;ao" genérica 
a urna ofensa, física ou nao, imposta por alguém; e kirerinzrtp:Jt -
quando os problemas estáo associados a ameac;as de morte (por 
qualquer razao que seja). As relac;oes extraconjugais sao também 
fonte inesgotável de problemas entre os ho1nens: api"tki'tprt sao as 
disputas, violentas ou nao, centradas sobre problemas com as 
mulheres. As tres primeiras sao diretamente associadas ao valor 
moral negativo do "egoísmo" e da "violencia''. Quanto a últin1a, 
tudo é um pouco mais complicado. Se é um marido_ que se vinga 
de um amante de sua esposa, tudo é considerado legítimo; mas se 
é um amante que lesa ou ofende a um marido traído, já se está no 
limite das atitudes desapreciadas (como no caso Tsivamdem). 

Entre as mulheres, conhec;o (por ouvir dizer) os problemas 
de relacionamento entre duas esposas de um homem quando nao 
sao irmas ou quando a prin1eira nao é bem mais velha do que a 
outra: o sororato e a grande diferenc;a etária entre as esposas sao 
estratégias comuns para que a poliginia nao esteja na origem do 
egoísmo~ da discórdia e da violencia entre mullieres. Co-esposas 
de urna mesma faixa etária que cortam punhos das redes das 
outras, que sonegam bens e utensílios necessários as tarefas coti
dianas, que se ferem ou até que se matam fazem parte das estóri
as correntes entre elas. Mas conhec;o pouco sobre o mundo femi
nino - que obviamente ultrapassa as pirrac;as domésticas e as 
disputas conjugais - para prolongar-me. 

Vi, contudo, modos formais de resoluc;ao de conflitos que me
recem ser mencionados. Além das insopitáveis brigas entre ho
mens jovens e adolescentes - muitas vezes de urna violencia 

13 Boa parte dos mitos Arara - seguindo também aquí a moda no conti
nente - tematizam a quebra das regras de convívio como causa de 
transforma~6es de seres humanos em animais: porcoes, ta tus, jabotis, 
e mesmo a pregui~a (sobre a qual versa um sem-número de diferentes 
mitos), sao o que sao porque deixaram as boas normas de lado e "bri
garam". Invariavelmente, as transforma~oes em animais evocam para 
os Arara a idéia de perda- ::>tamn:>ptana - que preenche os sentidos 
da própria história do cosmos. 
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inimaginável quando vista pelo comportamento ordinário no 
cotidiano dos rixosos -, a fala pública e veemente dos adultos no 
pátio da aldeia é a forma mais comum de acerto de contas com 
um desafeto. Mais raro, mas muito mais grave e dramático, é 
quando, além de falarem, os homens ofendidos decoram seus cor
pos comas tinturas de jenipapo e urucum: a fala é sempre mais 
forte durante a pintura, principalmente quando marcam os pon
tos negros que evocam, nos corpos vivos, o tema funerário do 
jaguar - ser agressivo, violento, predador e, sobretudo, solitá
rio, em que parte dos corpos se transformará. Diz-se que a fala, 
juntamente com a pintura dos corpos, faz a "raiva" (ikurin) ir 
embora, acabar. A "raiva" Arara é um sentimento ainda estra
nho e misterioso para mim: é "raiva" o que movía o ataque a um 
grupo estranho, a morte e o esquartejamento de um inimigo; é 
"raiva" o que os filhotes animais passam quando ainda nao acos
tumados ao cativeiro e a seus danos; é "raiva" o que urna crianc;a 
sente quando nao tem seus caprichos satisfeitos; é "raiva" o que 
invade um marido traído ou urna esposa lesada por outra; e é 
"raiva" também o que toma contado penis quando em estado de 
erec;ao - e nao me convence a idéia de que há "raivas" aquí mais 
metafóricas que outras. O estado de ik:urin parece ser urna altera
c;ao interna da Pessoa, dos carpos ou de parte deles, mas causada 
por fatores impalpáveis normalmente associados as condi<;oes do 
próprio ambiente social, externas portanto a Pessoa. De toda for
ma, a simbólica da violencia (inerente aos constituintes metafísicos 
da Pessoa, de acordo como que vimos no Capítulo 2) acompanha 
o encaminhamento cerimonial dos conflitos - talvez para que a 
prática da violencia nao acompanhe sua soluc;ao. 

As múltiplas amarras dos vários planos conceituais que defi
nem as ac;oes em sociedade fazem do mundo social Arara um 
domínio em que as muitas formas da "generosidade" e da "soli
dariedade" devem preencher todos os espac;os possíveis. Mas, 
vimos nao ter sido este o comec;o do mundo terreno, nem o regi
me geral do cosmos que circunda o plano em que a própria soci
edade Arara se faz possível como regiao aonde o valor moral de 
:Jtp:J'pra impoe os princípios éticos da "solidariedade" e da "ge
nerosidade". A oposic;ao entre o imperativo moral das atitudes 
"gentis", "solidárias" e "generosas" na sociedade e o regime de 
"egoísmo", vi<?lencia e predac;ao que vigora no cosmos é urna das 
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maiores características de todo o sistema simbólico Arara. Neste 
sentido, tudo no domínio das rela<;óes sociais é estruturado para 
evitar que os regimes que caracterizam o cosmos invadam as 
interac;óes entre homens, e inviabilizem assim a manutenc;ao das 
muitas estruturas de solidariedade sobre as quais se assentam as 
várias esferas de sociabilidade. A instituic;ao das formas múlti
plas e dispersas de solidariedade interna - princípio maior da 
teoria social Arara - é o imperativo moral que regula a manu
tenc;ao da vida no interior das esferas de sociabilidade, em oposi
c;ao aquilo que define a vida no seu exterior - quando nao se 
consegue submete-la ou incorporá-la segundo os vários códigos 
de cooperac;ao, solidariedade e generosidade. 

Seria talvez desnecessário enfatizar que, tal como foi sugerido 
nas entrelinhas, as normas morais e os princípios éticos que re
gulam as relac;óes sociais nao se enraízam em qualquer "teoria 
da Pessoa", mas numa "teoria da ac;ao social". Em capítulos an
teriores mostramos que os constituintes metafísicos da Pessoa, 
libertos pelos corpos defuntos, manifestavam o próprio regime 
de egoísmo, violencia e predac;ao que caracteriza o cosmos como 
urn todo. Nao é, por conseguinte, em qualquer doutrina sobre as 
"virtudes da Pessoa" que os Arara assentam as bases de seus va
lores morais e de seus princípios éticos de ac;ao: os modelos das 
ac;oes ideais sao razoes (no sentido matemático) das rela~oes 
sociais, nas quais os quocientes sao dados pelos vários códigos 
que podem manifestar concretamente o valor moral de Jtp:lpra. 
As formas da solidariedade Arara, os códigos do parentesco e da 
alianc;a, do sistema das trócas, e dos modelos ideais da ac;ao e 
seus registros diferenciais em cada esfera de sociabilidade, de 
pouco conformes a natureza das coisas, parecem contrariar nao 
apenas a constituic;ao simbólica da Pessoa, mas a própria dina
mica do estar no mundo. O ideal da "gentileza", da "generosida
de" e da "solidariedade" é mais urna imposi~ao externa do que 
urna condic;ao intrínseca a existencia no mundo. A vida social, tal 
como expressa nos planos conceituais que envolvem as ac;óes, é 
mais urna inven~ao propriamente humana - produto do enge
nho de cruzar regimes múltiplos de solidariedade e de generosi
dade - do que urna decorrencia "natural" da ordem das coisas. 

Tudo entao se passa como se a sociedade só fosse possível como 
"supera<;ao" dos princípios que vigoram no cosmos em geral: o 
imperativo da ac;ao "solidária", "gentil", "generosa", o regime 
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das trocas e as esferas de sociabilidade que definem as positivi
d~des das .for~~s que a vida social assume sao, também, a nega
c;~o dos pr~c1p1os ~o cos~os: Resta mostrar o papel que os ritos 
tem n.esse J.ogo, e .ª .rmi:'ortanc1a das celebrac;óes em tomo do pos
te cerrmon1al de zezpan - que é produto finamente elaborado de 
urna violencia imposta ao inimigo. Qual a razao e o lugar da ca
bec;a decorada de um inimigo morto e esquartejado num mundo 
engenhoso nas artes de sobrepor excessos nos códigos e princípi
o: das_ formas generosas e solidárias de convívio? Se já vimos que 
nao ha como manter qualquer oposic;ao simples entre os Arara e 
"os outros", entre "aliados" e "inimigos", entre o interior e o ex
terior de_ qualquer um dos campos de relac;óes (sempre instáveis 
e potencialmente sobre-determináveis ), nao há como sustentar o 
poste numa espécie de celebrac;ao expressiva dos limites simbóli
cos de urna humanidade que se nutriria do horror ao alheio. Mas, 
entao, qual a relac;ao entre o rito em tomo dos troféus tirados do 
inimigo morto e a teoria social nativa que se farta das idéias de 
solidariedade e de generosidade? 

Forma e Fun~ao dos Ritos 

Na primeira parte <leste trabalho fizemos urna descric;ao do 
modelo geral dos ritos associados as cac;adas coletivas e da ceri
mo~ia do P?s.te de ipari. Há um único esquema ritual subjacente: 
bebidas, mus1cas e carnes sao os ordenadores centrais deste es
~uema, aos quais, na cerimonia de ieipari vem juntar.,.se o poste 
n5ual e o cranio do inimigo morto e esquartejado. As várias se
c;oes do Capítulo 1 foram dedicadas a descric;ao e a análise de 
cada um destes ordenadores. Do ponto de vista das representa
c;oes nativas, porém, há diferenc;as entre o que reconhecem como 
a~ "festas" associadas as bebidas (chamadas ann1aratpe), as mú
sicas (as aur:;tpe) e as carnes (ditas tadanmen:;pte), e aquilo a que 
chamam karan1i"tpil, as grandes "reunióes" nas quais várias fes
tas se sucedem e que, em algurnas situac;óes, pedem também as 
cel~brac;óes em tomo do poste cerirnonial - denominadas ieipari 
u:;nkt:;bJrz:;. Nas grandes "reunióes", os Arara reconhecem urna 
maior "solenidade" e importancia. Este reconhecirnento é a pis
ta para se tentar entender, de um lado, o valor e o sentido de 
karami1pi1 e, de outro, a relac;ao entre os temas da violencia e do 
sacrifício humano inscritos no poste cerirnonial e os ideais da so-



" 

344 Outras condi~oes e as propriedades dos ritos 

lidariedade, da gentileza e da generosidade que sustentam a teo
ria social nativa. 

Encontrar urna definic;ao de "ritual" que seja minimamente 
consensual, metodologicamente operativa e, ao mesmo tempo, 
analiticamente abrangente é urna tarefa titanica que ultrapassa 
em muito as pretensoes do registro etnográfico. Já houve quem 
dissesse que isto seria mesmo impossível (cf. por exemplo Goody 
1961; ver tarnbérn Skorupsky 1976). Entretanto, a distin<;ao que 
os Arara fazern entre as "festas'' (definindo cada urna delas como 
intrinsecarnente independente das demais) e as "grandes reuni
oes" (que sao de fato urna longa seqüencia de festas) aponta para 
o único aspecto sobre o qual parece haver urn mínimo de consen
so na antropologia. Lewis (1980: 7) já constatava que, nao obstante 
as disputas conceituais a respeito, há num antropólogo urna es
pécie de "reconhecimento intuitivo" de que certos tipos de perfor
mances sao "rituais": 

"Ele reconhece a fixidez peculiar do ritual, que ele está amar
rado por regras que governam a ordem e a seqüencia· das 
performances. Isto é claro e explícito para o povo que o execu
ta. É urna forma habitual. A fixidez, a atenc;ao pública, o colo
rido e o excitarnento ou solenidade que acompanham tais 
performances é o que prende a atenc;ao do antropólogo." 

Porém, a ordem que as festas e os qemais eventos a ela associ
ados devem seguir numa grande reuniao Arara sao mais do que 
urna evidencia fenornenica de que algo importante está ocorren
do ali. Se nao altera o sentido de cada urna destas festas, a se
qüencia ern que elas sao ordenadas numa grande reunía? é o que 
dá ao conjunto sua solenidade, seu sentido e sua capac1dade de 
expressao. É para estas "reunioes" (karami"tpi't) que reservarei as 
expressoes "rito" e "ritual", deixando as pequenas festas com esta 
tradu<;ao genérica ou comos próprios termos nativos: anmaratpe 
- a festa de beber piktu; aurJtpe - a festa das músicas e das dan
<;as; e tadannzen:J¡Jte - a festa de comer e beber. 

Para que ocorram, os grandes ritos carecem de urna condi<;ao 
inicial: sao encontros pensados sempre corno rela~oes entre gru
pos residenciais diferentes. Se tanto as festas quanto as reuni
oes se desenrolam a partir deste grande mote ou pretexto para os 
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encontros que sao as carnes e as bebidas fermentadas, nos gran
des rituais, ao contrário das pequenas festas, sao os grupos 
residenciais, rnais do que os indivíduos, que desempenham os 
papéis centrais: urn grupo ca<;ando, outro(s) preparando o piktu. 
É neste sentido que as reunioes realizarn, pela atua<;ao coletiva 
dos grupos, o caráter sintético das tracas de carne por bebida. 
Contudo, este tra<;o, por si só, ainda é insuficiente para definir 
karanú'tpi't aos olhos Arara. 

Se quem parte para urna ca<;ada coletiva sabe que o destino 
das carnes dos bichos abatidos é a troca (apomdaka) pelas bebidas 
fermentadas, nem sempre a rela<;ao entre quern ca<;a e quern faz 
bebida dá-se de um mesmo modo: há urn conjunto de situa<;oes 
que define urna maneira mais formal e solene para se oferecer a 
bebida e as carnes. Tudo depende do modo como está prevista a 
chegada dos ca<;adores e daquilo que se organizou na aldeia para 
a sua recep<;ao. A seqüencia das músicas chegando ao seu auge 
com arun (o tema melódico do guariba) implica nurn modo pecu
liar como os ca<;adores entrara.o no pátio: urna invasao simulada 
- com os ca<;adores paramentados corn a peruca de palha, o sai
ote de penas de mutum, pintados corno vermelho do urucum14, 

fazendo soar a tsinkore, lanc;ando flechas contra as casas e cor
rendo aos berros em volta dos que danc;am no pátio da aldeia -
é mais do que urn retorno comum, e cobra, dos que aguardavam, 
urna maneira formal de oferecer piktu aos cac;adores que voltam 
da floresta. Esta rnaneira mais formal - ilaketpi't, na qual se cor
re atrás dos ca<;adores, se os segura pelas costas e se !hes oferece o 
piktu (ern cujo recipiente eles nao devem tocar) para que tomern 
de urn só gole antes mesmo que possam voltar a falar e a conver
sar - só ocorre como seqüencia de urna invasao da aldeia· (dita 
purumutsanibe) que, em si mesma, é também considerada urna 
"festa" específica.Coma invasao simulada, após beberern o piktu 
oferecido, os ca<;adores devem voltam a sair da aldeia para dor
mir urna última vez num acampamento próximo. Retornarao ape-

14 Hoje geralmente guardam todas as pe<;as de roupa na cor vermelha 
para compor o traje ritual para o retorno das grandes ca<;adas que 
precedem kararni"tpi"t. As associa<;óes da cor vermelha quase sempre 
remetem as determina<;óes simbólicas da morte: a violencia e a 
preda<;áo no mundo. 
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nas no meio do dia seguinte, já trazendo as carnes moqueadas: 
voltarao ern fila indiana, corn toda a carga nas costas, vagarosa
mente, embalados pelo andarnento largo do tema melódico do 
"rnel" (uan) que tiram da tereret. Este segundo retomo dos ca<;a
dores é ainda urn momento da própria "festa" de pun1mu tsambe. 
No entanto, se é tarnbérn urna festa específica, esta invasao simu
lada da aldeia nao é independente ou autónoma ern relac;ao a 
seqüencia das dernais festas ern karanú"tpi"t. Purumu tsambe é o even
to central, o núcleo ern tomo do qual se faz urna grande "reu
niao" - nao há purumutsambe fora de karamrtpi"t, como nao há 
grande "reuniáo" sern a festa da invasao da aldeia. É <leste espe
táculo sobetbo, grandioso e teatral de chegada dos ca<;adores que 
se depreende o estatuto formal do encontro: tudo o que se faz 
antes e depois já é pensado corno parte de urna "grande reuniao". 

Estas sao as condi<;6es aparentes que definern karamrtpi't: a che
gada dos cac;adores empurumutsambe, precedida por urna seqüen
cia canónica de músicas que atinge o auge com arun (o tema do 
guariba que "atrai" os cac;adores), seguida pela maneira formal 
de oferecer piktu aos que chegam (ilake.tprt), e encerrada num se
gundo retorno, quando os cac;adores voltam calrnamente para a 
aldeia trazendo tudo o que abateram na floresta. Entretanto, quais 
sao as condic;6es para purumutsambe - o evento em tomo do qual 
se caracteriza a oportunidade para karami'tpi"t? É a expectativa 
de fartura na ca<;a (e a abundancia de seus instrumentos, como a 
muni<;áo hoje em dia) o critério para se preparar ou nao a festa , 
da simula<;ao de um ataque a aldeia: o tema musical do mel que 
os ca<;adores tocam no seu derradeiro retorn·o deve ser sempre 
anúncio da abastan<;a a caracterizar a grande ca<;ada. No entan
to, se a expectativa da opulencia é o móvel consciente e explícito 
para se definir purumutsambe (e, ern conseqüencia, karamftpi"t) é. 
certamente ern func;ao da associac;ao entre as cac;adas coletivas e 
a estac;áo seca: jamais fazern urna longa expedi<;ao de ca<;a na 
estac;ao chuvosa - período da agricultura, da dispersao das uni
dades familiares, da notável ausencia das bebidas fermentadas . 
que cimentam as formas mais globais de interac;áo social (os tu
bérculos, de fato, estaráo bem mais maduros na estac;ao seca). O 
"verao" amazónico permite os demorados acampamentos na flo
resta com um maior conforto (dada a ausencia de chuvas) e urna 
maior produtividade na cac;a (dadas as técnicas de localizac;áo e 
procura dos bichos) - neste sentido, é evidente porque será ele a 
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época da fartura das carnes, motivac;áo explícita da "festa" de 
purun1utsan1be, evento que funda a possibilidade de karanli"tpi1. Em 
qualquer estac;ao seca haverá sempre pelo menos urna grande 
"reuniao" - e muitas e demoradas festas menores. . 

Nao se pode esquecer que , ao lado da idéia de "fartura" (e de 
seus correlatos) como condic;ao alegada para purumu tsambe, do 
ponto de vista das relac;oes tudo decorre do fato de que ern 
karantftpi"t sao os grupos residenciais, e nao os indivíduos, os ato
res da cena. A seqüencia musical na aldeia, a teatralidade da che
gada dos cac;adores, os modos formais de oferecimento de bebi
da, o retorno dos cac;adores anunciando a f artura da ca<;a, tu do 
se define como rela~ao entre diferentes grupos residenciais em 
torno da simbólica da cac;a e das bebidas, das músicas, da inva
sáo da aldeia, da fartura de urna ca<;ada oferecida e, em certas 
situac;óes, também ao redor de um poste sobre o qual colocavam 
a cabec;a de um inimigo capturado, morto e esquartejado. Lem
brernos, urna última vez, que os grupos residenciais eram no pas
sado grupos locais distintos e distantes. É sobre esta base socioló
gica - a independencia, a autonomía e a dispersáo (no passado) 
- que devem ser analisadas as propriedades rituais de karamftpft, 
a~ grandes "reuni6es" que se desencadeiam em torno da oportu
n1dade da festa de purumutsambe, a invasáo e o ataque simulados 
a um grupos que se "visita". Já se pode antecipar aqui urna leitu
ra evidente e imediata do complexo cerimonial das grandes "reu
ni6es". 

