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araweté: os deuses canibais

cal), os Jé fazem em ternos de nemes, e assi.m tani:>ém os ·Tukano,

exogámioos e ·

oc:rn una ideologia de perpetua9ao masculina da sociedade via. ciclos eurtos de
reposicrao n:minal e ritos de renascimento pubertário que excluern o elerrento e
xógeoo, ferninioo (sao patrilocais; ver C.Hugh-Hones~ 1979:133-4, 161-5) - mas
este é un ponto que exigiria maior reflexáo. Se os 'ffi, caro outros pavos da
Amazonia, Sao endÓgaIToS e dispOem de neutralizadores da uxorilocalidade inexi~
tentes entre os Je, sao, ªº contrário destes, "exonímioos", carecendo de obter
nanes fora, nao nulheres. E, ao jogo dialétioo do par hcmOnirco/antOnino, rnni
nador/amigo font\al, · produtor da síntese pessoal típica dos Jé, eu oontraporia
a s!ntese disjuntiva individual da heteronímia 'I\lpi-Guarani: a oomea9ao pelo
OJtro, o inimigo, o animal o deus, o norte. O ant:Oni.m::> é o ep0nim::>. Essa hete
ronímia é
de urna roa.is generalizada heteronania da metafísica Tupi-Guara
ni: o "centro", o fundamento da sociedade lhe é exterior, . no tenpó e ro
espa
90 - exilio do sentido para um Alero.
Existan, é claro, os Bororo para carplicar, can seu sistema de necroni
nos, orxie a si.mbÓlica do canibalisn::> é clara: os nemes do aroe maiwu,
substi
tuto-duplo.do m:>rto, sao tonados do alirrento do animal predador que ele deve
matar em virxJ~ do norte. O ~ador huna.no é a ca~ da c~a, a ~a un~
dor; o norte a ser vingado é o jaguar, erquanto borJe (devir) ; e é o que o
j~
guar cateu, ~to rx:me-aroe (ser) - Viertler,1976:60-8;1979; Crocker,1977a,
tl; Ranos & Peirarx>,1973. E os Xavante, onde, embora encoritrern-se inequivocame!!
te os temas Jé, a ilrp::>rtancia da ob~ de ocmes "de fora" é
oonsiderável
(!Dpes da Silva, 1980: 39-ss, 57-9, 120-ss).
Os Jívaro, can seu notivo de acunulac;ao de al.mas mediante hanicídios su
·cessivos, garantia da inortalidade pessoal do guerreiro (Harner,1962;1973), a
presentarn analogías profundas OJm a metafísica Tupinambá, onde a i.rrortalidade
substantiva tanbérn dependia da norte alheia. E as calJexas-troféus Jívaro pare
cem ocupar o lugar de errblana conferido aos rores TUpin'ambá. Voltararos a isso.

tunc;ao

(B) Terminología de

A terminología de

rela~ao

rela~io

Araweté é lexicalrnente abundante ,

e ao lado de termos classif icatórios prolif eram termos
vos, que exprimem, sobretudo, urna distin9io

entre

descriti

cons angüineos

"reai s" versus "classificatórios". Tipologicamente, trata-se aqui
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de urna terminologia "iroquesa", com fusao bifurcada nas tres gera
~ces

centrais. Nao é um sistema de

duas

se~oes

, como o dos

rintintin (Kracke, 1978:14-15) ou o dos Wayipi (P.Grenand,

Pa1982:

~

101-ss.), visto que se distinguem os termos de parentesco dos
afinidade - nao há
ainda a

-

marca~ao

equa~oes

de

do tipo MB=WF, FZH=MB, etc.• - havendo ·

de afinidade real versus potencial, em alguns ca

sos.

o universo do parentesco, como já mencionamos, opera

com

dois classificadores gerais: di, "semelhante" . ou "equivalente", e

am;
-

a.i

--

am;te,·. "diferente", outro. O termo genérico para

"parente"

é ani, que em sua acep9ao focal denota os irmaos de mesmo sexo de
Ego. E o para "nao-parente" é tiwa, que. em sua

acep~ao

minima de-

signa os primos cruzadQS de mesmo sexo.
Tiwa é um termo culturalmente ambiguo. Ele possui urna conota<¡:ao agressiva, e nao se costuina usá-lo c'omo vocativo para um ou
tro Araweté, ou em

presen~a

do .. referente ... Ele indica uma ausen-

cia de rela9ao, uma espécie de vácuo que pede preenchimento -

um

tiwa é um af-i m ou um aplhi-p.iha potencial; tiLJa, termo reciproco,
sao . pessoas que nao se tratam por termos de parentesco ou afinida
de, apenas pelo nome pessoal. Ele é, assim, um termo de
que indica náo-rela9ao. Por oµtro lado, tiLJa é como o espirito do
inimigo morto trata seu matador; é ainda o vocativo com que os Araweté se dirigem aos brancas cujo nome desconhecern.
do a nao-Araweté, ele particulariza a

"rela~ao"

Aplica-

genérica e absolu ·

tarnente negativa que ·há entre o "nós .. (bfde) e o inirnigo (awi'}

•

' Chamar alguérn pelo ·vocativo awi é impensável, pois awi é urna cate
goria geral de seres rnatáveis, e com eles nao se fala; chamar
inirnigo de tiw a é criar este rnínj rno de

um

rela~ao

que reconhece
ao
67
outro a si tua9ao de humano, de bfd!, de outro sujei to • Urn ti·wa
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(67) Se os Araweté nao se dirigen a nenfium estrangeiro

de que apliquen urna série de apelioos aos branoos que
o tenro awt é usado a::rro referencia: "inimigo magro",
(un ~ssialário que usava ~u de felt:ro), "inirnigo
.
:i;::ortanto, e serpre um objeto, jama.is urn interlocutor,

a:m:>

aw-i, isso zW

-

os visitam, nos

~

-

quais

"inirnigo da cabe<;:a rrole"

preto", etc. Un
um sujeito out:ro.

CZLJi,

é alguém que está na fronteira entre a alteridade absoluta e gené
rica dos inimigos e a identidade coletiva daqueles que sao "semelhantes", os irmaos, ou que tem urna rela9ao com Ego qualificada ,
particular: cunhado, sogro, e'tc. Tiwa 'é, propriamente, o outro, o
nao-eu em posi9ao de sujeito; termo que faz a media9ao entre o ge
raleo particular, o alheio e o mesmo, o inimigo e o irmao, · ele

é ambiguo e dotado de movim·e nto: ou extrai um inimigo da generali
68
dade, ou instaura um Araweté na potencialidade

(68) o espirito do inirnic¡Jo m::>rto, cx:m vererros, se. torna part;e ~· pe;sona do
matador. Se o vocábulo
deixa-se cl.aranente derivar do 'I\lpinambá anama , pa-

am

rente, péirentela (Lelos Barl::osa, 1956:424), a etircologia de tiwa é problemática. E)nbora a posi~ lógica oo tiwa Araweté ·e voque o -estatuto oo "cunhack>-ínimi.go"
dessa
. . Tup.i.nambá (tobayara, tovaja, e:tc;.) , .nao creio que. 9 tenco derive
.

.

raíz; provavelnente, é urn cognato ~ formas Tupinambá e Guarani atuasaba, tua
sap, tyvasa (r..éry, 1972:231; ~, 1874:86, Nimuendaju, 1978:109), que foram
traduzidas ¡:or "aliaoo", "sócio", "a::mpadre", e sobre cujo sentido original há
dÚvida. Ikry dá a entender ,que era urn tenco de tratamento entre UITl§l espécie de
amigos fonnai.s, en que haveria mutualidade ("haveres en c:::arum") mas can proibi
~o de troca matrírronial. 'tVreux define o
a:m:> un oospede - no ~text::q
especificarrente, era a::rro um anfitriao c::tlarnava os franceses que rroravam en sua
casa, e que se ¡x:x:liam
unir sexua.lnente as suas filhas ou iJ::n0s. Entre os A-

tuasap

pa¡:okuva, tyvasa sao os carpadres :¡;:;or rnnina<;ao dos filhos - nao tenlX> daoos
.
.
..
sobre a sit~ao das pessoas assirn ligadas quanto a .ca.sam:mto ou sexo. De toda
forma, mesrco en Léry o tenro se aplica a estrangeiro-h5spede (aparece no fanoso "Colóquio "), i.e. um ser "liminar", entre o inimigo e o patricio. A ser legitima a associa9ao tiwa-atuasaba , teríarros que os valores psioológioos da palavra se inverteram, de :¡;:;ositivos para os Tupinambá a negatiV'Os ou arrbigoos ~
ra os Araweté; rnanteve-se, p:>rém, a marcac¡:ao de una "alteridade especial".
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verenos lago adiante que é dos tiwa, ·nao-parentes, que ·saem a maioria dos apl-

hi-piha, parceiro~ ~s.
A f onna Araweté para "inimigo" , co.vi., tarrbém é de origern incerta. Poder-se -ia super una deriva~, consistente, da raiz *aba , lx:rrem: *aba ->*áz.Ja ->*awa ->
*o:J.Vi ->co.vi.; mas sucede que já existe um derivado desta proto-fonna no interrogativo awa, "quen?". A p::>SSÍvel raiz que subjazeria as fonnas Tupinambá para
"cunhad:::>" e "in.imigo" se .enoontra. em ·Arél'Ñeté: -ow§:p, "fronteiro", "q;:osto"
,
"outro la&>". A fontia *he rowaña
existe. Nao oostante,
um Araweté
serrpre '
- nao
.
.
.
justificava o uso da refer€ncia tiwa, .quan:b nao no sentioo mínirro de
filho
de MB cu FZ", dizen:lo que a aplicava porque o assim referidO era "do outro lado da terra" (iwi rowaña ti ha), i.e. que pertencia a um sub-gru¡:xJ territorial
distinto do seu, e que nao havia liga9ao pertinente de parentesoo entre eles •
A n0900 de tiwa, portante,
está associada
a idéia. de "estrangeiro", "de outra'
.
.
terra".
A tao lerrbrada identidade lexical entre ''cunhado" e "inimigo" (Huxley,1963:
274; H.Clastres, 19?2) parece de fato daronstrável para algurnas linguas Tupi-QJarani, mas nao pax:a outras. Ela nao é neoessária, no entanto, para que
se
11

.
perceba a rel~ac» feita pelos

cx:no se sabe,

.

TUpi.nanDa entre o afim e o

inimigo: urna reJ~,

que~ era de identidade, visto ' que o ccrrplexo do cativeiro

pressupunha a transformacrao do iJ:úmigo em _afim.
As fonnas ~tas de a;m; e a;m;t~
rrfilto diftmdidas na semantica de parentesm TG. Entre os Parintintin, ena:intl::anos amotehe CXITO designando os prirros cruzados de ambos os sexos, os membros da outra rnetade exogam:lca, e
por

sao

fim os indios nao-Parintintin. E o mgnato de di significa,cx:rro em Araweté,"ir

nao do mesrro

nao

sexo" (Kracke , 1984b:.101). Adianto que
tentarei, nas páginas
que seguem, nenhUma catpara<rOO sistenática cxm o mpioso material tenninológi-

oo m

de que

ooje se

disp0e; tanp::>uoo creio ser útil retanar a antiga discU.s -

sao de

Wagley, Galvao, Philipson, MacD:maj.d, etc. sóbre o(s) sistema(s) de parentesm "'I\Jpi-Guarani" (ver Bibliografia} !
A distinc;ao entre termos de

"parentesco~'

e de "afinidade

11

nao corresponde a nenhurna distinc;ao identica em Araweté, e tampou
co

a

nossa diferencia9ao ocidental entre consangüíneos e afins.Eu

a utilizo para indicar que há urn sub-conjunto lexical que só surge para Ego a. partir de . seu casamento, ou de seus ·siblings.

Vej~

mes a lista dos termos de "parentesco" e seu espectro de aplica 9ao (exceto quando indicado, os termos sao usados por falantes de
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ambos os sexos; e estao transcritos na forma nao-possuida, absolu
ta, o que é posslvel para todo o campo- da terminologia):
Geraxao + 2 (e acima):
.( 1) TamotJ - FF, MF; qualquer homem que os pais de Ego chamem

de

papa11 ("F") ou de tamo11. Vocativo: he f'amo11.
(2) Bari - FM, MM;

qualque~ ·mulher

que os pais de Ego chamem

de

-

mag ("M") ou de 11arf. Voc.: he tari.
Geraxao ·+ 1:
(3)

-

To (poss. he r-t) - F. Te'eme é a forma para "finado pai".

{Ja) To di - FB; todo homem que o pai chame de "irmao" · (cf.).
(3b) To ami - MH; todo homem que a mae chame de aplno (cf.)

hereki di

("ZH");

ou

todo homem que o pai chame de

(cf.)

O vocativo para todas essas formas é papa11.
(4)

Toti - MB; todo homem que a mae chame de "irmao", ou o

pai

de tado'i ("WB"). Voc: he toti.
(5)

Hi - M. Poss.

he hi.

(5a) Hi di - MZ; toda mulher que a mae chame de "irma" (cf.).

(Sb) Hi ami - FW; toda mulher que o pai chame de aplhi (cf.• )ou de
.

.

-

'

ha11lhf:. ("BW"}; toda mulher que a mae chame de aplhi-piha.
O vocativo para essas tres categ~rias é

(6)

mªIJ·

Bad! - FZ; toda mulher que o pai chame de "irma", ou a

-

mae

de tado 'i ("HZ"}. Voc: he yade.

-

Gerac;ao O:
(7)

Anl - B (FS, MS), FBS, MZS; em principio, qualquer homem que
os homens na categoria (3) e as mulheres na categoria (S)ch!
mem de "filho" - homem falando.
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principio, qualque;- ·mulher na categoria de "filha"' para
e ( 5) ·

(3)

mulher .f aiando .

-

(7a) Heéi 'i - eB, FeBS, MeZS;, regra de extensao idéntica a

(7)

homem falando. ez, FeZD, MeZD; idem- mulher falando.

Notar

que o principio Tupi-Guarani de idade relativa dos siblings
de mesmo sexo nao se aplica na

gera~ao

de Ego, exceto obvia-

mente no caso de FS, MS (h.f.) e FO, MD (m.f.). Voc:

he

reci'i.

(7b) Ci'i - yB, FyBS, MyZS; ibidem - homem falando. yZ, FyZó,MyZD;
idem - mulher falando. Voc.: he ái ·'i, ou tiLJidl (h.f.),

.. ,.,,,

C'l-

(8)

1-

i;

-

ou

(m.f.).

He·ni - Z (FD, MD), FBD, MZD; em principio, qualquer

mulher

que (3) e (5) chamem de "filha" - homem falando. Voc.:

he

r-eni.
(9)

C.iLJi - B (FS, MS), FBS, MZS; em principio, qualquer homem na
categoría de "fi'lho" para (3) e (5) - mulher falando.

Voc.:

he cirJi.
(10) TiLJa - MBC, FZC. Raramente usado para caracterizar

rela9oes

entre sexos diferentes, ele significa propriamente: MBD, FZD¡
e qualquer mulher que um (3) chame de ti!pe ("ZD") ou uma (5}
chame de P!'t ("BD") .- homem falando. E MBS, FZS; e qualquer
homem que um (3) chame de ui'i C"ZS") ou urna (5) de
("BS") - mulher falando. t mais comum entre homens; e costurna ser substituido por descritivos do tipo: "filho. do
da mae" (toti ra'i re), "filho da irma do pai" (tiatie
re>;~

ídem para as primas

cruz~das.

irmao
memi

Aplica-se ainda a qual

quer· pessoa que ambos os pais (F, M) charnem de tiLJa. Os voca
. tivos para essa categoria sao flutuantes: he tiLJa é forma ra
ra, usam-se normalmente

o~

nomes pessoais. As formas

aplhi
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(de hdmern ·para mulher), aplno · .(rnulher para hornero), qué· conotarn acessibilidade sexual, podern ser usadas, mas se

aplicarn

tarnbérn a outras .categorias de parentesco, ·e costumam ser

a-

cionadas apenas após -ter havido contato - sexúal entre os prirnos cruzados.

Gera9ao - 1:
(11)

Ta 'i - S, BS, qualquer hornero que urn (7) chame de ta .' i -

ho-

rnern falando. Forma pass. he rci.'i. Vocativos: apl, hádl.
(12)

Haiyi - O, BD, qualquer rnulher que urn (7) chame de hait1i

hornero falando. F.poss. he raiyi. Voc.: apr, hadl. ·
( 13) Me mi - · S; D, ZS, ZD, .qualquer pessoa que urna -( 7)
memi~ -

F.poss. he memi. Vocativos iguais a

,.

(11)

e

chame
(12)

de

.Existe

ainda a forma vocativa mapawe, usada por hornens e rnulheres '
velhos para seus "filhos" reais ou
. nota o

"ca~ula"

~lassificatórios, . que

de urna série de f i .lhos ¡ -rnai s .propr iamente

coo

Último filho tido pela pessoa, antes de ficar estéril.

zs,

qua~quer

homern que
urna (8)
chame de memi - homern
.
..
falando. Usa-se tambérn a forma descrit;iva (referencial}
he

(14) Yi'i -

reni pa re, ''filho
Voc .

(15)

B!p~

: h. e
-

(16)

Pe

1

;

-

''ex-habitante'')

de rninha irma" •

., .

!f '!- -z. •

ZD~

fala~do.

!li~.

qualquer mulher que urna (8)

Mesl!la forma

BS,

BD1.

descri~iva

c~ame d~

memi - hornero

de (14). Voc.: he d!pe.

qualquer pessoa que urn

(9) . charn~

de.. apl - mu-

lher falando. Voc.: he pe'f.

•
Gera9ao-2 (e seguintes):
.( 17) Haamono -

ss, so, os, ·no: ern principio, qualquer · pessoa que

urn (11) ou (12) chame de (11),
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As formas ,descritivas ta'i apa pe, lit. "de um filho",
haiyi pá

l"e

I

11
,

filh0 ·de ·filha",

Sa0

ou

USadaS também, e especial-

mente .quandO se tratam. de "filhos" e "filhas" classificató · rios (na primeira ou segunda ·gera9ao) - posi9ao casável.

raamono

vocativo he

O

tende a só ser usado para aqueles paren-

tes que nao estao no horizonte de casamento possível.
(18) Hemldad!do

~

SS,

so, os,

DD; extensao identica a (17) -

lher falando. Idem para os descritivos e vocativos. Os

mu"fi-

lhos" de (14), (15) e (16) sao tiwa, nio-parentes, e recebem
designa9oes descritivas.
Os termos que implicam a ef etua9ao passada ou presente

de

rela9oes sexuais e/ou maritais de Ego e seus siblings sao:

Gera9ao + 1:
(1)

Háti ..;. WF

I

-

HF - qualquer hornero chamado de "pai" por um conj}!

ge ou urna aplhi '( h.f.) e ap.l no (m. f ~ ) . As posi9oes de BWF

-

I

'

ZHF nao recebem designativos, a menos que Ego tenha ti do rela9oes re'conhecidas como conju9e' de seu sibling. Voc.:

he

rati.
(2)

H·aao -

WM,

HM - qualquer mulher chamádá. de "mae" por um con-

-

juge, etc. Vocativo: he raco.
Gerac;ao O:
(3}

Temiyika - W. Forma poss.: he

remiyik~.

