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Introdução

As identidades sociais dos povos indígenas amazônicos são imaginadas 
em um mundo ocupado por diversos seres humanos e não-humanos, 
visíveis e invisíveis. Elas são construídas na relação com condições 
ecológicas, em paisagens marcadas por ‘lugares,’ passagens e territó-
rios com diversos referentes sócio-históricos, materiais e espaciais. A 
relação entre a identidade social de pessoas e comunidades e as mani-
festações materiais destas identidades em forma espacial é um campo 
fecundo para a comparação, embora frequentemente pouco explorada, 
na antropologia amazônica. Grande atenção tem sido dada a como as 
pessoas são construídas através da interação social e ritual, mas os as-

1  Agradeço a Bruna Franchetto e a Carlos Fausto, meus colegas etnógrafo e linguista ao longo da 
pesquisa no Alto Xingu; à comunidade Kuikuro, especialmente Afukaka, o chefe principal, que 
me deu inúmeras ideias e me tratou com extrema gentileza nas últimas duas décadas. Esta pesqui-
sa contou com financiamentos da National Science Foundation, da Universidade da Florida e da 
Fundação William T. Hillman (Pittsburgh).

Forma do EspaÇo, língua do 
corpo E histÓria xinguana1

m I c h a e l  h e c k e n b e r g e r

University of  Florida

Poucos valores e ações sociais são abstratos ao ponto 
de não serem reconhecidos em formas materiais.

 Conzen, 1980:119
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pectos tanto físicos como performáticos destas relações, em termos de 
sua cultura material, ambiente construído e paisagem, são frequente-
mente subrepresentados e insuficientemente discutidos.2 Estudos espe-
cificamente elaborados sobre a materialidade da pessoa, por exemplo 
discussões pontuais sobre decoração corporal, geralmente focam em 
divisões sociais entre grupos de idade e gênero ou entre grupos étnicos 
discretos. Divisões internas às comunidades, baseadas na diferenciação 
ou ‘posição’ social não-igualitária, são raramente enfatizadas, em parte 
devido à crença da etnografia do século XX de que formações sociais 
de pequena-escala seriam representativas dos povos amazônicos e de 
suas identidades. Da mesma forma, o foco em formações sociais re-
centes raramente especifica como tais relações se estendem além das 
comunidades locais, dentro ou entre sociedades regionais, inclusive nas 
sociedades complexas ou polities do passado remoto, apesar de que re-
des amplas de interação regional, compostas por comunidades politica-
mente autônomas, possam ser facilmente percebidas.

Este capítulo trata de identidades e de diferenciação, fronteiras re-
fletidas no espaço e na linguagem corporal – uma dêixis corporal articu-
lada com o espaço estruturado e na performance ritual – e nas histórias in-
dígenas da região do Alto Xingu, sul da Amazônia (Mato Grosso, Brasil). 
Ele está fundamentado em observações etnográficas sobre os Kuikuro, 
povo alto-xinguano de língua Karib, e em pesquisas arqueológicas sobre 
a organização comunitária e a organização regional ao longo do último 
milênio, no território que é ainda o tradicional dos povos alto-xinguanos.3 

2  No entanto, a antropologia da arte e da materialidade ocupa um espaço importante na etno-
logia da Amazônia (ver Santos-Granero 2009 para discussões recente e, em particular, Barcelos 
Neto 2008 para uma discussão sobre a construção de identidades sociais no Alto Xingu através 
da “agência secundária” da cultura material, ver Gell 1998). Discussões sobre aldeias circulares 
do Brasil Central, vistas como universos sociais fechados, fornecem importantes casos de análise 
espaço-social (no Alto Xingu ver, por exemplo, Agostinho 1974, Seeger 1976, e Gregor 1977). 
3  O trabalho de campo foi realizado durante estadias extensas em 1993 (um ano), 2002-2005 (vá-
rios meses por ano), e em curtas visitas em 1994-96, 1999-01, 2006-07, assim como por interações 
com membros da comunidade kuikuro em cidades brasileiras. A pesquisa de campo, associada a 
projetos conduzidos por Bruna Franchetto e Carlos Fausto, fornece um estudo longitudinal ini-
gualável sobre os Kuikuro (1993-presente), que se articula com estudos mais antigos de Robert 
Carneiro (1954, 1975) e Franchetto (1976-83), em particular, e dentro do contexto da excepcional-
mente bem-estudada região do Alto Xingu (Franchetto e Heckenberger 2001; Heckenberger 2005).
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Três níveis de organização espacial são discutidos: 1) as diferenças bási-
cas entre pessoas, refletidas em contextos espacialmente, socialmente, e 
ritualmente específicos; 2) a forma básica de casas e aldeias, como fon-
te primária de divisões fundamentais; 3) as extensões destas orientações 
dentro de polities regionais em tempos pré-históricos tardios (Figura 1, 
nas páginas seguintes).

No primeiro caso, as diferenças entre pessoas de alta posição (a eli-
te) chamadas pelos Kuikuro de anetü (‘chefe’) ou, na forma plural, ane-
taõ, e as que não pertencem à elite são descritas a partir da manifestação 
material destas identidades, enfocando como certos objetos simbolizam 
uma posição alta ou indivíduos de posição alta, marcando inequivoca-
mente uma fronteira social crítica, a base de hierarquias sociais e espa-
ciais. Em segundo lugar, a organização espacial da casa-aldeia é discutida 
para elaborar um modelo indígena de categorias sócio-espaciais que in-
corpora cosmologia, condições e ciclos climáticos e ecológicos, rituais e 
fronteiras de sociabilidade, criando um referente de espaço-tempo que 
permeia todos os aspectos da vida sócio-simbólica kuikuro. Finalmente, 
os princípios auto-escalares percebidos na construção e orientação de 
pessoas, casas e praças de aldeias são discutidos em termos de conjuntos 
regionais, compostos por aldeias circulares ordenadas hierarquicamente e 
integradas em polities discretas supra-locais, conhecidas somente no pas-
sado mais distante (ca. antes de 1600).4

Interessa, aqui, em primeiro lugar, como correlacionar concreta-
mente valores e práticas, particularmente como forma e transito materiais 
reproduzem identidades e fronteiras sociais e, em segundo lugar, consi-
derar como estas mudam ao longo de períodos mais longos de tempo, 
séculos e milênios, em paisagens construídas complexas. Isto nos permite 
realizar um importante estudo diacrônico de comunidades de praça das 
terras baixas, e também nos fornece a evidência mais clara até o momen-
to da natureza dos territórios geopolíticos das sociedades complexas ou 
polities da Amazônia antiga.

4  Remanescentes desta estrutura regional são retidos na organização de relações políticas entre 
aldeias do mesmo grupo étnico, por ex., entre as várias aldeias kuikuro, como discutido abaixo.
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Figura 1: a. (acima) Típica casa xinguana (üne), no estágio final de construção (observe-se a 
área central da cozinha com as mulheres sentadas cozinhando beiju, as portas à direita e à 
esquerda e a área de dormir em segundo plano). B. (abaixo) Aldeia (ete) kuikuro de Ipatse, em 
2003 (observe-se a precisão das proporções e das direções). c. (página seguinte) Agrupamento 
pré-histórico Ipatse, com as trilhas atuais saindo da aldeia Ipatse atual (em azul) e as grandes al-
deias, com trincheiras em preto e estradas em vermelho; observe-se a orientação leste-oeste do 
caminho formal e a estrada norte-sul (o sítio cerimonial X13 é o “hub,” o ponto de conexão).
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1. hIstórIa de longo prazo e larga escala: o xIngu

Estudos recentes sobre a história profunda da Amazônia revelam 
que sociedades complexas (polities) territoriais existiram em várias 
áreas, diferenciando-se significativamente das aldeias autônomas da 
floresta tropical, em especial quanto à natureza dos limites sociais 
dentro de e entre grupos. Para entender estes grupos, é importante 
não somente desenvolver estudos arqueológicos detalhados, como 
também desenvolver estudos que conectem concretamente as co-
munidades contemporâneas e suas características territoriais com as 
populações ancestrais que deram origem a elas, permitindo consi-
derações sobre as mudanças frequentemente dramáticas pelas quais 
passaram ao longo dos últimos cinco séculos de colonialismo, cons-
trução da nação e globalização.

O Alto Xingu, ou simplesmente Xingu, no sul da Amazônia 
(Estado de Mato Grosso), fornece uma clara evidência da organi-
zação territorial de polities pré-colombianas integradas numa peer 
polity,5 que dominava o maior parte da bacia dos formadores do rio 
Xingu. Trata-se, também, de um caso privilegiado de continuidade 
cultural até o presente. Hoje em dia, os sobreviventes deste sistema 
regional, a sociedade xinguana, constituem nove grupos principais, 
de cinco grandes agrupamentos linguísticos (Kamayurá e Aweti são 
Tupi; Wauja, Mehinaku e Yawalapiti são Arawak; Kuikuro, Matipu, 
Kalapalo, Nahukwa são dialetos de uma língua Karib, ver Franchetto 
1986 e 2001).6 Como outras importantes áreas caracterizadas por 

5  A expressão peer polity se refere a um conjunto integrado de polities regionais, onde existe uma 
notável semelhança de instituições sócio-políticas, ideologia e cultura material, mas sem a presen-
ça de uma autoridade instituicional, um centro sócio-político singular, acima do nível das polities 
independentes (ver Renfrew e Cherry 1986).
6  A maioria destas comunidades é fruto da condensação ao longo dos últimos séculos de diversas 
comunidades, moldando-se em algum grau a estes blocos, porém ainda sendo grupos distintos. 
O atual estado do nosso conhecimento de história e arqueologia indígena da região sugere que 
a região era composta por três subgrupos principais ao redor de 1500 A.D.: um bloco a sudoes-
te (composto por ancestrais de Arawak, Wauja e Mehinaku); um bloco a sudeste (ancestrais dos 
Karib alto-xinguanos), concentrado nas porções oeste e leste da bacia formada pelos tributários de 
afluentes do rio Xingu; e um bloco ao norte (ancestrais dos Yawalapiti), concentrado ao longo do 
curso do rio Xingu abaixo do ponto de confluência dos seus formadores (Heckenberger 2005). 
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sociedades complexas sedentárias na Amazônia, as áreas florestadas 
meridionais formam um grande bloco de sociedades complexas ou 
polities regionais relacionadas e intercaladas com outros grupos or-
ganizados em aldeias, em geral, (politicamente) autônomas.

As polities no sul da Amazônia concentravam-se nas bacias 
das nascentes dos grandes rios tributários do rio Amazonas (Xingu, 
Tapajós, e Madeira oriental) e, em geral, estavam relacionadas a gran-
des concentrações de falantes de línguas Arawak e povos aparentados. 
Ao mesmo tempo, o alto Rio Paraguai foi lar de vários grandes blo-
cos, ligados historicamente a povos arawak. Como em outros lugares, 
isto parece ter apenas iniciado ou infletido uma trajetória histórica, ao 
invés de ser uma história determinada de alguma forma (as correla-
ções, porém, não são menos impressionantes hoje do que um século 
atrás, quando Schmidt (1917) descreveu em detalhes o que chamei de 
‘diáspora arawak,’ ver Heckenberger 2002, 2005).