Sabendo-se que o idioma da afinidade (através da própria ca
tegoria ipari) envolve os vários grupos residenciais, a "festa" de 
purumutsanzbe, com sua simbólica da cac;a, da violencia, da 
predac;áo, poderia ser tomada como um modo de expressáo "ri
t~al" (solene, simbólica, expressiva) da alianc;a - o que replica
na configurac;oes ameríndias mais gerais15• Isto porém nao esgo
ta o assunto. Em primeiro lugar porque, casando segundo b prin
cípio ~~ exogamia de grupo natal, um hornero voltará a seu gru
po ongmal de consangüíneos pela dinfunica das grandes "reuni
óes" - este é, inclusive, o fundamento das identificac;óes simbó
licas entre Z e M na lógica da "transrnissáo de substancias" que 

15 Cf. a este respeito Viveiros de Castro 1993: 184 e ss. 
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dá conteúdo semantico as equac;oes oblíquas dos sistemas 
classificatórios (Capítulo 4, diagrama 4.5). Neste sentido, a afini
dade nao encerraos mecanismos das relac;oes reais entre os vári
os grupos residenciais, ainda que lhe .sirva como o substrato: se, 
por um lado, a afinidade funda a rela<;ao entre homens de grupos 
natais distintos (os ipari por defini<;ao ), por outro lado, dada a 
tendencia uxorilocal a ser seguida nos primeiros casamentos e o 
fato de que as grandes "reuni6es" pedem o retorno aos grupos 
natais, ela nao consegue abranger os vínculos reais entre aqueles 
que se movem entre os grupos durante o período dos rituais. Do 
ponto de vista de sua referencia conceitual aos modelos nativos, 
esta limita<;ao nos relembra que ao lado dos princípios formais 
dos regimes das trocas e dos modelos de a<;ao, os códigos do pa
rentesco e da afinidade sao igualmente estreitos para englobar 
todos os mecanismos pelos quais se definem as interac;oes soci
ais. Esta é a segunda razao pela qual a afinidade nao parece pre
encher todo o espac;o de sentido de karami"tpft. 

É justamente deste ponto - a constatac;ao do caráter limitado 
de cada um dos vários planos conceituais que instituem as rela
c;oes sociais (o parentesco e a alian<;a, o regime das trocas e os 
modelos da a<;ao) - que emerge o sentido dos grandes rituais: 
além do parentesco e da afinidade, karami'tpi"t expressa também 
os outros códigos que ajudam a estabelecer os muitos modos de 
relac;ao. 

O desenrolar complexo das grandes "reuni6es" recebe dos Ara
ra tres ordena<;6es diferentes: urna descreve a sucessao das pe
quenas festas; outra dá a seqüencia das flautas e das músicas que 
sao tocadas ou cantadas; e urna terceira define o que poderíamos 
chamar de "fases" propriamente ditas. As tres ordens nao obede
cem a um critério único e exclusivo para a diferenciac;ao das eta
pas: cada urna das maneiras de se ordenar os eventos internos a 
_urna grande reuniao expressa modos alternativos e complemen
tares de dar conta das várias faces de sentido de karamftpi"t. No 
primeiro Capítulo já foram descritas a seqüencia musical a ser 
obedecida e a ordem que as pequenas festas devem seguir. Reto
memos aqui o que já foi dito; há pequenos detalhes que devem 
ser acrescentados para que possamos pass ar a descri<;ao das "fa
ses" e a análise das propriedades gerais do conjunto. O objetivo , 
geral desta sec;ao é mostrar como a justaposic;ao dos tres modos 
de ordenamento é o que garante as grandes reunioes sua maior 

, 
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importancia como mecanismo de articulac;ao de sentido. É com 
os olhos postos sobre o caráter global dos ritos das cac;adas coleti
vas que poderemos lanc;ar alguma luz sobre suas relac;oes com os 
vários planos conceituais da teoria social nativa. 

A Ordem dos Ritos segundo as Festas 

Na tarde do dia combinado para a chegada dos cac;adores, os 
homens mais velhos de cada grupo residencial se reúnem em fren
te da casa a qual pertencem os que estao na floresta para come
<;ar a "festa de beber" - annzaratpe. Cada qual traz seu recipiente 
de piktu (hoje em dia urna grande panela, um caldeirao ou um 
galao de água ou combustível reaproveitado, no passado um jogo 
de cabac;as) para ser oferecido ao velho líder residencial do gru
po dos ca<;adores (que nao vai mais a ca<;a, justo para estar pre
sente no início das festividades). Apesar de que, no modelo, tudo 
está de acordo coma idéía de urna "visita" dos cac;adores a ou
tros grupos residenciais, os Arára nao pensam ou explicitam o 
esquema das grandes reuni5es segundo a oposic;ao entre "anfi
trioes" e "convidados" (como parece ser comurn no continente16). 

É claro que esta oposi<;ao subjaz a lógica das relac;oes: o que digo 
é que no modelo nativo consciente a oposic;ao explícita rnaior que 
regula os acontecimentos é entre quem traza ca<;a (que seriamos 
"visitantes") e quern dá a bebidá (os "anfitri5es")17• 

16 Ver por exemplo Dal Poz op. cit.; Villa~a op.cit. Usamos esta oposi<;ao 
desde o início de nossas análises para marcar, em termos puramente 
descritivos, os "tempos fortes" das rela~óes entre os personagens (os 
ca~adores e os outros, os <loadores de carne e os <loadores de bebida). 
O modelo "anfitrióes" /"visitantes" implicaria em alguns procedimen
tos preparatórios que inexistem no nosso caso: por exemplo, karamrtpi"t 
nao é organizada a partir de um "convite" feíto aos membros de um 
outro grupo, mas a partir do anúncio de úm "oferecimento esponta
neo" de urna ca~ada. A diferen~a é que quem desencadeia as festivi
dades sao os "visitantes", isto é, os que ·vem oferecer carne, e nao os 
"anfitrioes", que, no caso, preparam as formas de receber os ca~ado
res já como contrapartida as carnes de ca~a: em resumo, faz-se a reu
niao em nome da oferta das carnes, e nao o inverso. 

17 A desimportancia da idéia de "anfitri6es" e "visitantes" como critério 
para a oposi~ao entre os ca~adores e os que fazem bebida talvez já 
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Dizem que é sempre preciso ter o que oferecer, além do pró
prio piktu, ao líder do grupo dos ca<;adores. Já tendo comec;ado a 
"festa.de beber" - ann1aratpe, o velho do grupo dos cac;adores dá 

. início a urna fala, identica e repetitiva nos seus aspectos formais, 
mas variável no conteúdo. A fala se inicia evocando, através da 
ca<;a, as rela<;6es entre os velhos e entre seus respectivos grupos 
residenciais: "n1uni, iaun11úgri· t:Jrik an1en.ep tsimna, anaktek 
:Jm:Jr:Jliin ... iebilzrna tsin111a taumpan ... " 18: ("irmao', nós viemos de 
urna grande cac;ada para que voces comam juntos a carne ... so
mos todos parentes") é urna forma mais ou menos "típica" de 
dar início a fala. Segue-se a fala de um outro velho, que quase 
sempre conta a história de um objeto que ainda nao está anunci
ado: a voz mansa, baixa, pausada (como costume nos atos de fala 
Arara), descreve um bem que será dado ao velho do grupo dos 
cac;adores, enfatizando o modo como o <loador obteve o objeto, o 
quanto o aprecia e a grande perda que será oferece-lo - cada 
qual tem sempre a intenc;ao de valorizar seu próprio gesto de ge
nerosidade. Encerrada a fala, passa calmamente o objeto para as 

seja urna decorrencia da redu<;ao de praticamente toda a populac;ao 
Arara a· urna única aldeia; e é também o que parece explicar porque os 
velhos se reúnem em frente da casa dos ca~adores para os procedi
mentos que dáo formalmente início as reunioes. Nao faria muito sen
tido que os "anfitrioes" fossem aqueles a dar início as coisas, procu
rando o líder do grupo dos "visitantes" para lhe oferecer a bebida. 
Como já foi <lito, no passado o líder do grupo dos ca<;adores vinha 
antes para a aldeia visitada para receber a bebida, dando início as 
festividades. Todos os procedimentos, segundo sempre afirmaram (ain
da que lsto, aquí, nao garanta muita coisa), eram identicos aos que 
hoje se observam no Laranjal: era em torno do líder do grupo dos 
cac;adores que tudo tinha lugar. De qualquer maneira, a armadura 
simbólica das relac;oes continua a ser aquela difundida pelo continen
te, a saber, o caráter complementar da oposic;áo carnes-bebidas como 
arcabouc;o dos ritos (cf. Viveiros de Castro 1986; Villac;a op. cit.). 

18 Urna traduc;ao quase literal seria assim: "'irmáo' (como forma de trata
mento), cac;ando muito trouxemos partilha de carne voces ... parentes 
nós todos". A palavra anaktek parece ser usada como um descritivo para 
as "rodas tie comer" nas quais um cac;ador solicita que um corte as 
carnes, outro separe, out:o distribua, etc, pelo qual se enfatiza a idéia 
de partilha de alimento. E evidente que há aquí outra destas equac;6es 
simbólicas com vigencia continental: a mutualidade e a partilha como 
correlatos de um ideal de "proximidade" e de "parentesco". 
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n1aos do líder dos cac;adores, que formalmente "agradece" o ges
to gentil e aprecia o bem recebido se expressando da maneira pre
vista: por um estalar da língua e um soltar o ar fazendo vibrar os 
lábios em sinal de grande satisfac;áo. Quando presente, é a vez de 
um outro velho fazer o mesmo. Ao final, é o velho líder dos cac;a
dores quem dará suas ofertas. Tudo é extremamente repetitivo e 
previsível; normalmente até os objetos o sao: é urna troca apomdaka 
- recíproca, imediata, equivalente -, pela qual dá-se um arco e 
se recebe um arco; dá-se urna camisa e volta urna camisa; etc, etc. 
A fala final do <loador já chama pela troca: "apon1daka moken" -
é como terminam a fala, passando o objeto as máos do outro. Isto 
é urna espécie de fórmula que caracteriza este modo específico 
de troca que faz circular os objetos de forma simétrica e equiva
lente. O momento desta troca, que interrompe a festa de beber, é 
dito simplesmente um "ato de dar e receber", adapomdaramrtprt 
- um gesto de "gentileza" que atualiza o valor moral da "ge
nerosidad e" (:Jtp::/pra) entre os velhos líderes dos grupos resi
denciais. 

A bebida continua a ser oferecida e, com ela, anmaratpe, a festa 
de beber, prossegue. Normalmente, depois das trocas de presen
tes todo o recipiente de piktu passa para as maos do líder dos ca
<;adores (o "visitante"), para que ele continue a distribuí-lo. Ape
nas bebem e conversam até que as músicas come<;am. Com elas, 
iniciam-se também as dan<;as: já se está na "festa" aur:Jtpe. As 
músicas e as danc;as continuam (seguindo sua ordem específica 
- ver abaixo, outra vez, a descric;áo da seqüencia musical) até a 
madrugada alta, já próximo do momento em que se espera a en
trada os cac;adores: o sinal maior de que de madrugada tudo está 
se aproximando de um clímax é a insistencia e a for<;a com que 
tocam arun, o tema musical do guariba que "atrairá" os cac;ado
res com suas vestes rituais. No início do alvorecer, vários sao os 
que já gastam o tempo olhando ao redor, apreensivos: é preciso 
arann1etprt, "vigiar" o entorno, ter a atenc;ao voltada para os mo
vimentos daqueles que se aproximam. Urna certa ansiedade en
volve principalmente as crian<;as: nao se sabe por onde exata
mente os cac;adores entrarao, masé certo que lan<;arao suas fle
chas contra as casas e, aos berros depois de soarem a tsinkore, en
volverao em correria todos os que estao no pátio da aldeia. 

Os ca<;adores chegam em purumu tsambe - a encenac;ao do ata
que aqueles que ali se encontram. Já se mostrou que a aproxima-
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~ao dos cac;adores, ao mesmo tempo que simula urna invasao, 
evoca tambén1 urna cac;ada aos "guaribas" - que é o que sao, na 
simbolpgia das festas, aqueles que danc;am e tocam o tema do 
bicho - arun. Dá-se piktu aos cac;adores do modo previsto; após o 
que eles se retiram da cena, para urna última noite num acampa
mento. Na aldeia, retoma-se a "festa de beber" - anmaratpe -
que pode ou nao alternar com as músicas e as danc;as - aur:;tpe 
- até que, já no segundo dia de festas, com o sol quase a pino, os 
cac;adores voltarao lentamente, soba música do mel (uiin) tocada 
na tereret, agora de vez com toda a ca~a que abateram. 

A despeito da idéia de fartur~ que inspira a festa de 
purunntlsanibe e empresta o sentido ao tema musical do mel, nao 
se de ve jamais f azer comentário algum sobre o gr a u de sucesso 
de urna cac;ada, até que os próprios cac;adores - semente agora, 
neste segundo retomo - manifestem-se a respeito e, contra um 
segundo oferecimento formal de bebida, avaliem sua própria ca
c;ada. É um momento de grande descontrac;ao, em que todos se 
divertem narrando episódios acorridos durante o tempo que fi
caram na mata. Ainda com as vestes apropriadas, os cac;adores 
tripudiam uns dos outros - contam piadas sobre o comport~
mento alheio, riem dos incidentes na mata, etc. Mas há sempre 
alguém que os relembra que sua "chegada" nao está completa. 
Há urna pequena festa que <leve ser feita para marcar sua chega
da definitiva: é o momento de eptande19, a "festa da chegada" em 
que os cac;adores devem cantar tres canc;oes: 

1) weptan, a música da "chegada" propriamente dita; 
2) Jrembe, a canc;ao que dizque se veio para ver os "paren

tes"; 
3) :;rirp, a música pela qual se pede bebida. 

Depois de os cac;adores cantarem Jrembe, mas ainda antes que 
cantem :;rirp, sao os "anfitrioes" que devem cantar: cantam ereue 
a música que pede e "paga" a carne que os cac;adores trouxeram. 

19 O verbo "chegar" parece ser irregular: weptabrit no infinitivo; weptan e 
wemnigri" ou weptangri" no passado e no gerúndio; e weptiinii. como for
ma nominal de "chegada". O arredondamento inicial da vogal nao é 
fonemico no Arara. 
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Da mesma forma que nas músicas instrumentais, o bom desem
penho nas canc;6es é algo sempre visado. "Cantar" pode ser eremfri" 
(ou iremfri) ou :;rembe quando se canta para agradar os outros. 
Na festa da chegada, há duas modalidades do cantar. Toda a 
cantoria dos cac;adores pode ser tida como :;rembe - urna vez 
que se cantam canc;oes de quem vem de visita. Mas o cantar dos 
anfitrioes nao é :;renibe, e sim erenfrrf e, como tal, sujeito a certas 
regras de "avaliac;ao". Os anfitri5es cantam ereue para "pagar a 
carne" que vao comer. Do modo como cantam cabe aos cac;ado
res dizer: tarenmianbe, se eles cantam bem na primeira vez; ou 
tarenmererzianbe, se cantam bem, alto e forte também a segunda, a 
terceira ou a quarta vez. Mas podem tambérn dizer que o desem
penho vocal dos anfitrioes é, no geral, tarenniererzianbe'pra - for
ma negativa do sair-se bern nas cantorias. 

A "festa da chegada" praticamente se encerra nas canc;oes: 
quern veio da floresta agora bebe da grande quantidade de piktu 
que é colocada a disposi<;ao; quem aguardava na aldeia agora 
come das carnes que os cac;adores trouxeram. É "festa de comer e 
beber" - tadanmen?pte mesmo - o que acontecerá daqui por 
<liante, alternada por momentos de aur:;tpe, música e danc;a. A 
grande "reuniao" se encerra de fato coma "festa" da comensali
dade; mas até que se acabe a comida e a bebida, quase todos esta
rao no pátio, de dia ou de noite - ali já passaraffi a primeira noi
te, dormitando pelo chao para aguardar a "invasao" dos cac;ado-
res, ali ficam enquanto tadanmen?pte prosseguir. · 

Porém, mesmo acabando a comida e a bebida, as festividades 
nao estarao completamente encerradas. Hoje, na aldeia do La
ranjal, a estac;ao seca, o "verao" amazónico é um longo ciclo de 
festas para os Arara: após o fim de urna grande reuniao, certa
mente outro grupo partirá para outra longa cac;ada que dará iní
cio a novas festas e, possivelmente, a novos episódios de 
karami"tpi"t2º. Tudo será assim - entre anunciadas partidas para a 
cac;a, fabricac;áo apressada de bebida, músicas e danc;as insisten
tes, invasoes simuladas da aldeia cada vez mais preguic;osas, e 

20 No passado, cada ciclo de "reuniao" certamente nao envolvería todos 
os grupos locais, mas seria mais provavelmente um longo e disperso 
ciclo den grupos (todos quantos se juntavam na grande rede de pres
ta<;oes inter-comunitárias) envolvidos dois a dois. 
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refei<;óes coletivas imensas e aparentemente desordenadas - até 
que caiam as primeiras chuvas, anunciando o fim da esta<;ao seca 
e o início da temporada em que se dedicarao mais a agricultura 
do .que as grandes cac;adas. Um resumo de um episódio de 
karan'li"tprt segundo a ordem das festas pode ser apresentado de 
forma esquemática (Figura 5.4). 

Figura 5.4. karami"tpi"t segundo a ordem das festas 

ereue 

a11111aratpe H adapomdarnmi"tpi"t 
(apomdaka) 

aurct¡.ie H aranmetpi"f 
u 

purumuts:rmbe H ilaketpi"t 
u 

anmaratpe 
u 

aur:>tpe 
u 

eptande 
weptan 
::>rembe 

tadanmerz~te ..., aur::>tpe 

·A seqüencia das festas (a coluna central do esquema) culmina 
com tadanien:;pte - a festa de comer e beber, a comensalidade Ara
ra. Nenhuma das festas, coma excec;ao de purumutsambe como se 
sabe, é urna exclusividade das grandes "reuni6es". A própria par
tilha pública das carnes e das bebidas, ponto final da série das fes
tividades em karami"tpil, pode ser também evento quase ordinário 
no cotidiano (principalmente na seca, quando a ca<;a é sempre mais 
abundante e os tubérculos está.o mais maduros para a fermenta
c;ao) - 'ainda que sempre descrita co.qio urna "festa" específica. O 
ataque simulado a aldeia é o ponto central dos acontecimentos em 
karanúlpi1, o evento a partir e em torno do qual se organiza urna 
grande reuniao. É para preparar purumutsan1be que se bebe, se toca 
e se danc;a; e é para completá-la que se faz a "festa da chegada" 
(eptande) que, ali, se desdobra na 11festa de comer e beber" 
(tadanmen:;pte). Tudo se encadeia para e a partir da simulac;ao do 
ataque a aldeia. Por outro lado, nao se pode perder de vista que a 
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simula<;ao do ataque é também o que marca karan1i"tpi1 con10 reu
niao de grupos diferentes, um no papel de cac;ador e <loador de 
carne, outro como "cac;a" (pois sao como "guaribas" os que dan
c;an1 na aldeia aguardando os cac;adores) e doador de bebida. 

Qual entao o sentido das festas quando postas nesta seqüencia 
que caracteriza a ordem e as relac;oes entre os grupos residenciais 
nos grandes rituais? Meu argumento (trivial até certo ponto) é 
que o colocar em seqüencia ordenada eventos que também po
dem estar presentes em outros momentos do cotidiano é, em si 
mesmo, acrescentar sentido aquilo que de outra forma está dis
perso, sem o suporte de um conjunto de fatos conexos a lhe sus
tentar a significac;ao. É na rela~ao entre as festas que jaz parte do 
sentido das grandes reuni6es. 