Vocativos: miti para

(lit. "mutum . listrado·" , i. e. a femea do mutum-pinima) , tayihi
(quando a esposa já tem filho).
· (4)

Terekt - H. Forma ·poss .. :

he rerekt. Vocativo: tadlno (quando

já há filhos).
(S.)

Ha·d o'i :- WB, ZH; hornens que a w chama de "irmao" e

maridos
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de "irmas" - homem falando. HZ, BW; mulheres

qu~

o

marido

chama de "irma" e esposas de "irmaos" - mulher falando. Este
termo designa, em sua forma indeterminada, uma relayao entre
af ins de mesmo sexo e 9erayao; mas as formas possuidas ou vo
·cativas conhecem·uma diferencia·y ao curiosa: he rado 'i
"meu

-ad~'i") · desi9na

logicamente

o conjuge do sibling, e tadE'i

(lit.
(forma

absoluta da raiz -ado'i) designa o sibling

do

conjuge: ZH/BW versus WB/Hz 69 •
.

!

(69) Scbre o valor das inici.ais t- e h-, cf. supra, p. 184, nota l.

A raiz

desse tenro para "cunhado" se reenccntra em Parintintin Citayro'11 oaro"brother
in law" para h.f. - Kracke, 1978:15)" e em Wayapi (e-lailo'i oaro FZS e MBS,cf.
P.Grenand, 1982:103).
· Nos casos de troca de irmas, onde ZH=WB e BW=HZ, o tratamento que prevalece é a forma pronominal possessiva.
(6)

Hay:;;hi - BW (h.f.), WZ; esposa de quem Ego chama de "irmao·" ,
"irmas" da esposa de Ego. Voc.: he ra11lhi.

(7)

Hayihi-piha ("companheiro da ha11lhi") - . WZH, B (h.f.). o emprego deste termo como referéncia e vocativo para os

-

.
irmaos

casados de Ego é considerado mais "próprio" que os termos de
parentesco da categoria

(~).Ele

nao só exprime o

casamento

possível de pares ou grupos de siblings de mesmo sexo
WZH=B), como sublinha a equivalencia de dois irmaos

(onde

...

f ace

a

mesma mulher, que se exprime no levirato e, de modo geral,no
·acesso sexual potencial as esposas de irmaos.
(8)

Hereki di ("equivalente ao marido") - ZH (m.f .• ),

· HB.Es~e

ter

mo nao é usado como vocativo. &le indica, correlatamente

a

(7}, a equivalencia de homens para duas irmas, e a mesma

e-

quacrao possivel ZH=HB; compatível outrossim com

a

prática do

sororato e (mais rara) de poliginia sororal. Notar a
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cia de termo para ·HBW.

Geraxªº - 1:
(9)

haiyime - DH; marido de qualquer "filha" de Ego - homem

fa-

lando. Voc.: he rai11im!·
(10) Ta'itati
- - . SW; esposa de qualquer "filho" de Ego - homem fa-

lando. Voc.: he ra'itati.
(11) Memirerek; - OH; marido de qualquer "filha" para Ego femini-

no. Voc.: he memirerek;.
(12) Memitati - SW; esposa de qualquer "filho" de Ego feminino

•

Voc.: he memitati.
Neste grupo de termos é clara a
tir das formas para· O, s (h. f.) e e

forma~ao

(m. f.)

descritiva, a par-

. Exceto o sufixo (11),

"marido", os outros nao tem significado autonomo.

Termos sem conota9ao geracional:
(13) Aplhi - denota qualquer mulher em posi~ao casável; ou com

a

qual se pode, se teve, se tem ou se quer ter rela9ao sexual.
Dentro do campo dos parentes e afins, inclui as "avós"(t!ari ),
a FZ (tia d!) , as MBD e FZD (cf. tit.Jal , as ZD

(tifp~)

, as

"ne-

tas"; e as BW e WZ (hay?hj). Mais propriamente, urna aplhi
a esposa de urn aplhi-piha, mulher partilhada

-

e

sexualmente '

com urn nao-irmao: i.e. urna aplhi nao pode ser designada si multaneamente como hay?hi.
(14) Aplno - denota qualquer homem equivalente a (13) para
feminino.

Correlativamente, as

posi~oes

Ego

de parentesco e afi

nidade incluidas sao: "avos", MB (tq ti), os MBS e FZS(tit.Ja),
os BS (p!'; ) , os "netos"; e os ZH e HB. Como em (13),

um

aplno é idealmente o marido de urna aplhi-piha, i.e. urna nao -
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-irma que . compartilha seu marido com

Ego~

(15) Aprhi-piha - Nao-ani que compartilham conjuges; termo recI proco. E" no entanto muito mais usado entre homens que

e~tre

mulheres. A própria forma do ternio, tom o sufixo ~piha, indi
ca que a origem dessa terminología é masculina: é o único
so· em que mulheres se entre-referem como

e~

x-piha. Isto é com-

patível coma idéia Araweté de que a iniciativa de . estabeled e·
c i mento d e re 1 a~oes

(70)

Nao

~

.,..h ~-p~
·
·hap~

a e-

·aos

mari·aos

70

•

sentioo

et.i.nQlógi?J de tenros ~ parentesco •
obstante, a aburoancia de formas em -hi para mulheres, e o sufixo -no(-ro)
serrpre perigoso buscar o

"mae"

para o tenro aprno sugeren que se tratam de tecnOn..inos oo tipo já visto:
e "pai" de X. E de fato, os radicais a que eles se sufixam parecen ser especia
li~ lexicais das formas para filho
Assim, os vocativos para Hu e Wi,
tay?:hi e tad!no, derivam de tad!, fonna absoluta de "fil.ho", "peque.no", "cri~
era"; e sao aliás usados caro terno de tratarcento de- país para f ilhos es~
cialltente logo após º· nasc.imento do primeiro filho, quando este airrla nao tero
rare. A forma hayihi deriva do mesno terno, hadi, onde a inicial h- marca a
forma possuida genérica (3~ pess.).
E apf~i, apfno (o. pr~ tenro se ~e
fnqüentemente realiz.ado caro apihi), derivam claramente do .vocativo ~t,
"fi
lho". Neste caso, é entao ainda mais evidente o uso "artificial" do reciprocx:>
ap!hi-pihii entre nulheres, e sua origen masculina; a forma "prq,ria" seria o
inexistente *apfno-pihQ.
11

11

•

-

-

p::ider ser apali~
•
Temi!fika seria deriva&:> da forma participial en herrtr- e o verbo teka: "aquela
- .
que vive (está) o:mi.go", cx:nfoone seu oognato Tupinambá temireko. E tereki deriva oo. verbo terekª-1 "carregar, portar" - o marioo é entao "o que me leva" ,
"o que me traz consigo". CUrioso l'X)tar que o significaOO desses tenlos nao 5Ó
traz urna a:>l'X)ta~ao "virilocal", c:x:::no inverte o uso cb sufbco -piha,onde é a e!
posa o "ponto fbco" a que se acresce o marick>, e que conota urna "uxcrilocalida
de" lógica ou real • .A. parte estes, e as fontla.S evidentemente descritivas do ti
Os terms para esposa e esposo

~ i~te

-

to a; I "equivalente 00 pai I to czmt 1 0Utro pai I pai nao-parente etc• r OS
'
.
te.nros básioos sao inanalisáveis: MB, FZ, ZD etc. sao designados por
fonrias
can oognatoS en 0Utta5 línguas Tupi-GJ.arani I mas n00 tero etinologia clara•

pC>

11

-

11

11

/

Esse é o repertório básico da terminologia ae ·rela9ao.Minha
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maneira de traduzi-los, estendendo o significado "focal" pelas re
gras do tipo: "todo aquele que urn X de Ego chama de Y", é consistente corn a mane ira Araweté de ca·lcular e justificar o emprego da
terrninologia. Urna pessoa sempre diz chamar urna outra de "X'' -

qlla!!

do nao se tratam de parentes "genéticos", ou de rela9oes facilrne!!_
te descritas ("chamamos de toti aos irrnaos - cit,)i - de nossa hi")
- porque urn parente de liga9ao a chama.(va) de "Y". Os pais de EgQ.
especialmente, é que rnapeiam na infancia o seu campo terminológirela~oes

co, levando-o a calcular através deles corno definir suas

com os demais. A teoria nativa, assirn, paree.e ser "extensionista".

Há ainda urna grande quantidade de termos metafóricos, jocosos e alternativos para as
ziveis por rnim, como he

posi~oes

rahe

intrad~

de parentesco, alguns

para BS de Ego feminino, he

t,Joña

pa

-

ra ce (Ego masculino; isto poderia ser traduzido como "meu limi te/divisa", onde wona é a linha de árvores que divide ro9as contí
guas - os netos, assim, estao no "limite" dos avos). Outra forma,
aquí jocosa, é designar os parentes (especialmente F e M) de

urna

rnulher desejada pelo termo de parentesco que os ligam a ela,

se-

guido da expressao dO pi ri 'l,

11

ainda nao COmi (mas

VOU

faze-lo) ".

Adiante, veremos as formas que marcam maternidade e paternidade '
genética e social, e

gerrna~idade.

Todos os termos de parentesco e afinidade, com

exce~ao

dos

para F, M, S e O, podem ser seguidos pelos marcadores de pretérito e de futuro, -pe e -p e 't, "ex-" e "futuro-". O primeiro é sisternaticamente usado (e alterna com

-re)~

o segundo é antes

urna

forma jocosa. o marcador de "ex-" designa rela9oes extintas, seja
pela morte do parente de liga9ao, seja por divórcio, seja

pela

transforrna9ao de urn "parente" ern urn "afirn".. Assim, he rati pe

'
.. meu ex-sogro", pode designar tanto o pai de urna esposa falecida,
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quanto o de urna ex-esposa 71 • O uso das , formas em "ex-" se

mantém

Já urn sogro falecido é he rati reme. Quando é urn nDrto que está se diri ginó:> a urn vivo, porérn, a sib~ se inverte. Assim, Awara-hl, que
dlamava
Yir!ñato-ro de "sogro", dirigia-se a ele nos cantos xamanisticos cx:rro he rati
pe - já que ela agora estava separada do marido, e casada oo céu cx:m
urn
(71)

Mat.

como termo de tratamento, caso liga9oes posteriores nao venham

a

interferir na lógica da designa9ao. No caso dos "ex-parentes",

o

problema é outro. Quando se realiza urn casarnento entre MB e ZD

I

FZ e BS - reais ou classificatórios, mas que se tratavam peles ter
mos correspondentes - ou entre individuos que eram considerados '
"irmaos" (classificatórios), define-se a rela9ao anterior, ou
posi~ao

de

parent~sco

a

do conjuge, pelas formas "ex-MB" (toti pe},

"ex-ZD", etc. Isto é especialmente importante no caso de casamento entre ex-irmaos: aiwi pe e heni pe jamais se referirao

recipr~

camente pelos "ex-termos"; esta é urna forma usada pelos outros

•

O abandono das formas para MB, etc. nao é imperativo - embora urna
rnulher nao chame ou se refira a seu MB-marido como he toti,
m.e ncionar isso - e sobretudo ele pode ou nao afetar outras
9oes

terminológicas. Assirn, um ZS

pode
rela-

que é também um WB continua a

ser chamado de ZS (he yi'i) e a chamar o cunhado de he toti (MB).
A irrna-sogra pode ser alternativamente chamada de "irma" ou
gra"; nunca será usada a forma heni pe nesses casos.
um hornem pode chamar um

"so-

Igualmente,

ZS que é seu DH tanto de "sobrinho" corno

de "genro"; e será chamado tanto de ·"tio" corno de "sogro" - aqui,
no entanto, a tendencia é que os gesros passern a chamar seus
(ou FZ) de sogro e sogra.
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(C) Casamento, atitudes, residincia

Os Araweté nao distinguem consistentementer em termos

lexi

cais, parentes "verdadeiros" ou próximos daqueles "falsos" ou dis
tantes, como outros TG.

O

sufixo -het!_, "verdadeiro", aposto a wn

termo pode conotar, por exemplo, tanto germanidade real(mesma matriz e mesmo semen),

tanto germanidade classificatória

ra" (FBS, versus FFBSS,

ou o filho de um

ap~hi-pihª

"verdadei

do F),

marcar que a pessoa assim designada se comporta de modo

como

compatí-

vel com o termo que Ego lhe aplica. Por sua vez, o sufixo

"ex-"

(pe) pode ser usado para caracterizar um mau parente, que nao age
como tal. Nao obstante, é possivel usar-se a distin9ao
ra distinguir conexoes classif icatórias via parentesco

a;,

via afinidade (como a diferen9a to

daquelas

FB, e to am;, MH).

Além

disso, pode-se sempre especificar a rela9ao genealógica encoberta
pelo termo categorial, mediante circunlóquios descritivos; "feíto
por um to d;", "vindo da barriga de urna hi am;", etc.
Isto é importante, porque os Araweté afirmam haver wna distin9ao entre posi9oes próprias e impróprias para casamento,

.den-

tro de urna mesma categoria terminológica. Assim, . wn toti het!_(ger
mano da mae). nao deve casar com sua ZD, wna FZ com seu BS, wn

MF

com sua DO, etc. Apenas os .kin-types distantes (d; ou am;) seriam
apropriados. Quando um MB casa com sua ZO real, diz-se dos

dois

que "tornaram-se outros", ou "viraram nao-parentes" (od! mo-am.;te,
\.

oti-'l mo-ti"wa). Tal distin9ao nao se aplica aos primos cruzados ,que,

como primeiros ti'Wa próprios dentro da parentela de Ego, sao
...

emi

.

nentemente casaveis.
Isto poderia sugerir que o casamento preferencial é o
primos cruzad.o s (ambi-laterais), e que as unioes

de

inter-geraci~

405

araweté : os deuses canibais

nais seriam apenas toleradas, ..como unioes "privilegiadas" 72 •

Na

(72) Por "inter-geracional" entenda-se aquilo que Riviere (1969:67, n.l) chama
va . de "int.er-qenA:!logical level marriages", i •.e. unié5es onde os o5njuges esti::> temiroloqicamente em g~ac;rOes diferentes. Náo cl:Jstante' sao c;x:mms tanto
- ' entre gerayoes, no sentido cralOl.ógico,
esse tipo de casamento quanto as urú.oes
diferentes - · i.e. can grande difer~ de idade entre os o5njuges. CatO Riviere, falo em casamento d:>llquo para o prirneiro tipo.

-

-

verdade, o casamento entre primos cruzados em prime.i ro gr a u . é rar9

hoje em dia, e predominam as unioes obliquas entre

paren tes

classificatórios, sejam do tipo MB/ZD, FZ/B$, sejam aquelas

mais

distantes, do tipo FFBD/FBSS, ou os casamentos entre primos cruza
dos em segundo ou terceiro grau. No entanto, existe urna tendencia
a se desconhecerem as rela9oes terminológicas obliquas

quando

rnais distantes (genealogicamente), especialmente se o parceiro es
tá na mesma gera9ao cronológica. Assim, urna

F~o·

nao é 9hamada de

(ou pensada como) "FZ 11 (tiatie), mas como tiwa, apenas.
Nao tenho condi~oes de estimar as freqüencias relativas dos
tipos de uniao; seja porque cada adulto Araweté qasou-se_ pelo me-

-

nos quatro vezes ao longo de sua vida, seja porque há sempre

va-

rias vias de rela9io genealógica entte c6njuges, seja porque

a

rnaioria dos casamentos é classif icada como se dando entre

tiwa

(ou aprhi, ·a plno), termo que,· nesse caso, conota mesmo nivel gera
cional. Dos 44 casais existentes em fins de 1982, 27 estavam

na

rela9ao indeterminada de tiwa (conexoes genealógicas
veis, ou FZDD, FMBD, MMBD), l era uni·a o com uma FZD, 2 com MBD, 3
com urna FZ classificatória, 4 corn ZO classificatórias, l com

ZD

real, 3 com DO classificatórias(FBDDD,MZSDD); 2 na rela9ao de "ex
-irmaos"; e 1 era tido
mern se uniu

406

a sua

a boca

pequena por incestuoso, onde o

ho-

to am; nemiyika pe, "ex-mulher de seu pai-outro"

entre si

- urna· hi. ami, portanto urna "mae". As baixa~ demográficas
dos ataques Parakana e do contato , produziram urna

a

-epoca

recomposi~ao

ge-

ral dos casamentos.
Urna vista d'olhos nas genealogias Araweté mostra a

prática

de urna grande variedade de formas de casamento: troca de

irmas,c~

samento ·de grupos de germanos, sororato, levirato,

casamentos

oblíquos, com primos cruzados, sucessao matrimonial (por divórcio
ou morte) entre MB e ZS, e vários casamentos "incestuosos"
etc.).