Em resumo, esta área fronteiriça, a periferia sul da Amazô-
nia, forma uma macro-região, como as planícies do Rio Amazonas 
ou a área circum-caribe, dominada por formações sociais regio-
nais populosas e autóctones que cabem no campo comparativo de 
sociedades complexas de pequeno-a-médio-porte do mundo pré-
moderno (Heckenberger e Neves 2009). No Xingu, uma prospec-
ção regional detalhada de ocupações tem sido conduzida dentro de 
uma área de estudo de cerca de 1200 km², que corresponde, apro-
ximadamente, ao território tradicional da comunidade kuikuro. 
Esta área é particularmente importante para a etnografia regional, 
dada a persistência e a integridade de tradições culturais, compro-
vadamente antigas, formando uma trajetória cultural ininterrupta 
de mais de mil anos atrás até o presente.

A tradição cultural do Alto Xingu, ou Xinguana, é um exemplo 
clássico de comunidades de praça e de organização social regional 
(regionalidade7) nas terras baixas tropicais. Ela mostra um padrão 

7  Aqui eu distingo entre sistemas de interação social regional e sociedades regionais, que chamo 
aqui de polities, já que alguma forma de organização política institucional ou ‘governo’ é envolvida 
na interação regional, mesmo que temporariamente. Esta qualidade de algumas formações sociais 
amazônicas é referida aqui como ‘regionalidade’.
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de territorialidade regional ímpar, ou seja, polities multicomunitárias 
com territórios bastante claros dentro de um sistema peer polity que, 
entre ca. 1250 e 1650 d.C., se estendeu pela bacia dos formadores 
do rio Xingu, uma área de mais de 20.000 km² (quase o tamanho 
da Bélgica), e que continua até hoje em escala menor. A partir deste 
exemplo, o presente artigo aborda questões relacionadas à pessoa 
ou à identidade social em sociedades sedentárias, regionais e hierár-
quicas de grande porte (em termos amazônicos), temas pouco ex-
plorados na etnologia da região ou pela assunção a priori de que 
não existiam na região ou pelo fato deles terem sido negligenciados 
devido a amostragens ou ideias tendenciosas. 

Os povos xinguanos exemplificam, de muitas maneiras, o que 
tem sido descrito como ‘Cultura da Floresta Tropical’. Eles são pes-
cadores-agricultores, com foco nos cultivos de raízes, explorando 
uma ampla faixa de recursos de florestas e de terras alagadas ao lado 
de rios de vários tamanhos. Suas casas de paus e palha parecem mais 
com cestos emborcados do que com construções, do ponto de vista 
da típica casa ocidental (Figura 1A). Como observou Lévi-Strauss 
(1961:198): “as casas não foram propriamente construídas, mas sim 
amarradas juntas, trançadas, tecidas, bordadas e polidas pelo longo 
uso”. Eles geralmente preferem a pintura corporal e alguns poucos 
adornos de cores brilhantes a vestimentas, o que reflete suas intera-
ções em universos sociais amplos, tanto físicos como virtuais.

Estes povos também compartilham muitas semelhanças com 
sociedades complexas de pequeno e médio porte, que são raras atu-
almente, mas que eram o regime político dominante em boa par-
te do mundo às vésperas do colonialismo europeu (Mann 1986), o 
que seria potencialmente verdadeiro também para a história ama-
zônica mais profunda, pelo menos em número de indivíduos, senão 
em número de sociedades, e em termos de ‘domesticação de paisa-
gem’. Trata-se de variantes amazônicas das que já foram chamadas 
de ‘civilizações menores’ das Américas, ou mais comumente ‘caci-
cados.’ Contudo, essas sociedades complexas representam caminhos 
alternativos de desenvolvimento sócio-político e não simplesmente 
estágios anteriores ao estado em termos de um esquema evolutivo. 
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Como aconteceu em toda a história nativa americana, elas também 
sofreram uma decadência impressionante depois de 1492. Os ances-
trais dos Xinguanos não eram somente sedentários, como hoje; eles 
viviam em grandes assentamentos (40-50 ha), alguns dos quais mais 
parecidos com pequenas cidades (towns), da Europa medieval, por 
exemplo, do que com as típicas aldeias da floresta tropical, apesar 
de hoje suas aldeias somarem poucas centenas de pessoas8, tama-
nho considerado típico das tribos de floresta tropical. Estes assen-
tamentos eram organizados em comunidades regionais, ordenadas 
com precisão e integradas, agrupamentos hierárquicos compostos 
de mais ou menos uma dúzia de comunidades de praça (Figura 1C). 
Os povos xinguanos possuem um sistema de crenças que, apesar de 
ser claramente uma variação da visão de mundo geralmente glosada 
como animismo amazônico (ver Descola 1996; Viveiros de Castro 
1998), é de certa forma única na região, já que são enfatizados a 
hierarquia hereditária, o capital simbólico e sócio-político e traços 
‘analógicos’ de ontologias sócio-políticas. 

2. a domestIcação da terra e do céu

Cada vez mais os amazonistas reconhecem que a domesticação na 
região determinou mudanças de espécies mas, mais importante, mu-
danças importantes nas ecologias da paisagem dentro de amplos am-
bientes construídos, uma ‘domesticação da paisagem’, incluindo re-
orientações econômicas que concentraram a exploração de plantas e 
animais específicos, notadamente palmeiras, árvores frutíferas, raízes 
cultivadas e fauna aquática (Balée e Erickson 2006). Isto incluía diver-
sas modificações gerais da distribuição de plantas e animais e signifi-
cativas melhorias infra-estruturais, tais como campos elevados, siste-

8  A redução da população de diferentes blocos etno-linguísticos, que tradicionalmente vi-
veram em assentamentos múltiplos, resultou em fusões formando cada vez menos aldeias, 
desde pelo menos o fim do século XVIII. Na metade do século XX, todos os nove grupos 
xinguanos viviam em aldeias únicas e as populações destas contavam com menos de 120 
pessoas. No século XIV várias aldeias parecem ter tido uma população com mais de 250 pes-
soas, um número que é novamente característico de grupos locais depois de 1990, devido à 
ajuda médica e à desaceleração do despovoamento.
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mas de manejo de áreas alagadas e manutenção de campos de pousios 
curtos, como também agricultura rotativa de floresta (Denevan 2001). 
Isto também incluiu o manejo, às vezes intenso, de plantas e animais 
que não passaram por substanciais mutações morfológicas, tais como 
palmeiras, árvores frutíferas, e fauna aquática.

Um ponto crítico diz respeito à domesticação ou à melho-
ria simbólica da paisagem, e como valores sociais e cosmológicos 
são atribuídos a espaços e organizam a produção. O tratamento por 
Descola (1996) da ecologia simbólica aponta o caminho para tais 
abordagens, baseado no sistema animístico de pequena-escala da 
Amazônia Equatoriana (os Shuar), que é contrastado com sistemas de 
produção de grande-escala da várzea amazônica. Ele sustenta que os 
sistemas hiper-produtivos de antigas sociedades de várzea, em termos 
amazônicos, devem primeiro ser relacionados a mudanças na organi-
zação sócio-simbólica da sociedade, especificamente nos sistemas de 
valores que criam desigualdade vertical, ou hierarquia social, e permi-
tem o acúmulo de excedente econômico.

Eu estou de completo acordo e argumento que são precisa-
mente estas mudanças que não têm sido reparadas na historia cultu-
ral amazônica ao longo do século XX, devido, em grande parte, ao 
determinismo ecológico (eco-funcionalismo) que dominou a história 
cultural amazônica durante o último século. Portanto, o que é visto 
como passível de mudança é a base de sustentação tecno-econômica 
da sociedade, a infra-estrutura, enquanto as mudanças nos sistemas 
sócio-políticos e na cosmologia são vistas como sendo epifenome-
nológicas. Diria, seguindo Descola (1996), que mudam primeiro os 
sistemas de valores, a maneira pela qual as relações sociais são con-
cebidas, que, como ele mostra, incluem a ‘natureza’, amplamente fa-
lando (significando o não-humano), e também diversos capitais so-
ciais, culturais e políticos, ‘valores’.

Que tipos de mudanças podemos imaginar como subjacentes 
às mudanças associadas com a formação (ou natureza) de polities 
territoriais e hierarquicamente organizadas? Isto se relaciona com a 
justificação da diferença social dentro da sociedade, ou o que pode 
ser chamado de ‘nascimento’ da ideologia ou de ‘morte’ da autono-
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mia social, dependendo do ponto de vista. A emergência do ‘gover-
no’ está lá onde certos indivíduos e grupos sociais (as parentelas 
desses indivíduos) mantêm acesso privilegiado aos instrumentos de 
decisão e ação política. Estes indivíduos têm meios institucionais 
para excluir outros, tipicamente através da posse simbólica de ins-
trumentos de ação política, notavelmente através da naturalização 
de seu status e autoridade – seus poderes políticos- por meio de 
referências a ancestrais, resultado de uma personificação do passa-
do. Foi o que Sahlins (1985) rotulou de “história heróica”, que cria 
uma sequência escalada ou em cascata de ancestrais humanos desde 
os mais antigos criadores proto-humanos e outros heróis culturais, 
através de uma sequência de chefes ancestrais idealizados e reais 
(nomeados). Surgem, assim, pessoas de chefia (aqueles que podem 
falar tais nomes na oratória político-ritual), e ancestrais imediatos 
(também marcados por nomes dados por chefes passados a chefes 
atuais, e daí para chefes futuros). Tudo isso não parece típico de al-
deias autônomas ‘de floresta tropical’. O outro aspecto ou condição 
diz respeito à erosão da autonomia sócio-política em nível regional, 
ou seja um poder desigual que faz com que algumas comunidades se 
sobrepujam a outras em sistemas integrados regionais.

O território xinguano é marcado pelos lugares de nascimento 
(ou de morte) de grandes heróis culturais e, particularmente, da fa-
mília do ser criador, Taugi, que depois se transformou em Sol, junto 
com seu gêmeo Aulukuma (depois Lua), para dar luz ao mundo. Sua 
mãe (Itsangitsegu) era a filha do primeiro proto-humano, Kuãtüngü; 
suas pernas feitas de raízes e troncos de árvores podiam ser transfor-
madas pelo pai em pernas humanas (como roupas) para se deslocar. 
Kuãtüngü, ele mesmo com a parte superior do corpo humana, herda-
da de Morcego, e a parte inferior de árvore, herdada de sua mãe, do 
povo-árvore (os i oto),9 vivia em Morená, a confluência dos tributários 
que formam o próprio rio Xingu, um dos mais sagrado dos marcado-
res territoriais xinguanos. Este é o local de um grande sítio arqueoló-

9  Itsangitsegu foi feita por Kuãtüngü com a madeira da árvore Kwaryp, como é chamado na lín-
gua Kamayurá uegühi em Kuikuro). A festa que comemora anetü (chefes) recém falecidos é tam-
bem conhecida, geralmente, como Kwaryp (egitsü em Kuikuro).
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gico e está cercado por numerosos locais sagrados menores. Está si-
tuado no centro das terras xinguanas, aproximadamente no limite ou 
ponto de sobreposição de três grandes blocos culturais pré-históricos: 
os complexos do oeste, do leste e do norte.