O conjunto das festas articula vários elementos dispersos por 
entre os muitos eventos de urna "grande reuniáo". Eventos estes 
que, dado o caráter independente e autónomo de cada urna das 
''festas" que as compoem, podem também acorrer fora e além 
das grandes "reunioes", sem que tenham o sentido que recebem 
na estrutura global de karanú"tpi"t. Repito que os grandes trac;os 
exteriores de karan'li"tpi"t sao: 1) sua realizac;áo em func;ao do modo 
previsto para a chegada dos cac;adores: é a "festa" da invasáo da 
aldeia (purumutsambe) o que define a oportunidade para todo o 
resto; e 2) o fato de que karami"tpi"t é "reuniao" dos vários grupos 
residenciais que compoem o conjunto das unidades sociais Ara
ra. Neste contexto, a seqüencia das festas parece compor um qua
dro em que: 

1) a relac;áo entre grupos residenciais diferentes se expressa 
através do idioma simbólico da cac;a e da predac;áo- pela "fes
ta" das músicas para a atrac;áo dos cac;adores e pela "festa" da 
invasáo da aldeia como ataque a "guaribas", etc; 

2) a interac;ao entre os diferentes grupos, codificada inicial
mente pela simb6lica da cac;a e da predac;áo, é costurada pelas 
formas de sociabilidade definidas pela oferta de bebida ( em 
ilaketpi"t e logo antes de eptande) que se desdobra na doac;ao da 
carne; 

3) a festa de comer e beber, a comensalidade apoiada na equi
valencia simbólica entre carne e bebida, estabelece as relac;oes 
entre "visitantes" e "anfitri6es" como urna rela~ao de troca que 
envolve os grupos residenciais como "<loadores de carne" e " 
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doadores de bebida" (papéis marcados na "festa de chegada" 
- eptande), posi\6es hoje intercambiáveis, urna vez que os ci
clos de karamrtpit se repetem coma mudan<;a dos personagens). 

Em termos gerais, a dire<;áo das festas enfatiza a rela<;áo entre 
os diferentes grupos residenciais como rela~ao de "troca" - tro
ca que é duplamente codificada: de um lado pela simbólica da 
ca<;a, da violencia e da preda<;áo (pelas festas das músicas que 
"atraem" os Ca\adores e pela "festa" da invasao simulada da al
deia), e de outro pelo regime das trocas de tipo apomdaka - auto
mática, recíproca, equivalente (nas amarras das músicas vocais 
da festa da chegada, qúe registram a troca de carne por bebida). 
Deste modo, as idéias de "partilha", de "mutualidade", de comen
salidade, que se concretizam na " festa de comer e beber" 
(tadann1enJJJfe), parecem ser englobadas pelo sentido das "trocas" 
- "trocas" que, por sua vez, sáo codificadas pela festa de 
purunnt tsambe, expressao do idioma da ca<;a e da predac;áo que, 
no processo de institui<;áo simbólica do socius, é o que define a 
equivalencia formal entre carne e bebida (tal como mostrado ao 
longo do Capítulo 1 ). Assim, a partilha e a comensalidade em 
tadanmenJJJfe - a dire<;ao para a qual correm os vários eventos 
de karamftprt - tomam-se plenamente inteligíveis apenas pela 
semantica das trocas, da violencia e da preda<;ao. As carnes e as 
bebidas sao, ao mesmo tempo, termos de urna "troca simétrica", 
bases da partilha e da comensalidade, e expressáo material das 
condic;oes de poss\bilidade do próprio socius, isto é, a violencia e 
a predac;ao. Nao há, portanto, como opor de forma simples "tro
ca" e "partilha", predac;ao e comensalidade - registros pura
mente "analíticos" de urna operac;ao de síntese que transcende 
as incidencias particulares de seus termos. 

Tudo isto ficará mais claro ao finat quando pudermos juntar a 
seqüencia das festas as outras formas pelas quais os Arara repre
sentam o ordenamento das várias etapas das grandes reunioes. 
Retomemos, rapidamente, a série musical canónica nas festivi
dades, já descrita na se<;áo específica do Capítulo l. 

A ordem dos ritos segun'do as músicas 

A ordem das músicas nas grandes "reunioes" é a ordem dos 
instrumentos usados no desenrolar das festas de tocar e dancar , 

Outras condii;óes e as propriedades dos ritos 1 357 

- aur:.>tpe - dada a mútua relac;ao que guardam entre si. Sabe
se que tudo comec;a na festa de beber piktu - ann1aratpe: os ho
mens ali reunidos bebem e comec;am a preparar a ereupip:.>', as 
flautas de Pá que tocam o tema da pomba-galega (ivatemi). Estas 
flautas e seu tema musical nao tem qualquer valor solene maior, 
nem qualquer tipo de restric;áo: após os homens adultos terem 
come<;ado a tocá-las, mullieres e crianc;as também poderáo se valer 
delas. Dentre as várias músicas e can<;6es Arara, o tema melódico 
de watemi é o único que já ouvi sendo usado fora das festas e em 
brincadeiras de jovens e crianc;as. Em 1992, um adolescente co
mec;ou a improvisar um novo instrumento, um cordofone precá
rio, urna espécie de "violáo" feito com tres fios iguais de linha de 
pesca, amarrados com tensoes diferentes numa pequena arma
<;áo de madeira cóncava. Apesar de que a maior parte das estru
turas melódicas das músicas instrurnentais sao variac;oes de um 
só tema em tres tons (plenamente executáveis no desajeitado ins
trumento), era apenas como emulac;ao da ereuepip:;' que se utili
zavam do mal-acabado "violáo". O novo instrumento caiu na 
moda entre as crianc;as e se espalhou como praga por todas as 
rnáos infantis em "jam sessions" intermináveis. Mas, nas festas, o 
tema watemi é apenas urn prelúdio daquilo que vem com os ins
trumentos maiores. 

Ainda sentados em torno dos grandes recipientes de piktu, os 
homens preparam as ta11.at-tarzat, as longas trornbetas de bambu 
que usaráo para tocar vários temas melódicos: w:.>t:Jtn:.> (anta), 
apiana (porcao) e o tema de arun, o macaco guariba, que urna vez 
iniciado no comec;o da madrugada, quando já estao todos de pé, 
danc;ando ao ritmo da marcac;áo no pé direito, será executado até 
que os cac;adores paramentados invadam a aldeia. A toda esta 
sessao de temas melódicos executados pelas tarzat-ta11.at dá-se o 
nome de ta11.at-tarzatpe21• As pequenas ereuepip::/ nao sao, porérn, 
abandonadas: mesmo cornos hornens adultos já tocando as trorn
betas, as pequenas flautas de Pá sempre se fazem ouvir ao fundo, 
tocadas por urn grupo de homens mais novos, de mullieres ou de 
crianc;as, que danc;am apartados dos que se ocuparn das ta11.at
ta11.at. 

21 Onde o morfema / pe/ denota um "estado" ou urna "qualidade". 

• 
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Os cac;adores entram na aldeia soando a tsi11kore, a flauta de 
femur de urubu (preferencialmente), e seu tema do "besouro" 
(irin). Sao recebidos como piktu e, após um intervalo, soam outra 
vez a tsi.nkore e voltam para o seu acarnpamento, para urna últi
ma noite fora da aldeia - onde as festividades prosseguern e as 
flautas continuam a tocar os temas melódicos dos animais sem 
que arun continue sendo o tema obrigatório, posto que já houve a 
chegada dos chegada dos cac;adores. Algumas vezes, as ta.qat
tariat sao substituídas pelas arat::>' (trombetas maiores com tres 
tabocas de bambu) para que se toque, em duplas, o terna do 
maguari (iptsimau111). Durante toda a madrugada e o alvorecer, 
ainda se escutará pelo menos um grupo tocando zvatenii nas 

• I ereuepzp::> . 
No dia seguinte, como sol a pino, os cac;adores voltam defini

tivamente para a aldeia, tocando o terna do rnel (uan) na tereret 
(a flauta transversal), anunci~ndo a fartura da cac;a que está sen
do oferecida. Após urna nova rodada de bebida, agora já no início 
da "festa de chegada" - eptande - , é o momento das músicas 
vocais. Os cac;adores cantam weptan e ::>rembe - dizendo que che
gararn de "visita" para encontrar os "parentes". É a vez dos "an
fitrioes" cantarero ereue - a música que "paga" a carne que irao 
receber. Voltam os cac;adores a cantar, agora o terna das "pane
las" - ::>riri::>, que pede os recipientes com a bebida. Nao raro, 
ainda há urn grupo tocando watenú, por trás da cena ern que "vi
sitantes" e "anfitrioes" cantarn suas canc;oes. 

A seqüencia das canc;oes tern urn significado claro. Diz-se que 
::>renibe é cantada depois de iveptan, a música que aµuncia propri
arnente a "visita", para dizer aos "parentes" (ipari incluído, lern
bremos) que se traz carne para oferecer22• Depois de ::>renibe, os 
"anfitrioes" cantarn ereue, a canc;ao que serve de "paga" pela car
ne trazida pelos cac;adores. A canc;ao dos "anfitrioes", os cac;ado
res respondern com ::>ri.q::>, a música que pede as panelas de piktu, 
e que inaugura urna nova "festa de beber", anniaratpe. 

22 Segundo Wapur'i, o xarna que serviu de "rnestre-de-cerirnónia" ern 
quase todas as grandes "reuni6es" ern que tornei parte, crembe é can
tada nao para "avisar" os parentes, mas para "chamá-los" para a se
qüencia das festas que terminará em tadanmenJpte, a festa de comer e 
beber . 
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Voltam as músicas instrumentais (na seqüencia de tariat-tariatpe 
e, outra vez, corn o tema da pomba-galega ao fundo) - um novo e 
curto episódio da "festa de tocar e danc;ar" (aur:Jtpe) tem lugar, 
como preliminar para a "festa" que culmina todo o evento: 
tadanmenJPle, a "festa" de comer e beber, a partilha de alimentos, a 
comensalidade no pátio da aldeia. Enquanto houver alimento a 
ser consumido, todos estarao ali, muitas vezes ern pequenas ses
s5es de música e danc;a. Ern termos esquemáticos, a seqüencia das 
músicas, instrumentais e cantadas, seria o seguinte: 

Figura 5.5. A seqüéncia das músicas em karamrtpi1 

watemi 
ereuepip:>' 

watemi 
ere11epip:>' 

watemi 
ereuepip:>' 

ereue 

iri11 
l'5i11kort 

irin 
L'5i11kort 

Utlll 

tereret 

weptan 
:>rembt 

:mrp 

taiiat-ta q¡tpe 
W.:>lJ111J 

apiana 
anm 

ta11!1t-taqitpe 
w.:>t:>m:> 
apiana 

arim 

tamat-tamatpe 
w JIJ111J 

apiana 
arim 

Já se mostrou que a seqüencia musical forma um sistema de 
media~ao (semantica) entre os modos de explora<;áo do ambien-
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te e certas propriedades estruturais que caracterizarn as relac;oes 
sociais. De urn lado porque as músicas instrurnentais reafirrnarn 
que os lac;os entre os bichos cae; ad os e as potencias metafísicas da 
floresta sao corno a condic;ao de sua predac;ao; e de outro porque 
as músicas vocais dao corno o sentido social dos anirnais abati
dos sua subordinac;ao ao esquema da troca de carne por bebida. 
Tudo aquí se passa corno se as músicas instrurnentais estivessern 
para as potencias metafísicas e para a predac;ao assirn corno as 
músicas vocais estao para os humanos e seu sistema de trocas. 
Neste sentido, a série das músicas instrurnentais correría parale
la a séria das músicas vocais, nurn esquema que lernbraria as con
figurac;oes "toternicas" (Figura 5.6). 

Figura 5.6. Figura\ao Totemica 

músicas instrumentais : 

músicas vocais : 

' 

potencias metafísicas : 
e espécies animais 

seres humanos : 

preda~ao 

trocas 
intra-sociais 

Mas nao existe apenas paralelismo, hornologia ou evocac;ao 
metafórica, pois já se viu que as músicas instrurnentais sao urna 
precondic;ao para as músicas vocais, tal corno a cac;a é a condic;ao 
da bebida e a predac;ao a condic;ao da troca. Logo, a relac;ao entre 
as séries é orientada e nao reversível: urn animal rnorto vale a be
bida, sern que o inverso seja imediatarnente verdadeiro. As séries 
rnusicais e seus correlatos simbólicos tern, portanto, urna relac;ao 
de "dependencia" ou "deterrninac;ao" que, com algumas media
c;oes, as aproximarla rnais das figurac;5es "sacrificiais" (Figura 5.7). 

Muitas das características dqs sistemas sacrificiais aparecem 
de forma evidente, ainda que corn certas peculiaridades, no es
quema da seqüencia musical dos ritos. Trata-se, ern prirneiro lu
gar, de marcar operac;oes irreversíveis (a predac;ao,a sessao me
lódica tarzat-tarzatpe23) sobre o plano das relac;oes com as poten-

23 Desnecessário seria lembrar que há urna ordem canónica a ser cum-
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Figura 5.7. Figurac;ao "Sacrificial" 
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·cías metafísicas. Em segundo lugar, trata-se de afirmar a conti
güidade entre os planos postos em relac;ao. Aquí, porém, come
c;am as peculiaridades, nao do modo como se dao as operac;oes 
(direcionadas, irreversíveis, etc), mas dos planos que elas articu
lara. Os sistemas sacrificiais imp5em séries intermediárias entre 
termos polares (no modelo, o sacrificador e a divindade): aquí, 
porém, os pólos se encerram sobre o próprio universo dos seres 
humanos. Mas, há "passagens". Tudo, nas músicas instrumen
tais, comec;a com as func;óes de "presa" ou "predador": os que 
esta.o na aldeia tocam seus ternas melódicos para "avisar" as po
tencias metafísicas que controlam as espécies animais (os :>t:>) que 
os cac;adores esta.o matando bicho, mas também para "atrair" 
aqueles que viráo da floresta; e os cac;adores, por seu lado, com 
seu disfarce ritual para atacar os "guaribas" que danc;am na al
deia. Ao final, todos assumem, sobo sentido das músicas vocais, 
o papel de "trocadores'': uns como <loadores de bebida, outros 
como <loadores de carne. 

prida na seqüencia musical: a sessáo taipt-taiptpe prepara o tema do 
guariba (arun) que, urna vez alcanc;ado, permanece sendo executa
do até que se realize purumutsambe, a "festa" da invasao da aldeia. 
A ordem musical é, também, irreversível. 
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Tudo entao se dá na passagem entre o script da preda<;ao que os 
humanos desernpenharn corno condi<;ao inicial (urn "t0") e o papel 
de trocadores que assurnern quando as festividades curnprem seu 
destino (em "t

1
"). A media<;ao do esquema "sacrifical"24 marca as 

opera<;oes necessárias para a mudan<;a de estatuto (de t0 a t1, da 
condi<;ao de predador das espécies naturais controladas pelas po
tencias metafísicas a condic;ao de doador de bebida e de carne -
os termos das trocas que fundam o mundo social as custas da des
trui<;ao dos bichos). Ora, entende-se en tao que a direc;ao e o senti
do do esquema das opera<;6es sacrificais aqui nao buscam qual
quer "grac;a divina", senao a garantía das condi<;oes simbólicas 
das trocas intra-sociais através da necessária rela<;ao corn as po
tencias metafísicas que regem as espécies animais - os ::;t::;. Ora, se 
presas/predadores e trocadores sao de fato os termos polares pos
tes em relac;ao pelo esquema de destruic;ao e apropria<;ao dos ani
mais vinculados as potencias metafísicas (cuja carne serve apenas 
de equivalente para as bebidas), pode-se afirmar que o sentido 
~aior de todo esquema (corno sistema sacrifica!) é o de (re)afirmar 
a contigüidade entre o plano onde se dá a predac;ao e o dominio 
onde ocorrem as trocas, isto é, a dimensao metafísica onde reinam 
os espíritos "donos-de-bichos" e o espa<;o social das relac;5es de 
troca entre as unidades sociais (Figura 5.8). 

Figura 5.8. Domínios de Articula<;ao da Figura Sacrifica! 
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24 Contrariando o que tem se tomado mais comum, prefiro "sacrifica!" 
a "sacrificial". No Caldas Aulette encontramos a segunda forma com o 
sentido fechado de "sacrifício aos deuses", e a primeira como o adjeti
:Vº de sacrifício em sua acep<;ao mais geral. A diferenc;a reforc;a nossa 
1nterpretac;ao sobre o papel do esquema "sacrifica]" Arara (ver adian
te). Agrade<;o a Antonia Schwinden, douta conhecedora do idioma, 
por ter chamado minha atenc;ao para a diferenc;a. 
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Por outro lado, sabe-se que o esquema sacrifical opera pela 
imposic;ao de um "déficit de contigüidade" - a destruic;ao das 
vítimas sacralizadas - para atingir urna "continuidade com
pensadora" com o mundo das divindades (Lévi-Strauss 1976: 
259): aqui, as trocas intra-sociais pedem a permanencia e a ne
cessidade da preda<;áo, isto é, a manutenc;ao das rela<;6es de trai
c;ao com os ::>t::> como condic;ao de possibilidade das trocas em so
ciedade. Em todos os sentidos, o complexo musical das sonatas e 
dos motetes, a sinfonía selvagem dos Arara é um instrumento da 
razao: esquema ou modelac;ao lógica da apropriac;ao do mundo 
natúral pelos fins sociais da troca, ou, em outras palavras, a arti
culac;ao semantica da predac;ao no universo metafísico (pois a 
cac;a aos bichos é a relac;ao comos ::>t::>) comos regimes da recipro
cidade intra-humana. Ve-se entao que a estrutura moldada pelo 
idioma da predac;ao - os papéis de "presa" e "predador", por 
exemplo - nao se presta a servir de esquema ou procedimento 
lógico geral de media<;ao entre as categorías e o mundo das rela
<;6es: a predac;ao é urna das operac;oes de apreensao do mundo e, 
destarte, nao pode dar urna imagem global aos conceitos·que re-
presentam as rela<;6es. 

Tal como na seqüencia das músicas, também do ponto de vista 
do ordenamento das festas predac;ao e troca se articulam na dire
<;áo de marcar o sentido peculiar que a partilha de alimento assu
me na festa de tadanmen::>pte que culmina as performances ritu
ais. Passemos ao terceiro modo como se pode ordenar os eventos 
de urna grande reuniáo. 

A ordem dos ritos segundo as fases 

A divisáo das fases dos ritos leva em conta as formas de ac;ao 
esperada de cada personagem e o modo como.estas ac;oes váo s: 
sucedendo. As próprias categorías com as qua1s os Arara nome1-
am estas fases sao termos descritivos genéricos, verbos que deno
tam o conteúdo das ac;oes previstas. 

Segundo esta ordem das fases, tudo comec;a com a partida para 
a ca<;a e o início da fabrica<;ao do piktu que será oferecido aos 
cac;adores como ilaketprt em purunzutsambe: esta primeira fase é 
dita i.qnaptab::>t. Após a "festa de beber" (anmaratpe) segue-se a 
"festa das músicas e das danc;as" (aur:Jtpe). Ao contrário do es
quema musical, que separa o tocar waten1i na ereuepip::;' da sessáo 
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da trombeta tarzat-tarzat (que inclui 1v:>t :>n1:>, apiana e antn), diz-se 
que tudo aqui se encaixa na fase idetp:>t, o tocar os instrumentos. 
Sabe-se que as músicas e os instrumentos a elas associados ser
vem para preparar a festa de purumu tsanibe que marcará o início 
da fase teptJb:>t, descrita como o "chegar ou voltar do mato de 
visita", que se completa quando os ca<;adores, já tendo recebido o 
piktu, de fato "chegaram" - teptopri1. 