A página

(FBO,

408 apresento urna amostra simplificada de urn con-

glomerado genealógico, para que se tenha urna idéia da situa~ao

73

•

(73) Ver P. Grenam 1982:113-117 para as foonas de casarento Wayapi, identicas
as Araweté. O casanento can a F'l é atestado (ou a FZ cx:uo parceira sexual iniciatória) para os wayapi, os~ (Grfinberg, 1970:137); p::>SSivelmente para
os Tupinambá (Fernames, 1963:203). OS Tenetehara o proibiriam, juntamente con
o casamento avuncular (Wagley & Galvao, 1961:95), o qual é atestado para
a
grarrle rnaiaria dos TG, que
aliás um locus classicus dessa forma, juntarrente can os Caribe e a India oo SUl (Rivi.ere, 1969) •· o casamento can a· FZ ('"~
si") nao se realiza, no entanto, entre os Caribe (ou pelo meros entre os Trio)
- ·Riviere op.cit.:143. ~curioso que tao pouca a~ tenha sido dada ao ~
mento FZ/BS, ern favor 005 r _
i os de tinta derr~ sabre o "privilégio avuncular" (Lévi-Strauss, 1967c:49S-ss; Riviere, op.cit.: cap.XIII, para urna discus sao detalhada). O casamento can a FZ, sl.nétrioo e inverso da uni.00 MB/ZO, teria os me5nos efeitos endogamioos, ern ~ sisterra uxorilocal; que esta última ,
e estaria igua.lnente apoiado na rerltralidade da relac;ao ·s ¡z, que Riviere a¡:x:llta oo si.Stema social '!Tío (p. 276). 'As senelhanc¡=as estruturais entre os siste
mas 'IG e caribe ainda preciSaJn ser desenvolvidas. Riviere mta a OOvia re1ac;ao
entre o ccnplem oo ·"cunhado-inimigo" TUpinambá e o peito ou pito Caribe (cf.
ainda Riviere, 1977) - 'de minha parte, observo a semelhanc¡:a entre a categoria
'tiw e a "enerinJx?" '!Tio, que designa os -prim:>s cruzaoos ambi-laterais ~ os
~parentes (1969:140) • .
Toda a problemática de parentesa:> 'IG/Carihe perle ser pensada a partir
de
urna filosofía que hisca fugir da troca matrinonia.l e da exogamia, bém coro ten
ta una dissol~ da diferenra parente/afim, e a diminui~ oo número de afins ·
"necessários" - e??fim, urna filosofia ende o incesto é tangenciado o::m:> limite
ideal-inp:>sslvel. Aquilo que os Araweté tém de mai~ próxino a rela~ evitati-

sao
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va - o "nedo-vergonha" entre B e z - sugere que es~ é a rel~ investida de
dese j o , e que é o l~ar precário sobre o qual se nonta sua estrutura social . •
Ver Fernarrles, 1963:203, sobre o tratam:mto cerinonioso entre B e Z oos Tupi -

nambá. ·0esnecessário lenbrar que o ,casanento obliqu:> transfonna o
sexo oposto em

l'lll

xuais I a priori

gennarx:>

de

nao

afim - o único afim con que
se JX)dern ter rela~
se(poiS que nao há tab.l sobre re~ de \.'lll l'x:lnem con Slla SO-

gra, urna nulher c:on seu sogro, desde que a eSp:>Sa/esposo tenham norrido;
ver
ainda, infra, a possibilidade de casarrentos poligam:>s de mae e fillia, pai
e
filho, para alguns grupos TG).
Os casarrentos de "ex-inMos", entx:>ra envol~rxlc> mani~ terminológicas,
se aao sent:>re entre parentes classificatórios. Os casos, nas genealogias,
de
qni0es do tipo FBS/FBD, sao em geral a::11enta00s a::no fruto de paternidade Mo-genética, mas social ("na verdade, foi outro fulaoo que fez beltrano, nao o
i.rnro do pai de sicrana ••• "). Os dois casos atuais sao da fonna:
1

1

A

A
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N::> primeiro, 19 chama tanto 23 a::no 24 de "filho", e eles eram, até o casam:m-

to, tidos cx::rro

UmacS -

urna vez que 267 e 19

"i.nra:>" pelos primeiros, visto que seus

sao .umaos,

e 278 era chamado de

~vos pais casaram con a

nesma

rrulher, e que 19 sucedeu a 278 junto a 20. As únicas rel.ac;Oes teI:mi.Ix>l.ógicas '

que foram nrx3ificadas a:m o casamento de 23 e 24 forarn: 20 passou a chamar

24
de 11 ?Xlra" , e 67 a dlalnar 23 de "cunhado". o l'rm:!n 19 nao se sentiria a vontade em chamar 23 de "gen.ro",
já que é filho de sua esposa. Naturalmente, 23

e 24

nao sao mais

11

il:m3os", errb:ira chamados de "filho/a" pelo nesno tanem.

o

casamento entre 67 e 24 seria a:nsiderado ccm:> francanente incestuoso, e é interdito. No segurrlo , tanto 5 CCJiO 6 charnarn 15 de "pai". Ela por urna lógica c las
sificatória; o harem porque se afirma. que foi gerado por 15 em 269. Este casanento é visto CX1lD mais in'próprio que o cb prirneiro exenplo, e vale notar que
se trata de una uniao secundária, f ace a viuvez dé 6. Verenos adiante caco as
rela~s de aplhi-piha criam sihlingship classificatória.

O ideal expresso verbalmente pelos Araweté, de fato, pee os
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primos cruzados como cónjuges ideais, tanto os patrilaterais quan
to os matriláterais. o casamento com a MBD é chamado
do

~r~wa",

um pássaro, que em

~mito

"casamento

casa-se coma filha da suru

cucu, seu MB. o com a FZD é o "casamento da harpia" (kanono heri1
"como ' o gaviao.:..r'eal")' conforme' outro mito. ~ comurn que os
tos estabele9api os

cónju~es

fqturqs .. ~ª~ crian9as

adul-

d~ ~ldei.a,,

empa-

relhando-as a seus primos cruzados; nao tenho meios . de saber -· se
ta·is di.sposi9oes sao efetivamente levadas a cabo. Outra forma

de

compromisso matrimonial infantil é aquele onde wn MB ou urna FZ"re
servain" urna crian9a para futuro cónjuge, pedindo-a

e

mao (ver adiante). ·os casamentos obliquos

a irma

com primos

ou

ir-

cruzados

em primeiro grau sao concebidos, explicitamente, como forma de se
manterem juntos parentes próximos, ou melhor, como resultado
liga<{ao entre Be

z. os

da

o:;

Araweté dizem que . "desejam" (pita)

fi-

lhos de seus irmaos de sexo cruzado, para si ou para seus ·filhos;
assim, dizem,

"~ao

'

nos dispersamos" (ire ohi na). Igualmente, ob-

serva-se urna tendéncia a se

repetire~

alian9as entre duas

parent~

las, a urn ponto tal que, após tres 9era9oes, constituem-se

kind-

reds endógamos intrincadamente entrela9ados. Nao é urna no9ao , de
afinidade que comanda a

concep~ao

matrimonal Áraweté, mas urna

de

parentesco; nao é o cunhado (ZH, BW) _ que cede urn filho para

Ego

ou seu filho, mas o sibling (real ou classificatório) . Isto

nao

-

significa, entretanto, que urna idéia de troca nao esteja envolvida: pepi ka, "pagamento" ou "contrapartida" é como se definem .estes casamentos. Urna ZD com que Ego casa é o "pagamento" de
irma; urn BS é o

"pagam~nto"

do

i.rma~;

sua

e o mesmo se diz ao definir

o direito sobre as ZD e BS para os filhos de Ego. Oyo pepi-pepi ,
"trocar repetidamente", "trocar em série", "superpor-cancelar tro
ca com traca" (oyo é o pronome reciproco), é a forma verbal
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entre si

que se definem estes casarnentos: repeti~io de alian~as.
Anaweté tern em vista, na uniao de

~rimos

O que os

cruzados (e naquelas

o

bl[quas) , é um ideal de endogamia de parentela. A ideología em «!9ao é
.

.

'

francamente a do. ciclo curto . de . reciproc~dade: . po+ urn sibling que cedo
agor:~. , qu~ro ~m conju,g~ mais t~rde ,par.a rneu filho ou fi1ha 74 •
(74) Exatamente oc::rro ro caso Parintintin., onde, se as uni0es oblíquas nao sao
permitidas, o ciclo matri.nonial tem a fonna da troca simétrica (pri.m::>s cruza
dos bilaterais),
mas conoeitualizada caro ciclo curto:
.
. ao ceder urna irma a ou
tro harem, Ego ganha direito sobre os filhos desta, para c:Onjuge de seus
pró

~

prios filhos. A rx:mi~o pelo MB é o narento ern que tais c:x:rrpranissos sao a
, firnedos. ·Ver Kracke, 1984b: 113,120,124.
Os paralelos da filosofia matrinonial Araweté sao claros a:mosfatos Pi
aroa e Trio (Kaplan,1975; Rivier~,1969). Mas a idéia de ~e casar con urn pr.irco
cruzado é casar ocrn o fil.ho de lit\ sibling de \.11.l dos pais - isto é, que U'T\ par
irmao/im reaparece na ger~ segui.nte caro urn casal (Thana.s,1982:90, apud
Riviere,1984:99, para ._o s Penon) - aproximaria os Araweté mais de Yalrnan (1967)
e de Riviere (1969:276) que de Durront e de J.Kaplan (1975:128,.1.94); oorquanto
? prim:> -cruzado seja um "Mo-parente.. , urn afiin potencial (tiwa), ele é ooncei
tualizado cx:m:> filho de um parente de urn dos pais, e nao oc::rro fil.ho de urn afim
destes. Isto me parece derivar da preponderancia ideológica do lél90 entre ir
rnao e iilla sobre o l.a.;ro entre cunhados, que é sircbolicanente "desmarcado". En
·tre~to, nao me parece que os Araweté leven sua vontade de endogamia (que
é
mais de parentela que local, di~ti.nc;ao atualmente inpossível face a existencia
de urna
só aldeia) aos extrenos e aos artificios Piaroa e caribe.
Eles reconhe
.
.
can a existencia da afini.dade, mas é caro nao lhe oonferissem inportancia. o
lugar efetivo de oorrosoo 00 principio da reciprocidade é ·a instituicrao
dos
aprhi-piha, os anú.gos sexuais ligados por "anti-afinidade", ~nao a tecoonírnia
(Kaplan, 1975:cap.VIII) ou a repeti~ prescritiva de ali~a s:irrétrica,
ou
a fiorao errlogatnica de localidade. Vale ootar que nao creio que se possa defi
nir o sistema rnatri.m:>nial Ar~té caro "prescritivo" ou "elementar"
(contra
os casos guianeses): a rnerK)S se adotanros defini.9ao tautológica, os Araweté e~
sarn Can seus tiwa (quaisquer) , nao can seus af ins "dravidian:>s" ou "prim.:>s ca

-

tegoriais".Urn c:OnjU3e senpre é tiwa,

mestro

quaOOo parente, nao o contrário.

Por isso nao entendo direito a idéia de que as unioes
•

gais entre MB/ZD e FZiBS "reais'' sao impróprias

~

conj~

mas ainda assirn
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freqüentes. Diz-se que \lma rela9ao sexual com estes parent'es
nossa barriga- roncar, corno quando (se) ternos urna

rela~ao

faz

com

urna

irma - mas isto nao é levado rnuito a sério. o que parece haver,na
verdade, é urna ambigüidade da posi9ao do MB e FZ, quanto a

sua
d~

caracteriza'rao como parente ou ti"'a; e a decisao quanto a isto
pende de fatores .empíricos: diferen<ra de idade, proxirnidade

so-

cfal, e sobretudo o comportamento recíproco dos interessados. Note-se que, _no sistema Araweté, a posi9ao de MB pode ser· transformada em várias outras: urn MB pode virar urn ZH, wn WF, e até mesmo
wn OH; o mesmo se diga da FZ. Quando nenhurna dessas solu9oes

so-

brevém, acontece ainda que M'.B e ZS sejam aplhi ... piha: a mulher

do

tio materno é parceira sexual muito comum para o ZS, e a mulher '
do sobrinho para o MB. Tem-se entao que essas posi<roes (MB, FZ) e
suas recíprocas sao -ca:rregadas de potencialidade,

sobre-determin~

das; a afirma9ao de que rela9oes de casarnento só devem ser estab~
lecidas corn posi9oes distantes, nestas .categorias, pode ser

urna

forma de neutralizar tal ambigüidade intrínseca. Por outro lado ,
rela9oes de aplhi-piha entre

~

e

zs

(FZ e BD) sao comuns - mesmo

entre parentes reais nestas categori·a s - ; e elas · ~xcluem, por defini9ao, a afinidade: a co-partilha de conjuges é o oposto de uma
rela9ao de afinidade.
Nao existe urna palavra Araweté para "incesto". Há urna no9ao,
contudo - que nao sei traduzir -, que designa urna uniao imprópria:
ª"'~de.

Ela qualifica os casamentos entre irmaos classificatórios

distantes, as unioes entre "pais" e "filhos", "avós" e "netos"clas
sificatórios (nao sei de nenhum caso ' de uniao entre FF/DD, etc. ,
reais - mas isto nao seria incestuoso). Parece aplicar-se igual
mente as unioes obllquas próximas. Os casamentos ª"'fde sao

tidos

por menos adequados que os com tiwa - no sentido lato deste

ter-
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-

mo -, mas nao sao rigorosamente incestuosos. O incesto - que

~

so

pode ser descrito corno urn "comer a mae", "comer a irma", etc. - é
algo It),Uito perigOSO, que produz efeitOS morta.is:o anus dos culpa-

'

dos se dilata , acarretando protusao retal; o casal morre

ha'iwa,

de

definharnento sobrenatural que sanciona toda infracrao se-

xual ou cósmica (ver adiante); e, o pior, os inimigos se abatem •
sobre a aldeia. Os culpados de incesto, diz-se, costurnam

acabar

tao crivados de flechas inimigas que os urubus nao conseguem

bi-

car seus cadáveres •••

o ataque dos inimigos sanciona urna outra infra9ao grave das
normas sociais: hostilidade entre irrnao e .irma. Incesto ou querela, infracroes simétricas da distancia própria entre B e Z, afetam
mais que os culpados; toda a aldeia fica fraca e "mole"

(t~m!)

, e

é presa fácil dos inimigos.
As rela9oes e atitudes entre parentes e afins sao, no geraL
bastante relaxadas e pouco marcadas. Urna Única rela9ao é definida
como envolvendo "medo-vergonha" (áiye), por defini9ao: irmao/irma,
que é assirn o par marcado da estrutura de parentesco

75

. Isto

nao

(75) Digo "por definic¡2o" porque outras situac¡i)es envolvem ..rnedo-vergonha" tern

p:>rário e de origen psioológica, nOO-sociológica. Assim, todo joven que vai pe
la prineira vez residir uxcrilocalmente sente urn pouoo disso

IX>S

prineiros tern

pos, fare a seus sogros. Mas tal a::ostranginento passa logo, diz-se.

significa evita9ao

irmaos de sexo oposto visitarn-se freqüente -

mente, demonstram muita estima recíproca, e sao o apoio principal
de urna pessoa em sua briga corn os outros. Urna mulher recorrerá ao
irmao, nao ao marido, nurn conflito com um estranho. E toda
que estoura urna briga conjuga!, é sernpre um irmao de sexo

vez
oposto

que acorre a consolar o conjuge. Por outro lado, essa solidarieda
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de se desenrola em meio ·á um clima de respeito, e as brincadeiras
verbais de cunho sexual, tao apreciadas pelos Arawe.té, jamais tém
por objeto um sibling de sexo oposto. Solidariedade irrestrita
respeito marcam esta

-

rela~ao

76

e

•

illliio da nulher re50lveu inter"'."
vir, e acabou agredió:> pela .u:ma, cega de raiva. Isto provooou escandal.c? generall7a3o na aldeia, cx:rtprovanó:> a fama de "louca" (daziara, "que dá voltas") da
mtlher.
cuando a dif~ de idades entre B e z é rmri.to grarx:Je, a rela~ se torna
patern:>-maternal. Una i.ntB adulta chama seu i.OOozinho de "fi}l'X)", e pode ~
nt:> amamentá-lo.
(76) Por ocasw. de una panradaria conjugal, o

Irmaos de mesmo sexo sao igualmente solidários, e sao

os

companheiros de trabalho mais comuns. Mas a liberdade entre

eles

é grande - embora nao chegue nunca
-pi ha

-,

a

.

camaradagem jocosa dos ap!}ii-

e o acesso de cada um ao conjuge do outro é

tacitamente

admitido. As irmas, sobretudo, sao extremamente unidas. Um

irmao

de mesmo sexo é he di, "meu outro", "eu outro";a rela9ao de

Ego

com seu irmao de mesmo sexo é quase uma rela9ao reflexiva, de
dentidade. Nota-se, entretanto, que

a

ordem de nascimento - marca

da pela ter.minologia de parentesco - gera
irmaos, e que um eB dispoe de

i-

~utoridade

um~

diferen.9 a entre

sobre seu · yB; e o

os

mesmo

entre ez e yZ. Embora empiricaiñente tenue, esse ordenamento

se-

rial da autoridade é reconhecido como tal pelos Araweté: os

ir-

maos "se sucedem", (-ptrt'), na barriga da mae, no levirato e

no

sororato.
A

rela~ao

entre marido e

mulhe~

é notavelmente livre,

mas

ambivalente. As manifesta9oes de afeto ou de hostilidade sao aber
tamente manifestadas. o cóntato corporal público, erótico inclusi
ve, é admitido, e quando as coisas vao · bem os casais sao
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carinhosos. Por outro lado, as cenas de ciúme e as brigas sao remuito

lativamente freqüentes • . os maridos de mulheres jovens sao

ciosos das esposas, e vigiam-nas de perto. Já quando o casamento'

'

-

se consolida com o nascimento de fi·lhos, sao as mulheres .gue . pa_!
sam a demonstrar ciúrne, especialJ1'ente quando sao mais velhas
o marido. A violencia

físic~

que

é comurn en.t re casais jovens, e em

g~

ral as mulheres sao mais agressivas. A norma é que a vítima da agressao (espancamento, mordidas, queimaduras, etc.} nao reaja,
sequer

proc~re furtar-~e

aes golpes. Fora da rela9ao conjugal

e
(e

das raras sovas que se dao em filhos pequenos) nao há qualquer es
pa90 para a violencia física entre os Araweté, que . nao se tradu -

.

zisse !mediatamente em marte. Por isso, tal rela9ao parece

ficar

sobrecarregada, canalizando-se para lá os rancores e tensoes exógenas, . inibidos. Isto responde pela alta instabilidade
Ar awete,

conjugal

77
.
Juntamente
com ou t ros f a t ores . .

(77) Ver capitulo "IV, oota 2,. Sobre o t.Ema oosrcológico do conflito H/W.

A diferen9a de tdade entre os conjuges é \un tra90
te entre· os povos Tupi-Guaraní, e pode estar associado
obliqua (Fernqndes, 1963:154 para os Tupinambá; Wagley

recorren

a
&

alian9a
Galva~

1961:97-99 para os . Tenetehara, onde se sublinha também a instabi-

lidade matrimonial até o primeiro filho; Mttller, 1984 para os Asu
rini, .onde isto estaría associado .. as unioes polígamas de tipo M+D
e F+S) . Ele se encontra também entre os Araweté, mas se tratam de
unioes secundárias ou
' t~

~emporárias,

onde velhos iniciam

as moc;as pré-púberes, e as velhas acolhem

s.exualmen

te~porariamente ·

jo

vens sem esposa disponivel (ver adiante). Nao é urn fenomeno dominante, e as unioes obliquas duradouras se fazem · entre pessoas

de

mesma gera9ao cronológica. O que existe, no entanto, é urna situa-
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c;ao demográfica particular, atualmente, que faz corn que 9 dos

ca

sais da aldeia - e entre eles os rnais importantes politicamente apresentern

diferen~as

de cerca de 10 anos entre a rnulher e o rnari

do (contra 3 onde o marido é 10 ou até 20 anos mais velho que
rnulher). Isto se deve ¡elevada ·rnortalidade dos homens na

a

guerra,

que "deixou viúvas sern parceíros de sua idade.