As filhas de Kuãtüngü, incluindo a mãe de Taugi e Aulukuma, 
Itsangitsegu, foram viver com seu novo esposo, o chefe jaguar 
Nitsuegü, em sua aldeia de Ahasukugu, localizada na margem sul 
das terras xinguanas. A mãe divina foi depois enterrada na primei-
ra cerimônia dos mortos, o Kwaryp, dada aos Xinguanos por estes 
serem a progênie ou os herdeiros da família de Taugi, na localida-
de próxima de Sagihengu, no alto curso de Rio Culuene. Isto mar-
cou a criação da morte e o Kwaryp se tornou o mais importante 
ciclo ritual no repertório de rituais xinguanos, um dos mais ricos 
na Amazônia. Um outro sítio sagrado, próximo do limite sudoeste 
da nação xinguana, é definido pela casa de Kamukuaka, primo de 
Taugi e Aulukuma, no alto Rio Batovi.10

Esta não foi somente a origem ou o ‘nascimento’ da morte, mas 
também o começo do tempo linear ou, seja, a genealogia humano. 
Em resumo, os Xinguanos concebem uma história antiga povoada 
por diversos seres imortais, incluindo os primeiros ancestrais proto-
humanos. Eles fazem isto de um modo que privilegia os ancestrais 
humanos e cria uma genealogia ininterrupta dos primeiros ancestrais 
humanos, o criador Sol e sua família, até hoje.

Assim fazendo, Taugi e Aulukuma também criam a temporali-
dade básica que ordena dia/noite e ciclos celestiais básicos e sazo-
nais, mas também, dando o Kwaryp aos seus filhos, os Xinguanos, 
eles criaram o tempo humano através do estabelecimento de uma li-
nha de autoridade ancestral que é transmitida, numa sequência infinita 
de chefes, isto é, de festas Kwaryp. Isto cria uma linha mito-ritual li-
gando o primeiro Kwaryp, criado para a avó divina, Itsangitsegu, que 
hoje preside a aldeia dos mortos, a todas as festas subsequentes até o 

10  Não há um local desta paisagem ou cosmografia sagrada, que eu saiba, que defina o limite 
norte da nação xinguana, mas, como esta área foi abandonada devido à perda de população, com-
pressão geográfica e conflitos com grupos imigrantes (Jê e Tupi), esse conhecimento pode ter 
sido perdido ou não ser hoje amplamente conhecido.
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presente. Especificamente, o ciclo Kwaryp afirma uma linha genea-
lógica entre os ancestrais criadores e os anetü recém falecidos e seus 
descendentes, os donos (oto) de cada Kwaryp, e, através deles, uma es-
trutura social hierárquica (baseada em noções de ordem de nascimen-
to) que atravessa a comunidade local. Como descrito e analisado por 
Franchetto (2000), no discurso formal durante o ciclo Kwaryp, exe-
cutado num registro especial, são lembrados oito chefes fundadores 
originais dos Kuikuro. Estes estão associados a comunidades antigas, 
que não existem mais; apesar de não ser referido como tal, o orador 
é, por virtude de seu discurso (conhecendo e usando a fala ritual), 
parte desta sociedade de grandes chefes.

Além disso, narrativas míticas, reverberadas no ritual, e discur-
sos formais estabelecem limites entre grupos. Desde que os primei-
ros grupos xinguanos foram criados, a eles foram dadas coisas: arco, 
objetos de adorno pessoal e ícones de chefia, em especial os integra-
dos no ciclo Kwaryp). Estes artefatos distinguem os Xinguanos dos 
não-Xinguanos e distinguem especializações de aldeias específicas 
(conchas, cerâmicas, madeiras), bem como a tradição ancestral, luga-
res e, sobretudo, nomes que navegam através do tempo e legitimam 
fronteiras sociais tanto internas quanto externas. As especializações 
das aldeias foram igualmente distribuídas neste momento entre ‘os 
povos’, o que diferenciava, dentro da sociedade xinguana geral, os 
ótomo (comunidades) primários ou principais, aqueles que têm a festa 
do Kwaryp e dela participam. Estas especialidades, incluindo colares 
e cintos de concha, cerâmicas, e outros objetos especiais, são tam-
bém histórias, repassadas neste tempo antigo pelos criadores. Isto, 
mais uma vez, naturaliza as relações entre pessoas, assim como os 
rituais de sucessão de chefia, que marcam e perpetuam de maneiras 
óbvias os graus sociais existentes, já que estes foram repassados di-
retamente por ancestrais divinos.

Relações sociais não são baseadas somente no que uma pessoa 
é, mas sobretudo no que uma pessoa foi, em termos de seus ances-
trais, e no que uma pessoa será ou poderá ser, ao substituir, ou não, 
estes ancestrais. Todas as pessoas têm ancestrais, mas algumas pesso-
as são elas mesmas ancestrais, pois é através delas que a genealogia 
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grupal é lembrada. Chefes são os ancestrais apicais do grupo, como 
descendentes apicais de chefes ou ancestrais mais velhos (falecidos). 
Chefes, em particular, são sempre lembrados ou situados. Seus cor-
pos, de fato, são cálculos precisos do básico desta cosmologia, que 
são inscritos ou sedimentados no espaço.

3. Integração rItual e corpos de chefIa

Os rituais do calendário xinguano são extremamente diversos (Faus-
to et al. 2008), mas assumem formas primárias de rituais ancestrais. 
Trata-se de ancestrais masculinos nos ritos de chefia, em particular 
o Kwaryp, orquestrados por chefes ‘verdadeiros’ (anetü ekugu). O ri-
tual Yamurikuma é patrocinado por anetü (chefes) e orquestrado por 
itankgo (chefes femininos ‘verdadeiros’) ligadas a grandes mulheres 
míticas (‘Amazonas’ xinguanas). Vários outros rituais são conduzi-
dos em comunicação com espíritos não-humanos (ver Barcelos Neto 
2002, 2008). Indivíduos de chefia tornam-se sujeitos históricos em 
suas vidas e são objetificados como ancestrais na morte e no renas-
cimento. Se, de um lado, o ato de se mascarar pode ser visto como 
uma maneira de “ativar o poder de um corpo diferente”, aquele de 
animais e espíritos (Viveiros de Castro 1998), o complexo material e 
as tecnologias espaciais de rituais de chefia, em particular a festa dos 
mortos, ativam não somente ‘outros’ sociais, mas também ‘outros’ 
temporais, incluindo os fundadores do grupo, do passado recente até 
os criadores Taugi e Aulukuma: aqueles que vêm antes e aqueles que 
‘possuem’ são X oto, o que significa dono ou mestre de X (ver Faus-
to 2008 para uma discussão recente sobre o conceito de ‘dono’ ou 
‘mestre’ em sociedades amazônicas).

Todos os rituais são administrados por chefes maiores ou 
menores, como oto deles, mas os ritos de sucessão de chefia são 
transcendentais no sentido que recriam eventos de criação e criam 
uma conexão com ancestrais do começo do tempo. Os chefes tra-
zem substância de poder ancestral para eles mesmos na forma de 
objetos: somente chefes podem usar a substância destes seres an-
cestrais, os adornos de pele e garras de jaguar e a madeira Kwaryp, 
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usada para os troncos-efígie, o sepultamento (tahite) dos chefes 
mortos, a estrutura da ‘casa dos homens’ (kuakutu) e da casa do 
chefe (tajühe). Chefes são compostos e decompostos, podemos 
dizer, nesses objetos materiais, nos espaços, e nessas disposições 
corporais, que em muitos aspectos, chegam a representá-los: a 
chieftaincy ou elite de chefia, os anetaõ.

Chefes são chefes exatamente porque são ‘donos’ (oto) e admi-
nistradores da arquitetura pública, das obras e dos rituais, bem como 
da própria aldeia (ete), da praça central (hugombo), da kuakutu, e da úni-
ca construção doméstica comunal, o tajühe (os chefes que possuem 
estes marcadores de cargo político são denominados como oto deles). 
Prospecções e mapeamentos arqueológicos têm revelado um padrão 
semelhante de organização de ocupação regional (ver abaixo): as co-
munidades xinguanas e os agrupamentos regionais são ordenados hie-
rarquicamente, de acordo com genealogia, função, gênero e idade, e 
da mesma forma, ancestrais ou, mais precisamente, locais ancestrais 
são arranjados de acordo com esses princípios sociais.

Os chefes mantêm seu poder, em parte, porque eles podem 
atrair e manter grandes grupos ao seu redor, incluindo a poligamia, 
estendendo o bride-service, mantendo genros perto deles por mais tem-
po do que pelo período tradicional de um ano, portanto mantendo 
grandes famílias e ambientes domésticos produtivos. Isto forma o 
núcleo produtivo de parentelas de chefia ainda maiores, que são ne-
cessárias para sustentar grandes rituais públicos, assim como dádivas 
estratégicas. O poder dos chefes também é baseado em redes de tro-
ca externas, estratégias bem-sucedidas internas e externas, redes de 
troca ou permuta, de produção e comunitárias (patrocinando desde 
rituais até trabalhos públicos monumentais, como na construção da 
tajühe, do kuakutu e de outras estruturas comunitárias, como pontes 
de madeira, grande barragens de pesca, estradas principais, incluindo, 
no passado, grandes valetas dentro e ao redor de assentamentos).

O ciclo Kwaryp é a demonstração-comemoração mais gráfica 
de sujeitos chefes, onde a história é escrita nos corpos de certos in-
divíduos, cujas disposições e movimentos, por sua vez, também tra-
çam certos contornos da história coletiva (Agostinho 1974, Carneiro 
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1993). Tais festas funerárias, como Wagner (2001) aponta para a Oce-
ania, são instituições culturais totais, combinando o social, o político 
e o religioso, e nós acrescentaríamos o temporal-espacial. 

Esses status individuais são construídos ou adicionados no ritu-
al e podem ser vistos como um acúmulo incremental de capital sim-
bólico e político, capitais que ‘circulam’ de acordo com regras estritas 
de transmissão genealógica, onde se espera que filhos, hierarquiza-
dos pela ordem do mais velho ao mais novo, ocupem o lugar de seus 
pais ou avós. A transmissão de nomes de avós para netos forma dois 
pontos ao longo de uma linha temporal, que é então mapeada no es-
paço cosmológico e social. Sujeitos de chefia xinguanos são constru-
ídos como indivíduos e como pessoas modelares, exemplares ou rei-
terações vivas de ancestrais, chefes passados e que, portanto, de certo 
modo, os posiciona entre humanos e ancestrais. Eles são sujeitos úni-
cos e a âncora das subjetividades de todas as outras pessoas. Estes in-
divíduos de chefia não só representam ou refletem ancestrais antigos, 
mas são também as encarnações vivas, ou reiterações destas pessoas, 
que literalmente “se colocam em seu lugar”. 