Após esta primeira chegada dos ca<;adores, a próxima fase 
nomeada é Jd:>tp:>tJb:>t, quando os ca<;adores voltam ao seu acam
pamento na mata para buscar o produto da ca<;ada. Este momen
to específico em que os ca<;adores voltam para a aldeia com toda 
a carne é chamado Jd::>tpwani"gri" 25: é a fase em que os ca<;adores 
entram na aldeia calmamente, em fila indiana, tocando na tereret 
a música do mel que anuncia a fartura da esta<;ao das grandes 
ca<;adas26

• Para o esquema das festas, estas duas fases pertencem 
a festa de purun1utsan1be. Chegando com toda a carga na costas, 
os ca<;adores deitam a sua frente ou em semi-círculo toda a car
ne, já moqueada na floresta e envolvida em embrulhos de folhas, 
para receber pela segunda vez o piktu. É a fase a que chamam 
ateb::>n1b::>l, quando de fato se apresenta a carne a ser oferecida e 
se cantam as músicas vocais que preparam a "festa de comer e 
beber" - tadanmenJPle -, quando entao já se estará na fase da 
partilha de alimento - ab::>tsinienigri" (literalmente "dividindo") 
- que encerra o conjunto das a<;ües previstas em kara111ftpi't. Em 
termos esquemáticos, seria o seguinte (Figura 5.9): 

Há dois momentos principais neste esquema das fases de 
karami'tpi"t. Em primeiro lugar, pode-se notar que nele nao se faz 
qualquer referencia a oferta formal da bebida, tal como ocorre 
no esquema das festas (o momento de ilaketpft): quase tudo nes
tas fases diz respeito aoque se espera dos ca~adores (chegar, tra
zer a carne, partilhar, etc). Mas há as exce<;ües do momento de 
"fazer o piktu" (a fase irznaptab::>t) e o de "tocar para atrair os 
ca<;adores" (idetp::>l), realizadas na aldeia pelos que deixaram de 
ir a ca<;a . . A idéia central que parece regular esta forma de 

25 
Que é a forma nominal do gerúndio de cdctpctcbct. 

26 ? tocar_ tereret neste11c~;'texto exclusivo é :xiJtmempi't , algo como 
anunciar a chegada , fazer chegar", "comunicar :xl:>tp:>t::>b:>t". 
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Figura 5.9. A ordern das fases em karanli"tpi"t 

irzuatab:>t ia11111tabH 
fazer piktu ca~ar para 

karami'tpi'l 
idetp:i 

tocar para "atrair 
ca~adores" 

J. 
tepbbJt 

chegar da floresta 
:xbtp:>tJb:>t 

buscar a 
carne 

teptopri't 
"ch ego u" 

J. 
Jd:imenprt = :xi ::Xpwa 11 i"gri. 
tocar tereret "voltando" 
para anunciar 
a chegada 

J. 
ateb::Jl'lb:>t = teptopri't 

chegar com a carne "chegou" 

J, 

abJtsimenígr i" 
"partilhando" 

ofdenamento parece girar em torno dos sentidos das carnes e de 
seu oferecimento - o que apenas parece repetir aquela idéia re
guladora das grandes reuni5es: dá-se bebida e faz-se o rito em 
no me da oferta de carne, jamais o inverso27• 

Do ponto de vista de sua remessa aos regimes das trocase aos 
modelos das a<;oes apreciadas, a fase de se voltar a mata para 
buscar a carne depois da entrada ruidosa na aldeia em 
purumutsambe- a fase Jd::>lp:>tJb:>t - está de fato associada aque-

27 O que remete ao caráter orientado das determina\'OeS lógicas entre a 
carne, a bebida e sua troca: a ca~a é a condi\'áo da bebida, como a 
preda~ao é a da troca. 
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la forma de agir chamada :xi:Jtpwan1enbrt - ac;oes solidárias, gen
tis, generosas, mas nao marcadas pela mutualidade ou pela reci
procidade mecanica das ac;óes ap0111daranfrtpi"t. Como se mostrou 
acima, os modos de agir como xi:Jtpivan1enbi"t se caracterizam como 
atos "voluntários", "espontaneas", extremamente apreciados no 
cotidiano: a oferta de carne implica a bebida, nao o inverso -
por isso os ritos devem iniciar sobre o anúncio de urna cac;ada 
que se quer oferecer como gentileza um outro grupo. Por um lado, 
é urna forma de agir que engloba as relac;6es entre os afins reais 
- e neste sentido seria coerente com o fato de que as grandes 
reuni5es poem em relac;ao grupos distintos entre os quais vige a 
afinidade. Por outro lado, porém, a oferta de carne deve também 
se dar entre consangüíneos separados pela tendencia residencial 
- e, neste outro sentido, as ac;oes de xi:Jtpi.van1e11bi"t deixam de 
lado os registros da afinidade. Tal como <lito anteriormente, este 
modo de agir de fato ultrapassa os regimes do parentesco e da 
alianc;a, por remeter mais diretamente as normais morais de 
ab:Jtsin1i'tpi1 - o agir segundo o imperativo moral de :Jtp:J'pra. Nao 
é outro o sentido da última fase de karami"tpi't: a partilha de ali
mento, ab:Jtsimenigri" (palavra que já é o próprio gerúndio de 
ab:Jtsimi'tpi't)28

, é a atualizac;áo das formas de agir segundo a boa 
moral. Por este lado, a fase :Jd:Jtp:Jt:Jb:Jt, como premissa de um 
modo de agir apreciado, atualiza o ideal de urna ac;áo generosa 
que nao ~e pensa como limitada pelos códigos do parentesco e da 
afinidade. Neste sentido, o esquema de ordenamento de karan1i"tpi"t 
segundo suas fases reflete o modo de pensar as grandes reunióes 

... 
como o palco para a realizac;ao do modelo das condutas moral-
mente apreciadas. 

A realizac;ao do modelo das condutas sup5e certos mecanis
mos que precisam ser detalhados. Tudo nos ritos se inicia com a 
intenc;áo da oferta de carnes (que terá como contrapartida a be
bida): a fase :Jd:Jtp:Jt:Jb:Jt, quando os cac;adores voltam ao seu acam
pamento para buscar as carnes que seráo oferecidas, é entáo o 
que expressa o motivo explícito para as performances rituais. 
Ora, esta fase está associada aos valorizados modos de agir como 

28 Há um outro termo para "dividir" - :mtuk - que nao tem esta 
acep<;áo de estar diretamente associada as normais morais. 
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:xl:Jtp1van1e11bH - formas de ser gentil e generoso que ultrapassa 
tanto as esferas de relac;ao marcadas pelos códigos do parentesco 
e da alianc;a quanto aquetas definidas pelo regime d_a tro~a dire
ta, recíproca, imediata. Vimos que esta forma de agir ?efme um 
espac;o de relac;oes que também vai além da mutua~1dade q~e 
preenche o campo da consangüinidade e das parcenas formais 
- campo este a que chamamos de "sociabilidade primária" ~O 
modo de agir como xi:Jtpzvan1e11bi"t demarca o campo de relac;oes 
que denominamos "sociabilidade secundária", que envolve e so
bre-determina as relac;oes de afinidade real. De qualquer forma, 
trata-se de um modo de agir que tem como sujeitos grupos resi
denciais diferentes - entre os quais a afinidade é um substrato. 

Porém, se o motivo explícito para os ritos é a oferta das carnes: 
sua raza.o subjacente é a troca delas pelas bebidas .fer~e~~adas. E 
no que chamam a última fase dos ritos - ab:Jtsin1enigr~ - que 
esta razao se manifesta: quem veio da mata bebe o que e col?ca
do a disposic;ao, quem ficara na aldeia se serve da~ carnes traz1das 
pelos cac;adores. Aqui, a troca de carne. por bebida ~e dobra. na 
partilha, na comensalidade, na mutuahdade ~as ac;o~s genhs e 
generosas que deram origem as carnes e as bebidas. Esta 
mutualidade, segundo o demonstrado acima, é o que estabelece a 
esfera de "sociabilidade primária" - idealmente, o campo da 
consangüinidade e das parcerias f ºn:'ªi~. . . . 

Neste sentido, as performances rituais que se m1c1am como 
modos de agir que tipificam formas "secundárias" de relac;ao 
acabam por se desdobrar em outros, que caracterizam as ~o~~~s 
"primárias" de sociabilidade. O imperativo mor_~l de a~:Jlslmltpzt, 
trazido a cena pela ética dos modos :Jd:Jtpwamenbzt de agu, se atu~
liza por meio do modelo das trocas recíprocas de carne !'ºr b~b~
da (apomdaka): a rela<;áo de troca entre os grup~s residencia1s 
passa entao a se expressar sob a m_ar_ca da ~u~ualida~e e da p_ar
tilha - mecanismo que parece definir a propria func;ao operativa 
dos ritos. No encerrar das grandes reunióes, a interac;áo entre os 
grupos residenciais, que tem por substrato as relac;óes d~ .ª~ian<;a, 
mas nas quais subsistem também as rela<;óes de cons~gumidade, 
acaba por encerrar-se nas amarras ?e urna gei:eros1dade co~~e
bida pelas formas partilha e mutuahdade .. Aquilo que, na ~ahse 
dos sistemas classificatórios e das propriedades estruturais da 
organizac;ao social, vimos ser um mecanismo de "cruz~ento" 
de formas de sociabilidade (parentes matemos de um lado, pa-
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ternos de outro) - con10 um ordenador importante das formas 
de alianc;a e das regras residenciais - , se dissolve nas ac;oes 
regidas pelos princípios éticos que atualizam, nas condutas, o 
imperativo moral de Jtp:lpra. Masé somente as custas das mui
tas operac;óes simbólicas das festas, das músicas e das .fases de 
karanú"tpi"t que as formas intra-sociais de relac;ao podem se ex
pressar pelos códigos da partilha. 

Como operac;ao central dos grandes ritos das cac;adas coleti
vas, este ideal de mutualidade e partilha nao é um pressuposto 
da constituic;ao simbólica do socius, mas o horizonte das imposi., 
<;6es morais sobre as ac;oes. É como urna visada para este hori
zonte que as grandes reunioes sao realizadas a cada nova esta
c;ao seca que se inicia. Parafraseando urna velha fórmula de Ortner 
(1978), os rituais nao partem do que socialmente se toma como 
"suposic;oes fundamentais" - querem chegar até elas. 

Forma e fun~ao de k.arami"tf>i't 

A distinc;ao nativa entre cada urna das pequenas festas e os 
grandes ritos (entre a simplicidade de anmaratpe, aurJtpe, eptande 
e tadanmenJpte e a grandiosidade maior de karami"tpi"t, a "reuniáo 
de gente") nos permite apreender urna espécie de "teoría do ritu
al" implícita nas representac;oes nativas. O caráter mais ordiná
rio das festas quando realizadas fora do contexto das grandes 
reunioes contrasta coma solenidade que o conjunto das festas 
ganha quando elas se inserem na seqüencia dos grandes ritos. Há 
um acréscimo de sentido, anotado na maior solenidade do con
junto, que só pode ser atribuído as rela~oes entre cada urna das 
etapas de karami"tprt . É pela análise destas relac;óes que podemos 
chegar a compreensáo da importancia dos ritos. 

Para tentar dar conta das diferenc;as entre as pequenas festas 
e os grandes ritos, os Arara fazem urna analogía bastante signifi
cativa: dizem que karamrtprt é como urna longa "conversa" -
k::JWJT::JndJum. A" conversa" Arara nao se dissolve na idéia de "lín
gua" ou "fala": awarandu é a língua que se fala no cotidiano, que 
diferencia os povos, que se pode aprender pelo convívio29; en-

29 O órgáo "língua" é ilu. 
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quanto a "conversa" (k:nvJrJndJunt) é o uso desta fala, da língua, 
nas interac;oes. 

Urna "conversa" está cheia de significados contextuais que 
dependem das relac;oes estabelecidas nos atos de fala. Por exem
plo, a língua Arara parece ter apenas tres pronomes pessoais: urJ, 
para a primeira pessoa do singular; ::>mJrJ, para a segunda; e 
tsintna, para a primeira do plural, inclusiva. Há um outro prono
me, mJk, que parece ser mais um demonstrativo. Do ponto de 
vi.Sta formal, o recurso a apenas dois pronomes do singular pode 
gerar certas ambigüidades quando numa conversa entre duas 
pessoas urna delas quer se referir a urna terceira. O uso corrente 
se vale do pronome da segunda pessoa, pois apenas em situac;oes 
indicativas é que parecem se utilizar do mJk. Diferenciar, numa 
conversa, o ouvinte de urna terceira pessoa, ausente, se torna pos
sível apenas pelo contexto, isto é, pela posic;ao do ouvinte em re
lac;áo aoque o falante expressa. Mas há muitos casos onde impe
ra a dúvida, resolvida pelo uso da partícula de enfase /lan/: 
JntJTJlan ("tu mesmo") passa a funcionar como pronome de se
gunda pessoa e Jm::IP'J como de terceira. Os Arara se valem tam
bém de um sem-número de express6es onomatopéicas e de infi
nitos neologismos que só tem sentido no próprio contexto narra
tivo da fala e das conversas. 

Apesar da aparencia, awarandu e kJWJTJnd::JUm nao sao defini
<;óes que correspondam a clássica distin<;áo saussuriana entre "lín
gua" e "palavra" ou a formulac;ao chomskyana de "competen
cia" e "performance". Nestes termos, o seritido das noc;oes de "lín
gua" e de "competencia" talvez se aproxime mais do conceito 
nativo de JflJTenmem, o "poder exprimir-se", a "aptidáo para ex
pressar", a "capacidade de linguagem". 

Há no Laranjal urna pequena menina que, por trauma de nas
cimento, expressa-se de forma débil. Foi com grande perícia nas 
manobras de ressuscitamento que a entáo assistente de enferma
gem do Posto da Funai, Benedita Félix da Silva, salvou-lhe a vida, 
após um prolongado trabalho de parto no qual perdera os sinais 
vitais. Com quase todas as func;oes motoras prejudicadas, a me
nina hoje é urna crianc;a alegre e, grac;as a longas sessoes periódi
cas de fisioterapia em Belém, já quase independente de sua mae. 
Para os Arara, a pequena Tsitsia, com seus quase oito anos, tem 
problemas ao nível de awarandu (sua "fala" é confusa, pois suas 
palavras saem enroladas) e de kJWJrJndJum (pois é difícil con-
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versar con1 ela), mas nao tem prejuízo algum quanto a Jrpre11n1en: 
é evidente para todos que ela possui capacidade de expressáo. 

A "conversa", a interac;ao verbal (k:JlvJr::>11dJunz) depende tanto 
do domínio da "língua", do conhecer o nome das coisas (edet), do 
saber falar as palavras - azvarandu -, quanto da capacidade de 
"linguagem" (Jrprenn1en1). Se os ritos sao urna longa "conversa", 
qual é sua "f ala" e quais os atributos de sua "~guagem ~? 

11

Se a~ 
festas as músicas e as fases parecem ser o eqwvalente a fala 

' l 1 /1 /1 (aivarandu), as "palavras" de que se va em as ongas conversas 
que seriam os ritos (é preciso saber fazer cada u~a ?as eta~a~), 
onde, porém, a "linguagem", a capacidade de exprrm1r, a aphdao 
para expressar, o equivalente a Jiprenn1e1n no plano dos ritos? 

Há vários momentos em kqrami'tpi't em que se representam pas
sagens míticas. A obrigac;ao de se ir atr~s dos cac;a~ores q~e en
tram em correria na aldeia para segura-los pela cintura e para 
que nao escapem de volta ao mato sem receber bebida. Se assim 
ocorresse, os cac;adores nao teriam porque trazer as carnes para 
aqueles que ficaram na aldeia. Além de pecha de "egoísmo" 
(::>tsinme), a pena prevista nos mitos para o faltar coma ~'genero
sidade" no ofertar as carnes é a transformac;ao em queixada ou 
caititu. Na zoología Arara, caititu e queixada, mamíferos da fa
mília dos taiac;uídeos, tem em comum a avidez e a voracidade no 
alimentar-se (ambas referentes a idéia maior de "egoísmo" -
::>tsinme), e também a audácia, a valentía, a petulancia e a tremen
da desordem que ca{isam por onde passam. "Há muito tempo"30, 

antes que aprendessem como fazer a oferta formal de piktu 
(ilaketpi't - o levar a be,bida a boca dos cac;a?ores) ~a festa ~e 
purumutsan1be, os cac;adores entravam na alde1a, cornam. em cir
culos e voltavam outra vez para o mato: sem receber bebida, eles 
iam para o acampamento, consumiam toda a carne (n~o. ~avi~ 
por que reservá-la) e, na caminhada para o retomo def1n1hvo a 
aldeia, iam pouco a pouco se transformando em porcos do. ma~o 
- que hoje perambulam em bandos pela floresta, aos qua1s nao 
se consegue mais atrair, controlar, domesticar31• No rito, a che-

30 Esta é a fórmula verbal - itariariin - com que iniciam suas curtas 
narrativas míticas. 

31 A domestica~ao dos porcos selvagens nao é de fato urna característica 
ameríndia (ver na conclusa.o o sentido disto para o nosso caso). 
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gada dos cac;adores na aldeia, ao lado de evocar a cac;a aos "gua
ribas", encena, na correría, o terna de que trata a passagem do 
mito. Se nao forem seguros, se nao receberem bebida, nao ha
verá razao para que os cac;adores tragam a carne e, ao terem de 
consumir tudo sozinhos, poderao virar porcos32 - e aqui, por
tante, tudo depende da ac;ao cooperativa dos que estao na aldeia 
a espera dos cac;adores (e esta seria mais urna daquelas muitas 
formas de cooperac;ao que envolvem as práticas relativas as ca
c;adas ). 

Esta encenac;ao do tema mítico do risco de transformac;ao em 
animais (pela inexistencia das trocas) é um dos eventos dos ritos 
a que os Arara atribuem "capacidade de expressao", ::>r¿::>renn1en. 
Há outros. 

As tracas que inauguram a primeira festa de beber (anmaratpe) 
de urna grande reuniao também possuem sua remessa a passa
gens dos mitos. Numa tarde quente, tatu e jabuti conversavam 
debaixo de urna árvore. Como estavam cansados de nada fazer, o 
tatu propos ao jabuti que trocassem suas "vestes": jabuti usava 
apenas urna "camisa" (iap::>i); tatu tinha urna "roupa" completa, 
e muito maior (:;p::>ir¿:i>3

). Por isso jabuti achou estranho: como 
era bem menor que o tatu e usava apenas urna pequena camisa, 
suas vestes seriam poucas e quedariam pequenas e curtas nele -
e como o tatu era bem maior e tinha vestimenta completa, a rou
pa dele seria um exagero e lhe ficaria grande e pesada. Mas, sa
bendo que seria apenas por pouco tempo, jabuti aceitou. Apoiou
se na árvore, enquanto tatu lhe tirava a "camisa" - que, naque-

32 A estrutura do mito parece ser bastante semelha~te aq~ela tao. ~e~ 
descrita por Lévi-Strauss na famosa passagem do Rondo do Ca1htu 
(1964: 92 e ss). Nos mitos analisados por ele, caititu e queixada tem 
urna posi<;ao semantica que lhes permite trad~zir a media<;ao entre 
humanidade e animalidade (uns por serem semi-humanos, outros por 
terem humanos como ancestrais) sempre associada a alguma forma 
de prejuízo ou ruptura nas rela<;6es de alian~a. No caso do mito Ara
ra, a media~ao está codificada pelo modelo das trocas de carne por 
bebida - trocas que, de forma análoga a alian<;a matrimonial, se dao 
também entre grupos residenciais diferentes. 

33 O termo pode incluir camisa, short, cueca, caki~a, e qu~I9uer outra 
coisa que cubra o corpo ou parte dele (como me1as, sandalias e sapa
tos, por exemplo). 
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le ten1po, era urna pequena carapac;a con1 bandas móveis que lhe 
cobria apenas o alto das costas. O tatu teve mais dificuldade para 
tirar sua própria "roupa": urna carap.ac;a grande, dura e forte que 
servia de tegumento para quase todo seu corpo. Animado, tatu 
tratou logo de vestir a camisa do jabuti: sentiu-se ótimo, leve com 
aquela veste menor, e muito mais ágil .. O jabuti, por outro _lado~ 
sentiu-se péssimo: a roupa do tatu lhe ficava enorme, podena at: 
esconder-se dentro, e muito pesada para seu corpo pequeno - so 
podía ficar de pé, recostado na árvore, pois tinha poucas forc;as 
para movimentar-se com toda aquela vestimenta. O tatu apro
veitou-se da situac;áo e saiu em disparada, traindo a combinac;áo 
com o jabuti que, ao ver o outro partir com suas vestes, ten_tou 
mover-se; mas, sem forc;as, caiu de costas, rachando em mu1tos 
pedac;os a roupa do tatu. 