-

Entre afins de mesmo sexo e gerac;ao, as rela<;oes sao
-marcadas. Nao há

evita~ao

nao-

de qualquer espécie, nem tarnpouco soli

dariedade especial. Cunhados podem ser vistos saindo para

cacrar

juntos, e podern estabelecer lac;os de arnizade duradouros; ou

sim-

plesmente podem se ignorar. Corno parte dos la<;os de solidariedade
entre irrnaó e irma, º contudo, eles estao entre os convidados

mais

freqüentes ao pátio de umá pessoa. Nao observei nenhuma assime
tria entre WB e ZH; no entanto, formula-se claramente a idéia

de

forn~

que o hornero que recebeu a irma do .outro deve, em principio,

cer urna contrapartida, urna irma ou filha para o WB. Deis cunhados
ou cunhadas podem ter rel-ac;oes sexuais com urna terceira pessoa

I

mas nunca podem ser definidos como apfhi-p.iha, · relac;ao que envolve partílha _de conjuges.
Entre afins de sexo oposto (mesma gerac;ao), as relac;oes sao ·
livres e semi-prazenteiras, e as brincadeiras sexuais verbais sao
pe·r mi tidas, mas normalmente na ausencia do sibling. A relac;ao

de

dois irmaos de mesmo sexo face aos conjuges de cada urn é concebida

C0In0

de SUCeSSaO potencial - levirato e SOrOratO

I

nao dé

SÍ

multaneidade. As relac;oes sexuais eventuais entre, p.ex., urn

ho-

rnero e sua BW sao semi-clandestinas/ ou se faz vista grossa a

ela~

Caso se tornero conspicuas, um dos envolvidos termina propendo urna
traca de cónjuges, o que é relativamente comurn. Esta

rela~ao

cronica" da equivalencia entre irmaos de mesmo sexo se opoe
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entre.si

tilh
.
a

11

- .
sincron 1 ca "de conJuges
ent re os
•

-

78
"h·~-p~.ha. •

ap~

(78) Os Araweté sao nonóganuci:>s • .Fala-se~ no passado, en alguns ~s de Poligi

ni.a sororal; e há situat;Oes de poliginia sinples, terporária. Assim, en 1982 ,
estava sOltei;a (estéril, suas li~ nao se a::!l.
- .
.
.
solidavam), e norou por curtos periodos em casa de lxrlens casados, que manti"!,

urna nulher de seus 27
..

.

an.:>S
.

~

.

ram _rel~

sexuais qan el.a: e a chamaram, nesta situ~ao, de "esposa". A si ~ao pollgina é designada a:m:> oyiwarzg(trazer algo) de ambos os lados"~numa r~
ferencla a disposi~ das redes das esposas quanto a do marido. Nao soobe de
nenhum arranjo poliardr1cx>. A Poliginia Parece depender do fato de que é inoon
.
cebi.vel una nlll.her adulta rorar, seja sozinha,· seja em ca5a cbS pais;. caro
toda~ é .oonjugal, cria-se a -poliginia por escassez. de maridos. Já a falta
de mulheres casáyeis ~ leva. ~ po:µandria .p:>rque um hcuén pode norar sozinl:o.
o que nao quer dizer que a sit~ao sexual corres¡:x:>nda a conjuga!; a norx:>gamia
ou rara poliginia se superp5e una ..piuri:..gaird.a" - fruto dos la9QS de
ap!hi-piha, ~ sinc:ronia, e .do elevatb número de casarrentos suoessivos.
No que diz respeito as relac;oes entre gerac;oes consecutivas,
o quadro é 'variado; dependendo das fáses do ciclo de vida e da si
.
.
tuac;ao residencial pós-marital. Como observac;ao geral, registre ·.

\

.

.

-se a pouca énfase em estruturas de autoridade baseadas na .dife renc;a geracional. Entre pais e filhos concebe-se urna

comunidade

de subst~ncia, e suas relac;oes sao afetivamente marcadas. Há

urna

~oc;ao de que filhos sao ""coisa do pai", filhas "coisa da mae" - o
que traduz apenas .urna ide~tidade dé género e das atividádes ec~no
micas de cada sexo, , pois ·a teoria da concepQaO é patrilateral • .No
entanto, esse ·"paralelismo" é compatlvél com o direito sexual-con
jugal da F·z e do MB sobre seus BS e · ZD.
A vida social Araweté exprime urna forte tendencia matrifo cal, que re9e as soluc;oes · residenciais. o· laQO mae-fÍlhos é ' rnais
·forte que o pai-filhos - e especialmente a relac;ao mae-filha.

t

dificil caracterizar com precisao a "regra" pós-marital Araweté ' .
Do ponto de vista da norma, bá algum desacprdo. Os jovens
que o ideal é a v;Lrilocalidade - o hornero leva a mulher para

dizem
sua
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se9ao residencial; os mais velhos, porém, afirmam que, tradicio nalmente, os rapazes iam tomar residencia na

se~ao

po-

mulher, e que só após o nascimento do primeiro filho é que
diam,

.
se quisessem

da

ou aldeia

(e convencessem a esposar, voltar

a

aldeia

de

-

origem. A razao aduzida para a uxorilocalidade é que as maes

nao

querem se separar das filhas .e, ademais, que so9ra e nora

nao

costurnam se dar bem. Nunca se mencionava o papel do pai da
nem

no~oes

-

mulhe~

.como. .. pagamento da noiva" - embora todo homem casado u

xorilocalmente passe a abrir

r~a

junto ·com o sogro ou marido

da

sogra. Seja qual a solu9ao adotada, uxori- ou virilocal, o que se
tem, conceitualmente, .é urna residencia "matri- .. local: o
de fora é definido como morando haéo pi, "junto

a

cónju9e

sogra", e o

de

dentro como ohi pi, "coma mae".

-

-

A situa9ao real depende de vários fatores, notadamente
peso político das parentelas envolvidas, do número e
de sua prole, da

~itua9ao

c~mposi~ao

geográfica, etc. Hoje ern dia, dizem

Araweté, nao importa muito a solu9ao

residenci~l,

do
'
os

urna vez que to-

dos estao reunidos em urna só aldeia. O fator que continua determi
nante é a aloca9ao da for9a .de trabalho. A "uxorilocalidade" Araweté significa isso: que um jovem passa a

trabalh~r

como sogro,ou

melhor, a colaborar na abertura da ro9a de milho da sogra.
Um casal-llder de uma familia extensa só tende a

permitir

a salda de wna filha se consegue reter wn filho (atrair urna nora),
ou se casar rnais wna filha,
.
.de modo a repor o

g~nro

perdido.

A

boa adrninistra9ao de urna f amília consiste em arrumar casamentos '
que mantenham os f ilhos de ambos os
, sexos na unidade de

produ9ao

de origem, trazendo gente de fora.
Assim, as 45 casas da aldeia correspondiam apenas 23 ro9as,
13 delas abertas por mais de urna casa conjuga! (ver ApendiceIII).
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oessas 13, 8 envolviam 11 relac;oes de afinidade do tipo WF+WM/DH.
Dessas 11 relac;oes, 6 eram concebidas como fundadas na

relac;ao

WM/DH (o marido da sogra, nesses casos, nao era o pai da esposa ,
embora pudesse s.er o .t i tul ar da roe; a)

,

e 2 na relac;ao WF /DH.

As

associac;oes justificadas por outros cri térios se. realizavam em
roc;as: 6 . relac;oes F+M/~, das quais apenas 1 pensada como

6

fundada

no lac;o F/S, 4 no lac;o M/S (o marido da mae é outro), e 1 no

du-

plo lac;o F+M/S. Semente duas associac;oes se baseavam nos lac;os de
B/B, e urna no de MB/zs 79 •
(79) F.stou aquí tanancb o pcnto de vista masculino, i.e. do 00; tanássenos a
perspectiva feminina, e teríam::>s entao as 6 associaQOes "virilocais" a:rro envolverm HF+HM/SW, etc·.
A circnl~ matrim:l'lial cx:ncreta é bastante carplexa, e ali se blsca um eqµillbrio ou reci.procidade entre as ses:Qes envolvidas. Assirn, par exenplo,trés
familias extensas b:ocaram genros durante acJ)sto-set:snbro de 1982; da seguinte
fonna: o casal 105-66 se divorcioo, e cxrn isto o haten 105 deixaria de fazex:
n::it;a junto cxrn a e
da esposa e seu marido (72 e 71). A nuera 66 casoo-se can
65, que estava solteiro, e trabalhava na roc;a do "il:niio" 69, líder da sec;ao ~
siderx:ial. III. O rapaz 65 passoo entao para a roc;a de 72, sua sogra. Rapidamen
te, o hc.roem 69 providencini que 105 casasse cxrn 106, sua "filha." que est.ava '
solteira, mrando precarianente (e iupxopriamente) em sua casa; assirn,
.oouve
una troca explicita entre as casas 25 e 26, titulares de ro;:as plurifamillares:
trocaram-se genros, entre o casal 69-70 (casa 26). Em seguida, o rapaz
67
saiu da ~ VII e foi norar mcorilocalmente can 68, filha tanbém do
hanem
69 (Ylliña~ro, chefe da aldeia). Polla> depois, o pai da esposa~ 69, que,
vellx>, residia a:rro agregado junto a filha e o genro, casou-se a:m a
menina
136, filha. do lider da sec;oo VII, foDial1do a casa 45 (135-136) - eri:x>ra ~
ln.tvesse una traca clara de f~a de traba1h:> (pois 67
trabalhava na
ror;a de seu .m 19, pai de 136, mas na de seu pai 27), nota-se igualnente a el!:
cnl~ao reciproca de hatens entre ser;Oes residenciais. Boa parte da lógica que
preside as Seqúencias da troca de o3njuges que se verificam pericxiicamente, e
que afetam sobretudo os jovens easa.is, se explica por essa tentativa de
re-e
qui.librar a forc;a de traba.lb:> entre as ser;Oes residenciais·•
.ApÓs un divórcio, o marido deixa a roc¡:a que plantal para a mulher ou os sogros: nao tem mais nenhum direito sobre seus prcrlutos.

nao

nao
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A já referida mortalidade masculina na gera9ao dos 40-50 aestes Últimos nem sem

nos levou a essa dif eren9a entre WF e WMH

pre chamados de "sogro" -; de toda forma, a tendencia que emerge•

é a de urna clara matrifocalidade e · "uxorilocalidade agrícola": 11
casos, contra 6 em que os filhos casados permanecem trabalhandona
ro9a dos pais (ou da mae) - e nesses 6, 4 envoívein e·s posas virilo
calizadas cuja mae é morta.
Este critério economico é mais decisivo, no determinar a

r~

gra de ''residéncia" atual dos Araweté, que a proximidade espacial,
a qual depende de contingencias histórico-topográficas - fusaodas
aldeias, ausencia de plano fixo aldeao -, e que .permite

solu9oes

de compromisso, como a de um ca·s al residir no setor da .parentela•
do marido, mas trabalhar na ro9a da mae da esposa (p.ex. casa 42,
ro9a coma casa 31). o que nao significa que a situa9ao

espacial

- seja
' importante (cf. supra, · pps. 278-94).
nao
O exposto acima leva-me · a aceitar,
velhos sobre a uxorilocalidade
rário". Como já indiquei

~o

assim,a palavra dos mais

tradicional,

§ 1

e seu caráter

deste capítulo,

o~

"temp~

casais adultos

procuram reagrupar-se conforme os grupos de siblings de onde vieram, e tendero a formar núcleos mistos (irmaos e irmas casadas,que
atraíram seus conjuges), que. no entanto. nao abrem ro9as .C?omunais.
.

.

A uxorilocalidade era pensada
cessário, wn recurso face

a

p~los

Araweté como um mal ne-

inexistencia eventual de mulheres ca-

sáveis na aldeia de origem. Já o ·trabalho

na

ro9a do sogro / sogra

nao é visto como problema; e papel qe titular da ro9a,_ que

cabe

aos pais da esposa, nao implica nenhwn privilégio economico

des-

tes quanto

a unidade

conjuga! da filha/genro. o casamento com uma

parenta, por sua vez, só faz redefinir uma rela9ao já existente '
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entre um rapaz e seus sogros . .
Nao há regras de evita9ao entre afins de gera9ao adjacente,
embora uma

cer~a

reserva

prev~le9a,

bem como uma comensalidade o-

brigatória e respe·i tosa. Muito raras sao situa9oes de conf lito en
tre genro e sogro; ocorrem, contudo, se o primeiro se mostra pregui9oso no trabalho agrlcola. Quando o casal mais jovem nao
filhos, pode suceder que os pais da esposa manobrem,

tem

influencian

do-a para que troque de marido. Por outro lado, os

casamentos

virilocais costumam-se mostrar tensos na rela9ao com o casal mais
velho; nos dois únicos casos em que as esposas

tinh~

mae

viva,

mae

o choque entre nora e sogra - na verdade um conflito entre a
-

do marido e a da mulher - era comum.
Nao é possivel falar de _uma rela9ao institucionalizada está
vel entre MB e ZC, 9u FZ e BC, urna vez que, como já

mencionado,i~

to depende de urna série de fator.e s. quando os s .o brinhos sao

pequ~

nos, sao tratados como filhos; nao se os chama por termos de
rentesco,

m~s

pa-

pelo nome pessoal (e reciprocamente ) ou pelo v ocati

vo _"filho" - !!]>l. Quando já adolescentes, pode-se instaurar

uma

considerável liberdade entre estes parentes, envol:vendo jogos ver
bais e contato físico; mas pode persistir também uma rela9ao
terno-maternal entre MB
. e FZ e seus

zc

e BC. Entre gera9oes

ternadas, as rela9oes dependerao do contexto: o casamento de

paalum

homem com ·suas netas classificatórias (FBCCD, etc., ou as" filhas"
c_l assif icatórias de um f ilho real, etc.) .é acei tável.
Quando eu perguntava se um rapaz, ao· se mudar de . aldeia para casar, nao ficava intimidado e com

saudade~

de casa, respon

diam-me que sim, mas que sempre se tinham parentes na aldeia

da

esposa; e,· sobretudo, que logo se criavam la9os de aplh i - pi'ha

en

tre o recém-cas.ado e os tiwa

da aldeia.
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(D) A rela9ao aplhi-pi'ha:
fintando a af inidade
w
..

nao

poderás te adornar nunca o suficier¿_
te para teuamigo; pois tu deves ser para
e7,e 'tma jLecha e um anseio pe7,o Super - homem.
(Nietzsche/Zaratustral
Tu

Um casamento, ou matrimonio, nao é objeto de nenhuma cerimo

nia ou.
rada

-

marca~ao

circula~ao

ritual (mas ver supra, p. 298,

n.16), e a acele-

matrimonial dos jovens torna o casamento um negó-

cio corriqueiro. No entanto, sempre que urna uniao se torna pública com a mudan9a de domicilio de um individuo, produz-se Uina

in

o novo casal come9a !mediatamente a

ser

com~ao

tensa

na aldeiá.

visitado por outros casais, seu pátio é o mais alegre e barulhento

a noite.

Ali se projetam excursóes

a mata,

pescarias; ali

se

brinca, há muita "pe·g a9ao" flsica entre · todos, os homens se abra~am,

as mulheres cochicham e riem. Dentro de alguns dias, nota-se

wna associa9ao freqüente entre o recém-casado e outro homem,

bem

corno a de sua mulher corn a rnulher deste. Os dois casais come9arn a
sair juntos

a mata,

e a se pintar e decorar, mútua e ostensivamen

te, no pátio do casal rnais novo. Formaram-se os la9os de
-piha.
Um matrimonio expoe o casal ao desejo coletivo -

especial-

mente a rnulher. Tao logo urna menina tornava-se esposa pela primei
ra vez, passava a ser considerada interessantissirna. por
que, até

~ntao,

'
a ignoravam. Mesmo uma

-

recomposi~ao

home ns

matrimonial

produzia tal efeito: os novos casais viravam o centro de

aten~ao.

O casarnento, assim, em vez de subtrair os cónjuges do campo

se-

xual potencial dos outros, poe-nos ern evidencia ali: nada mais de
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sejável que a mulher do vizinho. Os casamentos Araweté

sao,porta~

to, literalmente um negócio coletivo, que interessa a mais gente'
que o casal e suas parentelas imediatas - ele cria rela9oes múlti
plas, que extravasam a afinidade.
Era curioso observar a inveja· generalizada que um novo

cas~

mento despertava. El"e nao só contagiava toda a aldeia (ver supra,
•

p. 303 1 n. 17), como gerava um fluxo de discursos cobii;osos sobre
o casal, planos de aventuras clandestinas com a jovem esposa,etc.
perturba~ao

Tal
esta

competi~ao

se estabiliza quando wn casal . em particular vence
em seu

"surda" pelo novo casal, e se transforma

A marca principal da rela9ao de aplhi-piha é a alegria:tori.
Os aplhi-piha de mesmo sexo mantem um

convlv~o

de camaradagem jo-

cosa, que nao implica nenhuma conota9ao· agressiva;. eles º!Iº mo-ozof.,
abra~ados,

"se alegram reciprocament;e": estao sempre

manifestam '

sao

urna amizade Intima e intensa, com forte matiz homossexlual;
companheiros assiduos de trabalho, usam livremente dos bens
parceiro. Quando os homens saem para urna

ca~ada

do

coletiva, as mu -

lheres ligadas por esta rela9ao vao dormir na mesma casa. Na forma~ao

dos

dan~arinos

do cauim, como já mencionei, o la90

-pi ha é dominante. Os aplhi-pi:ha de sexo oposto (i. e. a

aplhi aplhi

e

o apln·o) sao também chamados de to'ri pa: "o que contém a alegria",
"o

al~grador". Aqu~,

o contraste pertinente é entre o "medo-verg2

nha" que 1:1-ga B/Z, e a "alegria" dos a·plhi-pi'ha.

o q.u e caracteriza ou subjaz a esse júbilo, o cimento ou "ob
jetivo" dessa
cam de

rela~ao

conj.~ges

é a mutualidade sexual. Os aplhi-piha

tro-

temporariamente, segundo dois métodos: (1)

iwi,"morar junto", pelo qual os homens vao

a

OIJ~

noite para a casa de

suas a;plhi, ocupando a rede do parceiro; pela roanha se retorna

..

a
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situa9io conjugal; (2) oyo pepi, "trocar'', pelo qual as

mulheres

passam a residir por algum tempo na casa dos apln·o .. Em ambos

os

casos, porém, o quarteto é sempre visto . junto, .n o pátio de· um dos
casais. Os casais trocados costumam sair
do dire9oes diversas, e

a

a ca9a

toma~

de jabotis,

noite se. reúnem para comer o que troux!

ram. Esta "mutualidade" sexual, assim é urna alternancia - cada nen
bro do quarteto alterna contatos sexuais com os dois outros de se
xo oposto -, nao um sistema de sexo grupal (que parece realizar -se eventualmente; .a

estimula~ao

-

er6tica entre aplhi e aplno

e u

sual, nas reunioes noturnas nos pátios) •
O lugar e o momento privilegiados para a efetua9ao do siste
ma de aplhi-piha é a mata, · especialmente o periodo de "amadurecer
o milho", quando pares ou séries (nao-transitivas¡ ver adiante)de
casais assim ligados acampam juntos. Já no

come~o

da

esta~ao

do

mel, em setembro ·de 1982, percebia-se que as unidades mínimas

de

coleta envolviam quase sempre grupos de aplhi-p'iha. Na mata,

os

casais trocados saem para ca9ar e tirar mel, reunindo-se

a

noite:

"odia é da aplhi, a . noite da esposa", dizem os Araweté sobre
sistema sexual da mata. As expressoes "levar

o

para · ca~ar"(hero-at@,

"levar para tirar mel", "levar para o mato" sao metáforas que caracterizam a institui~ao dos la9os· aplhi -

ap?no.