Hierarquias sociais são constantemente calibradas ou até rein-
ventadas em engajamentos rituais, particularmente rituais de sucessão 
de chefia, e envolvem complicadas misturas de genealogia e influência 
da família, escolhas e características pessoais, bem como contingên-
cia. Portanto, enquanto o modelo indígena de sucessão de chefia é 
sempre bastante claro, a passagem linear de chefes ancestrais origi-
nais para vivos e futuros chefes é bem mais dinâmica. Em resumo, a 
genealogia não é meramente uma questão de ascendência biológica, 
mas de estratégia e invenção discursiva e prática, que é auxiliada pelo 
fato que, depois de cerca de três ou quatro gerações, as conexões se 
tornam tênues e algumas vezes referidas como poda genealógica. A 
questão real são os pais e os avós e, através deles, os ancestrais mais 
velhos, de forma que os chefes são vistos como um elo com a ge-
nealogia do grupo, num sentido linear, onde pessoas-comuns cruzam 
esta genealogia mais antiga através dos chefes.

Diversas coisas, objetos, estruturas, conhecimentos rituais, 
disposições corporais, nomes, e lugares inteiros como casas, aldeias 
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e paisagens são posses inalienáveis de chefes dentro de uma hie-
rarquia que é reinventada, em algum grau, em cada passagem, cada 
nascimento e morte rituais, mas sempre dentro de um determinado 
grupo de indivíduos. Estes são elegíveis para o status de chefia de-
vido ao seu relacionamento com iniciados no ritual da puberdade 
(sejam eles pais, irmãos ou companheiros), ritual que marca o in-
divíduo como potencial portador de cargo, e com pais, filhos, ir-
mãos e afins de chefes falecidos, que são iniciados como ancestrais 
na festa dos mortos. Os povos xinguanos se destacam, no âmbito da 
antropologia amazônica, pelo fato de que nem todas as pessoas são 
transformadas da mesma forma, algumas simplesmente morrem, 
outras continuam vivendo, na medida em que elas preenchem luga-
res – papéis definidos e até titulados, como detentores de grandes 
nomes – que devem ser preenchidos.

Itens que denotam riqueza, incluindo objetos, desenhos, es-
paços, estruturas, narrativas, língua especial e até disposição cor-
poral, não somente se tornam propriedades de pessoas específicas 
em suas vidas, mas são exclusivos da elite de chefia, os anetaõ. As 
coisas são materializadas em várias maneiras pela cultura material 
e pelo ambiente construído e, assim como o gesto e a fala especial, 
vêm significar para os outros as trocas entre esta geração e as pas-
sadas. É o caso de objetos únicos como o arco negro que o chefe, 
decorado como jaguar, segura em sua mão. Em termos desenvol-
vidos por Weiner (1992), estas “posses inalienáveis” criam alinha-
mentos entre gerações, particularmente em termos de nomes, lu-
gares e objetos exclusivos, que são a “autentificação cosmológica” 
das genealogias sociais existentes. 

As práticas funerárias xinguanas por si só são também repletas 
de tradição e materialidade. Chefes, seus herdeiros, e pessoas comuns 
são enterrados de modos diferentes. No caso dos chefes, a madeira 
Kwaryp é mais uma vez usada, não somente para a estrutura da se-
pultura, uma borda baixa em formato de ampulheta na superfície do 
túmulo (tahiti). Ela é também usada para os postes subterrâneos aos 
quais é amarrada a rede do chefe, seja ele homem ou mulher, como se 
estivesse dormindo. O isomorfismo entre a posição do chefe quando 
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Figura 2: Diagrama esquemático de reiterações espaciais da pessoa fractal: do maior 
nível de agrupamentos supra-locais (A), para a aldeia (B), a ‘casa dos homens’ ce-
rimonial (kuakutu) (C), a casa (tajühe) (D), até o corpo do chefe dormindo (E), o 
corpo enterrado (F) e como é representado no ídolo do Kwaryp (G). Observe: 
vermelho = aldeia; amarelo = casa; áreas quadriculadas no poste em E e G é a área 
pintada com desenho de chefia; a cabeça do chefe dormindo (E) e a do chefe enter-
rado (F) são sempre direcionadas para o oeste.

repousa na casa tajühe, em sua rede amarrada a uma madeira Kwaryp e 
localizada à direita de quem entra, situada ao longo do eixo maior da 
casa (por definição, na direção leste-oeste, devido à posição norte-sul 
no anel da praça), e a posição do chefe falecido, posto para descansar 
numa rede posicionada na direção leste-oeste, com as mesmas pintu-
ras das que são colocadas no tronco Kwaryp (Figura 2). A madeira 
Kwaryp é também usada para o ídolo homônimo, marcando a transi-
ção de chefe para ancestral, de ancestral vivo para membro do anetaõ 
da aldeia dos mortos, presidida pela avó divina.
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Em suma, o chefe dorme em uma rede especial feita pela co-
munidade, assim como ele vive na única estrutura construída cole-
tivamente, a casa tajühe. A tajühe é construída com as mesmas ma-
deiras e desenhos especiais do kuakutu e do ídolo Kwaryp.11 Estes 
símbolos e os lugares em que eles ocorrem fornecem uma conti-
nuidade entre os chefes do passado – ancestrais – e os chefes do 
presente – em seu caminho para se tornarem ancestrais (vivos) não 
somente através do uso destes símbolos especiais, que são na verda-
de as partes do corpo da divina mãe (feita de madeira Kwaryp) e do 
pai (jaguar) de Taugi, que fez os humanos à sua imagem. Os chefes 
sentam, trabalham, discursam, comem e dormem em lugares especí-
ficos e de maneiras específicas.

O local onde os chefes sentam, ficam em pé e falam, como eles 
o fazem, e com quem, é ordenado por um cálculo social preciso e por 
uma geometria espacial, acentuados nos ritos e quase caricaturados 
no ciclo funerário, mas também permeiam a vida cotidiana. Os che-
fes, em outras palavras, são especiais, como pessoas e corpos, simbo-
licamente construído através de objetivos exclusivos de elite (anetão), 
partes de corpo dos ancestrais originais (o pelo e unhas de onça, avo 
paterna da humanidade, e a madeira de arvore Kwaryp, o corpo da 
avo materna. De uma forma, isto lembra a ideia de que o 

poder excedente possuído pelo rei [leia-se chefe verdadeiro, anetï ékugu]...ocasiona 
a duplicação do seu corpo...um ‘corpo duplo’ [que envolve] não somente o corpo 
que nasce e morre, transitório, mas também outro que permanece inalterado pelo 
tempo [e que] alcança seu apogeu na coroação, no enterro, e nas cerimônias de 
submissão (Foucault 1977:28-29). 

É neste sentido que os chefes, como comumente percebidos, cons-
tituem ancestrais vivos, mas também um ponto de inflexão, uma 
construção radicalmente diferente, do tempo-espaço. Ao mesmo 

11  A casa tajühe é construída numa escala considerável (até 1.250 metros, baseado em observação 
pessoal) e dá uma sensação notavelmente palaciana, pelo menos quanto ao que possa ser constru-
ído sem ferramentas de metal e somente com produtos da floresta tropical. A tajühe deve sempre 
estar aberta e membros da comunidade devem ser ouvidos na frente do espaço público central 
(parentes geralmente entram pela porta de trás).
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tempo, o caráter redistributivo do poder político-econômico, neste 
caso, o excedente, reside no corpo do chefe ou, em outras palavras, 
gira em volta de suas orientações dêiticas na vida e na morte.

4. pessoas, casas e praças: o corpo fractal

A pessoa e a personificação são áreas de aguçado interesse antro-
pológico, nas terras baixas sul americanas e alhures, ao longo das 
últimas décadas. A duradoura e ampla discussão sobre a pessoa e a 
construção social do corpo na Amazônia, como Viveiros de Castro 
observa (1998), há muito antecede a “febre do encorporamento.”12 
Estas questões são geralmente tratadas em termos de valores sociais 
e identidade, como as pessoas identificam a si mesmas e às outras 
em grupos sociais, em termos de ações ou regras de grupo específi-
cas e normativas. Discussões recentes sobre a noção de ‘pessoa’ fre-
quentemente evocam ideias de subjetividade relacional, referindo-se 
a indivíduos compostos e “divisíveis”, de acordo com a antropo-
logia social preocupada com as dimensões cruzadas de identidades 
individuais e de grupo social, incluindo as relações entre sociedades 
humanas (especialmente afinidade ou relações ‘externas’) e a ‘afi-
nidade potencial’ dentro de universos sociais mais amplos que in-
cluem natureza e sobrenatureza.13

A antropologia amazônica se preocupa mais com o modo de 
conceber o corpo como compostos ou decompostos à luz das re-
lações ou regras sociais declaradas. Portanto, a discussão do corpo 
parte do que as pessoas dizem, ao invés de detalhadas investigações 
do que as pessoas realmente fazem (com seus corpos) na vida do-
méstica, na performance ritual, no espaço da aldeia e dentro de pai-
sagens mais amplas. Em outras palavras, lida-se mais com a noção 
de pessoa (ou de corpo) do que com tecnologia do corpo propria-

12  Ver, por exemplo, Seeger, Da Matta, e Viveiros de Castro 1979 e, em particular, Viveiros de Castro 
1979 sobre o Xingu. Traduzimos com um neologismo (encorporamento) o termo embodiment. 
13  Ver, por exemplo, Strathern (1988) e Viveiros de Castro (2001).
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mente dita, em termos maussianos (ver Allen 2000).14 Obviamente, 
são exceções notáveis, por exemplo os estudos da decoração corpo-
ral como expressão externa da identidade social (Turner 1980; Vidal 
1992). As verdadeiras ações e relações entre corpos, materialmente 
definidos, e como eles se movem através do tempo e do espaço não 
são especificadas e a corporalidade se torna teórica, o que perpetua 
a precedência analítica da mente sobre o corpo da filosofia e histó-
ria ocidental (Richlin 1997).15

Uma corrente recente da antropologia perspectivista se inspi-
ra na imagem de “pessoa fractal” proposta por Roy Wagner (1991, 
2001), conceito que se refere às qualidades self-escaling ou ‘holográ-
ficas’ dos sistemas culturais humanos, características miméticas ou 
metonímicas compartilhadas por indivíduos e grupos sociais. De-
pendendo da perspectiva, diferentes dimensões da pessoa tornam-se 
aparentes. Portanto, 

pessoa enquanto ser humano ou pessoa enquanto linhagem ou clã são igualmente secções 
ou identificações arbitrárias deste encadeamento, diferentes projeções de sua fractalidade

adicionando uma dimensão temporal para a análise social (1991:166). 
Wagner argumenta que 

permanece a possibilidade de que o fenômeno social e cultural possa ser colapsado ao 
longo de alguns eixos, de modo a fornecer compreensões sensíveis a dimensões escalares 
e de elegância e força surpreendentes, generalizando formas conceituais e de pessoa que 
não são nem singulares nem plurais (ibid.:163).