Tatu agora passa a vida a se esconder de jabuti, cavando hura
cos e se metendo dentro. Atrás de suas tocas, o jabuti vai lenta, 
mas incansavelmente: se hoje se encontra jabuti em buraco de 
tatu é porque ele ainda anda a procura do famigerado traidor, 
para convidá-lo para urna festa de beber na qual possa destroc~r 
a desalinhada roupa que ainda lhe veste. As trocas de bens equi
valentes entre os líderes dos grupos residenciais envolvidos numa 
grande reuniao evocam justamente esta passagem dos mitos. 
Neste sentido, tal como na relac;ao entre as ac;óes na chegada dos 
cac;adores e as representac;oes míticas sobre os porcos e sua avi
dez, as trocas entre os velhos tem também "expressao", "lingua
gem", :Jf1.Jrenmem. Nos dois casos, esta capacidade de expressao 
parece se confundir com o trazer a lembranc;a temas tratados nos 
mitos. 

No primeiro caso (o dos porcos) as ac;óes rituais sao postas como 
"evitac;áo" de eventuais penalidades míticas: a avidez e a falta 
de generosidade (nas ac;óes recíprocas entre "visitantes" e "anfi
trioes", lembremos) pode levar a transformac;ao em porcos. As 
ac;oes rituais sao forjadas numa espécie de "cláusula condicio
nal": sao dispositivos semanticos que se vinculam a encadeamen
tos futuros na ordem do mito - "se náo for Jeito assim ... ", o mito 
conta o fim da história. Por outro lado, as ac;oes do rito se insta
lam na diferenc;a entre dar ou nao a bebida, entre trazer ou nao a 
carne, cujo valor translato é o ter carnes e bebidas como dádivas 
entre os grupos residenciais, o agir segundo os modos da troca 
apomdaka - o modelo da reciprocidade e da equivalencia 
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carne=bebida é, no mito, um de seus sentidos conotativos. Assim, 
a passagem do rito, a oferta formal de bebida como incitamento 
ao oferecimento das carnes, é a conotac;ao do n1ito em ato, ou 
melhor, o ato da conotac;ao do mito - pelo qual urna cláusula . 
condicional gera um preceito para a ac;ao ritual. 

Já no segundo caso Gabuti contra tatu), as trocas do rito sao 
ac;oes sustentadas aparentemente apenas sobre o sentido 
denotativo do mito: urna troca desigual leva a insatisfac;ao de al
guém - esta é diretamente a apercepc;áo, a mensagem nítida do 
mito. Porém, o mito traz também um sentido conotativo astro
cas desiguais: tendo como suposto a quebra de um pacto, as tro
cas infelizes levam ao esgarc;amento das relac;óes (tatu hoje pas
sa a vida a fugir): é neste espac;o semantico que se instalam as 
trocas rituais. Mas, nos dois casos, a ligac;ao entre mito e rito se 
dá como por meio de urna espécie de conjunc;ao adversativa: o 
estabelecimento de um contraste com a expressao dada na or
dem do mito. No evento dos porcos e da oferta de bebida, trata-se 
de, no rito, fazer diferente do que se fazia no tempo dos mitos; 
no caso el.as trocas, de fazer como sempre se deveu ter feito. De 
um lado, o mito pede urna inversao produtiva no plano das ac;oes; 
de outro, já é a própria inversáo improdutiva da forma correta 
de agir - esta, atualizada pela ac;ao ritual. 

Assim, se os ritos sao como urna longa conversa, a "fala" da 
oferta de bebida e das trocas diretas e recíprocas nao é apenas 
encenac;áo, urna transposic;ao para o plano dos atos daquilo que 
se passa no plano dos símbolos: os ritos nao sao apenas a repro
duc;ao de urna estória que deve ser contada nao apenas em prosa, 
mas também em atos. Nos dois casos, há sempre urna espécie de 
anástrofe como um operador na construc;ao do sentido: versoes 
contrárias aos eventos dos mitos, as ac;óes rituais cobram seu va
lor das unioes coordenativas que regem a relac;ao entre os dois 
planos de expressao, instalando ai os sentidos que sao encadea
dos pelas performances. De qualquer maneira, ambos os casos 
tem, nas remessas a passagens de mitos (seja qual for a forma 
dessa remessa), sua "expressao", sua "linguagem", :Jf1.0renmen. 
Mas nao é apenas nas referencias aos mitos que esta capacidade 
dos ritos se evidencia. 

As músicas tem também sua "capacidade" ou "func;ao expres
siva" - pois servem para "avisar os :Jt:J que os humanos está.o 
matando bicho na floresta". Aquí, nao parece ha ver qualquer 
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referencia direta entre as ac;oes rituais e passagens de n1itos. Nao 
se concebe o desernpenho musical corno revocac;áo de episódios 
míticos: o bestiário melódico nao é encenac;ao de coisa algurna, 
senáo do acesso e da cornunicac;áo corn as potencias metafísicas. 
Mas, o genero das músicas vocais tern outro estatuto - e rnan
tern sua func;áo expressiva. A idéia de que, ern seus vários tipos 
de eventos, os ritos tern "capacidade de expressao", leva a 
constatac;ao de que sua "linguagern" incorpora formas ou meca
nismos distintos de expressao. 

As ac;oes nos ritos se encadeiarn ern séries de perforrnances. As 
músicas instrurnentais, expressando a idéia de predac;ao dos se
res sob o controle dos :Jt:J, ganham mais sentido quando se desdo
bram nas músicas vocais que nao expressam rnais relac;5es corn o 
mundo das potencias metafísicas, mas instituem a base das rela
c;oes intra-humanas. É o processo, a evoluc;ao da seqüencia musi
cal que da lugar ao aparecimento do sentido do tema codificado 
nas músicas instrumentais. Da mesma forma, no caso dos por
cos, o tema do oferecimento das bebidas no mito ganha impor
tancia quando posto na seqüencia dos ritos que atualiza o código 
das trocas por carnes. Ali, na relac;ao entre as etapas dos ritos, 
tarnbérn o terna do caso do jabuti contra o_ tatu se amplia: as tro
cas recíprocas que atualizarn a solidariedade entre os velhos sao 
feitas no início da festa de beber, que prepara a festa de tocar, que 
fala da predac;ao humana no mundo dos ::>t:J, que instituí a possi
bilidade de que as relac;oes entre os grupos residenciais sejam 
d_efinidas corno relac;oes de troca - é esta seqüencia o que mais 
importa: a "func;ao expressiva", a "linguagem" dos ritos reside 
mais no colocar numa certa ordern os ternas, no encadear os sen
tidos de cada evento, do que no sirnplesrnente evocar passagens 
significativas dos mitos (no geral, do conjunto das representa
c;oes) ou realizar tarefas impensáveis por outros meios (o contato 
com as potencias metafísicas, por exernplo ). 

Os ritos, no entanto, nao se resumem a sua "capacidade 
de expressao" (:n1:>re11men ), pois sao corno "conversas" 
(k:>w:>r:Jnd:>um): uso de urna capacidade para de fato expres
sar, comunicar algo. Mas, se podemos admitir que sua capaci
dade expressiva reside na irnposic;áo de urna ordem a seqüencia 
de eventos que define o rito, quais as operac;5es semanticas des
ta ordem imposta? O que comunicamos ritos? 

É preciso arriscar algumas proposic;oes teóricas gerais sobre 
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certos n1ecanismos dos ritos que nos interessam, apenas para pre
cisar como, no conjunto das festas, das músicas e das fases, os 
ritos servem ao trabalho de construc;ao de sentidos para o mundo 
e a vida social. Que a analogía maior para os ritos saia da idéia de 
"linguagem" é quase um lugar comum na antropología: sao a~oes 
ou performances expressivas, atos de significac;ao34• Grosso modo, 
a analogía é também pertinente as próprias representac;6es nati
vas. Entretanto, nao me parece que a estrutura e o processo de 
evoluc;áo de karami'tpi't (a ordem e a seqüencia das festas, das 
músicas e das fases), sendo a verdadeira unidade de significac;ao 
dos ritos Qá que os sentidos nao esta.o dados nas partes - em 
cada urna das festas, em cada música, em cada fase -, mas na 
rela~ao entre cada urna delas), autorize um tratamento analítico 
que separe a expressáo particular de cada urna das etapas das 
séries possíveis de ordenac;ao, ou aparte as várias séries, inter
rompendo a evoluc;áo paulatina dos ciclos de eventos e fazendo 
cessar o trabalho de gestac;ao do sentido. Há pressupostos teóri
cos nesta empreitada analítica da qual queremos nos afastar35: 

aos ritos caberia apenas encenar idéias, reforc;ar valores, enfatizar 
sentidos, etc (muitas vezes de forma fragmentária), tornando 
manifestos para os participantes e para a audiencia aspectos 
constitutivos da organizac;ao social. Seja a afirmac;ao de que os 
ritos sao "discursos meta-sociais" (Geertz 1973) através dos quais 
urna sociedade fala de si para si própria; seja a idéia de que os 
rituais sao mecanismos simbólicos e classificatórios pelos quais 
as sociedades reproduzem sua estrutura e seus conflitos36; seja a 

34 Leach (1972), Douglas (1973), Turner (1967, 1974 e 1975), Wagner 
(1972 e 1984) sao, .dos muitos autores que se dedicaram aos ritos, al
guns do que, de diferentes maneiras, afirmam o caráter "expressivo", 
"comunicativo" das a<;6es rituais. 

35 Talvez parte <leste pressupostos implícitos tenham de ser atribuídos a 
um certo abuso na transposi<;ao do modelo fonológico dos estudos 
linguísticos para o domínio da análise dos rituais. 

36 A fórmula é de Douglas (op. cit.) - que através dela cunhou as no
<;6es de "grid and group" - mas creio que pode ser estendida também 
a Turner (1969), urna vez que a base de sua argumenta<;ao é que os 
símbolos rituais seriam "portas de acesso" para as tensóes constitutivas 
da sociedade Ndembu, a saber, os elos entre parentes masculinos numa 
sociedade matrilinear. 
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posic;áo mais sutil de que os sistemas simbólicos agenciados nas 
performances rituais fazem a mediac;ao entre a "autoridade se: 
cial" e as consciencias individuais (Munn 1969); tudo, nessa h
nha, sao ilac;óes a partir da suposic;ao de urna anterioridade lógi
ca, ontológica, absoluta, de urna "sociedade" estruturada antes 
de qualquer coisa, tiradas como anotac;óes a margem de _u~ 
Durkheim lido ii inglesa - mas talvez deformado por urna v1sao 
estreita de certas passagens retóricas das Fornias Elen1entares que 
náo resiste a um cotejamento com o conjunto de sua obra ( cf. 
Teixeira-Pinto 1994b )37

• 

O que quero dizer é que a karami'tpi1 cabe construir, isto ~'_dar 
estrutura, dispor o sentido dos eventos, das etapas e das prat~cas 
no mundo e na vida social segundo certas regras. Neste sentido, 
seria melhor seguir, por exemplo, as sugestóes de um Tambiah 
(1985), e tomar a ac;ao ritual como um mecanismo que dá mais 
corpo, alarga, amplia as relac;óes entre concepc;oes "cosmológicas" 
(tomadas por ele como urna armac;ao de conceitos que afirma~ o 
universo como um sistema ordenado) e o conjunto de categonas, 
coisas, seres, eventos e ac;óes agenciados na vida social. Para sus
tentar tal afirmac;ao, além de constatar que há bem mais no con
junto do rito do que a simples uniao de suas i;nuitas partes, do 
que se precisa, creio, é de um modelo analítico da estrutura do 
rito que de conta, ao mesmo tempo, de suas configurac;oes for
mais e de suas operac;óes e processos semanticos e cognitivos38• 

37 Estou evidentemente exagerando, e duplamente: por um lado, porque 
nenhuma destas afirma~óes esgota ou substituí as importantes refle
x6es de seus autores; por outro, porque as disputas entre as posi~óes 
"psicologistas" e "sociologistas" (cf. Evans-Pritchard 1978}, entre os 
"intelectualistas".e os "simbolistas" (cf. Skorupsky 1976) tem marca
do os debates no campo desde as reflexóes inaugurais de Tylor e Frazer 
sobre o papel da "cren~a", dos atos mágicos, dos rit:iais enfim - e 
nao parecemos ter a vista ainda qualquer soluc;ao plenamente 
satisfatória. 

38 Já se nota que tenho certas desconfianc;as do peso dema~i~do que 
Tambiah poe no sentido dos a tos (apesar de, no aparelho teonco, bus
car sempre as conexóes entre "pensamento" e "ac;ao") - tal vez pelo 
tipo de ritos que tem em mente, talvez pelo lugar quase c~nt.ral .que a 
obra de Austin (1962) ocupa nos seus argumentos dos pnnc1pa1s tex
tos (1985b e 1985c). 
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Se é na lingüística que a antropologia sempre encontrou mo
delos de análise para o simbolismo ritual (a analogia é sempre a 
linguagem!), é também ali que <levemos procurar a inspirac;ao 
para encorpar esta hipótese de que é possível tratar ao mesmo 
tempo do processo e da estrutura dos ritos (tomados como atos 
de significac;ao). Na lingüística, Hjelmslev (1975: 8, 9) parece ter 
sido o primeiro a afirmar que: 

"parece legítimo propor a priori a hipótese de que a todo pro
ce s so corresponde um sistema que permite analisá-lo e 
descreve-lo através de um número restrito de premissas. Deve 
ser possível considerar todo processo como composto por um 
número limitado de elementos que constantemente reapare
cem em novas combinac;oes ... O objetivo da teoría da lingua
gem é verificar a tese da existencia de um sistema subjacente 
ao processo ... 11 

Seguindo as trilhas de Saussure39
, Hjelmslev reafirma o postu

lado de que o objeto de urna teoría da linguagem sao as relac;óes 
de interdependencia entre os elementos da língua40• A esta rela
c;ao de dependencia entre os elementos, Hjelmslev chamou "fun
c;ao"; diferenciando-a dos elementos entre os quais existe esta 
relac;ao, aos quais chamou "funtivos", sendo que "um funtivo 
que nao for também urna func;áo será chamado grandeza" (ídem: 
39, grifo no original). Porém, (numa leitura ainda um tanto su
perficial de minha parte) Hjelmslev parece apontar para altera
c;óes interessantes em algumas das idéias geniais de Saussure. 
Apenas urna delas importa aquí: a concepc;áo de signo como algo 

39 Logo no Capítulo 1 de seus Prolegomenos, depois de definir o projeto 
de sua teoria da linguagem, Hjelmslev afirmava: "um único teórico 
merece ser citado como pioneiro indiscutível: o suíc;o Ferdinand de 
Saussure" (: 5). 

40 "O reconhecirnento de fato de que urna totalidade nao se compóe de 
objetos, mas sim de dependencias, e que nao é sua substancia mas sim 
os relacionamentos internos e externos que tem urna existencia científi
ca nao é novo( ... ) Postular objetos como sendo outra coisa que nao 
termos de relacionamento é introduzir um axioma supérfluo e urna hi
pótese metafísica dos quais a linguística terá de se libertar" (idem: 28). 
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con1posto de duas "grandezas" - o significante e o significado 
ou, na forma preferida por Hjelmslev, a expressao e o conteudo. 
Mostrando que urna tal idéia de signo sernpre permite concep
c;oes alternativas, Hjelmslev desloca o problema das definic;oes 
para o nível daquilo que, do signo, se pode efetivamente consta
tar, isto é, sua fun~ao semiótica situada inicialmente entre as duas 
grandezas, entre o significante e o significado, entre a expressáo 
e o conteúdo. Buscando superar "a antiga tradic;ao segundo a qual 
um signo é, antes de mais nada, signo de alguma coisa"41 (idem: 
53, grifo no original), numa representac;ao da func;ao semiótica 
como urna relac;áo biunívoca entre elementos dados de forma 
prévia e independente, Hjelmslev demonstrou como o próprio 
processo de formac;ao do sistema de func;oes de urna língua (as 
relac;oes que ligarn um signo a sua expressao e ao seu conteúdo) 
faz com que as duas grandezas assumam a func;ao semiótica, de 
tal forma que o signo passa a ter efeito nas duas direc;6es, no pla
no da expressao e no plano do conteúdo (idem: 59 e ss). Naquilo 
que talvez seja sua contribuic;ao mais evidente, Hjelrnslev revela, 
ao longo de urna demonstrac;ao árida e complexa(: 121 e ss), que 
a func;áo semiótica se irradia por todo o sistema da língua, de tal 
forma que se deve considerar como existentes: 

1) urna semiótica "denÓtativa" - quando nenhuma das 
grandezas (o plano da expressáo ou o do conteúdo) é ern si 
urna semiótica (pois a func;ao de sentido estaría apenas em al
gum lugar entre elas); 

2) urna semiótica "conotativa" - quando o plano da ex-. 
pressao já é urna semiótica (contrai func;oes de sentido); 

3) urna "meta-semiótica" - quando o plano do conteúdo é, 
por si, urna semiótica (isto é, urna semiótica que trata de urna 
semiótica). 

Esta concepc;ao de linguagem como processo ( ou seja, como 
formac;ao de um sistema de func;oes, entendidas como as relac;oes 

41 O que permitiria tomá-lo ou como o conteúdo de urna expressao, ou 
como a expressao de um conteúdo - confundindo a análise das rela
i;oes, isto é, das "fun<;óes" dos elementos. 
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dos signos com os planos da expressao e do conteúdo) e estrutu
ra (o conjunto das relac;oes de interdependencia entre as func;oes 
semióticas contraídas pelas diferentes grandezas dos signos) nos 
permite aprofundar certas operac;6es semanticas envolvidas nas 
ac;6es rituais (vistas como ac;6es expressivas, atos de linguagem), 
tomando o conjunto das etapas de um rito como um sistema de 
func;oes semióticas irradiadas por suas várias grandezas: seu plano 
de expressao (as festas, as músicas, as fases) e seu plano de con
teúdo (temas, valores, símbolos, códigos, agenciados para as ac;oes 
rituais) constituindo já semióticas passíveis de descric;ao e análi
se através de um número restrito de prernissas42• É evidente que 
precisarnos rnais urna vez da analogía: nossas "premissas" nao 
sao da ordern da estrutura de urna língua, mas das relac;oes per
ceptíveis entre eventos do dornínio que querernos circunscrever, 
isto é, o próprio rito43

• 

As várias formas de ordenamento dos grandes rituais Arara, 
analisadas segundo as func;oes semióticas que assumem e as re
lac;oes entre seus planos de expressao e de conteúdo, permitem 
profundar o entendimento de muitas das operac;oes lógico-sim
bólicas e sociológicas produzidas em karami'tprt. Tomemos ini
cialmente dois planos de expressao dos ritos - as pequenas "fes
tas" que se realizam de forma encadeada e o sistema musical. 
Vimos que a seqüencia das festas articula os diferentes grupos 
residenciais numa relac;ao duplamente codificada: de um lado, 
pela simbólica da violencia, da cac;a e da predac;ao (sentido posto 
pela "festa" de puru111utsa111be, central para as grandes reunioes); 

42 A pesar de que é apenas neste momento que estamos explicitando tais 
princípios de análise, eles já se punham como operadores analíticos 
subjacentes a boa parte de nossas descri~6es. 

n Cabe registrar que o próprio Hjelmslev antecipava a relevancia de urna 
abordagem extra-linguística - para a qual a antropologia teria urna 
posi~ao estratégica (op. cit.: 81) - para a descrii;ao daquilo que 
Saussure teria denominado "substancia" da linguagem - o sentido 
contraído por urna "forma" linguística. O projeto maior, sabe-se, era o 
de constituir urna linguística "cuja ciencia da expressao nao seria urna 
fonética e cuja ciencia do conteúdo nao seria urna semantica" (op. 
cit.: 82). 
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e de outro, pelo regime das trocas de tipo apon1daka, apoiado na 
equivalencia entre carne e bebida (que é o sentido afirmado pe
las músicas vocais da "festa de chegada" - eptande). Os dois pla
nos de expressáo, as festas e as músicas, tem conteúdos distintos, 
mas que se revelam como contra<;oes da fun<;áo semiótica, da 
simbología das carnes e das bebidas - termos que aquí operam 
como os "funtivos", isto é, termos de urna rela<;áo de dependen
cia que, no plano das festas é preda<;áo, enquanto no plano das 
músicas vocais é traca. 