Se eu pergunta-

va se um homem era mesmo o ci'pl'no de urna mulher, o critério decisi
vo era esse: "sim, pois ele a levou para o mato em tal ocasiao" •
Isto marca a rela9ao como orientada - é o homem que "leva" a
lher

a mata,

mu-

dominio masculino. E a mata, o jaboti e o mel confi-

guram a simb6lica da "lua de mel" Araweté - que nao se faz
esposo e esposa, mas entre ap?hi e aplno¡ nao envolve um,

entre
mas

dois casais. E esta "lua de mel" corresponde de fato a duas lunac;:oes - urna espécie de "lua nova" do milho, em que este se"oculta"
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(ti'i, diz-se do milho nas chuvas e da lua nova), que é ao

mesmo

tempo urna "lua cneia" do mel (quando as . colméias estao repletas).
O tempo das ·"chuvas do milho", (atcJac,f ami) é o tempo do mel e

das

aplhi - -e gorda· como · o melé . a vagina de nossas aplhi, dizem

os

'
-80 •·
.(U'awete
(80) Ver supra, R>S· 352-ss. A noc;:ao de "vulva gorda" se reencx:ntra oos Sirio
no (Ho].nt)etg, 1969:16Í), onde alias
ron~ social. e simbólica 00 nel é central - deixei de registrá-la . anteriÓnnente; · O mel é a base do "cauim alcxX'>lico" Siriono, única ~i.nOnia . cx:>letiva deste pavo, e ocasiao de. cantos agressi
vos; apenas adultos cx:rn fil..OOs, após uma escarificai;ao cerim:mial, tanavam pa;te nesta Festa ao· ~l, que ·marcava o ace5so ao 'status de aldulto - o que nos
renete ao cauim ·T upinambá; -ver nota _·66· , ~ra p. 385 • (HolmbPxg, 1969:92 -

a

SS. ,

220-s~.)

•

o ciúrne, por defini9ao, está excluido dessa rela9ao; ao con
trário, ela é a única

-

situa~ao

de extra-conjugalidade sexual

que

envolve o oposto do ciúme, a cessao benevolente, honrosa e entu siasmada do conjuge

ªº

parceiro: uma espécie de generosidade

zel~

sa .·e os·tensi va 81.• Mesmo entre irmaos, que tefu acesso aos respecti
(81) Difícil caracterizar esse sentimento, essa "alegria" que nao tem urna ex.Clara E!n portugues - ende n00 existe l.1m antOnin'o de 11Ciúme" • "Ciúme" I

pressao

em Arawété, póde ser expresso de m:xX1 indireto, pelo verbo m!Z_ 'e, que se trciduz

a::::m::> "guardar para si''. , "oonvencer alguém a

nao

se relacionar a outrem"; ou

~

lo verbo haih! - p::>ssível oognato do Tupinambá -ausub-, "amar" (Lenos Batjx>sa,

1956:37, l.39) -, mas~ em Araweté' conota zelo excessivo pelo que se tan, i:ecu.sa a partilhar algo que se encarece. Ciúme é avareza, oo cx:ntexto legít:inD '
da reJa~ . real ou ~al entre aplhi-pirza.

vos conj·uges, pode haver margem para ciúmes reprimidos, e
desequilibrios: · um homem pode freqüentar a esposa do irmao

para
sem

.que este saiba, queira ou retribua. Já a rela9ao entre a·plhi-piha
pressupee a .ostensividade e a simultaneidade: .é uma rela9ao

ri-
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tual de mutualidade.

o complexo simbólico. da rela9ao aplhi-piha é

absolutamente

central na visao de mundo Araweté. Nao sei como exprimir de

modo

s.i mples essa importancia e peso de que ele se reveste. Ter aplhi-piha é sinal de maturidade social, assertividade, generosidade ,

alegria, for9a vital, prest!gio. A apfhi é "a mulher"', pura po-s itividade sexual e psicológica, sem o fardo da convivencia e

.. das

quere¡as domésticas. E um aplhi-p·i ·ha é mais que um irmao, em certo sentido¡ é urna conquista sobre o território dos tiwa, dos nao-parentes, é o estabelecimento de urna_ identi.dade ali onde só

ha-

via diferen9a ou nao-rela9ao: .é um amigo. Note-se que a freqüente
associa9ao económica entre os quartetos de aplhi-piha nao

envoí-

vem nunca o trabalho agrlcola, para QS homens (as mulheres podem-se associar para pilar milho, etc.), mas sima
9ao agrícola supoe pertencimento

a mesma

ca~a:

a coopera -

familia extensa, o . que

nao pode ocorrer entre aplhi-pi'ha.
Os aplhi-p_i .ha ·de sexo opas.t o se pintam, enfei tam e perfumam
mutuamente (o convite a um nao-cónjuge para pintura mútua,

po.~

o-

casiao de um cauim, é proposta direta de "namoro'' e cria9ao de la
~os

de amizade sexual). Ouando se vé um quarteto, numa festa qual

quer, profusamente decorado, com muitos 'b rincos, a cabe9a emplum.!
-

.

da de branco, o corpo brilhando de urucum_, sentado numa mesma esteira1. ri.ndo e se abra9ando, nao há dúvida: sao os aplhi-piha. C_!
9a, dan9a, pintura, sexo, canto, perfume: o mundo dos

aplhi-piha

é um mundo ideal, de júbilo e de mutualidade. No mundo
a rela\:ao. entre os deuses e as almas dos mortos é sempre

-

-

celeste,
concebi

da sob a espécie da rela9ao a·plhi-pi'ha • Nao que lá nao ha ja af in!
dade: os mortos se casam no céu, com os

M~f,

tém filhos, vivem C_2

mo aqui. Mas a imagistica e ·o imaginário dos cantos xamanisticos.•·
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I

sempre p0em ·em cena, em seus passeios

a

terr.a, as almas

defuntas

acompanhadas de seus a·p?no ou· aplhi celestes - ·como convem as oca
sioes fest.ivas. ·um eufemismo para o passamento de alguém alude exatamente a esse caráter "celestial" da relac;ao aplhi-piha:

"'6ha

ki otori pa kati we" - "ele se foi, para junto de seu 'alegrador'".
A impressao que se teria ·, assim, é que o casamento é

wn meio de se conseguir

uril conjuge que o de se ter acesso a

menos

um ca

sal de aplhi-piha que duplique e "idealize" a própria relac;ao· co!!
jugal. Um aplhi-pi'ha é um anti-afim, um antiéio.to da afinidade,sÍ!!
tese ideal do "eu outro., - o anl - é do "outro eu" - o ti.tila.

Nao

por acaso; entao , se diz -de .um quarteto de aplhi • piha que ele "se
co·y~ o):

entre-cotne"

sexu·a lmente falando, é claro¡ mas como

evi-

tar uma aproxima9ao com a "síntese canibal" da antropofagia,
com o idea.l do ince-sto?
(82)

carparar

nesno"

82

Para wn hornero em situac;ao uxoriloéal,e!

o::m o terno Parintintin para "incesto",· oji 'u.: "o:mer-se

(:Kracke,

e

a

si

1984:123, n.4).

pecia.lmente, criar relac;oes de

a·plhi ~pi·ha

é urna estratégia

para

se permanecer •entre si~ mesmo quando entre outros.
Um individuo/casal pode ter mai.s de um casal associado como

aplhi-pi·ha. :- a média é cinco ou seis. Ma·s estas relac;oes se atualizam sucessiva ou consecutivamente ao longo da vida: nao é comum
que um casal mantenha duas relac;oes ao mesmo tempo, embora nomeie
vários casais au individuos pelos termos do conjunto aplhi-piha •
As rela~oes - de aplhi-piha nao sao transitivas: os a·plhi-piha

de

meus aplhi-pi'ha nao estao .necessariamente nessa relac;ao comigo; é
usual que dois irmaos reais, que nao se podem chamar pelo termo a
cima, tenham um ou mais aplhi-pi·ha em comum. Trata-se portanto,de
urna rela-c;ao. diádica, que envolve, a cada vez, apenas dois casais.

427

araweté: os deuses canibais

· Re-casamentos, por viuvez ou divqrcio, produzem .urna

n~cessi

dade de se decidir sobre a renovac;ao dos lac;:os de aplhi-piha. - Se
um membro de° quarteto marre, e o conjuge cas.a novamente, é desejá
vel

qu~ · se

reatualizem .as

rela9o~s,

promovend9. urna troca .

oy~

iwi

que consolide . os antigos lac;:os.

t . bastante .comum que

as ti;Gcas _· temporárias de conjuges ter-

minem virando definitivas: al se diz, em sentido · próprio, que
homens

"troca~am"

. (o yo pe pi)

d~

se chamar de aplhi-piha. Essa
efetua~~o

esposas~

Continuam·, entretanto, · a

te~minologia,

afora os· periodos

de

da mutualidaqe sexual, tende a ser muito mais usada en-

tre homens que

~ntre

mulheres, e

igualment~

-

o vocativo aplhi

e

rnais usado que seu .reciproco a·pfno. A inic_iati va dessa rela9ao
masculina - mas as mulheres
ranjos. As

os

rela~~es

pqdem . sugeri~la,

ou ·resistir aos

-

e

ar-

de aplhi-pi'ha podem ser desati vadas, por oon-

fli to 83, recornposi9ao matrimonial, desinteresse¡ e elas sao
.

~

mais

;

(83) ~ possivel a ruptura de urna rel~ de aplhi~p.Z:hádevidO a abusos de uma

aas· partes. un

exenplo que te5te:nuñhei foi atril:clCb

a urna

"~iatrOO indé-

bita": .urn dos lx:mens. depilou crnpletamente o púbis de
sua aplhi,
~
.
indi~ de seu parceiro, que declarou que tal prática nao estava prevista 1
oo "ccntrato", e que,· afii'lal, os pelos da nenina ainda estavam"veroes" (daéi)
- pois ela era ben joven.

-

.

ativas. entre casais .jovens e/ou . sem filhos. Urna relac;:ao encerrada
costuma . ser cancelada ·terminologicamente (ou marcada pelo · sufixo
"ex-" 1 ele valor .puramente descri tivo nesse caso)

I

0U 0$

termos

sao

mantidos como vocativos, o que também ·é mais comum entre homens .
Por firn, urna

associa~ao

t

de amizade sexual pode ser reativada,após

long.o s periodos de laténcia.
Embora a rela9ao envolva deis casais, .os la9os diádicos entre parceiros de mesmo sexo sao os mais importantes, e persistem,
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.-

como vimos, apos mudan9as matrimoniais, mesmo que precisem ser re
-atualizados. O amigo do sexo oposto, conquanto focal, é . em verda
de um meio de se produzir um a'plhi-pi·ha - e isto vale sobretudo '
-

w

para os homens.
Os quatro únicos casos .- dos muitos que estavam em vigor
de la9os de . aplhi-pi~ha que envolveram casais .mais velhos,

em

'

1981-3, centraram-se no recasamento de um viúvo (que reativou uma

rela9ao com um casal, e estabeleceu urna nova), e , no casal
da aldeia",

qu~

"dono

se ligou sucessivamente a dois outros, ambos

na

mesma relayao terminológica com ele: os maridos eram gi 'i, "ZS" ,.
do homem¡ as mulheres, irmas reais, eram pe'i,

"~D",

da mulher.Es

tes d ois Últimos casos sugerem que a cria9ao de lac;ros de
-piha sao um instrumento político importante: o líder da aldeia '

ao estabelecer rela9oes com casais situados em se9oes residenciais
distantes da sua, "extraia-os" dali, e os incorporava a seu

pá-

tio e equipe de trabalho (estávamos na época da coleta de mel)

84

•

fung3es econ&ti.cas da relac;:ao sao pouoo i.np:>rt.ant.es' no entarito • .o que
se cxmsegue can um la<;o de ap?hi-pihií é um certo prestigio FQlitioo - eventl.Ja!
mente - derivad:> do valor ?>ia:>lógico e social F05itivo do fato de se ter amigos. O casal dcl1o da aldefa, atualizando suoessivanente Jac¡ris de ami.zade, em( 84) As

preendia assjm um esforc;o de abertura de sua ~ residencial,

e-ae

captura
de parceiros - era ele que tanava a inicia;iva de ~da amizade. As relac;Oes de ap?hi-pihéi, mesrco quando envolven gran:]e diferen-;a de idade entre os '
casais, e a:>rtam niveis geracionais., ~ siméb:icas ¡x:>r defini~ e na prática

Nos quatro casos acima, as primeiras relac;roes de aplhi-piha
nao duraram m.a is _que um més' sendo logo substituidas pelas segundas. No..entanto, os casais

11

desprezados" procuraram imediatamente

dois out:r:·o s ·c asais, para continuarem rela9oes de parceria. As·s im,
o estabel.ecimento ou abandono de urna relac;rao destas afeta a

al-

deia como um todo, e - como quando de um casamento - toda urna má-
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quina se punha em movimento a partir de um primeiro impulso:

"co~

tágio" e ao mesmo tempo re-equilibrio, teciam-se tramas de aplhi-piha constantemente.

Donde sao recrutados os aplhi-pihª? Por definiyao, da categoria dos tiwa. Os Araweté me corrigiam freq\ientemente·, quando eu
designava dóis ·irmaos {ou homens que se tratavam por "irm¡o") como aplhi-pi'1iª- por constatar que haviain trocado esposas. "Aos tiwa
é que chamamos de aplhi..:piha; áos anl chamamos de haylhi-piha';

wn

Esta distinyao é importante, pols

tiwa

ao

oposto de um anl

•

,

mas quando wn ·dos primeiros é transformado em amigo, ele partilha
de urna semelhanya com um irmao: acesso !!cito as respectivas espo
sas.
Os amigos - creio que esta é a traduyao melhor

do

termo

ap!_hi-piha - sao recrutados da periferia da parentela de Ego:

do
-

.

mesmo lugar de onde vem os afins. Um amigo é um tiwa nao-afim: wn
;.

"anti-cunhado", pois,
.

s~

,

'

lig~

o que me

a

wn

.

cun~ado

é a inacessi-

.

bilidade de meu sibling a mim, o que define -a amizade é .a

mútua

acessibilidade sexual dos conjuges. Por outro lado, u:m amigo é di
-

verso de um irmao: a equivalªncia de doi~ irmaos diante das
mas mulheres é anterior
sibilidade sexual
so dos

amigo~,

as

a existencia

mes~

da.s mulheres, e a mútua aces

esposas de irmaos é uma consegüencia. No ca-

é o la90 conjuga! que é anterio.r : a amizpde é

wna

a~lhi-piha

sol-

teiros); a "eqµivalencia" dos amigos é construida e definida

a

'

.

conseqüencia da conjugalidade prévia (nao existem

partir do casamento - exatamente como o é a dif erenQa dos

cunha-

dos. t por isso que a noQao de . tiwa inao. pode ser concebida como '
conotando simples af inidade potencial - e por isso que a terminología Araw.eté nao é de duas se<;oes. um primo cruzado, um toti, um
nao-parente qualquer
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pode~se

tornar, pela mesma via (o casamento),

entre si

ou af im, ou amigo. Os la9os de amizade se montam em geral nas bor
das das rela9oes de parentesco e qe afinidade: a'plhi-pi'ha sao parentes de afins, ou parentes classificatórios em posi9ao de afini
dade possivel - um ZHB, um
mos (MB, FZ, etc.) entram
tiwa~

M~BS,

um WMZDH. Quando parentes próxi-

~m rel~9oes

de aplhi-piha, eles

"viram

como no casamento. Os la9os· de amizade ,. como os de afinida-

de, remetem ao universo dos ti·wa. Assim, do solo genérico da .Pura
diferencra. negativa __(o

"~ao-par_entesco")

, esculpem-se duas

rela-

9oes parti.c ulares., simétricas e inversas: dos tiwa saem os

afins

e -os anti-afins; os cunhados por irma interposta e interdita,

os

amigos por esposa compartilhada: reciprocidade X mutualidade.

E,

assim como os Araweté

conhecem urna reciprocidade "paralela" e ou

tra obllqua (troca de irrnas e casamento avuncular, etc.),
mos falar em uma mutualidade simultanea

poder!~

(os amigos) e outra

se-

qüencial (sucessao leviral _e sororal entre germanos).
A terminologia de . ap-lhi-pi·ha interfere na terminologia
parentes.co~

de

Um indiyíduo chama de "sogro" ou "sogra" aos pais

de

seu parceiro de sexo oposto, e de "cunhado" aos siblings deste.Do
lado do amigo de mesmo sexo, contudo, nao existem mudan9as terminológicas: um a'plhi-piha é um la90 estritamente individual.

-

-

.

As

'

relac;oes de "afinidade" criadas pela amizade sao puramente t•con vencionai~"

- o fardo da afinidade sociológica é carregado

pelo

a·plh.i-pi·ha - , entretanto. Nas gera9oes seguintes, os lac;os de ami
.

-

-

zade cruzados produzem op9oes classificatórias importantes.

Os

f ilhos das aplhi do pai de Ego podem ser tratados como "irmaos ..