Nas concepções de sociabilidade kuikuro, as propriedades self-
scaling são marcadas na língua indígena pela distinção entre pessoas 
de dentro e pessoas de fora, princípios básicos da alteridade social. 
O termo ótomo refere-se primeiramente à comunidade, sendo usado 
como uma designação do conjunto de habitantes (comunidade) de 
um lugar: Ipatse ótomo (a comunidade do Lago Ipatse), Kuhikugu (cór-

14  No presente contexto, Agostinho (1974), Gregor (1977) e Seeger (1976) são exceções notáveis; 
ver Heckenberger (2005) para uma discussão mais ampla.
15  Ver Hamilakis et al. 2001 e Joyce 2005 sobre a arqueologia do corpo.
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rego do peixe kuhi) ótomo, Lahatua ótomo, etc. Ótomo também signifi-
ca pessoa de dentro ou parente, em oposição a telo, pessoa de fora/
afim (Franchetto, 1986 e 1993). Telo refere-se ao não-parente. Ótomo e 
telo são termos reiterativos e sua referência depende do contexto. Por-
tanto, um ótomo pode ser o grupo local – hoje o significado principal 
associado ao termo – parentes e não-parentes dentro e entre grupos 
definidos por consanguinidade (dividida em irmãos classificatórios e 
‘verdadeiros’) e por afinidade. 

Ótomo é, portanto, um termo que denota a parentela de alguém, 
o que, no caso dos chefes principais, divide as aldeias, aproximada-
mente, em duas metades hierarquizadas e em divisões menores.16 Os 
chefes principais são recursivamente definidos pela posição no espa-
ço: norte ou sul da praça, ou à esquerda e à direita de quem entra 
numa aldeia da estrada principal e formal, orientada, aproximada-
mente, no eixo leste-oeste, sendo que a divisão nestas metades com-
põe uma partição quadripartida da comunidade17. Portanto, uma casa 
– definida como um grupo social com dimensões físicas correspon-
dentes a estruturas de casa singulares ou múltiplas– é uma forma de 
ótomo, o ótomo dentro do ótomo, com os ótomo dos chefes principais for-
mando as principais facções sócio-políticas dentro da aldeia.

Em termos espaciais, este cálculo social é isomórfico com as ca-
sas ou corpos de pessoas sociais ou ‘morais’ mais amplas: as casas, 
as Casas (compostas pela parentela dos chefes principais), as comu-
nidades de praças locais, os territórios dos sub-grupos (conjuntos de 
aldeias, que hoje em dia são linguisticamente definidos) e a região da 
cultura xinguana, definido através de ocupações históricas e lugares 
sagrados, casas e aldeias dos seres ancestrais (ver Figuras 1 e 2). Den-
tro de comunidades multiescalares, os espaços são definidos tanto em 
relação a territórios e fronteiras sociais geopolíticas, como por varia-
ção situacional (cotidiana e ritual), ou por aquilo que podemos cha-

16  Em qualquer momento, existe um anetü ekugu principal, a cabeça do ótomo local.
17  A aldeia kamayurá, por exemplo, tem uma entrada formal norte-sul, que pode estar re-
lacionada à sua posição um pouco ao sul do Lago Ipavu, ou pode ser indicativo do fato de 
que estes Tupi-Guarani se mudaram para a área no século XVIII, depois dos agrupamen-
tos galáticos terem se desintegrado.



forma do espaço, língua do corpo e hIstórIa xInguana

256

m I c h a e l  h e c k e n b e r g e r

257

mar de dêixis corporal. Em outras palavras, existem espaços particu-
lares, territórios pessoais, familiares, de casas, de Casas (ótomo de anetü 
principais), de aldeias e de conjuntos de aldeias, que são, ao mesmo 
tempo, fixos e contextualmente observados ou relevantes. São ques-
tões que dizem respeito não somente a como as pessoas concebem a 
si mesmas e aos outros, mas também como os corpos humanos são 
distribuídos no tempo-espaço.

No habitus do dia-a-dia, os princípios básicos da sociedade e da 
cosmologia xinguanas são reproduzidos em espaços domésticos e pú-
blicos altamente estruturados. As casas são dispostas de acordo com 
um cálculo preciso que inclui medições de proporção, distância e ân-
gulo. Quando uma casa é construída, o eixo longo é disposto colo-
cando-se de dois a quatro postes centrais ao longo de uma linha e 
depois colocando-se dois postes de ponta ao longo da mesma linha e 
equidistantes do centro. As casas são, portanto, divididas em um cen-
tro, partes da frente e posterior e extremidades, que da perspectiva do 
observador se situam à esquerda e à direita.

O espaço doméstico dá acesso aberto para a maioria das áre-
as, exceto àquelas privadas de cada família. Ele pode ser altamen-
te especificado, dividido em áreas dominadas por certo grupos de 
idade e gêneros. O espaço pode ser também modulado por certas 
pessoas-chave, o que quer dizer que o lugar onde outras pessoas es-
tão situadas relaciona-se a um ou poucos indivíduos principais, dos 
quais o mais importante é/são o(s) dono(s) da casa (üne oto). A rede 
do dono da casa é amarrada ao longo do eixo da casa à direita de 
quem entra, e o segundo dono à esquerda. No caso de chefes prin-
cipais (anetü ekugu), na aldeia kuikuro, em particular na casa do chefe 
(tajühe), a posição do corpo é paralela ao eixo da estrada formal de 
entrada da aldeia (tanginhü).

A casa é uma reiteração do espaço da aldeia, um microcosmo, 
ou a aldeia é um macrocosmo da casa, orientada por uma frente e 
um atrás, definidos pela posição da casa cerimonial, o kuakutu, e uma 
esquerda e direita, em relação a estrada formal (tanginhü). Todos os lo-
cais iniciais de habitação começam com um centro, que é tanto um lo-
cal de enterramento como também um local para reunir, dançar, lutar, 
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Figura 3: Esquema de alteridades básicas marcadas no espaço social da praça durante os 
momentos principais do ciclo ritual funerário Kwaryp. A praça da aldeia (hugombo) com 
acampamentos de visitantes ao longo da estrada formal; chefes em luto no centro da 
aldeia ao redor dos ídolos de madeira (pontos vermelhos) na noite do ritual; no dia se-
guinte, estes mesmos grupos formam segmentos na vila circundando a área central dos 
ídolos Kwaryp, em frente ao kuakutu (oval preto). No alto, dois esquemas de praça, o 
ótomo anfitrião (grupo interno) é indicado em azul e os visitantes (grupos externos) em 
amarelo; cada segmento de sub-grupo tem três chefes em bancos, ranqueados a partir 
do meio, o que também é o caso do desfile que acontece na frente do tahiti (tempo ou 
T1, pontos vermelhos) e do chamado dos campeões de luta (pontos brancos) na frente 
dos mesmos chefes (em vermelho) (T2), assim como da posição dos troncos (T3).

entre outros rituais. Além do estabelecimento de um centro, os siste-
mas de conhecimentos relacionais ou indexados incluem vários prin-
cípios básicos. Como há muito foi percebido em estudos amazônicos, 
praças circulares dividem o mundo de acordo com princípios sociais 
básicos de alteridade social e da mímese, neste caso a reprodução, no 
ritual, de pessoas e eventos míticos de fundação. Esta é uma relação 
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recursiva, que, em algum grau, se reitera escalarmente. Em outras pa-
lavras, grupos que formam pares constantes em um nível baseado em 
alteridades entre nós (eu) e eles, são colapsados em uma única catego-
ria de um nível mais alto ou se multiplicam em níveis mais baixos.

Na dimensão horizontal, as praças exibem dois elementos prin-
cipais. O primeiro é uma dimensão concêntrica que se expande para 
fora a partir de um núcleo público e sagrado, onde estão localizados 
cemitérios, o kuakutu, com suas flautas e máscaras, e a área de dança 
dos rituais principais; seguem o anel periférico da praça, vazio, po-
rém menos sagrado, seguido pelo anel doméstico, a periferia da al-
deia, um campo e a periferia máxima constituída pelo ‘mato’. O se-
gundo elemento, então, é dado por um sistema de divisão baseado, 
primeiramente, na divisão da praça em metades norte e sul pela estra-
da leste-oeste (ver Figura 2). Todas as praças têm um centro, um nú-
cleo espaço-temporal e axis mundi, e, simultaneamente, elas dividem 
o mundo em duas metades, construídas em cima de um ângulo que é 
mais ou menos leste-oeste (apesar de definido na língua indígena por 
meio da entrada e da saída do sol, especificamente durante a estação 
ritual, de junho a setembro). Secundariamente, esse sistema de divi-
são é caracterizado por uma quadripartição e oito seções, criadas pela 
adição de traços norte-sul, com casas ou estradas, e de um eixo inter-
cardinal, também marcado por casas, estradas, ou, comumente, am-
bas. As estradas criam uma rede precisa, conectando lugares dentro 
de agrupamentos, através da região abrangente (ver a configuração do 
antigo sítio de X13 na Figura 1 para um exemplo gráfico destas di-
visões). No contexto de Kwaryp, uma outra distinção sócio-espacial 
piramidal é evidente: a liderança da elite anetaõ está na frente de sua 
respectiva comunidade, primeira entre iguais e a primazia entre iguais 
é de quem está no meio de três (Figura 3).

Não há dúvida, neste mundo dividido, sobre quem é quem, mas, 
se houvesse, também existe uma fórmula fácil para se seguir. Como já 
foi dito, do lado direito, ao entrar na casa, está o dono, üne oto, per-
pendicular à porta e, se ele for um chefe de hierarquia alta, à sua direi-
ta deveria estar a primeira esposa; na esquerda da casa estará o dono 
secundário. Ao entrar na aldeia, ao longo do caminho formal, esta 



forma do espaço, língua do corpo e hIstórIa xInguana

260

m I c h a e l  h e c k e n b e r g e r

261

geometria é mantida, já que à direita (ou às vezes à esquerda) se en-
contra a tajühe, a casa do chefe. Tal como no corpo, a assimetria social 
pesa para a direita. As principais estruturas permanentemente em pé, 
no sentido de construídas sempre no mesmo lugar, são o kuakutu e as 
casas dos chefes principais, em particular a tajühe. São estruturas ovais 
quase idênticas às casas comuns (üne), mas elaboradas com feições es-
peciais (madeiras, desenhos e outro detalhes) e dispostas em um pla-
no exato. O eixo longo do kuakutu é perpendicular à linha leste-oeste 
marcada pela estrada formal (tanginhü) e cria um eixo norte-sul fixo, 
marcando, assim, a estrutura básica da aldeia, que é espelhada pelas 
casas, numa escala menor, e, no passado remoto, por conjuntos regio-
nais, numa escala ainda maior.

5. centros e galactIsmo: o corpo polítIco

Hoje a comunidade (ótomo) máxima xinguana é tipicamente o grupo 
local da praça. No passado antigo, o ótomo máximo era um grupo mul-
ticomunitário territorial, especificamente os conjuntos galácticos do 
período de 1250 a 1650 D.C., que eram aparentemente diferenciados, 
na época, em três grandes blocos: um bloco ao leste (correspondendo 
aos ancestrais dos grupos xinguanos karib), um bloco ao oeste (an-
cestrais dos xinguanos arawak do sul) e um bloco ao norte (ancestrais 
dos Yawalapiti, também arawak).18 A estrutura regional de polity (con-
junto galáctico) territorial, o ótomo máximo, que era rigidamente hie-
rárquica sócio-espacialmente, não sobreviveu até tempos históricos, 
com exceção de traços efêmeros, como a hierarquia local na relação 
entre aldeias-mães e aldeias-filhas.