O que é interessante é que este duplo registro semantico das 
rela<;oes entre os grupos residenciais se evidencia melhor pela 
aposi<;áo de dois modos de ordenamento dos ritos, pela justaposi
<;áo das fun<;oes semanticas de dois de seus planos de expressáo, 
as festas e as músicas.44 Dois registros que se tornam mais claros 
e evidentes porque há os dois modos de se pensar, definir, expres
sar o ordenamento dos eventos nas grandes reuni5es. A festa da 
invasao simulada da aldeia (purumutsambe) evoca a simbólica da 
violencia e da ca<;a, enquanto os regimes da reciprocidade na re
la<;ao entre os grupos se evidenciam na seqüencia das músicas 
vocais da "festa da chegada". 

Entretanto, constatar o registro simultaneo de fun<;oes se
manticas diversas entre dois planos de expressáo dos ritos nao 
esgota o jogo de referencias mútuas entre as express5es e o con
teúdo de karami"tpi"t. Sabe-se que a seqüencia musical como um 
todo, ou melhor, o sistema simbólico que subjaz a sinfonía 
canónica Arara, articula a ca<;a (como preda<;ao dos animais sob 

·a guarda dos ::>t::> - que é o conteúdo expresso das músicas ins
trumentais) ao modelo das trocas entre os homens (onde a carne 
dos bichos é apenas o equivalente da be.bida - sentido da ex
pressáo vocal da série musical). Preda<;áo e troca aquí já se reve
lam, ambas, conteúdos distintos de um mesmo plano de expres
sáo - a série das músicas. Num primeiro momento, a func;ao se
mantica da série musical se contrai em apenas um de seus termos 
(a carne dos animais abatidos), mas num segundo momento s·e 

44 Esta justaposi<;ao entre os planos de ordenamento e seus sentidos, prin
cipalmente o conteúdo semantico de cada seqüencia (festas, músicas e 
depois "fases"), é urna das fun<;oes dos ritos - grandes reuni6es. 
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amplia para absorver também seu outro termo (as bebidas fer
mentadas) numa rela<;ao de dependencia mútua: a definic;ao da 
equivalencia entre carne e bebida se dá as custas da atribuic;ao de 
dois conteúdos distintos a único plano de expressáo. Assim, car
ne e bebida sao os termos da func;ao semiótica (os "funtivos") das 
músicas que se executam e se cantam nos grandes ritos. Por ou
tro lado, na série melódica preda<;áo e troca se revelam, cada urna, 
como as /1 grandezas"45 entre as quais se instala a semiótica do 
sistema musical: as músicas instrumentais tendo como conteúdo 
a predac;ao, as vocais, a troca. Neste sentido, preda<;áo e troca 
deixariam de ser "signos" no sentido saussuriano - isto é, ex
pressoes de um conteúdo - , para serem expressoes e conteúdos 
da func;áo semiótica das carnes e das,bebidas: mas, trata-se aquí 
de urna semiótica apenas "conotativa", urna contra<;áo de senti
do por um plano de expressáo - músicas sobre os animais abati
dos, músicas que falam das trocas. 

Ora, se estas parecern ser as opera<;oes semanticas do simbo
lismo das músicas, nao é coisa muito diferente o que se apresenta 
na seqüencia das festas. Se até o momento de purumutsambe, o 
idioma das festas é evocativo da cac;a, da violencia, da predac;ao, 
contra a oferta cerirnonial do piktu no momento de ilaketpi't qual
quer simulac;ao de violencia se encerra, e faz os ca<;adores volta
rem a mata para buscar o que oferecerao na festa de chegada e de 
partilha de alimento. Homólogo ao sistema das músicas, a série 
das festas em seus principais momentos tarnbém come<;a na 
predac;ao para encerrar-se nas trocas46• As festas, tanto quanto o 
sistema musical, alocam sempre a predac;ao no lugar das pré-con
di<;oes das trocas: as músicas afirmando a predac;ao dos bichos 
corno quesito da equivalencia as bebidas, as festas alocando a 
simulac;ao do ataque a aldeia corno a condi<;áo de ilaketpi"t, a ofer
ta cerimonial de piktu em norne da ca<;a que será trazida - e, 
portanto, em nome de karan1i"tpi't como urn todo. Aqui também, 

.i s Pois sao a "substancia do conteúdo" (cf. Hjelmslev op. cit.: 57 e ss). 
46 Esta reincidencia das mesmas configura<;6es simbólicas emtre as fes

tas e o sistema mtisical aponta para aquilo que Lévi-Strauss (1971) 
sugeriu ser um invariante nos ritos: o constante apelo aos procedi
mentos da "fragmenta<;ao" e da "repeti<;ao". 
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pelo ordenan1ento das festas, os eventos parecem apenas afirmar 
o estatuto "échangiste" dos grupos residenciais - urn con10 <loa
dor de bebida, outro como <loador de carne -, aparentemente 
engolfando a simbólica da preda<;ao. 

No caso das festas, porém, ternos urna configura<;ao simbólica 
distinta daquela do sistema melódico: preda<;ao e troca, nas fes
tas, nao sao rnais "conotativas" corno o erarn nas músicas. A fes
ta de invasao da aldeia, a festa da chegada e a festa da partilha 
de alimentos mantem-se nurna rela<;ao biunívoca com a preda<;ao 
e a troca: há de fato urna invasao da aldeia, mesmo que simula
da; e carnes e bebidas realmente circulam. Entre o sistema musi
cal e a série das festas, preda<;ao e troca perdem seu estatuto de 
"grandezas" e se transforrnam em verdadeiros "funtivos", isto·é, 
termos de urna fun<;ao contraída pelas rela<;6es sociais; por outro 
lado, carne e bebida, que eram os termos da fun<;ao semiótica das 
músicas, agora sao as "gr:andezas" da simbología das rela<;6es 
sociais. Entre os sentidos de um e de outro modo de ordenamento 
do rito (série das festas e série das músicas), as opera<;6es seman
ticas se cruzam, transformando grandeza em fun<;ao, semiótica 
em rela<;ao. E isto faz com que o rito deixe os registros de urna 
semiótica apenas "conotativa" - a semantica dos sentidos im
plícitos nas express6es - para instalar, nas carnes e nas bebidas, 
a predac;ao e a troca como seus "funtivos" (os termos das fun<;óes 
de sentido de que dependem). 

Mas há outra diferenc;a: de um lado, a predac;ao real dos bi
chos (afirmada no sistema musical) como condi<;ao da carne que 
garante o equivalente das bebidas; de outro, urna violencia si
mulada entre os grupos (marcada no sistema das "festas") corno 
a condi<;ao da oportunidade das trocas de carne por piktu, que é a 
atualiza<;ao do estatuto simbólico e sociológico dos grupos 
residenciais. Na passagern entre o sistema das músicas e o das 
festas, a predac;ao deixa também de ser "efetiva" (a cac;a aos bi
chos) para ser apenas "expressiva" (a sirnulac;áo de urn ataque 
aos "anfitrioes"). Contudo, esta passagern do real ao simulado, 
do "efetivo" ao "expressivo", en1 nada altera a func;ao semiótica 
que mantém a predac;ao corno um "funtivo" (termo de urna rela
<;ao de dependencia") das relac;oes sociais, cujo sentido se assenta 
sobre as "grandezas" das carnes e das bebidas fermentadas. Sem 
embargo, se nada altera quanto a posic;ao da predac;ao no siste
ma de sentido do rito, esta passagem do real ao simulado 
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corresponde a seu deslizamento entre dois dornínios: a predac;ao 
sai do domínio metafísico da relac;ao corn as potencias metafísicas 
que gerenciarn as espécies anirnais - os ::>tJ, para instalar-se no 
rnui:do soci~l. Do ponto de vista do processo de construc;ao de 
senh~o, do s1ste~a do rito, este deslizamento impoe urna nova 
f~nc;ao11a pr~da~ao: ela torna-se o termo da relac;ao de dependen
c~a (o funtivo )_entre os seres humanos e as potencias metafí
s~cas.~ ~este sentido, nao se trata jamais de urna "superac;ao" da 
srmbohca da preda<;ao por urna outra semiótica, a das trocas intra
sociais. 

É por isso tudo que, no contexto ritual de karami"tpi't, nao 
se p~d: se?arar músicas e festas, pois é daquele duplo registro 
d_a v1olenc!~ e da predac;ao - ora real na relac;ao com as poten
cia~ rnetaf1s1cas (que autorizam a cac;a, que produz a carne, que 
se incorpora na equivalencia as bebidas), ora simulada na festa 
da invasao da aldeia (evento em torno do qual giram os senti
d_os de karan1i'tpi't) - que as grandes reunioes tirarn a importan
cia_ de suas op~rac;oes: fazer o registro simbólico da predac;ao 
deixar o dornmio da relac;ao corn as potencias metafísicas (cele
brado ~a prirneira sessao de ta1lat-ta1l.alpe) para inscrever-se, 
por meio das pantomimas do ataque a aldeia (que emula a lin
guagem das cac;adas), no plano das relac;oes entre os diferentes 
grupos residenciais. A contigüidade entre o domínio humano e 
º. m;ta~ísico se reafirma através das func;oes de sentido que a 
violencia e a predac;ao ocupam. Nesta contigüidade, o sistema 
mel~~ico faz as vezes da mediac;ao, através de um esquema 
sacr~fical que pede a destruic;ao dos bichos como condic;ao de 
sen~1do para o que realiza a vida social, as trocas de carne por 
bebida fermentada. Os ritos sao, sern maiores delongas, urna 
forma de contato com as potencias metafísicas através do siste
ma musical. 

A ca\a é, em muitos sentidos, a condi\ao real de karami'tpi"t: 
como produto a ser incorporado ao mundo social, a carne dos 
animais abatidos traz em si o conjunto das opera\6es simbóli
cas que atticulam, ao mesmo tempo: 1) o mundo das relac;oes 
humanas com o domínio das potencias metafísicas que contro
lam o mundo natural (expresso pelo esquema sacrifica! do sis
tema melódico); e 2) o espa~o das rela~oes de troca entre os di
ferentes grupos residenciais que compoem a humanidade Ara
ra (codificado pelas propriedades semanticas das festas). Vimos 
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que todas estas operac;oes formam um conjunto sistem~tico _de 
func;oes de sentido em que predac;ao e troca, carne e bebida. sao, 
ora termos des tas func;oes, ora "grandezas" entre as quais as 
func;oes se instalam. 

Um último aspecto nos permite concluir a análise das opera
c;oes produzidas por/ em karanú"tpi't. Tanto o sentido das festas 
quanto o significado das músicas vocais nos leva:n a con~tatar 
que a apropriac;áo do mundo natural como predac;ao e sua mcor
porac;áo ao mundo social via regime das trocas entre os grupos 
residenciais (o duplo registro de sentido que vimos regular as fes
tas e as músicas) dá-se a través da linguagem da alianc;a: seja por
que a própria relac;ao com os ::>t::> se realiza s~~ a .égide de. urna 
afinidade simbólica (ver supra), seja porque ipart, categona de 
afinidade, é o termo-padráo para a relac;ao entre grupos distin
tos, as unidades sociais entre as quais se jogam os eventos das 
grandes ritos. Tudo entao se passa como se a predac;ao se inco~
porasse as trocas do mundo social na condi~ao d~ que este esti
vesse envolvido pelo idioma da afinidade (e aqui estamos ape
nas repetindo o que dissemos pouco acima). 

Há um conjunto de símbolos subjacentes aquela condic;ao. As 
ac;6es rituais expressam esta incorporac;ao da predac;ao ao mun
do social através de certos códigos. Dentre eles, o mais evidente 
é na ordem das festas, a oferta cerimonial de piktu, o levar a bebi-
' . 

da a boca dos cac;adores logo após sua chegada em correria - . 
ilaketpi"t, que os faz deixar a linguagem da violencia, da cac;a e da 
predac;ao (o momento de purun1utsambe) e assumir a lógica das 
trocas, voltando ao acampamento para buscar as carnes que ofe
recerao. Na referencia aos mitos, o nao of~recimento da bebida 
implicaria na transformac;ao dos cac;adores em porcos ( caititu ou 
queixada), seres ávidos e vorazes, impossíveis de atrair e dome~
ticar. Lévi-Strauss já tinha mostrado (1964: 105 e ss) que na Ame
rica do Sul a impossibilidade de controle e domesticac;ao dos por
cos os colocou em posic;ao oposta aos jaguares - estes seriam 
"cunhados" mais seguros, controláveis, do que os primeiros. Ora, 
o jaguar é também a própria encarnac;ao da simbólica da 
predac;ao, ator por excelencia da produc;ao de carne. Nas festas 
Arara, malgrado um ligeiro desarranjo nas posic;6es, trata-se tam
bém de "negar os porcos" e estabelecer relac;oes comos "preda
dores". 
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Mas qual, enfim, a operac;ao lógica e simbólica que atribui a 
afinidade e a predac;ao o mesmo papel semantico? Vrmos que todo 
o sistema do rito trabalha a transposic;áo da predac;áo do domí
nio metafísico, onde ocupa um lugar de "grandeza", para o do
mínio das relac;6es sociais, onde desempenha o papel de "funtivo", 
isto é, termo de urna func;ao de dependencia em relac;áo as gran
dezas da carne e da bebida. Elemento de urna relac;ao de depen
dencia, a predac;ao só pode ocupar, nas relac;6es sociais, a posic;ao 
de afinidade. 

Vimos, porém, que os códigos do parentesco e da afinidade sao 
apenas parcelas dos registros simbólicos das formas de interac;ao 
social, ao lado do re gime das trocas e dos princípios da ac;áo "ge
nerosa", "gentil" e "solidária". Ora, nao é outro o sentido da se
quencia das fases de karamrtprt, senáo o de afirmar o rito como o 
palco para a realizac;ao do modelo de ac;6es que dissolve, envolve 
ou sobre-determina as relac;5es de afinidade: o esquema das fases 
abarca os eventos nos códigos de atualizac;ao dos valores morais 
de ::>tp::>'pra, cujas formas de inscri<;ao concreta nos princípios éti
cos acaba por definir as relac;óes rituais entre grupos residenciais 
distintos como urna esfera de "sociabilidade primária": onde vi
goram formas nao violentas, solidárias, gentis e generosa~ de co~
vívio. A simbólica da predac;áo que se instalara nas relac;oes soci
ais como um termo de func;5es de dependencia, acaba amarrada 
por urna teia suplementar de determinac;6es lógicas que faz do 
afim que a incorpora um prisioneiro numa cadeia de sentidos 
múltiplos. As tres ordens dos ritos (festas, músicas e fases) se so
brepoem e se fecham em tomo de si, configurando um quadro 
complexo de articula~áo de vários eixos simbólicos sobre a base 
sociológica da interac;áo entre grupos distintos - a linguagem 
da predac;ao e da afinidade, o regime das trocas, o modelo das 
ac;6es moralmente apreciadas - quadro no qual nenhum deles 
resume o conjunto ou assume o controle. O comando está sempre 
na func;áo semiótica das carnes e das bebidas que ora operam a 
mediac;áo com o mundo, ora as relac;5es humanas. 

Nesta altura, já se pode finalmente passar aos mecanismos d.e 
karami'tpi"t quando, ao lado das operac;5es das carnes e das bebi
das, vem juntar-se o poste cerimonial de ieipari e o cranio decora
do de um inimigo morto. 
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CONCLUSAO: 
LUGAR E VA~OR -DE IEIPARI 

"Assim, quanto mais digo, mais me engano 
Maisfafoeu 
Um novo serposti~o, que engalano 
De ser o meu." 
F. Pessoa . Elegía na Sombra 

Quando é celebrada, a cerimónia dita ieipari1 u::>rikt:Jb::>q::>, o 
evento em tomo do poste que sustenta o troféu humano, deve ser 
sempre urna das "festas" realizadas em karami'tprt, os grandes 
ritos da esta\ao seca. Mostrou-se que as reuni5es rituais associa
das as ca\adas coletivas sao (sem complica\ªº desta vez) formas 
de contato com as potencias metafísicas através do sistema me
lódico e das fun\OeS semióticas da preda\áo, e um grande e com
plexo mecanismo de constru\ao de sentido para a vida social atra
vés dos valores das carnes e das bebidas que sao postas a circular 
nas fases do rito. De todas as. festas que se incorporam a karami'tpi"t, 
ieipari ·u::>rikt::>b::>rzo é certamente a mais impressionante: urna ca
be\a humana decapitada pede a solenidade. Mas, o que faz o cra
nio do inimigo no esquema de media\ao com as potencias 
metafísicas? 

Já se pode, nesta altura, sustentar a afirma\áO de que o poste 
cerimonial, como suporte dos troféus produzidos pela exe
CU\áo ritual de um inimigo, nao é a expressao material de urna 
contrapartida humana a destrui\ao dos bichos: nao é como ofer
ta a Akuanduba, aos ::>t::> ou a qualquer outro ser. mais ou menos 
potente que se esquarteja um inimigo. Vrmos que a contrapartida 

1 Lembro que a palavra ieipari é composta por iei (pau, tronco, madeira) 
+ ipari ('~afim"). 
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a destrui<;ao dos bichos é a própria funerária Arara: os corpos 
Arara mortos, secantes sobre urna plataforma de madeira na flo
resta, servem como um oferecimento as potencias metafísicas. 
Mostramos que toda a simbología funerária e escatológica colo
ca o morto Arara no pólo oposto ao inimigo capturado, morto e 
esquartejado. A morte de um inimigo nao se trata portante de um 
procedimento "sacrificial" (isto é, de um sacrificio aos deuses), e· 
sim de um plano ou esquema "sacrifica!" - sacrificio, sim, mas 
os deuses nada parecerem ter a ver com isso. Se nao as potencias 
metafísicas, os troféus humanos devem se referir ao menos a ins
titui<;ao de sentido para a vida social - que é a outra ponta dos 
ritos. 

Ao contrário da maior parte das festas de karami"tpi"t, diz-se 
que a ceritnónia do poste ritual jamais pode ser realizada de for
ma independente ou isolada, mas apenas como parte de urna gran
de reuniao, na qual o encentro de grupos residenciais diferentes 
é sempre urna necessidade. Nao nos esque<;amos que o inimigo 
era idealmente capturado e morto por urna dupla de parceiros de 
grupos residenciais distintos (os u:Jktaqat), e que sua cabe<;a ti
nha como destino inicial as flautas que, tocadas pelos próprios 
matadores, executavam a música da "cabe<;a do veado": era pre
ciso reunir mais de um grnpo para que tudo fosse possível. Eram 
eles também, os "parceiros de guerra", os matadores, aqueles que 
deviam, no momento oportuno, trazer o cranio ao centro da al
deia para que fosse colocado no topo do poste. Já tendo mostrado 
os valores simbólicos associados ao tronco, a cabe<;a e aos mata
dores (no Capítulo 1), a questao agora é saber o que a cerimónia 
acrescenta ao sistema geral de karamftpi"t. 