.já que

..
....
uma aplhi do pai e urna hi amf:,

urna

,

"mae outra .. ; dá-se mes-

'

- 85 • Já os la9os paralelos, em si,
mo com os f ilhos do·s aplno da mae

(85) Assim, por exenplo, a re~ao teminolÓgica entre trés haten.s da al.deia '
tal catD justificada por ·um .deles (39):
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Isto legitima ·a presav;a de 38,. aefictente fisic:o~ ·s01teiro, na sec;ao resi
denclal cx:mandada por 39 •. Por out.ro lado, . 60 é ao mesrtD teríp:> "mnao" para . 39
e "filho" para a i:mllher de 39, visto que 163 era . mna classificatória
dest,a
(nao Dr.>Strada 00 deserro) - a teJ:minologia ~té' portanto, nao pretende urna transitivid~ glObal; ó que preval~ sao as integrac;Qes i.ocais e os cálcu
los irrlividuais. ~ que 60 e 38 nao Se chamam de ''funao"¡.

nao produzem mudan~as: um aplhi-piha do pai, se nao tiver sido

ªº

mesmo tempo aplno da mae, nao será chamado de "pai" (idem para

a

amiga da mae, reciprocamente). Essa
que se verifica nas

gera~0es

diferen~a,

correlativa aquela
para!~

O e +l dos amigos, - a saber,

lo/cruzado -, deriva do fato das

rela~oes

sexuais: chamo de

.

"so-

.

gro" ao pai daquela pessoa com quem tive

rela~oes

sexuais,de"pai"

aquele que tevé rela~oes com minha mae, etc.; as rela~oes via

aplhi-piha, o amigo de mesmo sexo, nao acarretam

mudan~as

o

em ne -

nhuma· gera~ao.
Acrescente-se que essa forma de parentesco classificatório'
permite toda sorte de

manipula~oes,

e que muitos dos casamentosde

"ex-irmaos" se fazem entre pessoas ligadas por esses

la~os

exemplo, no primeiro caso mostrado na nota 73, supra, a

(por
rela~ao

entre 278 e 267, país do casal 23-24, era essa de anti-afinidade'
.

.

- seus pais eram amigos, logo eles eram "irmaos", logo seus
lhos foram (ex-)irmaos, podendo. casar; q.v.). Já quando um

fi-

aplno

da mae é c.o nsiderado como colaborador genético da substancia

de

Ego, seus filhos de outro .leito sao .tidos como irmaos reais -

e

o casamento é interdito ou imprópr.io (cf ~

432

·O

segundo caso da

no'tia

entre si

73). Essas considera9oes se estendem a fortiori para o estabelec!
mento de lac;os de amiza'de/anti-afinidade entre filhos de amigos.

O átomo de parentesco Araweté se apresenta, enfim, como algo mais complexo que o clássico. modelo lévi-straussiano,

urna vez

que incorpora "anti-partlculas" e um principio de incerteza -

a

relaQao de anti-afinidade ou amizade. Do ponto de vista do sistema de atitudes, há duas re.laQoes marcadas centrais: irmao/irma; e

aplhi-piha, amigos de mesmo sexo. A primeira se caracteriza

pela

solidariedade e respeito, a segunda pela liberdade e camaradagem;
a primeira é o ponto de apoio da afinidade e da
segunda o da mutualidade e anti-afinidade. As

reciprocid~de,

rela~oes

entre

nhados e irmaos .de mesmo sexo sao pouco marcadas, mas parecem

a
cuo-

cultar um antagonismo latente. Na medida em .q ue o sibling de sexo
oposto é. quem socorre seu parente nas querelas conjugais, isto P2
de produzir hostilidade entre os afins de mesmo sexo - que no en-

.

tanto é reprimida: o apoio do germano é, normalmente, mais consolador que ativo. Na medida em que irmaos de mesmo sexo tem o mesmo hor'izonte de conjuges potenciais, isto pode produzir certa com
petic;ao - e o acesso aos cc>'njuges dos irmaos é antes tolerado que
estimulado, podendo levar

a ciúmes

(também reprimidos, ou resolvi

dos pela "reciprocidade 11 : um irmao faz na BW o que seu irmao

fez

na dele, como dizem os Araweté; ou se trocamos cónjuges). Arela
c;ao conjuga! se op0e

a de

B/Z por envolver a livre manifest.a 9ao '

dos dois aspectqs interditos nesta: sexo e hostilidade. Já a rela

-

c;ao entre. amigos de sexo oposto envolve, idealmente, apenas a pura libido positiva, nao-ambivalente: aplhi e

ap~no

nao brigam, se

nao deixam de estar nessa rela9ao, automaticamente.
O sistema Araweté de af inidade e anti-afinidade assenta, em
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sintese, nurn modelo que opoe o "Nós" e o "Outro", de um modo

que

pode ser esquematizado assim:

AW!
(ami te)
•

(-)

HADO'I
reciprocidade

"'
/TIW!~

~AN!

AP!HI-PIHÁ
mutualidade

w

(di)

B!DE
Onde o mer.idiano traz a

oposi~ao

genérica e dada:

parente/

/nao-parente, e o horizonte a oposi9ao particular e construida
cunhado/amigo. Face ao enigma e instabilidade da cate9oria

.

tiwá,

só há duas solu9oes para ela: transformar os nao-parentes. em

a-

fins ou anti-afins. No primeiro caso, fica-se próximo da origem :

wn hado'i, cunhado, é um tiwa domesticado, regularizado pela reci

-

-

~rocidade.

No segundo caso, chega-se além do destino: urn

-piha é mais que um irmao, é uro síncrono, um equivalente nao-ambi
valente - é um terceiro incluido,

o Outro mir aculado ern duplo: ern

amigo. (Ver os efeitos desta fi<lura da anti-afinidade sobre as ob
serva~oes

de Lévi-Strauss,

1967c:554-S, a respeito da

superiorid~

de sócio-lógica da afinidade diante da fraternidade).
· · Se urna irma é um meio de se obter urna esposa, urna esposa
um meio de se conseguir um amigo. Isto, se caracteriza a
opera~ao

..

e

segunda

como crono-logicamente posterior, nao a torna menos

fo-

cal. E permite que percebamos que o lugar paradoxal da anti-afini
. dade aproxima o aplhi-pihá daquilo que lhe parecia mais aposto: o
cativo de guerra, o inimigo Tupinambá, que, se por um lado encar-
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nava plenamente a essencia da afinidade, por outro era um

anti-

-afim: a guerra Tupinambá, como nota H. Clastres (1972:81),
feita nao para capturar esposas, mas cunhados: em vez de

era

"servi~o

da noiva", o prisioneiro é que' era servido, alimentado por aque les que o matariain e comeria.m (Thevet, 1953:273-4): se lhe

eram

.
- era par.a c.o nseguir nada alem
dados esposa
e alimento, nao

dele

-

mesmo. 0 -cativo Tupinambá realizava assim a sintese imposs!vel

e~

treo afim e o anti-afim, que os Araweté separam: a ambivalencia'
dos ti~a

e pura_potencia,

que logo se bifurca entre cunhado e ami

90.

Os Araweté "capturam" aplhi-piha de um modo que nao

deixa

de evocar a captura de "inimigos-cunhados" Tupinambá: ao contrá -

-

rio, mas no mesmo s.e ntido. E, se wn cativo era transformado
.
- incon
tinenti em cunhado, nos Araweté o jovem cunhado recém-chegado

-

a

aldeia da esposa é transformado avidamente em aplhi-piha. Isto é:

.. .

em gente que se "entre-devora" •.•_

E caracteristico que os Araweté prefiram sublinhar,
o_s tensivamente, as

rela~o~s

marcar

de anti-afinidade - em sua insolente'

obstina9ao de tentar burlar o limite do social, a saber: a interdi9ao do incesto e a reciprocidade. E que tenham escolhido,

em

vez de evitar os cunhados, freqüentar os amigos.
Todo o sistema Araweté milita ern favor dessa recusa da afinidade que, por imposslvel, nao é menos efetiva: casamento obll quo, redundancia de alian9as, fecha.mento de parentelas, e ao mesmo tempo dispersao da reciprocidade, pela prolifera9ao dos

la9os

de anti-afinidade - mistura, de fato. Mistura de gera9oes, mistura de pais, mistura de aprhi-piha. "Somos todos misturados" 86 .

sao

(86) Os paralelos di.reto.s 00 instituto aplhi-piha
poua>s, nas , sociedades
Tupi-Guaran.i. O únioo similar claro é o anti<p oosturne de troca tenporária '
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entre h:mens iñ{x>rtantes, o:rro "fonna de expressar sua ami.za&" ,nos
Parintinti.n (Kracke, 1978:14) ~ A amizade fonnalizada Tapirapé (anchüuaiJa - · Wagley, 1977:73-5) envolvía evita~ao e ~ciooaria predan:inant.enente cxm::> meio
de redistribuicrao ecx:n&ni.ca;
obstante, o recrutanento OOs anchiwazva ba~
va-se oo mesrro crit.ério da ami.zade in-fonnal Araweté: parentesco distante ou
nacrparentesco.
Já a institui<;ao oo yepe .wayapi (P.Gr:enand, 1982:138-141) ros.
tra semelhanr;as inpartantes cx::m o cimigo ~té: relact00 diádjca _e exclusiva •
<uepe significa "um só", "o e5colhido") , sua .tuncrao é a de capturar nao-parentes - "amizade exterior", o:rro a chama Grenand, que ten o:rro :in'pli~ a individuali~ de um amigo a partir do solo. lx>stil e genéria:> _da alteridade •
Mas nao há infonnac;Oes sobre a rela~ entre yepe e (anti-)afinidade.
se o CXltparaDIDS CXJl\ a arnizade fonnal dos Je, o instituto do aplhi-piha pé:l
rece confundir urna <::p:)Si~ central básica a essas sociedades: amigo fcmnal X
cxnpanhei.ro, que se desdahra en evit~ao X 11 bp_rdade, hera?lf;:a X esa:>lha, estru
de

~

nao

tura X "cx:mrunitas" ••• (Da Matta, 1976: 138-154;

~'

1981: 142-145; carnei
ro da CUnha, 1978: 74-94; 1979). ecuo o amigo formal, ele é um "anti-afim",mas
ao cx:ntrárlo: nao poxque, afim possivel (recrutado na parentela distante, ou 1
na metade cposta), a evitat;ao se desñobra em interdito sexual, mas -porque,af_im
possIvel, torna-se uu co-partilhador de esposa, a:¡uilo que un afim atual · nao
pode ser. CatD o~

Je, ele cnci:a a

esoolha, a equiva esposas (que nac> parece

Jjhp..zdade de

J..eocia e a sinultaneidade, a intimidarle, e a t:roea de

definidora desta reiac;ao para os Je - ver Camei:ro ~ Omha, 1979:37). Em vez
de oois - e da dupla nega~ oo amigo fm:mal, metáfora restauradora que se reduplica pefa metaúmia do cmpanhei.risrro -, tetos aqui um só lugar, e a dupla
af~: Eu outro que é OUtro eu, estranlx> e amigo, tüJa que está mais próx!
m::> de mim que

eu mesrco. o caso da amizade funerária Baroro é que parece

ser

o único a real i zar a transfo~ de um afim real em Eu: mas

aí é preciso que
a rCorte intervenha. - apenas quaIXlo o eu se torna Outro, m:>rto, é que o outro '

se torna Eu, meu arce maiwu (croc:ker, 1977a:l79).

Haveria ainda que aproximar a amizade Araweté oo sistema AltcrXinguarx> (Bas
so, 1973: 102-6; Viveims de Castro, 1977:193-ss.). Se eles possuem numera;os
t:r~ e.m o::m.Jn, oo contrastar· simultaneanente cxm o parentesco e a afinidade,
há entretanto uma difererv;a essencial: ali se tem uma disjurvrao entre amigos
de mesno sexo e de sexo qx:>ato ("amantes"' na~ de Basso); isto é, ;
. '
se trata de rel B9'5es entre casais, nen de' I111tualidade sexual - ao cx:mtrário ,
nuitas vezes o "ami.9'.'" é um sibling oo "amante", um "nao-afim" benévolo. E
o
sistema da amizade intersexual é semi-clandestioo. Se ali tambén venos
essa
rusca de ~ cxm o estranho sem o fardo da aliancra, o lugar de tal institui~ oo·Alto Xingu é llE'OS central que ros Araweté - ela ñmciona catl:> un meca-

nao
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nisroo caupensatório, ao passo que équi ela é a ideología dani.nante. o sistema
da anti-afinidade Araweté talvez explique o paradoxo de um desejo endogfunico
associado a "paix00 pelo. OUtro" que sua cuslcologia manifesta, e que a distin
gue tao clararrente oos casos guianeses (Riviere, 1984:70-1), aproximando-a do
cx:xtplexo Tupinambá de casarrento e ~tiveiro: uniao oblíqua mais honra em ceder
rrulheres do grupo aos. prisioneiros, mínima e máxima exogamia simultaneanente •
."

Nao é, enfim, por acaso que a anti-afinidade se define pelo

júbilo, e instaura ambiente celestial: eta é, .propriamente, um
tributo dos deuses, que evoca assim o tal mundo impossível do
tre si" de nossa epigrafe . ao capítulo.

a

''e~

- o mundo do entreMas nao:

si é aqui mesmo na terra, para os Araweté.

~

aquí que s·e fin ta a

afinidade. Para a fitar de face, é preciso olhar para o céu - ali
onde, ao contrário do que sonharn outras sociedades,
cornec;a.

a

afinidade

Gente rnuito complicada, de fato, a hybri·s é o forte

..

Tupi: canibais e incestuosos, nao e prec iso
contradi9ao entre

11

0

re~orrer

a

dos

nenhurna

político e o religioso" (H.Clastres) para se

ver que a semente da recusa da Alian9a sernpre esteve plantada
sua filosofía.

Esta nao foge do estado, mas da Sociedade:socieda

des contra Durkheim.
sarn,

em

Muito pouco realistas, talvez .

Mas se recu

também exaltam a Alian9a: poem-na no Além, sitio do sentido.

(E) Concep~ao, sexualidade, ciclo de vida

P rod u z ir

;¡

.-

urna crian9a (konomi) e uro trabalho demorado,

que
87

exige cópulas constantes e gasto considerável de sernen(ta'i re)

(87) Ta-i é urna fOnt\a genérica para "filho"·, cri~a, broto de planta, f ilhote
de animal; -re é ·marca de pretérito ocminal, que marca o semen cx:mo "d:>jetifi
cado", i.e . separado do corpo.

-
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de forma a esquentar e a engrossar (mo-wo, fazer inchar) o feto •
·Todos os componentes potenciais da pessoa est.a o no esp~rm~,

que

se concentra na regiao lombar masculina (tomici: cp. Soares

de

Souza, 1971:306 para os Tupinambá). Substancias corporais, carne,
sangue, ossos, e

a

alma-principio vital (;), tudo está

e

princi -

pia na semente masculina. A mae é um ta'i re riro, envoltório
receptáculo do semen,

onde se processa sua

transformacra~

ou

(heriwa)

em crianc;a.
Minhas tentativas de esclarecer a natureza dessa transforma
crao por via materna foram baldadas. o sangue menstrual - que
ca" com a

conce~ao

"se

- nao é reconhecido como tendo qualquer papel

no processo. Quando eu observava a semelhanc;a f!sica entre filhos
e maes, todos assentiam, dando uma

expiica~ao

gramaticalmente abs

ohi

trata: eles pareciam com ·as maes porque o semen vira crianc;a

ropl, "através (ao longo, mediante) da mae". Esta era· a mesma ra-

zao aduzida para explicar porque o círculo de· parentes afetado
la obriga~ao de ikoako, abstinencia por doenc;a, inclui os
tes matrilaterais de Ego. Em suma,

a

p~

paren-

teor.ia estritamente patrila-

teral da concepc;ao soma-se o reconhecimento bilateral da f ilia~ao,
dos interditos de incesto e abstinencia.
Ou mais ainda. A proveniéncia da mesma matriz é mais
qüentemente sublinhada, para afirmar

fra~ernidade

f re-

efetiva e afeti

va, que a comunidade de semente - na medida em que esta, substancia exclusiva, é capaz .de mistura e divisao. os filhos de
mae se concebeJ'.ll como partes metonímicas de um todo, espacial
•
temporal; um fala dos demais como he k-br!, "pedac;o de mim";
rene'e pe he re, "o que ocupou meu assento" (útero, lugar:

mesma
e

he

-

hena,

pret. hene'e); he p.,;r.,; he re, "o que me revezou-substituiu".

Já

os que partilham ' apenas da substancia do genitor, nao menos

ir-
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maos, especificam sua .condi9ao mediante a diferen9a das matrizes:
hir~

am;te pa re, "vindo de outro corpo". Isso traduz a matrifoca

lidade da vida social e afetiva Araweté, onde meio-irmaos uteri '
nos sentem-se mais próximos que os agnáticos 88 •

-

- entre
,
(88) Essa "contradi<;ae"
tearia patrilateral da c:onoepc;ao e reoonhecinento bilateral da cx:rm.mi~ de substancia se enoontra em outras socledades
da
regfu - os Yawalapíti (Viveiros de e.astro, 1977:206) e os Suyá (Seeger, 1981:
150), por exercplo. Devo esclarecer que uso aqui a~ de "grup:> de substan cia" em sentido lato, urna vez que nao sei ~ "substáncia" é essa que
define
o a:njunto de pessoas -que os Araweté oonsideram cxno afetos

a regra de abSti

-

néncia por doen;a.s. Visto nao ser o sanen {cf. matrilateralidade), tanpouco é
o sangue. Seria ma.is ben urna "unidade mlsti.ca", substancia metafórica ou metonímica: é un grupo sociolÓgicn, vale dizer, nao fisiolÓgicn (etro-).
Por ou:t+o lado, os 'l'Upinaat>á parecen ter repreSentado o caso rcrlical de identifica~ da cr~.:> ..1PIÚ - cf. as fmosas descri<;Oes dos filllos dos cat;i
VOS de guerra, devoraa:'6ipe1Bs

maes Tupi.nélnbá

(~,

1963:171-2).

h:)

con-

Araweté e de outros TUpi-Glarani., os TUp:inambá nao só proibiriam a
oolab:>rairao de genitores, cxno suspendiam as re~ sexuais oo inlcio da gra
t:rário

Q:)s

videz, por tenor de incesto a:m o feto ('lllevet apud Fernandes, 1963:167). Mas,
ver J. f.bnteiro
(in lCJB, VIII:413) sobre a bilateralidade do resguardo em ca
.
so de doent;a de parente, o que matiza a idéia de "unifili~o"· substancial.
Huxley (1963: 242) fala do san;¡ue menstrual acm::> fonnancb
a substanci·a
oo feto, para os Kaapir - mas se oontradiz (cf.p.167).
A ~ao· oo papel (al lcx:us) transfonnati.\lo da
AnMeté é-me obscura.
A
fonna her-twa é causativo-a:imitativa, indica a
de um ato pela partici-

-

~ao nele. Mas,

nae
ca\lsa9ao
ara se me· di.zia que a mae he~ o semen

E!\\

nesse

fillx> -

caso, ela "transfonnava transfonnando-se"- Um. no outro. Ora, p::>rém, era o pró prio sEmen. que heri:wa; ou, cxno para sublinhar a passividade materna, dizia-se
que a sem:mte otif mOñ? te "sillplesmente faz-se" em fillx:>, ~ reflexiva. A di
fererv;a dos vertos é tanbéln significativa: transfonnar Ciwa)e fabricar(moñi) •
o primeiro possui una a:n::>t~ "mágica", o segundo é "materialista". o veroo'
"p5r-criar" (mara)
contexto.
- nao é usado neste
.
- e (espirito de) animais nao intei=vem no
Note-se desde ja que deuses, xamas
processo conceptivo Araweté, ao oontrário dos Tapirapé, Par:intintin, Qiarani e

-

~yaki

.