Como hoje, as aldeias circulares antigas eram as estruturas bási-
cas de assentamento, sendo a morfologia de assentamento derivada de 
princípios básicos inerentes às praças. Em outras palavras, a caracte-

18  Como Franchetto (1986 e 2001) nota, existem blocos linguísticos, especificamente um blo-
co karib (Kuikuro, Kalapalo, Nahukwa e Matipu), dois blocos arawak (ao sul Wauja e Mehi-
naku, ao norte Yawalapiti) e vários grupos menores que chegaram ao Alto Xingu ao longo 
dos últimos 300 anos (Kamayurá, Aweti, Trumai, Bakairi, e Suyá, sendo que somente os dois 
primeiros foram integrados na sociedade xinguana).
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rística principal de todas as comunidades xinguanas é a praça circular, 
que por si mesma é disposta de acordo com certos princípios básicos: 
(1) ela está sempre situada adjacente a um curso d’água, dentro de 
não mais do que umas poucas centenas de metros; (2) um caminho 
formal é disposto aproximadamente no eixo leste-oeste (dentro do 
arco produzido pela linha leste-oeste entre os solstícios); (3) a praça 
e as estruturas principais, notadamente a casa central, o cemitério e a 
casa do chefe e suas partes, são orientados para estas divisões cardi-
nais e intercardinais, com histórias sociais precisas bastante conecta-
das a elas. Em conjuntos regionais pré-históricos, que consistem em 
múltiplas comunidades de praça num padrão galáctico amarradas a 
um centro (praça) exemplar, onde cada nódulo é uma reprodução ou 
modelo do centro de praça exemplar, o mesmo princípio básico se 
aplica. Nesta dimensão (regional) adicionada, podemos ver que estes 
princípios reiterativos da pessoa fractal se estendem do corpo huma-
no, da casa ou da aldeia para a região. 

Na área de estudo kuikuro (≈1.200 km²) dois destes con-
juntos foram definidos (para uma discussão mais detalhada ver 
Heckenberger 2005; Heckenberger et al. 2008). O conjunto do nor-
te (Ipatse) é melhor conhecido e mostra claramente um padrão mul-
ticêntrico, composto de um núcleo de assentamento central (exem-
plar), quatro assentamentos muralhados e orientados cardinalmente 
em relação ao centro, e vários assentamentos-satélite localizados 
nas margens ou entre os conjuntos, pode-se sugerir que cada agru-
pamento tinha aproximadamente 20 km de diâmetro (uma área de 
aproximadamente 300 km²). No conjunto Ipatse, o centro exemplar 
(X13) não era um grande centro residencial, mas sim uma espécie 
de ‘ponto de conexão’ para dois centros residenciais principais (40-
45 hectares) e dois secundários (20 ou mais hectares) ligados por 
estradas largas e estreitas (ver Figura 1C). Os grandes centros resi-
denciais eram cercados por valetas de até dois kilômetros, aparente-
mente associadas às ‘muralhas’ constituídas por valetas providas de 
estacas, provavelmente de até dois kilômetros. Os dois assentamen-
tos residenciais maiores (X6 e X18) eram equidistantes (5 km) para 
o norte e para o sul e os dois centros secundários (X17 e X22) equi-
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distantes para o leste-nordeste e para o sul-sudoeste (8km) do X13, 
que parece ser, essencialmente, a praça central da polity regional.

Apesar de semelhantes em termos de padrão multicêntrico, as 
diferenças entre os dois conjuntos são notáveis. No caso de Kuhikugu, 
o núcleo cerimonial (axis mundi), que era uma praça bastante peque-
na (para os padrões tanto contemporâneos como pré-históricos)19 de 
aproximadamente 100 metros, era situado no centro de um grande 
centro residencial. Esta tem um formato de bacia, marcado por um 
montículo em anel que é uma estrutura imponente de dois metros de 
altura. Aparentemente, isto lembra vários centros americanos, meso-
americanos ou andinos, como Tikal ou Cuzco, onde praças centrais 
são notáveis não só por sua natureza aberta e pública, mas ao mesmo 
tempo fechada, privada e exclusiva. Até onde é conhecido atualmente, 
X11 é o único assentamento fortificado do grupo, mas isto é prova-
velmente um reflexo de amostragem, já que somente um dia de traba-
lho arqueológico foi gasto em dois dos satélites principais. Grandes 
sítios, com valetas nas margens dos assentamentos, foram observados 
em várias partes da bacia dos formadores do Xingu, distribuídas entre 
o alto curso do Rio Culuene, no sul, até a confluência dos rios Xingu 
e Suyá-Missú no norte (200 km). Uma estimativa conservadora nos 
fala de pelo menos quinze conjuntos dessa natureza, provavelmente 
mais, considerando a ausência de estudos arqueológicos na região, 
dentro de uma área mínima de 20,000 km² – o território da peer polity 
xinguana antiga (cerca de 1250-1650 d. C.).

 Os assentamentos do passado profundo, grandes e densamente 
distribuídos, alguns com mais do que dez vezes o tamanho das al-
deias atuais, sugerem que muitas das relações hierárquicas e de poder 
político eram bem mais acentuadas e elaboradas. Da mesma forma, 
havia pelo menos oito vezes mais assentamentos, ordenados por uma 
divisão clara, quase cristalina, em centros ou nódulos hierarquizados, 
que fornecem evidências claras de mais uma escala na qual os prin-
cípios básicos culturais reiteram-se, na orientação dos corpos huma-

19  A praça comum das aldeias tem aproximadamente 150 metros, e as praças pré-históricas 
tinham tipicamente entre 120 e 150 metros (a maior praça já registrada, na aldeia atual 
kuikuro, tem mais de 200 metros).
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nos, nas casas e no habitus básico da vida cotidiana, na performance ri-
tual e na orientação da aldeia circular, nas orientações precisas dos 
‘agrupamentos galácticos’ tardios. As organizações regionais dentro 
de conjuntos regionais hierárquicos, ou polities, eram governadas pelos 
mesmos princípios básicos estruturantes incorporados em ‘segmentos 
fechados’ de casas e aldeias, mas que se estendia no passado para in-
corporar comunidades de praça, das menores até as maiores, em con-
juntos hierárquicos em territórios definidos. As sociedades complexas 
baseadas em praças do Xingu são uma extensão ou uma amplificação 
de relações e de orientações sociais incorporadas na praça, reiteradas 
em sistemas multicêntricos.

A redundância serial das orientações espaciais básicas dos cor-
pos nas casas, nas aldeias e através do território – iterações fractais 
do corpo social – revelam uma profunda historicidade, reproduzida 
e preservada nos ambientes construídos e nas paisagens florestadas 
da região. A invariância, objeto da antropologia estrutural, foca na re-
dundância serial, incluindo o fenômeno em cascata ou reiterativo, tal 
como os sistemas de cosmologia, de parentesco e da etno-matemática, 
sendo este último, no entanto, pouco explorado na maioria dos casos 
amazônicos (como as pessoas medem e dividem o mundo). O Alto 
Xingu é importante para a compreensão de fatores de organização de 
assentamentos, do planejamento regional e da arquitetura, o que por 
sua vez pode estar conectado ao conhecimento etno-matemático dos 
povos xinguanos descendentes, que, em geral, perpetuam um antigo 
sistema de conhecimentos, embora numa escala menor.

O built environment de várias partes das Américas, como, por 
exemplo, os Andes, a Mesoamérica e o sudoeste dos EUA, tem sido 
considerado de forma frutífera nestes termos, ou seja, por exemplo, 
em termos de quais são os princípios básicos de ordenamento que 
são reproduzidos em relações espaciais e como eles imitam o cosmos, 
através de disposições de assentamentos e regionais. No entanto, dis-
cussões de aspectos como a geometria, a arquitetura e o planejamento 
do uso da terra na Amazônia são poucas elaboradas e, quando consi-
deradas, são geralmente restringidas à aldeia, a comunidade local, que, 
por sua vez, é vista como uma unidade autônoma, um microcosmo 
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único e fechado. Pessoas e corpos, que habitaram as sociedades da 
floresta tropical ou que estamos pré-dispostos a encontrar nas cultu-
ras da floresta tropical, a partir da etnografia de século passado, são 
vistos como partes de sociedades igualitárias, autônomas e de pe-
quena escala, atravessadas somente através por distinções de gênero, 
idade e afinidade. De extrema importância, nas sociedades de praça 
xinguanas, todavia, são as diferenças fundamentais atribuídas a alguns 
indivíduos, uma elite, em termos da construção de corpos humanos, e 
as diferenças na forma em que eles experienciam, representam, e con-
trolam o tempo-espaço. 

As praças primeiramente e principalmente atraem coisas, unifi-
cam e criam um espaço para a interação social pública. A praça é uma 
cartografia sócio-espacial, uma história topográfica e uma bússola ou 
relógio solar, que orienta não só o espaço como também a própria 
sociedade e as diversas relações dela com ‘os outros’, os seres da terra 
e do céu. Como diagramas de relações sociais básicas entre pessoas 
em comunidades e entre membros da comunidade e diversas outras 
categorias, incluindo Xinguanos, outros povos indígenas e seres não-
humanos, são um ‘sócio-grama’ e um ‘cosmo-grama’, como há muito 
tempo reconhecidos em sociedades de praça circular na etnologia re-
gional. A praça numa aldeia xinguana é o centro do todo social, po-
lítico e cosmológico, é um símbolo mestre, uma metáfora raiz, um 
operador simbólico: é um fato social total.

Praças também separam coisas, em lados e quartos, e, nos maio-
res assentamentos antigos, em bairros, assim como em centros e pe-
riferias. Apesar de aparentar ser um modelo de tomada-de-decisão 
aberto ou transparente, um fórum público onde todos têm um as-
sento na fileira da frente, esta geometria mascara poderosas táticas 
de exclusão. Elas dividem o mundo em lugares superiores e inferio-
res e corpos superiores e inferiores, dependendo de como os corpos 
humanos individuais se combinam nestes espaços. Cada posição na 
praça tem seu ‘outro’ específico, cada grupo de praça tem seus ‘ou-
tros’ específicos contextualizados, centros e satélites, parentes próxi-
mos, parentes distantes e não-parentes, que, por sua vez, aparecem 
de diversas formas. O que cada um pode fazer na esfera pública é 
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pré-determinado, baseando-se no corpo e na extensão dos corpos de 
outros, daqueles que vieram antes e daqueles situados ao redor. As 
orientações, altamente repetitivas e precisas, de leste a oeste, da direi-
ta à esquerda, centro de um círculo e centro de uma linha, requerem 
uma disciplina corporal associada aos movimentos rituais e à vida do-
méstica, movimentos que se sedimentam numa forma claramente vi-
sível em contextos arqueológicos. 