Coerentes como critério da imposi<;ao de ordens seqüenciais 
ao conjunto dos eventos rituais, os Arara também dividem a pró
pria cerimónia de ieipari. Mas é a única das festas que possui di
visoes internas - outra exce<;ao talvez seja purumutsambe, a festa 
da invasao simulada da aldeia, já que podemos tomá-la em tres 
momentos diferentes: o ataque aos que dan<;am, a oferta fonnal 
de bebida e o segundo retomo dos ca<;adores. Há outra analogía 
importante entre a cerimónia do poste e a festa da invasao da 
aldeia que será vista a seguir. · 

Da mesma forma que na seqüencia geral das fases de 
karami"tprt, a segmenta<;ao que fazem na cerimónia do poste pa
rece refletir suas divis5es "naturais". Cortar o tronco (ang:Jt:Jb:Jt); 
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traze-lo para o centro da aldeia (eneptab:Jt); assentá-lo na cova 
previamente preparada (ekuantambi"t - literalmente "plantar"); 
cantar para o poste (erenbamb::>t); arrancar sua pele a cacetadas 
(epigetprt ou, segundo outro informante, adepigedi¡P); abra<;ar o 
poste (ap:Jt::>b::>t). Nao há, na divisao dos momentos da cerimónia, 
urna men<;áo explícita ao instante em que se colocava a cabe<;a 
sobre o poste - tenho somente urna hipótese para esta ausencia, 
e bastante fraca: as cabe<;as de lama dos eventos em que tomei 
parte nao mereciam qualquer formalidade maior e, como o rito 
há muito nao era realizado, a ocasiao de deitar urna cabe<;a ver
dadeira pode ter-se perdido no tempo. É notável também que nao 
nomeiem o ato específico de enfeitar o tronco; apenas um rapaz 
certa vez me disse que depois de abra<;ar o poste era preciso iaragri' 
- por um enfeite de penas em seu topo. Tenho duas hipóteses, e 
ambas tao fracas quanto a anterior: 1) a cabe<;a já estaría decora
da (pois passara um período compondo a flauta tiiiiiii) e bastaría 
retirar-lhe a taboca das ventas para que se a pudesse juntar ao 
tronco; enquanto o poste, em si, nao pede grandes atavíos; 2) a 
decora~ao corporal, sendo coisa tao corriqueira entre os huma
nos, tampouco precisaría ser formalmente marcada quando apos
ta ao tronco. Entre cada um dos momentos da prepara<;ao do pos
te, a pequena flauta tsinkore com seu tema do ''besouro" - nada 
mais que silvos breves e intermitentes - é presen<;a obrigatória. 
A seqüencia de prepara<;ao do poste cerimonial é a seguinte (Fi
gura 6.1): 

As fases de el~bora<;ao ' de ieipari possuem várias evoca<;oes 
míticas. O fazer cair um tronco na.mata para ser usado na~ cele
bra<;C>es pede que todos os presentes cubram a cabe<;a com enfei
tes de palha: tal como no início deste mundo terreno, há riscos de 
que as estrelas caiam outra vez do firmamento, ferindo a cabe<;a 
daqueles que, hoje, já estáo cá embaixo. A música que cantam 
para o poste (a música de ipari, descrita na Introdu<;áo e no Capí
tulo 1) também fala do come<;o trágico deste mundo e do lamen
tável papel que entáo desempenharam os ipari - e, por isso, logo 
após a cantoria ele é surrado até que perca quase toda epi (pele, 

2 Nao sei dizer se nao sinonimos perfeitos (se é que os há em alguma 
língua) ou se há mudan~a, forte ou sutil, de sentido entre os dois ter
mos. 
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Figura 6.1 

ang::>bb::Jt 
cortar o tronco 

J. 
eneptab::Jt 

trazer o tronco 
J. 

ekUJJntambi"t 
assentar o tronco 

J. 
erenbamb:>t 

cantar para o poste 
J. 

epigetpi't 
arrancar a casca do poste 

! 
ap'.">t:>b::>t 

abra~ar o poste 

~asca:, e também, atualm~nte, o plano terrestre do cosmos)3
• Da 

p~le do d.esgra~ado deixa-se apenas uns dois palmos rente ao 
chao pa~a ~rm?obzar o pelo, certamente pubiano. Foi urna briga 
entre dolS. zp~n ~ qu~ ~ez ... ~ céu cair pela primeira vez. Os proble
mas da v1olenc1a ongmar1a entre os ipari, trazidos a lembran<;a 
pela surra que impoem ao poste, e pelo tema do desabamento do 
c~u, .fo~u~~ .em termo~ mora~ ( e~~ressando o egoísmo e a vio
len~1a 0~1~manos J tambem o pnnc1p10 da separa<;ao dos grupos 
res1~enc1a~ (localS) - entre os quais ipari é urna espécie de cate
gor1~-padrao - e o modelo cognitivo que permitiu aos Arara dar 
sentido aos acontecimentos da história do contato. 

3 Lemb;o que a mú~ica que cantavam para o inimigo antes de matá-lo 
tambem se re_fere a perda d~ pele como urna espécie de "castigo" (v.er 
letra ~a can\a~ uer::> no Capitulo 1). Há por detrás da "perda da pele" 
urna s1~?0Iog11~ que apena~ ~ntuo. Talvez os homens devam perder a 
pele ou ~asca como p~~ao P?r terem feito, na grande briga que 
ma ugurou os te~pos atua1s, o proprio mundo perder a sua. A despei
to de ser. urna interpreta~ao provisória, ela é coerente com aquela 
homolo,gia entre corpo e cosmos que mostramos com maior detalhe 
no Capitulo 2. 
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O abra<;o no poste ao final de sua elabora<;ao4 já nao traz mais 
a lembran<;a o processo trágico de forma<;ao deste mundo (tema 
associado ao corte do tronco, a música cantada e a surra dada). É 
um tema relativo ao início do modo de vida terrestre o que o abra
<;o rememora. Foi a pregui<;a quem ensinou aos Arara a primeira 
festa, destinada a llies trazer novos filhos (pois morreram as cri
an<;as e os vellios na queda do mundo), ensinou as flautas (com 
exce<;ao da tsinkore, que fazem por imita<;ao a Akuanduba), a can
tar, a tecer o algodao e a fazer as dobraduras na pallia; trouxe 
também, embrulliadas em follias, todas as espécies animais que 
os Arara, dali por diante, ca<;ariam. O abra<;o no poste, langoroso 
e demorado (apertado também, no caso das mullieres), arremeda 
a forma como a pregui<;a hoje se abarca nos troncos e gallios das 
árvores - e relembra a importancia que ela teve nos primeiros 
tempos da vida terrestre. A idéia de que a primeira festa que a 
pregui<;a ensinou tinha como inten<;ao ajudar na reprodu<;áo dos 
que ficaram abandonados sobre o novo chao do mundo vai de 
conformidade com outros aspectos da simbología do rito: o abra
<;o forte das mullieres (como a simular um coito), a bebida que 
elas tomam (como se haurissem um novo rebento), e a própria 
fun<;ao manifesta de toda a celebra<;áo (que ainda é a de "trazer 
filhos"). A cerimónia do poste ritual, como se nota, está cheia de 
"fun<;5es expressivas" - remessas a representa<;5es míticas que 
falam ao mesmo tempo da forma<;ao do mundo e da vida social 
terrena. 

Nao tenho men<;áo alguma nos mitos que conhe<;o a origem do 
sacrificio dos inimigos: ele nao aparece como norma da festa en
sinada pela pregui<;a. Vrmos que a elabora<;ao do poste ritual equi
vale a redu<;ao da figura do inimigo ao valor fertilizador do piktu 
- que as mullieres bebem aos pés do tronco, como se tomassem 
um filho. Entretanto, o que conhe<;o sobre a origem mítica da be
bida a vincula a existencia anterior da humanidade junto a di
vindade Akuanduba - o piktu é, sempre, paru 'kuanduba, a "água 
de Akuanduba" ainda que seja, também, no contexto dos ritos, o 

4 As dan~as que posteriormente se faráo ao seu redor nao sáo conside
radas como urna fase que tipifique a cerimónia do poste, mas urna 
característica geral da grande reuniáo ritual em que ela se insere .. 
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líquido que conduz as substancias vitais a Pessoa e a reprodu
<;áo5. Nao é nos mitos, portante, que podemos tentar encontrar a 
explica<;áo para a associa<;áo entre o inimigo, o poste, a bebida, a 
fertilida~e6: ~ ~inculac;áo entre a morte ritual do inimigo e os pro
cessos. srmbohcos da reproduc;áo sao urna "deduc;ao humana", 
posterior ao desabamento do céu, do que urna inspirac;ao numa 
ordem cosmológica primordial. 

Dev~-~~ comec;ar pela questao de saber qual o lugar do tema 
do sacnficro humano na estrutura e nos processos simbólicos de 
karamilpi"t. Sabe-se já que a morte de um inimigo nao conduzia 
imediatamente a elaborac;ao do poste e a realizac;ao da cerimó
nia: a cabe<;a inicialmente se destinava as performances musi
cais. Algum tempo depois é que teria serventia para as celebra
<;~s em to~o do tronco. Plantado no centro do pátio da aldeia 
(~pororail) .~º~ºmote para urna das festas de karamftpi1, o poste 
r~tua~ de tpari nada altera em relac;ao a dinamica dos grandes 
r1tuaIS da seca: urna cac;ada coletiva, as músicas de taqit-taiptpe, 
a ~ess~o de danc;as, etc. Porém, quando o tema do rito é o poste, 
nao ha purumutsambe: é como se ieipari u:Jrikt:Jb:>r¿:> tomasse a fun
<;ao de sentido da simulac;ao do ataque a aldeia. Com a chegada 
dos ca<;adores, é em torno do poste que correm. Recebem bebida 
como de costume nos ritos, voltam a seu acampamento, trazem 
as ca~es ~ocand~ a tereret, etc, etc. Mas as carnes moqueadas 
dos arumaIS abatidos sao dispostas em semicírculo ao redor do 
poste; e se as coisas se completam também na partilha de alimen
to ~a f~sta de tadanmen:ipte, é como se o fora o tronco, figurac;ao 
de zpari as custas do sacrifício do inimigo, quem trouxesse o de-

• 

5 ~ alte~a~ao do esta.~to simbólico da cerveja nativa talvez seja análoga 
ª.do vinho do catoliasmo, mas as avessas: nao se trata de reafirmar. nos 
~~o~, qualq~er caráter ."divino" no líq_uido mas, a partir desta condi~ao 
iruc1al do prktu, consohdar seu prove1to para a humanidade. 

6 Des~~ssário é, tal~ez~ constatar que a associa~ao simbólica entre 
sacnfíc10 e reprodu~ao e de urna generalidade notável. Há muitas in
terpreta~5es - várias de cunho psicanalítico (cf. por exemplo Morton 
1987 sobr~ a ~ela~ao como ~ema freudiano da "morte do pai/Deus"), 
outras ~is drretamente den~adas do modelo maussiano (cf. por exem
plo Beattie 1980), e outras a1nda mais "culinárias" (cf. Vernant 1979). 
No geral, v~r Fortes (1980) e Bourdillon (1980). 
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comer, substituindo os próprios cac;adores (que nao simularam 
qualquer invasao da aldeia). No mais, tudo se passa mais ou me
nos da mesma forma como se o poste nao estivesse ali, exibindo 
como troféu em seu cume o cranio de urna cabec;a humana dece
pada. No entanto está, e em tomo dele giram sentidos que com
pletam de vez o sistema de significa<;áo dos grandes ritos da es
tiagem. 

As formas de prepara<;ao do poste e o lugar de seu simbolismo 
na estrutura básica de karamrtprt é o que de fato importa, já que 
sua presen<;a pouco interfere na dinamica das festas. Mostramos 
que os grandes ritos se estruturam sobre urna base "sacrifica!", 
na qual a morte dos animais abatidos (que é destruic;ao de um 
termo de ligac;ao com as potencias metafísicas) engendra a carne 
como um dos elementos das trocas intra-humanas - como urna 
das "grandezas" entre as quais se instalam as fun<;ües de sentido 
das relac;óes sociais. Por outro lado, vimos que as operac;oes sim
bólicas desencadeadas pela morte ritual do inimigo produziam, 
nele, como um dos "efeitos úteis do sacrifício" (a expressao é de 
Mauss), a identificac;ao coma bebida e seu poder de fertilidade. 

Neste sentido, para que se complete o sistema do rito, parece 
que a morte dos animais deve corresponder um sacrificio huma
no, nao como contra-dom para as divindades, mas como gesta
<;áo do contraponto lógico necessário as determina<;oes da carne 
dos bichos mortos - a elabora<;ao simbólica do valor da bebida 
fermentada. Se o modelo geral dos ritos se assenta sobre a base 
dos sacrifício dos animais para a produ\ao dos sentidos da carne, 
é a execu<;áo do inimigo e a celebra<;ao em tomo do poste, ieipari 
u:Jrikt:Jb:>r¿:>, que servem as fun<;óes semanticas para as determi
na<;óes simbólicas da bebida. Assim, as duas "grandezas" entre 
as quais se jogam os sentidos da vida social acabam determina
das pelas func;óes semióticas da preda~ao, da violencia, do sacri
fício. Se karamftpil no geral se mostrava como esquema sacrifica! 
no plano metafísico, o poste cerimonial lhe acrescenta o sacrifí
cio no domínio do humano. Por isso, as celebra\OeS em tomo de 
ieipari substituem purumutsambe nas seqüencia das festas do rito 
como expressao dos sentidos da violencia e da preda\áo: se já sao 
a condi<;ao real da existencia do poste, nao carecem de ser mími
ca de cac;a entre "visitantes" e "anfitri5es", entre aqueles que se
rao doadores de carne e doadores de bebida. 

Já tínhamos mostrado um pouco acima que, do ponto de vista 
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da linguagem do rito, pouco importava que a predac;ao fosse real 
no domínio das potencias metafísicas e apenas simulada nas re
lac;ües entre os homens, urna vez que a predac;áo continuava um 
"funtivo" (o termo de urna relac;áode dependencia) para as gran
dezas das carnes e das bebidas fermentadas. Mas dizia também 
que este era um modo "figurado" de fazer a predac;ao deixar o 
domínio das potencias metafísicas para instalar-se no mundo 
social. Pois bem, o sacrificio humano completa, na ac;áo, aquilo 
que já havia sido estruturado como func;ao de sentido, como 
semiótica das carnes e das bebidas. Ve-se, assim, que todo o com
plexo ritual de karami"tprt, quando a ele vern juntar-se o poste que 
ostenta a cabec;a decepada, estabelece um continuum no registro 
da violencia e da predac;ao: era real no plano metafísico, mas sim
bólica na sinfonía selvagem, no bestiário melódico das sonatas; 
tornou-se "simulada" nas pantomimas festivas do ataque aos 
anfitrioes que danc;am na aldeia; e se toma real na exposic;ao pú
blica do troféu dos matadores. Mas, nern mesmo aqui, o real dei
xa de ser figurac;ao, e, no poste, as mullieres devem abrac;ar-se 
para exercer sua capacidade reprodutiva e tornar, do tronco, urn 
filho: e a violencia e a predac;ao assim se cornpletarn nos seus con
trários: as dádivas e a reproduc;ao. 

Esta é a origem de urn dilema: a unidade do sistema ritual aloca 
na violencia e na predac;ao a func;ao de sentido das grandezas 
que permitem o funcionarnento das trocas intra-sociais: as car
nes e as bebidas com suas determinac;oes simbólicas. Os troféus 
humanos, as celebrac;oes ern tomo do poste expressam o trabalho 
cognitivo necessário a reduc;áo do humano a um termo das tro
cas: donde sua equivalencia semantica ao afim. Se os anirnais for
necern a carne ao sistema das trocas, aos humanos cabe fornecer 
a bebida; bebida que, no rito, conduz as substancia vitais a Pes
soa e a reproduc;áo humana; substancias que, na simbólica das 
práticas funerárias, também sao dadas, agora, sim, como troca, 
as potencias metafísicas das quais se extrai a morte do bicho, que 
fomece carne ... Como sacrificio humano, tudo se fecha numa 
unidade marcada pelas relac;6es de dependencia: a metafísica e a 
sociedade, a violencia e a afinidade, a predac;áo e as trocas, os 
animais e os homens, as carnes e as bebidas. O poste de ieipari, o 
ardil da destruic;ao produtiva do humano, completa o trabalho 
do sistema cultural, transformando (isto é, formando diferente) 
a história do mundo na estrutura da sociedade. · 

' 
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Ora, corno pode acontecer que a cac;a aos bichos (cuja condi
c;ao é urna traic;áo as potencias metafísicas que os controlam) e a 
violencia contra o inimigo sirvarn como mecanismos de institui
c;ao da vida social? Sabernos que isto se dá através do lugar da 
afinidade, e o porque de ser assim: termos de trocas, relac;6es de 
dependencia, como construc;6es semanticas da predac;ao (do bi
cho e do humano), sao, no domínio das relac;6es sociais, os pró
prios registros da afinidade-logo, é apenas como "afim" que se 
pode apropriar aquilo que se subtrai do mundo. Se o que se tira 
do mundo vem corno predac;ao é sirnplesmente porque ela, aí, 
está no lugar adequado. O mundo é o próprio plano de expressao 
da violencia, da morte, da predac;áo, coisas que somente a muito 
custo se consegue usar como fundamento da relac;ao entre os ho
mens: a linguagem da afinidade é o idioma que permite a comu
nicac;áo com o mundo. É como se o mundo fosse o palco de urna 
falencia virtual do caráter sintético das dádivas (tudo ali é trai
c;ao, violencia, predac;ao ). Nao espelhando um equilíbrio intrín
seco ao mundo, aquilo que dele se tira deve subordinar-se a tra
ma dos vários regimes de troca e das formas do bem agir: inven
c;6es propriamente humanas, artificios de tirar do mundo hostil 
formas de solidariedade. Há antinomia entre a instituic;ao do 
mundo social, dependente sempre da predac;ao e da violencia para 
sua produc;ao, e a constituic;ao das regras para a sua manuten
c;ao: parafraseando urna passagern famosa de Sahlins (1985) a 
violencia que instituí a possibilidade do socius é realmente inca
paz de constituí-la. Entre a "instituic;áo" e a "constituic;ao", a afi
nidade. 

Os Arara tem urna maquinaria poderosa por detrás de um ato 
simples de troca, produto do engenho de sobrepor múltiplos regi
mes de solidariedade: os códigos do parentesco e da alianc;a, as 
várias formas de dar e receber, os modelos da ac;áo gentil, recí
proca e generosa. Cada um destes regirnes expressa faces dife
rentes de sua teoría social. Os grandes rituais da estac;ao seca -
operando sobre os vários regirnes de solidariedade (tal como 
mostramos no Capítulo anterior) - parecem articular os frag
mentos da teoría social num único sistema de significac;ao: desta 
forma, os ritos nao sao puramente urna "expressáo da socieda
d e" ( um "signo" tomado como "expressao de um conteúdo" pre
viamente dado), mas o mecanismo de instituic;ao das práticas 
sociais segundo os sentidos da teoría social, do próprio funciona-
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mento do socius portanto. A·incorporac;áo da predac;ao como con
dic;ao das trocas, a passagem da forma de expressáo do mundo a 
forma de expressáo da vida social, dá-se segt.indo a imposic;áo de 
vários mecanismos de controle que se superpóem como atualiza
c;ao dos valores morais que de.vem vigorar nas relac;óes huma
nas. Nao é por menos, entáo, que os ritos, como palco de realiza
c;ao dos princípios de ac;áo que atualizam os valores morais da 
gentileza e da solidariedade, como espac;o de urna expressáo 
antitética do que vigora no mundo lá fora, transfiram as relac;óes 
entre os grupos residenciais (as unidade sociais entre as quais se 
dao as performances das grandes reunióes sociais) para o plano 
de expressao de formas "primárias" de interac;ao social. Ora, a 
afinidade potencial, na linguagem das relac;óes, é o código que 
serve como mediac;áo para aquilo que inicialmente está longe das 
formas "primárias" de sociabilidade, que inclui consangüíneos e 
parceiros formais - que sao afins envolvidos pelo imperativo da 
mutualidade e da cooperac;ao. 

Quanto mais longe daí, quanto mais afastadas deste centro 
de realizac;ao das normas morais e dos imperativos da ac;áo, que 
sao construc;óes humanas que sobre-determinam o que há de 
imanente no mundo como possibilidade das relac;óes, mais pró
ximas as interac;óes estaráo de um código "elementar" do cos
mos e, portanto, violento, egoísta, predatório. Qual o mecanis
mo para transformar interac;óes que se dáo aí, longe do centro, 
em "relac;óes" propriamente ditas? O afastamento do centro dis
solye ós ideais morais e esgarc;a as amarras das formas múlti
plas de solidariedade: lá fora, o código é um só, a violencia, mas 
sobre o qual podem interagir mecanismos para sua aproxima
c;ao paulatina e cumulativa as esferas de relac;áo definidas pe
los imperativos da ac;áo, pelos regimes éticos que atualizam as 
normas morais. É isto o que os ritos realizam: transferenciél, 
transformac;áo, mediac;áo entre o mundo e a sociedade, entre o 
cosmos e o socius. 