..

-

..

(Wagley, 1977:133-5, I<racke, 1983; Schaden, 1962:111-3; P. Clas

-

tres,1972:48-50).
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-

mae

"Transformadora" ou simples receptáculo da semente, a

biológica é definida lingüisticamente como o habitat originário '
de seus filhos. "X pa re", lit • . "ex-morador de ·x (nome de

mu-

lher) .. é o modo usual de designar a relac;ao filiativa materna.
.

-

A

..

'

mae biológica é ainda especificada como "a que me fez nascer". Já
o papel do genitor é concebi~o como . o d~

um

fabricador ou de

urn

doador: o pai "faz" (moñl)ou ."dá!' (me 'e) a crianc;a.
Como já disse, mais de wn inseminador pode "cooperar"

pi tiwa, como se diz de homens que

abr~m

(oy~

a mesma roc;a - a compara-

c¡:ao é Araweté) ou se "revezar" na produc;ao da crianc;a; no processo dito

a; mo,

lit. "aumentar".

o número ideal parece ser de dois

ou tres; excesso de diversidade acarreta partos dolorosos, ou urna
pele manchada, sinal dos semens diferentes 89 •

cx:m a dos espíritos (o "?-t:>rador da Agua"), c:o
I00 já referido 1 produz aLoz: to e nm te da mae. Nos Tapirapé a mistura exoessiva
de sementes leva ao infanticidio (wagley, 1977:134); nos Kamayurá, a genelaridade, que tarubém acarreta a · nmte dos filia; (Bastos, 1978:35). OS Araweté,que
tarrpouc:o aceitan os nascimentos núltiplos, atr~oos ao fatO da mae ter comido, quan00 aó:>lescente, nuitos ovos de jaboti, tracajá e jacaré. OS Teneteha
ra atribuem a genelaridade ao ooit.o anti-natural can o Zurupari, "dem5nio da
floresta" - que equivale, assim, ao SenOOr do Ria ~té (Wagl.ey & Galvao
,
1961: 78). A expressao 011~ pitúJa, "faz.er nutirao" (cf. o Mbyá putyvo, SchadeJt
1962:65, n.10) se encx:11tra nesse· sentioo sexual entre os Ac.hé, onde o cognato'
japetyva designa o marioo securXiário, cx:>laborador marginal a substáncia sociológica~ filho - P.Clastres, 1972:22-3.
(89) A mistura de semente hunana

Quando um xama está concebendo um filho, cessam seus
tos noturnos. "Comer" repetidamente

a

can-

mulher o amolece, ele dorme

muito e nao canta-sonha. Um dos epítetos jocosos para a vagina(ou
para a "namorada", aplhi ) é justamente aray mo-pe há, "a que
bra o chocalho de xamanismo" - onde nao é difícil entrevermos
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valor fálico do chocalho transformador e masculino do xama,
do de penas longas de arara

ericr~

ve~elha.

sao

As precau90es do casal ou grupo envolvido na concep9ao
'

poucas; durante a gesta9ao, e algumas se acentuam apÓs o parto

•

da

Nao devem comer anta, pois seu espirito pisotearia a barriga

-

mae: ou usar de milho cujo cesto de transporte, vindo da ro9a, se
partiu¡ ou comer femeas grávidas de animais. Tudo isso é abortivo.
Nao devem ainda comer coxas de veado e mutum, o que enfraqueceria
.

as pernas da criancta. E os homens devem tomar cuidado na mata
pois as cobras tentarao

,

mord~-los.

cas~

o · parto (mo-a, lit. "fazer cair") se realiza dentro de

ou, mais comumente, na capoeira próxima. O marido da parturiente'
pode assisti-la, e mesmo ser quem "ergue" (hopf) a crian9a e corta o cordao umbilical. A ·placenta ('dae pe) é enterrada no

local

do parto. Na maioria do·s casos, porém, quem pega a criancra e corIdealment~

ta o cordao é urna mulher, parente da mae ou do marido.

diziam-me, os meninos tinham seu cordao cortado por uma mulher,as
meninas por um homem. Os "cortadores do umbigo" (ipiri
de urna crian9a tem. wn direito

matriro~nial

1

r ka

he re)

sobre ela, que lhes

-

e

reservada pelos pais. No caso das meninas, ela se torna urna ipa'e

pi,

"cuidada-criada~:

deve. ser alimentada pelo futuro marido

a puberdade, sendo-lhe entao entregue em casamento. No caso
meninos, seriam eles que, maduros, proveriam suas velhas

até
dos

esposas

de carne e sexo.
Atualmente nao há dessas crian9as

ip~'e

pi na aldeia.

Mas

há vários "cortadores do umbigo" _que sustentam seu direito de reserva sobre o menino ou menina, e o tem reconhecido pelos pais
Em

•

todos os casos que registrei, tratavam-se de MB e FZ classifi-

catórios das crian9as, ou seus "avós" idem. Isto se coaduna corn a
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ideologia de casamento obllquo e com a prática de unioes onde
cónjuges mostram grande
a

crian~a

diferen~a

de idade. A mulher .que

nao parece manter nenhuma

rela~ao

os

ergueu

especial com ela; mas

toda pessoa lembra quem cortou seu umbigo e quem a e.r gueu ao nascer 90 •

é referida entre os Tenetehara (Wagley &
Galvao, 1961:38, 98), os Tapirapé (Wagley, 1977:157-8> e os wayapi (P.Grenarxi,
1982:117), mas só no Últino eJCerplo é que se a associa aos casanentos cx:m FZ e
(90) A prática de "criar" o c:Dljuge

a "~" de esposas seria um privilégio dos PQ
derosos (Soares de Souza, 1971:305), o papel de cmtador de unhigo caberia ao
pai, para filhos lonens, e ao MB para as filhas, dentro do contexto de c.asame!!
to cx:m a ZD (FernaOOes, 1963:174-6, 218-9). O direito marital do rortador
do
uni>igo se encx:ntra sob fOJ:ma inversa entre os Ac:hé: tanto a
"levantadora"
(upiaregi) da c:r~ quanto o CX>rtador do unmgo (jllXZre) si:> espéci:es de pa dri.nh=ls, interdites sexualmente para seu chave, a quBJl devem entretanto
alimentar (P.Clastres, 1972:45-7). A i.nterven;io dom Parintintin se faz na ocasiao da ~, ·quarm ele assegu:ra seu CÍi.reito sobre a criarx;a, ·para um de
seus fil.has (Kracke, 1984a:ll2-3).

MB. Entre os 'l'llpinanbá, onde

Logo que nasce, a

crian~á

é banhada em água morna; -seu

pai

lhe fura as orelhas, raspa os cabelos que ultrapassam a linha das
temperas, e ela é entao "modelada" (mo-kati, consertada) por
guém experiente: achata-se seu nariz, afastam-se as orelhas

alpara

fora, massageia-se o peito, áfastam-se as sobrancelhas, ajusta-se
o maxilar inferior, empurrani-se os bra~os e os dedos na dire~ao '
do ombro,

apertam-~e

as coxas urna contra a outra, separam-se

os

opera~ao

me

cabelos úmidos com um pauzinho. A impressao que tal
causava era a de um acabamento de

wna

pe~a de cerámica, antes

do

cozimento. Poem-se-lhe em seguida pulseiras e amarrilhos abaixo '
do joelho; ela está pronta para a
do as mulheres) lhe fará.

442

visita~ao

que a aldeia (sobretu

entre si

os pais entram em urna "reclusao" atenuada, passando a maior
parte do tempo em casa e dependendo de parentes para algumas

tar~

fas essenciais (cozinhar, buscar agua}. No dia mesmo do parto de'

vem tomar urna infusao amarga da casca da árvore iwirara (quina? - ver Wagley & Galvao, '1961:77) - a mesma que menstruadas e matadores tomam, e cujo sentido, assim, parece ser o de purgar o sangue que se acumula no

~orpo,

nesses estados. Mas a explica9ao

weté é que se toma o i wi rara "para comer jaboti" (sem

Ar~

sufocarmos

por incha9ao da glote) - a primeira carne, normalmente, comida pe
los pais •. Todos os homens que participaram . da concepc;ao devem be(co-r~

ber essa infusao; mas apenas o genitor principal ou marido
sidente) tende a seguir rigorosamente as demais restric;oes
(91) Drtma a adminis~ de w i mra - amaríssim:>, mas

91

•

nao un. emétio:> -

ao
pai indique que ele está cheio do san;ue puerperal, esse tena me parece relati
vanente ¡:a.ioo inq::ortante na ideologia Araweté, faoe ao que venos oo Alto Xingu
ou oos Je-suyá (Seeger, 1981:151-2). Nao se fazen escarifi~, etc. Já oo
caso do matador, a a~ de ~ inimigo na barriga é ooisa séria, que
p0e o primeiro en estado de norte teup:n:ária - mas t:anpx1co se faz qualquer
sangría. M1nha inpressao é que, cc:m:> um todo, o tema da poluic;ao-cx.-itágio pelo
sangue
é 111.lÍto desenvolvido pelos Araweté. Ver ~ante, sobre a menstrua -

-

nao

~·

As restric;oes pós-parto sao variadas, embora nem todas
jam levadas demasiado a sério. Elas sao mais rigorosas

se-

enquanto

o umbigo da crianc;a nao seca e cai. Depois vao-se afrouxando, aos
poucos,

a medida

-

que a crianc;a vai ficando com o "pescoc;o duro" ,

a rir ("ter consciencia"), a engatinhar e a andar. Seu término
;

imprecisamente marcado,

~

-

e

a consolidac;ao definitiva da crianc;a(fi

xac;ao da alma ao corpo) extrapola o período principal da "couvade".
Algumas das restri9oes de atividade visam proteger os
prios pais, agora definidos como ta'i

ña

-

pro-

(pai) e memi na (mae),i_!
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-

-

-

to e, "donos de filho". As principais sao: nao se devem expor mui
to

a

luz do sol e da lua, ou o "excremento" dos ·a stros os enegre-

cerao; devem andar com cuidado, nao podem carregar água;

andar

ña

e similares

flecharao seus pés (supra, p. 245). A mais importante

precau~ao

sobre pedras ou solo áspero, ou os espiritos

é tomada pelo pai: ele nao deve. ir

a mata

I~ira

ca~ar

-

em hipótese algu-

ma, enquanto o umbigo do filho nao seca, ou atrairá sobre si multidoes de cobras, surucucus e jibóias, que o picarao ou engolirao
vivo. A maioria das restri~oes protege a crian~a: os pais nao devem pegar em espelhos e pentes, ou causa.m febre e dores nela¡ nao
devem pisar nas placas de pedra que se desprendem nos lajeiros, o
que oprimiria seu peito; nao tocam em couro de ont;a,- ou sua
ficaria manchada .•• De um modo geral, evita-se qualquer

pele

esfort;o

violento que possa produzir efeitos "analógicos" negativos: pilar
milho, cortar árvores, carregar peso, etc.

a

As restri9oes ligadas

ingestao de alimentos sao mais nume

rosas: os país nao podem cozinhar ou assar carne, nem comer

coi-

sas muito quentes¡ a mae nao pode fumar, e o pai só o faz com
charuto filtrado por um

ma~o

de algodao. Os alimentos específicos

interditos sao:
Tucanos

Poraque

Veados

Araras

Jacarés

Antas

Papagaios

Tu cunaré

Macaco-prego

Nhambus

Pescada

Paca

Jaós

Matrinxa

Jaboti (fígado)

Jac upema

Peixe-cachorra

Mutum-cavalo

Curimatá

'

Bicudo
Tracajá
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Todas essas carnes, e as actoes anteriores, produzem um

so

efeito: o hapi, a "queima" da criancta, que resulta em sua morte •
Se bem entendi, tratar-se-ia de urna esp~cie de combustao interna,

'

nao manifestada por queimadura ou ·queda dos pelos (como o hapi xa
mánico do veado), mas por febre, dessecamento e emagrecimento.

A

idéia subjacente parece ser a de que o recém-nascido é um ser "vo
látil", que deve ficar . longe do contágio com coisas quentes.

Nao

se pode também pintá-lo de urucum, ou sua pele descascaría como '
se sapecada no fogo 92 • Alguns tipos de mel sao interditos,

pois

(92) Essa afinidade perigosa da. crf.anra cx:.m o queimaOO se encentra ainda

nos

casos de norte por hadi, canvuls0es cansadas pelo Senhor ~ TUcum (supra,
p.
244); as quatro criancras assim vitimadas cairam no fogo, norremo queimadas.

produzem pústulas e feridas na pele¡ o ·mamao também, pois "desea_!
ca" a

crian~a;

a bacaba e dois tipos de cará a fariam inchar.

Nao sou capaz de encontrar nenhum principio subjacente
alimentos, cujo consumo é proibido ·aos pais. Surpreende-me,

aos
ao

contrário, que animais aparentemente "perigosos", como a piranha,

o trairao, e alguns que sao xamanizados no peyo, como o mel de xu
'

pé e os guaribas, sejam neutros. E vale notar que, com exce9ao do
(figado de) jaboti, os principais animais ca9ados pelos

Araweté

(notadarnente tatus, porcos), nao entram na "lista" - que aliás es
tou longe de crer ser exaustiva. O tempo de vigéncia dessas proi93
bi9oes alimentares é indefinido, e fica a critério dos pais •
(93) Una a:rrparac¡:ao das proibi~ alimentares Araweté vigentes na
can
foi capaz de evidenciar ne. as listas apresentadas nas m:::mografiaS ~
.

nao

exarre extensivo dos tab.ls al!
mentares Parintintin, onde se nostra a natureza heterogenea dos critérios e C!!
ja oonclusao mais geral repousa numa teoría psicanalítica do ato alJJnentar(inoorpora~identifi~, etc.).
nhuma estrutura

estável..

Ver Kracke 1981• .para um
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Já a perigosa capacidade oo pai de reoém-nascido (ou "grávido") atrair co
bras é urn ideologana a:J11?lexo entre os TUpi-Guarani. Assim, entre os Kaa¡r>r,se
uma rru1her grávida ve alguén 1t0rdido de cobra, "perde os cabelos, cai-lhe tam-

-

bém a carne, e nDrre" (Huxley, 1963:233). O marido de una grávida Wayapi ~
pode matar oobras, senao O feto "perde a pele" e DDrre; por Sua vez, a reclu sao da parturiente se deve ao t.eror de mo110 1 a Sucuri dona das águas, que abo_!:
rece o cheiro de sangue e rapta a alma das crian;as (canpbell, 1982:273-4). Já
entre os Ñandeva e os I<ayová-Qlarani, o odjepotá, transfo~aa· em animal, que
p.me aqueles que se aventuram oo mato durante a oouvade e a rnenstruat;ao,
é
principalmente atri.OOido ao karuguá, ArarIris, que entre os Araweté, Wayapi e
Ac.hé é urna cobra de grame sensibil1dade olfativa.
Há dois temas entre~ados ~: a rela~ entre estadOs "sexuais" e cheiro
(de 5aD3\)e ou sexo), que atrai as cobras, e o tena da perda de pele, que evoca
a contrario essa capacidade de ren::wac;:ao da própria pele exibida pelas cobras,
siml:x:>lo, por sua vez, da troca de pele da irrortalidade. A "queda da pele" do
feto wayápi, caro a dos cabelos e carne da grávida Urubu-Kaa¡r>r, sa:, una espécie de anteciflatrao nortifera,,m: ptooasso de ressurrei~ celeste dos nDrtos ~
la troca de pele - tema encx:ntraa:> nos dois grupos. Entre os Tapirapé adlanos
uma Uwersao parcial do tema, e sem as oabras: é apenas dep?is que cai a "pele
pó!rnatal" (a carnada aderente ao urucmn oan que se mita o nascituro) que
os
pais saem da couvade (Wagley, 1977: 140) •
Por sua vez, a capacidade de atrair animais selvagens caracteriza o estado
dito bayja do pai de recém-nascido, entre os Aché, e disso ele se aproveita pa
ra i r ao mato ~. Sucede que, alán da ~, ele atrai o ca~: os jagua ~, e tantán a ira caniba.l da Cobra Arar!ris. Parto e nens~oo criéltl este
estado ba!Jja (P.Clastres, 1972:26-8, 37-8, 179).
Para os Araweté nao há relac;B.o direta entre menstrtiacr00 e cpbras; m¡:lS o Senhar do Rio (que para ootros 'ro é urna robra) é peric:P50 as rren.struadas e a alma das cr~ pequenas. Por sua vez, a Cdlra Arariris detesta o cheiro do
seJCO (de vagina, que se qx3e aes perfmles celestes que ela aprecia) , e avanc;a'
sobre os xamas que se aventuram ao céu após urna rel~ sexual. Acrescente-$&
o:rt0 transf0J:ma9ao adicional do sistema, a ~ Araweté em um ¡x>der (nao nui
to apreciado) dos xamas que já foram trDrdidos ¡x>r urna surucucu - a robra ma.is
venenosa - e escaparam: senpre que eles x.amanizam algo, prcduzem ciruvas. torrenciais. Assim, tanto as cobras c:quáticas •(sucuri) caro as terrestres-veneoosas tém Una lig~ cxm a água - o que poderia ser renetido ao caráter venero-so do Arco-Iris na mitologia sul-americana (I.évi-Strauss, 1966:252-ss.). carpa
re-se ainda o significaó::> 00 cognato de peye, xami, entre os Aché (orrle
há

nao

xarnanisrco): paje
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A reJ~ entre troca de pele/ inortalidaie e rrens~ é especialmente
clara na oosnologia 'l\lkano (C.Hugh-Jones, 1979: 140, 153-4). Esta afinidade en
tre nulheres e cobras - que pode-se transfonnar numa incatpatibilidade - evoca
¡:o:r sua vez os mitos em que urna coqra eta o falo das nulheres, no tenpo em que
os l'x:rnens
dispunham de peras (I.évi-Strauss, 1966:132-ss.; Huxley, 1963
:
169-ss.).
A Festa do Mel Siriooo envolve urna escarificayao coletiva, e ela é 00.J:1Siderada atrair tcrlos os anima.is de cat;a, que aoorrem a ver "os l'xlTens gal.hardamen
te ornanentados cx:m penas e urucum, e a ouvi-los cantar". Aqui vem::>s associa dos dois tenas, até entao separados: a funt¡:ao propiciatória da casa que tem a
Festa cb Mel (Tenetehara), e ü atrac;ao 005 animais pelo sangue (Holmberg,1969:
220-2). Esta~ sangue = animais é indireta, vist:O que Hol.mberg afinna
que o que atrai os aninais é a aparencia e o canto _
d os txxrens - os Siricn::> CXJ!!
cebero a~ ccm:> un processo de seau;ao dos animais pelo cac;aoor (p. 240).
Entre os Aché, a Festa do Mel tem cx:m:> foco principal a licenya sexual e o
ca.sanento entre manbros de diferentes bandos (P.Clastres, ~.cit.:219-ss.).