A praça xinguana, meticulosamente disposta de acordo com um 
conjunto de características contextuais e relacionais e inscritas na vida 
cotidiana através da organização das casas, do espaço da aldeia e da 
paisagem, é uma característica notável da paisagem política, uma doxa 
(no sentido de Bourdieu 1977). Sua força política reside no mascara-
mento ou naturalização, como é comumente chamado, de um poder 
político. Mais do que um sócio- e cosmo-grama, a praça, como cora-
ção de um sistema de relações sócio-políticos, o corpo político, é uma 
disciplina. Em termos gráficos, ela é uma panóptica, onde todas as re-
lações são reveladas e inscritas no chão, e, ao mesmo tempo, escritas 
no corpo. A praça, o ritual de praça, e todas as estruturas relacionadas 
(casas, estradas, valetas, etc.) são disciplinas corporais, parte de um 
discurso do conhecimento e do poder que permeia todos os elemen-
tos da sociedade xinguana. É neste sentido que podemos analisar o 
espaço da praça, até em sociedades xinguanas de escala relativamente 
pequena e mais ‘igualitárias’ dos tempos recentes, como uma forma 
de poder disciplinador.

Seguindo Foucault (1977:141-145): “a disciplina deriva da 
distribuição de indivíduos no espaço”, configurado por cercas, di-
visões, diferenciação funcional e classificação de lugares, a atenção 
meticulosa ao ordenamento e à disposição, onde se está posicionado 
no interior de uma série. O poder disciplinador, como “uma ‘física’ 
ou uma ‘anatomia’ de poder, uma tecnologia” (ibid.:215), repousa no 
contínuo reforço e reprodução de relações e orientações espaciais 
em diversos cenários, que, por sua vez, reproduzem relações sociais 
ordenadas e, particularmente, ranqueadas e, ao mesmo tempo, de-
pende de uma certa temporalidade, um ordenamento de tempo e 
espaço, objetivando estabelecer ritmos e regulando ciclos de repeti-
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ção, que por sua vez regulam a experiência e a prática corporal: “ela 
é um corpo de exercício, ao invés de física especulativa, um cor-
po manipulado por autoridade, ao invés de imbuído com espíritos 
animais” (Foucault 1977:149). O tempo disciplinador é um tempo 
humano, que neste caso se manifesta na forma mais óbvia nos gran-
des rituais inter-comunitários dos anetaõ,20 em particular no Kwaryp, 
que giram em volta de corpos especiais, marcando-os, orientando-os 
numa maneira que manifesta não só as relações sociais de parentes-
co e afinidade, de cima para baixo, mas também a linhagem da hu-
manidade que se estende dos vivos, os donos de Kwaryp, aos mor-
tos, os anetü recém falecidos e os anetü principais do passado remoto 
(do século XIX), que são lembrados nos discursos exclusivos dos 
chefes principais, até os ancestrais humanos originais, os criadores, 
os donos do primeiro Kwaryp, os anetaõ primordiais. 

Esta disciplina de que eu falo é, obviamente, radicalmente di-
ferente daquela “tecnologia panóptica,” compostas por corpos dó-
ceis, que Foucault tinha em mente nas descrições do “enxame de 
mecanismos disciplinadores” que define o período histórico do ca-
pitalismo emergente. Em termos da construção de sujeitos (‘subje-
tificação’) e de disciplinas corporais e, a partir dela, do controle de 
flows e scapes simultaneamente econômico, político, social, e ideoló-
gico, o sistema xinguano, na perspectiva de longo prazo, apresen-
ta um padrão bastante diferente, ou transformado, do que estamos 
acostumados a ver na Amazônia indígena. Não se trata do surgi-
mento da ideologia no lugar da cosmologia, da redistribuição no lu-
gar da reciprocidade, do poder político no lugar de sistemas mar-
cados simplesmente por diferenças de valores e beleza, mas sim da 
importância do que seria chamado de ideologia, de poder político e 
de redistribuição de capital (tanto simbólico como econômico), in-
clusive mecanismos de exclusividade e excedente, em outras partes 
do mundo, e que merece consideração como uma modalidade inci-
piente de ‘bio-poder’ ou até docilidade. Porém, como muitos casos 
de sociedades complexas de pequeno ou médio tamanho do mundo 

20  Os rituais ligados à chefia podem ser contrastados aos rituais, tipicamente locais, que envolvem 
interações com seres não humanos, chamado itseke pelos Kuikuro (ver Barcelos Neto 2008) 
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pré-moderno, é esta uma modalidade que tem o ritual como pivot, o 
que Southall (1999) chama a “fase ritual de economia política”. 

A praça, como theatrum politicum, alcança sua máxima expressão 
nos sistemas políticos nativo americanos dos centros altamente ex-
clusivos de praça, como nas sociedades urbanas de Mesoamérica ou 
dos Andes Centrais, também notáveis pela grande variabilidade de 
formas e escalas. Considerado no longo prazo, o sistema xinguano 
também representa uma forma de governabilidade, que, apesar de 
bastante diferente de muitos exemplos clássicos, em sua organiza-
ção e funcionamento, merece consideração como uma verdadeira ci-
vilização, composta de polities pequenas e hierárquicas integradas em 
uma peer polity regional heterárquica21. De fato, em várias sociedades 
regionais, as relações hierárquicas se cruzam com outras heterárqui-
cas, manifestando-se, por exemplo, em divisões opostas (dualistas) 
e quadripartidas, tanto nos sistemas espaciais como sócio-políticos, 
com diversos pólos de poder e resistência. Neste sentido, os pa-
drões xinguanos, embora distintos – uma variante verdadeiramente 
amazônica – são comparáveis com diversas sociedades complexas 
do mundo, tanto faz se chamadas de cacicados, micro-estados, rei-
nos, ou outro rótulo (eu mesmo prefiro o termo polities não ou pré-
ocidental ou, aliás, pré-modernas). Em particular, tais padrões mos-
tram claramente os dois fatores sociais considerados fundamentais 
em sociedades complexas antigas: uma organização sócio-política 
regional ou regionalidade e um sistema de valores, beleza e, sim, po-
der político, baseado em hierarquia hereditária e marcado por posi-
ções sociais institucionalizadas no corpo duplo dos soberanos (um 
definido pela vida pessoal e o outro encaixado em posições – lu-
gares, papéis, e cargos públicos – fixas e nomeadas). É importante 
aqui enfatizar, como nota Fausto (2008), que os sistemas de poder 
político que estamos acostumados a conceber em termos de con-
trole e coerção pela experiência histórica ou no pensamento moder-
no ocidental têm que ser redefinidos nos contextos não-ocidentais, 
como na Amazônia. Não se trata de uma questão de presença ou 

21  Crumley (1994:186) define “heterarquia” como “um sistema no qual elementos não são ran-
queados entre eles ou são ranqueados em várias maneiras, dependendo de certas condições”. 
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ausência de dominação e domínio privado, mas de formas, mecanis-
mos e relações variadas em que eles se manifestam.

dIscussão fInal

Pesquisas arqueológicas e etno-históricas recentes sobre a histó-
ria profunda da Amazônia sugerem uma variabilidade cultural muito 
maior do que foi tradicionalmente aceito, incluindo a presença de po-
lities de tamanho de pequeno a médio em várias áreas. Em outros lu-
gares, tais sociedades complexas são definidas, em parte, pelo fato de 
possuírem limites fixos, de maneira que as identidades sociais indivi-
duais e de grupo são definidas pela inclusão em uma unidade política 
territorial, como também por parentesco e por relações sociais, inclu-
sive, neste caso, pelas relações entre elite e povo comum. A maioria 
dos comentários sobre a Amazônia tende a focar nos limites sociais 
devido à crença de que sistemas políticos ou fronteiras geopolíticas 
são fracamente desenvolvidas na região, porém a arqueologia sugere 
que, em várias regiões, polities com limites territoriais claramente defi-
nidos por centros e fronteiras, ou até zonas-tampão, estavam presen-
tes na Amazônia (Neves e Petersen 2006).22

Entretanto, enquanto a maioria dos pesquisadores concorda so-
bre o fato de que tais polities estavam presentes em várias áreas da 
Amazônia, especialmente nas áreas do rio Amazonas, na área circum-
caribe, e nas periferias da Amazônia meridional, pouco é conhecido 
sobre sua organização social e política, por exemplo, sobre exatamen-
te quais tipos de fronteiras estavam presentes. 

Parece claro que as fronteiras sociais e os territórios destes po-
lities eram bastante diferentes daqueles associados com as formações 
sociais de menor escala amplamente descritas nos registros etnográ-
ficos do século XX, inclusive no Alto Xingu. Mais ainda, a presen-

22  A discussão de zonas-tampão entre polities ribeirinhos principais é um método de definir fron-
teiras geopolíticas. Ele é, porém, baseado, na maioria dos casos, no reconhecimento de zonas 
‘vazias’ descritas em documentos antigos ou prospecção arqueológica superficial, ao invés de a 
partir de verdadeiros levantamentos detalhados de assentamentos, que levem em consideração as 
diversas estratégias de assentamento em diferentes partes da Amazônia, incluindo ilhas, bancos de 
rios, zonas-tampão e áreas longe de rios (ver Porro 1996).
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ça de tais polities e as redes sócio-políticas que elas formaram, que 
incluíram diversas formações sociais não-complexas (como comu-
nidades politicamente autônomas), dentro de amplas economias po-
líticas regionais, torna claro que os padrões pós-coloniais de com-
portamento territorial, os movimentos de população e os padrões 
demográficos não podem ser aceitos como um modelo para siste-
mas pré-coloniais, que devem ser entendidos em seus próprios ter-
mos. Concluímos que as sociedades ‘maximalistas’ amazônicas, tais 
como foram estruturadas ou funcionaram, sob o ponto de vista de 
aspectos gerais bem estabelecidos para os povos amazônicos, têm 
sido pouco exploradas na região, podendo ser ‘vistas’ apenas pelos 
olhos da história mais recuada no tempo.