Vnnos que os processos rituais de karami"tpil articulavam duas 
esferas distintas de sociabilidade, incorporando a "esfera secun
dária" (as relac;óes mais voluntárias definidas pelo modo de agir 
::xl:itpwamenbil, que inclui e ultrapassa a afinidade real) aos valo
res da "sociabilidade primária" (as ac;óes de mutualidade relati
vas~ apomdaramilpil, que circunscreve a consangüinidade e par
cela importante da afinidade - as parcerias formais ), através de 
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urna operac;áo que articulava a predac;ao real na cac;a aos bichos, 
simbólica na expressáo das músicas e "simulada" na aldeia, a 
estrutura do sistema de trocas e do regime das ac;óes morais. Com 
ieipari umkt:XJ::>rp o espac;o desta articulac;ao se amplia na dire
c;áo das próprias condic;óes "elementares" da instituic;áo das for
mas de sociabilidade (Figura 6.2). 

Figura6.2 

karami'tpi't + ieipari 

karami'tpi't 
sociabilidade 
"elementar" 

sociabilidad e 
"primária" . 

apomdarami"tpil 

:;,tp :;,pra 

sociabilidade 
"secundária" 

~::>tpwamenbi"t 

:;,tsinme 

Tudo se trata entáo de jogar as relac;óes para o interior de esfe
ras de ac;áo pautadas pela mutualidade: a afinidade é um códi6o 
transitório que permite estas operac;óes - linguagem franca para 
as relac;óes exteriores, a alianc;a (a condic;áo de sua inscric;áo se
gundo as regras da teoria social nativa) é também a possibilidade 
da sujeic;áo do "afim" - como a predac;áo é o termo da depen
dencia ao mundo, e a condic;ao de possibilidade das trocas mú
tuas e recíprocas das carnes e das bebidas. Os ritos se dao entre as 
casas, sao reunióes entre grupos residenciais. Dada a dinamica 
das trocas matrimoniais e as regras de residencia, os ritos amar
ram em sua teia de func;oes simbólicas parentes matemos e pa
ternos, a oposic;áo que divide as casas, que articula a alianc;a, que 
separa a gente, que organiza as trocas: as segmentac;óes intra
sociais cedem o passo a clivagem dos valores morais, dos impe
rativos de ac;áo, das normas de conduta. 

Pela múltipla articulac;áo dos planos conceituais de sua teoria 
social, pelos registros semanticos de suas várias func;óes de sen
tido, a cada nova estac;áo de cac;a as grandes reuni6es Arara se 
reapresentam com aqueta característica maior que Lawson & 
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McCauley (1993: Capítulo V) identificaram nos ritos: a formac;ao 
de um "sistema de representac;ües da ac;ao" 7 conectado a "ativi
dades ou agentes sobre-humanos"8• Aqui nao se trata apenas de 
um sistema de "representac;oes" da ac;ao, mas já propriamente 
de um "sistema de práticas": sao as ac;ües reais, as condutas prá
ticas, segundo sua correspondencia a ética e a moral, o que enun
cia as formas de solidariedade, demarcando as esferas concretas 
de sociabilidade. É o modo como as coisas circulam e como as 
"ac;oes sociais" (atos referentes a outros atos) sao exercidas que 
criam as posic;oes relativas dos atores nos vários planos de 
interac;ao social9

• Sem embargo, a estruturac;ao deste "sistema de 
práticas" tem pré-requisitos. 

A contigüidade entre o domínio metafísico onde imperam as 
forc;as que controlam os animais e o domínio humano onde de
vem vigorar as trocas recíprocas_é condic;ao sine qua non para que 
a predac;ao desc;a de seus patamares cosmológicos e possa consti
tuir os termos das trocas sociais - por isso as relac;ües se dao via 
modelo do sacrifício. É ele, o sacrifício, a violencia, a predac;ao, a 
condic;ao de instituic;ao do mundo humano e de suas práticas. Tal 
como sugería Bataille (sd), o sacrificio é, em qualquer de suas for
mas, o princípio de elaborac;ao do mundo profano quando na pre
senc;a de forc;as maiores, divinas, absolutas. A condic;ao de exis
tencia do mundo dos homens é que seja periódica, cíclicamente 
re-elaborado, arrancado como destruic;ao do mundo divino1º. O 

7 ldéia que me parece muito próxima daquela que diz que os ritos im
p6em "regras constitutivas" (regras que constroem sua própria esfera 
de a~ao e sentido) e nao simplesmente "regras normativas" (que di
zem com as coisas "deveriam" ser feitas") - urna distin~ao bastante 
aproveitável de Searle (1969), como bem vem mostrando Houseman e 
Severi (inédito). 

8 
" ••. culturally postulated superhuman agents ... principle of super
h_uman agency" sao as expressoes corretas (Lawson & McCauley op. 
cit.: 124, grifo no original). 

9 Nao estou muito longe das considera~ües de Clastres e de Sahlins so
breo papel instituidor das trocas (cf. Clastres 1978, Sahlins 1985 e ver 
também Lanna 1992 e no prelo). ' 

10 
Estou aquí implícitamente assumindo urna posi~ao contrária a de Bloch 
(1992), para quemé da mendicancia ontológica do mundo humano 
que saem as imposi~6es da violencia e do sacrificio como condi~ao de 
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social se extrai pela ac;ao ritual de impor um princípio de nega
c;ao as determinac;ües cosmológicas11

, porque as condic;oes das tro
cas sao tiradas de urna predac;ao no mundo, e, portanto, a solida
riedade deve sair das entranhas da violencia. 

Esta é a expressao do dilema: é preciso predar para viver, e é 
urgente viver sem egoísmo ou violencia. Duas expressües do mes
mo processo de atribuir sentido aquilo que funda as relac;oes en
tre os homens. A moral da generosidade e da nao-violencia, os 
princípios éticos da gentileza e da reciprocidade, o ideal de um 
socius solidário, deve ser a todo instante revisto, refeito, reafir
mado - o mecanismo é o sacrifício, operac;ao capaz de deduzir 
do mundo as condic;oes de possibilidade da vida social, forma 
simbolicamente produtiva de destruic;ao. 

Já se disse que, a despeito da "polifonía" ou da "multivocali
dade" dos símbolos que agenciam, os rituais operam segundo 
procedimentos de "justaposic;ao", "condensac;ao" e "redundan
cia" (cf., por exemplo, Tumer 1967 e Firth 1973). Justaposic;ao dos 
meios de expressao em primeiro lugar (aquí, os movimentos da 
sinfonía Arara; as ac;oes teatrais dos que danc;am na aldeia e dos 
que correm ao chegar da mata; e os modos formais de agir segun
do as "fases" do rito), o que faz com que os participantes rece
bam múltiplas mensagens a um só tempo e as condensem numa 
única experiencia (cf. Leach 1978). Redundancia das formas de 
ac;ao e das mensagens as quais elas se ligam (cf., p. ex., Tumer 
1987: 23). 

Mostrou-se que todos os "meios de expressao" nos rituais Ara
ra sao, de fato, "planos de expressao" de urna mesma func;ao de 
sentido. Em cada um dos modos através dos quais os Arara pen
sam seu complexo ritual associado as cac;adas coletivas inúme-

acesso as determina¡;oes transcendentes. Em seus termos: "A base do 
simbolismo [do sacrificio, ou dos ritos de modo geral] é estabelecer 
estruturas humanas aparentemente imortais sobre a base necessaria
mente móvel da reprodu~ao humana" (:44). No caso do sistema ritual 
Arara, creio que o inverso seria mais verdadeiro: estabelecer "estrutu
ras humanas", sempre instáveis, sobre a base permanente das condi
¡;6es gerais de produ~ao e reprodu~ao do socius no mundo. 

11 E nao por sua dilui\ao nele como quis Bloch (op. cit. Cap 4). 
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" ros aspectos da vida aldea vao assumindo valores simbólicos que, 
por sua vez, vao sendo paulatinamente postos na contextura das 
várias "fases" dos ritos, através das seqüencias de cada urna das 
séries em que os Arara analiticamente dividem karamftpi"t. No 
conjunto, tudo se acumula num todo ordenado. Vimos que em 
todas as séries (festas, músicas, fa:ses) predac;ao e troca sao arti
culadas numa única func;ao de sentido, a qual chamei "func;ao 
semiótica da predac;ao", que liga as carnes dos bichos mortos as 
bebidas fermentadas (sempre elaboradas em nome daquilo que 
os cac;adores trazem da floresta). Esta é, portanto, a mensagem 
que se condensa nos ritos: carnes e bebidas sao precipitados da 
func;ao semiótica da predac;ao. 

Se é justamente para f azer as trocas exibirem toda a sua fun
c;ao expressiva que .se praticam os ritos, a cerimonia de ieipari 
introduz um paradoxo: tudo se passa como se ele trouxesse tan
to as carnes, que sao arranjadas ao seu redor, quanto a bebida, 
que é disposta a seus pés. É também por avocar a si as duas 
posic;oes que a presenc;a do poste torna desnecessária a simula
c;ao do ataque a aldeia; esta é a condic;ao de se atribuir aos que 
chegam da mata o papel de produtores e doadores de carne e de 
receptores de bebida - e já que na presenc;a do poste nao assu
mem este papel. .. 

O poste com a cabec;a humana decepada condensa em si as 
mensagens do rito: produto de urna violencia, produtor das con
dic;oes das trocas e das formas de generosidade, gentileza e soli
dariedade12. O poste, entao, embute a contradic;ao fundadora da 
existencia da vida social; e a cerimonia ao seu redor delineia o 
conflito de valores que subjaz entre a condic;ao do mundo e as 
relac;oes intra-humanas. É a imagem, a figura que representa a 
unidade de representac;oes distintas - sim, figurac;ao do real, 

12 Seria interessante (e tal vez necessário mesmo) comparar esta configu
ra~ao entre a violencia e a constru~ao das formas de solidariedade 
com coisas muito semelhantes que vem sendo descritas para a 
Melanésia onde, a exemplo da América do Sul (cf. Menget 1978; 
Overing 1985 e 1986), paz e violencia nao sao apenas "rela~C>es que 
existem nos interstícios dos grupos políticos ... [mas sao] esquemas glo
bais de a~ao" (Harrison 1993: 147). 
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ieipari é-a pura expressao das forc;as contraditórias de estruturac;ao 
do mundo social - ao mesmo tempo a violencia constitutiva do 
cosmos e as formas solidárias de urna sociabilidade construída 
sobre as trocas daquilo que se arranca do mundo. Traduzir urna 
parte na outra parte, só as custas da arte de reduzir a morte as 
produc;ües da vida no poste. 

O tronco cerimonial de ipari é emblema desta vida porque, além 
de exibir ali o princípio do mundo, quer "trazer filhos", fazer gente 
- gente que possa reunir-se em ka.rami"tpi't (que é "reuniao de 
gente"), e relembrar, ali, que "desde entao" todos vivem as tur
ras com o mundo, abandonados nas "peles" do céu que bóiam 
sobre as águas. É preciso mais gente para fazer crescer "aqueles 
que as araras deixaram no chao'', para que os ukarall.ma - o 
"povo das araras" - persistam. O abrac;o apertado das mullie
res, o roc;ar de suas vulvas no toro p~lado do poste sobre o qual 
jaz urna cabec;a humana decepada, é, entao, sua maior func;ao 
expressiva: afirmar o desafio reprodutivo de ter de ser violento 
para produzir os termos das relac;ües que podem tornar as ac;oes 
humanas mais generosas e solidárias. 

"Arara é onc;a também", como bem disse Muhtata - que, nao 
obstante ser mais confiável do que um parco como cunhado, 
mantem inscrito em si, como as pinturas corporais que os huma
nos fazem e refazem, o pulso da predac;ao. Se existe, de fato, um 
signo da condic;ao do mundo, ele tem como plano de expressao a 
"casca", a pele manchada do jaguar. E os Arara nao sao onc;a ape
nas na morte (a solida.o predatória é o inescapável destino de to
dos) - podiam ser também em vida, quando em suas peles pu
nham a tinta negra dojenipapo e cantavam.para um inimigo pres
tes a ser morto: 

. . 
uer:> zemzange 
uer:> iemiangeta.:. 

Eu tirei voce das maos da onc;a ... 
Mas por que voce ficou andando por aí? ... 
ll ... - t - ? voce nao em casa, nao .... 
Quemé voce, entao? 
Voce é inimigo! 
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E, após a música, dois homens de casas diferentes, em parceria 
cooperativa e generosa, esfolavam, evisceravam e decapitavam 
o desgra\ado ... em no me da inteireza de ieipari - o pre\O para se 
construir um mundo gentil e solidário, contra a imagem solitária 
dos jaguares. 
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A Aldeia do Laranjal em 1992. 
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Toitsi. 

Mombigadem fazendo 
um enleite de penas. 

Formas de oferccimento de bebidas. 



Piput (acima) e Mombigadem (abaixo) falando ao poste cerimonial. 

Piput e Wapuri surrando 
o poste cerimonial. 

Parata preparando um enfeite de 
cabec;a para o poste. 



Pronto, o poste cerimonial é 
admirado por Piput. 

Wapuri prepara urna cabe<;a de 
lama para o poste. 

Urna dupla de tocadores 
dearató. 

Troca de presentes numa festa. 
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Populac;áo Arara. Genealogitl: 1992. Idades: atualizac;áo em 1997 de idades s upostas em 
1987/88 

n." sexo idade no me 

01 M 
02 Í' 

03 M 
04 F 
05 M 
06 F 
07 M 
08 M 
09 F 
10 ¡: 

11 F 
12 M 
13 M 
14 F 
15 F 
16 M 
17 M 
18 F 
19 M 
20 M 
21 M 
22 F 
23 M 
24 M 
25 M 
26 M 
27 f 
28 F 
29 F 
30 M 
31 F 
32 M 
33 F 
34 f 
35 M 
36 M 
37 M 
38 M 
39 M 
40 F 
41 r: 
42 M 
43 M 
44 F 
45 M 
46 M 
47 f 
48 M 
49 F 
50 F 
51 M 
52 F 

Morto 
Mo rta 
Mor to 
Mor ta 
Mo rto 
Mor ta 
Mo r to 
Mo rto 
64 
Morta 
59 
54 
74 
Mor ta 
Morta 
70 
Mo r to 
59 
49 
43 
53 
Morta 
48 
Mor to 
Morto 
37 
35 
31 
24 
23 
Mor ta 
44 
49 
44 
39 
26 
24 

Moimo t 
Maranmaran 
Moran 
Taka keem, Tauki, Tau 
A tscnda, Pigone 
Titsi tu 
Muro, Wapite 
Ikoptsi 
Iomne 
Aman, J\dam 
Tsonin 
Tau e tc 
Pi pu t 
Tababat 
Pitsin 
Monbigadem 
Kapo 
Peo 
Mohtiri 
Tininkinin 
Parakinin 
lundu 
Parata 
Pep iga 
Matsibi 
Alili 
Kute 
Tsuetpamdem 
Tsimietpam 
Tamtsi 
Tsihtson 
Mamadem (Pé-de-pato) 
Komboum 
P'li 
Wopium 
Mamkaum 
Marambia 

54 W<tpuri 
49 Tsimi 
29 Penán 
39 Ko rekore 
54 Toits i 
Mo rto Orno 
Morttl 
49 
44 
19 
11 
14 
29 
24 
19 

Tsiau tu 
Tsipi 
Mute 
Kokem'i 
Pats in 
La u la u 
Dzilao 
Endz unduk 
luiu 

n.0 sexo idade nome 

53 M 
54 M 
55 F 
56 F 
57 F 
58 F 
59 F 
60 F 
61 F 
62 M 
63 M 
64 M 
65 F 
66 M 
67 F 
68 M 
69 M 
70 F 
71 F 
72 M 
73 F 
74 M 
75 M 
76 M 
77 F 
78 F 
79 F 
80 F 
81 M 
82 M 
83 M 
84 F 
85 M 
86 F 
87 M 
88 M 
89 M 
90 M 
91 M 
92 F 
93 M 
94 F 
95 F 
96 F 
97 M 
98 F 
99 F 
100 F 
101 M 
102 F 
103 I~ 

104 M 

14 
10 
11 
44 
39 
34 
24 
Mor ta 
44 
39 
37 
34 
33 
24 
24 
19 
14 
39 
37 
10 
34 
32 
29 
26 
25 
23 
44 
39 
34 
27 
10 
11 
13 
11 
27 
24 
17 
14 
27 
25 
23 
17 
11 
25 
21 
15 
11 
11 
23 
19 
17 
14 

Mumdeo 
Moeum 
Tao 
P"ircpa 
P"iitat 
Pitcat 
Teremkemne 
Tudu 
Pamgiri 
Uaka 
Pakiriwa 
Akito 
Tatkini 
Tatsi 
Talekto 
Ingoi 
Uotsum 
Tatemi 
Tambiburumu 
Tako 
Embibi' 
Mo mka r 
Momkoum 
Matsibi 
Tirakinin 
Karamium 
Taki 
A di di 
Muhtata 
Tsivamdem 
lapo i 
Talem 
Tudu 
Tsikts ik 
larumdam 
Uamgot 
Muinek 
Moran 
Tsi'p tsigario 
Tsigeni 
Momuru 
Iududuk 
Tsitsia 
Tsahtsah 
Mim ama 
Tsiu 
Ta tui 
Tutuka 
Milu 
Tsoren 
Taura 
Morindek 

Urna mulher se abrac;a ao 
poste cerirnonial. 

4'Z7 
Urna mulhcr se pintando 
para a festa. 



Urna mulher bebe o piktu ... 
e dá para sua filha beber também. 

Os troféus Arara apud Nimuendaju (1948): 
a) cranio humano ornamentado; b) pele de face humax1.a com a boca aberta; e) 
escalpo humano; d) colar de dentes humanos (desenhado das pec;as existentes no 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém). 



Akuanduba - a divindade. 
Autor: Wapuri- 26/7 /88 

A divindade Akuanduba con10 
orn;a negra. 
Autor: Wapuri- 23/10/92 

U1na cabec;a humana decepada. 
Autor: Toitsi - 23/10/92 

editen - transformac;ao dos corpos 
humanos. Autor: Wapuri - 26/7 /88 

tsarupanma - transformac;ao dos corpos 
humanos. Autor: Wapuri - 26/7 /88 

editen femea (esq.) e macho (dir.). 
Autor: Uaka - 29 /7 /88 
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Um ser humano. 
Autor: Wapuri-26/7 /88 
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• 
Um povo pequeno, falante de urna lín

gua da família Caribe, mas que se diferen
cia daqueles das religioes alto-xinguana e 
norte-amazónica (áreas de maior concen
tra<;ao de povos da mesma família), e vi
vendo há muito no vale dos ríos Xingu e 
Iriri, que é urna área cultural predomi
nantemente Tupi mas corn importantes in
trusoes Kayapó, e corn prováveis influen
cias de povos Jé do Brasil Central, os Arara 
ocupam um lugar estratégico na etnolo
gía regional. Muitos dos temas abordados 
neste livro encontram inúrneros paralelos 
ern termos continentais. Ainda que este li
vro trate apenas dos Arara, dos problemas 
que levantarn para a etnologia e das solu
<;6es que propoern, ele certarnente ajuda a 
iluminar ternas centrais na etnologia con
ternporanea. 
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cias Sociais pela Universidade de Brasília 
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Museu Nacional da UFRJ. Ern 1990 foi bol
sista do CNPq junto ao Departamento de 
Antropología da Universidade do Novo 
México, EUA. Desde 1988 vern publican
do os resultados de suas pesquisas ern ar
tigos e ensaios ern coletaneas e revistas 
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Universidade Federal do Paraná . 
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