Ao invés de aldeias-padrão de floresta tropical, talvez um pouco 
maiores do que a média, mas ainda assentamentos autônomos sócio-
politicamente e estruturalmente semelhantes, os grandes assentamen-
tos estruturalmente complexos (20-50 ha, ou talvez mais em alguns 
casos) identificados no Alto Xingu e em várias outras áreas da perife-
ria de Amazônia meridional eram internamente divididos em distritos 
centrais construídos com praças, montículos baixos, estradas elevadas 
e ‘muralhas’. É claro que estes assentamentos não são sítios apenas 
grandes ou maiores graças a ocupações sobrepostas, ou até assenta-
mentos maiores, mas ainda autônomos, mas sim centros de sistemas 
regionais de assentamento, que, apesar de dinâmicos através do tem-
po, organizam populações regionais, tipicamente estabelecidas em as-
sentamentos dispersos e frequentemente pequenos ligados a poucos 
centros maiores. No caso xinguano, é possível considerar os territó-
rios e os limites sociais destas polities baseando-se na localização de 
centros e sub-centros que formam o núcleo de conjuntos galácticos 
(≈ 50-75 km²) e de satélites menores. Estes formam uma periferia 
(≈250 km²), dentro de um sistema regional, ou peer polity, que se es-
tende sobre uma área de pelo menos 20,000 km², com provavelmente 
20-30 polities independentes, embora até agora a amostragem é limi-
tada aos casos aqui descritos e não permite descrições detalhadas da 
variabilidade destas polities, em termos de escala, configuração, fron-
teiras, e distribuição na bacia do Alto Xingu.
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Como é típico de muitas polities pré-modernas, as unidades po-
líticas dos agrupamentos galácticos eram definidas mais pelo seu cen-
tro de que pela sua periferia, que era uma área dinâmica, permeável e 
fracamente definida. De fato, parece provável que, enquanto comuni-
dades-satélite (assentamentos de praça de terceira ordem) provavel-
mente tinham afiliações importantes com os centros galácticos, elas 
possam ter sido socialmente intermediárias entre agrupamentos, da 
mesma forma que o eram geograficamente. A polis grega, por exem-
plo, o modelo da polity antiga para muitos autores, era assim definida: 
conceitualmente menos focada em fronteiras do que em centros, ape-
sar de, na prática, o tamanho em declínio e a posição marginal dos sa-
télites definirem limites de modo bastante claro. Neste sentido, exis-
te uma distinção interessante entre a definição de limites em léxicos 
contemporâneos (cidade-país, city-country em inglês, cité-pays em fran-
cês), que é uma inversão da definição característica das poleis gregas, e 
a definição de agrupamentos xinguanos com limites permeáveis e di-
fusos. A identidade – ou cidadania – era definida através do centro e 
das pessoas sociais que lá residem, em vez de fronteiras (de um país). 
A guerra, a competição e a troca formal eram sempre entre duas poleis 
(os centros murados) e não chorai, o que também parece provável para 
os agrupamentos xinguanos.

Em termos de escala, é interessante, de um ponto de vista 
comparativo, considerar em mais detalhes a antiga polis grega, um 
dos (se não o) clássicos exemplos de polity e de urbanismo antigo, 
caracterizada geralmente por assentamentos murados e satélites. 
Como resumido em Hansen (2006), de um total de 1.035 poleis co-
nhecidas, uma área territorial pode ser grossamente estimada; so-
mente 10% eram maiores do que 500 km²; mais 11% eram maio-
res do que 200 km²; aproximadamente 80% tinham menos do que 
200 km², com muitas sendo extremamente pequenas (menos de 100 
km²) (o tamanho estimado dos dois agrupamentos xinguanos, ou, 
seja, o território das polities individuais, é de cerca de 250 km²). Das 
1.035 poleis conhecidas, o tamanho da área central murada pode ser 
estimado para 232, com 149 tendo menos de 50 ha (81 com menos 
de 20 ha e 68 tendo de 20 a 49 ha) e 83 sendo maiores do que 50 ha 
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(mais ou menos divididos igualmente entre aqueles que têm menos 
de 100 [44] e aqueles que têm mais de 100 [39]). Da mesma forma, 
as populações das poleis eram altamente variáveis através do tempo 
e do espaço e, geralmente, menores do que se supunha: 20% com 
menos de 1.000 pessoas; 10% com mais de 10.000, com a maioria se 
situando entre estes limites inferior e superior. 

É difícil estimar com precisão a faixa típica das antigas polities 
xinguanas, em termos de tamanho e população. Considerando as áre-
as residenciais dos cinco assentamentos que formam os núcleos dos 
agrupamentos (mais, provavelmente bem mais, do que 100 ha) e o ta-
manho dos assentamentos maiores (como X6 e X18, no agrupamento 
setentrional, e X11, no meridional), com 40-50 ha, é razoável calcular 
uma população acima (talvez bem acima) de mil pessoas para os sítios 
maiores e de vários mil para os conjuntos galácticos. Até hoje, quinze 
áreas foram identificadas na região central do alto Xingu com sítios 
de grande tamanho (20-50 ha) marcados por valetas, vestígios arque-
ológicos das ‘muralhas’ periféricas destes grandes assentamentos, que 
são distribuídos do local chamado Diauarum, ao norte, até 200 kilô-
metros ao sul. Através de pesquisas na área de estudo kuikuro, sugiro 
que estes sítios, na maior parte das vezes, se não em todos os casos, 
não eram autônomos, mas integrados em conjuntos regionais ou, ali-
ás, eram polities multicomunitárias no sistema regional (peer polity), es-
palhadas sobre a bacia do alto Xingu. Sem dúvida existiram vários 
outros conjuntos ainda não identificados, já que grande parte da bacia 
é ainda desconhecida do ponto de vista arqueológico. Em suma, esti-
mo a população regional da peer polity em dezenas de mil pessoas em 
1500 d.C., talvez 50,000 mil ou até mais.

Em termos de escala urbana, vale a pena aqui mencionar um 
dos outros casos clássicos de urbanismo antigo no imaginário ociden-
tal, a civilização medieval. É suficiente lembrar o tamanho pequeno 
da maioria das cidades europeias no século XV, para avançar a ideia 
que alguns casos amazônicos cabem no que é chamado de urbanismo 
nas florestas temperadas de Europa. Como Braudel observou (1985, 
I:482): “na Alemanha como um todo na Idade Média tardia, 3.000 
lugares têm sido reconhecidos como tendo obtido o status de cida-
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des; sua população não passava de 400 pessoas” e mesmo as ‘cidades’ 
maiores, como Dresden com mais ou menos 2,500 pessoas em 1500, 
eram relativamente pequenas. E, aqui, é interessante também citar o 
que diz Le Goff  (1988) sobre os padrões de assentamento medie-
vais da floresta europeia, caracteristicamente pequenos e espalhados, 
como um “negativo fotográfico” das civilizações-oases concentradas 
em centros singulares. O mesmo é verdadeiro para a Amazônia.

Aqui, devemos alertar para a possível distorção comparativa de 
se tomar como modelo de todas as poleis a polis anormalmente grande 
da cidade de Atenas ou, da mesma forma, reconstruções de cidades 
pré-industriais na Europa através de exemplos únicos, como Londres, 
Paris e Sevilha, ignorando a enorme variabilidade. Não existem, pro-
vavelmente, grandes cidades na Amazônia,23 muito menos as que esta-
mos acostumados a ver em outras partes do mundo, tipicamente ela-
boradas com estruturas de pedra, mas, considerando a variabilidade 
histórica destes outros casos, os padrões xinguanos antigos se encai-
xam na variabilidade de cidades-estado de povoado central ou cidade 
pequena. Prefiro o termo ‘povoado’ (town) ao termo ‘cidade’, para os 
assentamentos maiores, únicos neste caso, porém afirmo que a forma 
de assentamento da polity (ou conjunto) deve ser considerada como 
uma variedade do urbanismo multicêntrico ou galáctico.24 De fato, em 
termos de desenho, planejamento e integração regional, os padrões 
xinguanos antigos aparecem até mais elaborados, rígidos, do que vá-
rios casos urbanos clássicos, como, por exemplo, os assentamentos 
típicos (médios) da Grécia antiga ou da Europa medieval. Neste sen-
tido, como também em termos de domesticação da paisagem – sofis-
ticação e a intensidade do manejo de recursos naturais –, vale a pena 
considerar os sistemas antigos do Xingu como os de outras regiões 
das terras baixas neo-tropicais, como variações amazônicas dos siste-

23 O único exemplo arqueológico que talvez atingiu o tamanho considerado típico de cidades em 
outras áreas (com um mínimo de 5 a 7 mil pessoas) é Santarém, com um núcleo de 100 ha e uma 
área total de talvez 15 km², mas tenho que enfatizar que faltam estudos detalhados em quase to-
dos os casos e muitos áreas continuam desconhecidas (Gomes 2008; Roosevelt 1999).
24 Ver, também, discussões recentes sobre África sub-sahariana, entre outras áreas, por exemplo, 
McIntosh 2005 e Wright 2007. 
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mas que, em outras regiões do mundo, são considerados sócio-politi-
camente complexos, urbanismo, ou até civilizações pré-modernas. É 
este um convite a não mais avaliá-los usando a métrica da adequação 
a categorias ou estágios evolutivos já estabelecidos. Há, sim, uma va-
riabilidade de traços, formas e mecanismos do processo ou do impul-
so ‘civilizador’.

Tradução de Bruna Franchetto e Leandro Matthews Cascon
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RESUMO
Este artigo é uma abordagem histórica direta da mudança social e da continuidade 
ao logo do último milênio na região do Alto Xingu, Amazônia meridional. Investiga 
como identidades e diferenças internas aos grupos indígenas desta região são cons-
truídas e expressas no espaço social e nas disposições corporais, em particular nas 
praças circulares e nos rituais de praça. Considera-se a historicidade específica dos 
povos xinguanos – uma “história heróica” –, especialmente como diferentes mo-
dalidades de história e temporalidades são expressas na história oral e nas relativas 
performances rituais e como a organização espacial e as disposições corporais refletem 
a memória cultural, notadamente a qualidade auto-escalar e fractal do espaço social 
estruturado. São discutidos três níveis de organização espacial: 1) diferenças básicas 
entre pessoas refletidas em disposições espaciais e em contextos sociais e rituais, em 
outras palavras, a dêixis corporal; 2) a forma da arquitetura básica de casas e aldeias 
como fonte primária ou contexto de divisões sócio-espaciais fundamentais; 3) a ex-
tensão dessas orientações nas polities territoriais e regionais da época pré-conquista 
tardia. A pesquisa arqueológica da história profunda xinguana desafia estereótipos 
comuns sobre os povos indígenas como sendo imutáveis, formações de pequena 
escala, ou, em outras palavras, sem história e agentividade histórica, provocando 
uma discussão das singulares variações regionais na polity da Amazônia meridional.
Palavras-chave: Alto Xingu; Kuikuro; Arqueologia; Espaço social; Dêixis corpo-
ral; História profunda; Complexidade social.

ABSTRACT
This paper employs a direct historical approach to consider cultural change and 
continuity over the past millennium in the Upper Xingu region of  southern Ama-
zonia. It explores how intra-group social identities and difference are construc-
ted and expressed in social space and bodily dispositions, particularly relative to 
circular plazas and plaza ritual. The specific historicity of  Xinguano peoples – a 
“heroic history” – is considered, specifically how different modalities of  history 
or temporalities are expressed in oral history and related ritual performance and 
how spatial organization and basic corporeal dispositions reflect cultural memory, 
notably the self-scaling or “fractal” quality of  structured social space. Three levels 
of  spatial organization are discussed: 1) basic differences between persons reflec-
ted in bodily dispositions in specific spatial, social, and ritual contexts, or, in other 
words, corporeal deixis; 2) the basic architectural form of  houses and villages, as a 
primary source or context of  fundamental socio-spatial divisions; and, 3) the ex-
tension of  these orientations in regional territorial polities of  late pre-Columbian 
times. Archaeological research on the deep history of  Xinguano peoples challen-
ges common stereotypes of  indigenous peoples as unchanging, small-scale social 
formations or, in other words, lacking history and historical agency, and provokes 
discussion on the unique regional variations of  polity in the southern Amazon.
Key-words: Upper Xingu; Kuikuro; Archaeology; Social space; Bodily deixis; 
deep history; Social complexity and polity