nao

Ainda bern pequenas (de "cabelo novo", como dizem), as

cria~

9as sao freqüentemente subrnetidas a urna opera9ao xamanística,
pedido dos pais: o "fechamento do corpo" (hiro r.;, cf. r.;,

a

cica-

trizar) ou "tapagem" (hakapeti). Seu objetivo é permitir que

os

pais retornem paulatinamente suas atividades, e evitar que a crian
9a tenha "dorna carne" (ha'a rahi). A simbólica é evidente:
crian9a está aberta, as

a~oes

e substancias paternas penetram

a
em

seu corpo. Este tratamento se repete durante meses, a qualquer si
nal de mal-estar do infante, e é especialmente necessário

quando

os pais pretendem retornar a atividade sexual e beber o cauim

al-

coólico.

o sexo e a _cauinagem sao as proibi9oes mais estritas e mais
demoradas. Ambas as coisas só podem ser feitas após a

crian~a

co-

me9ar a engatinhar (dizem os pais) ou a andar (dizern as maes ) . An
tes disso - e mesmo depois, se o xama nao fechar seu corpo -, ela
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se encheria de esperma ou mingau, morrendo em meio a convulsoes e
vómitos. A abstinéncia sexual parece, de fato, ser mais

demorada

para a mae que para o pai. Este, após alguns meses, pode procurar
outra mulher''para

-

se esfriar" ( tq_tif mo-rahi) • As acrees da

sao mais diretamente nocivas

a criancra,

mae

que está sempre colada

a

ela¡ sao sempre as maes que se preocupam em pedir que fechem

o

corpo dos filhos. A razao disso é que elas os amamentam. Para

o

leite

~passa"

(mo - wa)

tudo o que a mulher ingere - semen inclusi-

ve. E passa também o afeto: dizem os Araweté que as filhas nao ca
sam virilocalmente, e que os homens sempre voltam

a

aldeia de ori

gem, porque "nao se esquece o leite tomado". outra expressao proverbial é: tre mo- k amo he re tr!!._mo-a' o - "aquela que nos
tou nos causa saudade" 94 •

amamen-

(94) o verbo-chave desta "saudade oo leite" é mo-!!_'o, conjugado can praare -objeto paciente. sua tradurrao lit. é "fazer-espírtto", mas se pode glosá-lo
caro "ser ¡::osto fora de si mesm::>, pela ausencia de algo desejaoo". A "saudade",
nesse caso, é algo que se sofre, nao que se "temu. A a~a de un ente queri
oo oos divide, ~ tira oo a'.Illi-ac;pra, nos separa entre o presente e o passada
A nOO-~ oo objeto do ~jo, assim, rx:>s "espiritualiza" - urna teoria DE
todoxanente freudi.ana (can o seio kleiniarX), ainda por cima) ••• A raiz a'o
é
de ~00 cxnplexa. E: a
que se encx:intra 00 oonoeito de "espirito" sepa
rado do cm:po: -a 'o we, orde we é marcaó:>r de pretérito. Ela é reencantrada rx:>
c:x:nceito de ex>isas me '! ~'o, que cansam ~igo mlstioo, separard:> rnssa
alna oo oorpo. Voltareuos a nm isso, e aos paralelos Tupi-G.larani, que autorizan tilla tr~ geral da fonna a'o cat0 "inoorporal" ou "espiritual" •

mesma

Dias após o nascimento, entretanto, as criancras já comem

c~

rá, batata e banana, mastigados pela mae. Mandioca, milho, outras
frutas e carne só sao introduzidos na dieta quando elas já

estao

"prontas" (a!Je ) - isto é, quando já demonstram "consciencia", depois passam a engatinhar, andar, etc. - que é também quando rece-
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bem o nome, e podem ser ,pintadas de urucum, simbolo do estado no!.
mal de saúde (doentes nao se pintam) e da comunidade dos viventes.
Nao pude perceber nenhuma opera9ao xamanistica especial (ou outra .
cerimonia, como nos Tenetehara - Wagley & Galvao, 1961:80-1) lig!
da

a

introdu9ao do regime carnivo·r o. As opera9oes de fechamento '

do corpo sempre me foram interpretadas como procurando

bloquear

contágios pais-filhos (neste contexto; pois elas também sao reali
zadas sobre adultos, como veremos).
A no9ao de "ter consciencia" -

tradu~ao

mais geral do verbo

kaak ; - é central, embora vaga, para definir o grau de "humanida-

de" dos infantes. Ela nao se confunde como falar

(ñe'e) pois lQe

é cronologicamente anterior. Parece designar a capacidade da crian
9a responder a estimules lingülsticos ou para-lingüisticps.

O

é o riso (ptka). Se um bebe morre antes de
95
manifestar consciencia, nem seus pais o choram • A fala, porem,

principal sinal

di~so

-

Kaaki é pr~iarrente pensar, e kaaki ha o pensamento, seu CXlnteúdo. O estado ativo de "tristeza" (ho'im) e o passivo de "saudade" Cmo-a'o) faz oosso'
(95)

kaak!_ ha sair de sua sede, que é o peito e os ouvidos, e i r até o objeto ·ou su
jeito do sentirrento. An00s OS estados sao peri<:PSOS 1 associados a "leveza"
e
"finura-translucidez" do cmpo, e ¡:odem cxnstituir indicios de que a alma foi
extraida do corpo. No~se, o:atudo, que a leveza e a transparincia poden ser
induzidas pela ingestao de tabaco - supra 1 p.346-, e assim remeten a:> xama -

nisro.

é um sinal importante e ansiosamente esperado de matura9ao. Há um

ritual mágico para facilitar o aprendizado lingüístico (ao
fui submetido), que consiste em quebrar, junto
folhas do arbusto

ka'a ñe'e

a·t~,

a

qual

boca do infante,

enquanto se repetem palavras

da

lingua.
Mas por alguns anos ainda a pessoa da crian9a nao está inte
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gralmente estabilizada. · Sua alma-principio vital {[) desprende-se
(hir~),

·com .facilidade . do corpo

especialmente 'devido

crian~as

esplritos da água. Por isso,

a

cobi<;a dos

entre 1 e 4 anos sao

fre -

qüentemente submetidas a outr~ opera9ao xamanistica, .mais comple•
~echamento

xa que o

do corpo, o . imo·ne' em que o xama traz de vol-

ta a alma errante e a consolida (mo-atl, endurecer), voltando
dar". "peso" ('mo-pohi)

a pessoa.

Os pais evi tam lima nova concep<;ao até que seu · .f ilho ·
.

-

.

.

,

tenha

~

alcan9ado os 3-4 anos, tempo em que permanece mamando. Ate lá,
...

.

.

.

a

·_

.

-

.

-

-

r~

correm ao coito interrompido, pratica alias generalizada e unico'

,

-

método anticoncepcional que afirmam conhecer (ta'i re hakawa
.

"'d er'ramar o semen" -

úma

técni~a· que, tanto quanto saiba, só . foi

registrada entre os Txicao, para os indios brasileiros
1977:108).

Mengei;,
.

'

o aborto é praticado por pressao abdomina'i. Mas filhos

n'a o desejados sao, em geral, mortos após o parto, enterrados junto com a placenta ou sufocados pela
pa~a - o

As razoes

cio do casal durante a

ma~.

aborto .ou o infanticidio sao várias; divór
gesta<;~o,

.

fato relativamente raro (a deci-

'

sao é aí justificada laconicamente: hiro reti mi re, "matriz desprezada"); morte do marido

n~sse

periodo; gesta9ao em mulheres j2

vens, que ·tem "pregui<;a de amamentar" e · medo de se submeter
restri9oes; filhos concebidos ou nascidos

.. .

as

d~ante epi~em~as, esp~

cialmente se os pais tomaram medica9ao dos brancos; deforma9oes '
na crian<;a (que se atribuem aos remédios ocidentais,

ªº

semen

do

Morador da Agua, ou nao se eX'plicam); gravidez prematura em rela<;ao

a

'
anterior; e até simples querelas
entre esposos, quando a mu

lher se vinga matando a crian<;a. As mulheres solteiras, por
vez, procuram abortar aos prime iros

sinais de gravidez,

dis·s eram-

-me (nao há solteiras, atualmente, em condi9oes de engravidar).
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sua

en.tre si

- em espacejar os nascimentos
Embora haja· essa preocupa9ao
e em criar os f ilhos dentro de wna

situa~ao

,

conjugal e psicológi-

ca estável, ter filhos é um valor essencial. As

crian~as

sao ado-

4

radas e mimadas ·por toda a aldeia - mulheres e mesmo homens

disp~

tam o privilégio de passear com o recém-nascido ao colo. Se

wna

mulher mo.r re deixando filho pequeno, outras se incwnbem de o amamentar (em geral, uma irma da morta). Todos dizem preferir filhos
homens a mulheres·¡

~porque ca~am",

e proverao os · pais- quando. es-

tes envelhecerem 96 • o primeiro filho {ipiha, primogénito,

C96) Cl:2lparar o:m a pi:ef~ 00s Tenetehara por fil.has, que wagley

ou

&

Galvao

(1961:83) atr:i.buem ao valor destas oo sistema uxo:rtlocal. Os Araweté, por

·un

raciocinio mais direto e a mais l~ prmo, subl.inham o valór dos fillx>s 00me:ns cx:m:> provedoJ;es de (:arl'lle. E isto ta;l.vez su:g ira a maior fluidez da i:egza'
uxoriloail Araweté. 'sObre a polltica det•iy:titica Tapirapé, ver waqley, 1977 :
.

.

135-9.: a .noana era a de tres ·fillx>s par casal ,' can alternáncia de se>ee. Isso e
'

ra justificado pela difiolldade

.

Ell\

se alimentar mais de 3

crianrras

(o que

-

nao

explica o parque da altemancia sexual). As mulheres Araweté espaoejam O.S partos par afi.J:ma.ren Me> ter leite ·para mais de ma criaD;a ao mesm:> t.a1p:,>: fora

sao nuito prolíficas,

e desejam IÍu:itos filb::>s. se ~ cr:i.aBra ncrre, ime
. diatairente procuram substituí-la, especialmente se foro pr~to.
isso,

ik; pfda me he re, "o que aiargou a vagina") é sobremodo import'a.!!

te, porque estabiliza a uniao conjugar, até entao .normalmente tem
pestuosa, e sobretudo porque ele é, como vimos, o nomeador

dos

pais, que lhes permitirá abandonar seus nomes de infancia.
Os konom.'t
para bebe de .· ambos . os sexos), após· nomea - -(termo·
.
.
do's, passam a ser referidos e interpelados por seus nomes

pes -

soais: seus pais usam o vocativo a·p!_, mas outros termos de parentesco nao sao empregados. Sempre presos

as

saias da mae, os bebés

sao carregados para todo lado. Reeonhece-se wna "dona de

crian-
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9a" por suas roupas velhas e sujas, posto que sua saia e

blusa-

-tipÓia sao fraldas para o bebé.
Dos tres anos em diante, quando comecram :a ter autonomia
movimentos, a-s

crian~as

sao referidas genericamente como

de
ta'i

roho, "filhotes grandes", ou como "homenzinhos" .e "mulherzinhas" •

Entre os sete e os onze anos, os -meninos sao classificados

como

pi:.ri: aái, lit. "gente verde". Nessa fase, saem para cacrar nas re-

dondezas ,. .. para pescar e acompanham os pais nas expedicroes coletivas do cauim. Comecram também a fazer suas .casinhas ao lado

das

dos pais. Por volta dos doze anos, decide-se que é tempo de amarrar seu prepúcio; o pénis já está "cheio" (tenehe) e a glande pode expor-se, o que é motivo de chacota e vergonha do rapaz. A imposicrao do cordao peniano, uma linha fina de algodao, é feita dis
creta e individual.m ente. Qualquer homem que nao sej a o genitor ou
o marido da mae do rapaz pode realizar essa opera9ao. Seu pai, se
o fizer, definha da doen9a ha'iwa e morre.
Diz-se que, antes de portar o cordao-, os meninos nao

devem

ter relacroes sexuai.s (os jogos· hotnossexuais entre garotos na fai.:.
xa dos seis-nove anos parecem ser comuns, mas nao se os leva a sé
rio). No entanto, desde cedo meninas e meninos brincam juntos,

e

as meninas mais velhas costumam iniciar sexualmente os meninos

•

De um mqdo geral, até a puberdade, as meninas sao consideravelmen
te mais extrovertidas e ousadas que os meninos de mesma idade,

e

sao elas que tomam a iniciativa.
Nao há proibicrao alimentar que marque o estado dé jovem nao
-casado. Apenas devem evitar comen o quelonio -yi:rara, ou se

cans~

rao facilmente quando adultos. Mas há duas interdicroes musicais ¡
nao podem repetir os cantos do deus

Tepe·r~,

ou seus pélos pubia -

nos nao crescerao (supra, p. 241); e nao podern- participar do can-
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to e dan~a que comemora a marte de wna on~a, o

Na ·neml-na

....

ou

n't.'

os felinos os atacariam na mata. Isso se estende a~ dan~as comemo
rativas da morte de um inimigq humano

(97) Assim, fica clara a

97

• Os jovens solteiros

inversa.o do sistema TUpinambá

be-

(supra,. oota 66) : só a-

¡X)s matar um inimigo é que o joven ¡x:rlja casar¡ éG\lÍ, só após casar é que
J:X>de ~ em torro do rnat.aOOr e do espirito do rrorto.

se

bem cauim, mas em pequenas quantidades.
longa

A partir dos dez-doze anos, os rapazes ini.ciam urna

série de casamentos tentativos, com meninas de sua idade ou pouco
mais velhas. Até. os quinze anos, mais ou menos, relutarn muito
casar, só o fazendo quando nao há urn adulto disponivel que

em

possa

tirar da casa dos pais urna menina em idade de menstruar. As meninas entao se mudam para as casinhas dos rapazes. Esses ensaios
nao duram, em ger-al, maí's que semanas, as vezes dias.
A partir dos _quinze anos, os homens sao classificados
p,;r~'i

ohq_

(=

-

como

filho grande de gente?), termo que designa o

esta-

.

do de maturid~de jo~em, plenitude das for~as. Esta categoría

se

estende até . 30 anos ou mais; seus limites sao ,imprecisos;

creio

o

segmen-

que se aplica aqueles. que ainda nao tem filhos casados.

to mais jovem desta c·ategoria é turbulento e empreendedor;
saem numerosos tenetámo .de

ca~adas

~

e,

d~ziam,
_ aqueles
..
.

mais

tos a embarcar em -expedi9oes guerreiras. O segmento mais
dos

p~ra'i

te ativos.

.

dele
dispo~

·velho

.

oho abriga vários xarnas iniciantes e alguns já bastan~

nesta classe, - igualmente, que se estabelecem e pral!

feram as rela9oes de amizade

ap~hi-pihá.

Entre os quinze e os vinte anos se estende wn período

em

que os homens se engajam em casamentos mais sérios que os dos meninos, mas nao menos instáveis. Raros sao aqueles que nao tiveram
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pelo menos cinco "esposas" nessa fase - e que. foram residir uxori
. localmente todas essas vezes. Eles se casam com

mo~as

de . sua ida-

circula~ao

matrimo-

·nial entre os Araweté é muito acelerada, e as trocas de

conjuges

de e com mulheres bem mais velhas, viúvas. A

entre os jovens conhece ciclos quase- anuais 98 •
.

.

(~8)

Assim, entie 1979 e 1982, houve o seéjuinte circuito de reve7.amellto matri-

m:ni.al:

i

0+-6~0+-6.,.0+-6.,t.0+-6
66

· (Cf. Aperxlice

ram viúvos

D.'.>

IQf

106

. .H

J6

H

Ü+-6.;.0+-6;.~

5

9=6~0+6~0

II\.

Uf

Uf

lll

,l S

o'º' +-1\~rl
....6~0 +-6
'iil y. ,, "' ,1

't

•• ., 'ª' 'ª'

16

. 61 .

68

~ dt>as m:>rtes que inb:odnzisistema, tcrlas as demais trocas se fizerarn entre tareis sern fi- .
para a; mineros).

ccin ~

· 100s, algtins dos qua.is casados ou ca.sa:rd:>
cx:m viúvas~
A ex~
é 135, . velho
.
.
.
.
.

viúvo, que se casa periodicamente cx:m neninOtas. O hanem lll, já maduro, "roubou" lU de 67, vistci que . se CalSidel:o.1 (i.e. a mae. dá m:x¡a, filha classifica·tória de lll) que .o rapaz · 67 era a.ii1da joven, e poclia esperar par oUt:ra rrul.heJ:
.
.
Nao houve protesto do rapaz ou de sua fanu.lla. A nrx;a 112 custo\l um tanto a se
aa:>stunar ·a situac;ao de esposa de um adulto, e~ ~prOcesso _d e partilha' 1
de aplhi-pina .crin outros· ca$ais, até que ela se fi.Xasse na casa dO
e
.
.
que· o marido passasse a fazer x:cx;:a jmito oan a "filha"-sogra.

·. .

-

marido -

Os homens entre ós 35 e 50 anos sio definidos como"maduros"
~ dayi),

ou "quase grandes-velhos" · (ho?Jl .'ha katti) ., ou "prontoe-CI'e!!

.cidos" (odf mo-hi re). Nesta fase é que constituem familia extensa, atraindo genros e saindo da situa~ao uxorilocál. ·Dalf

em

te, . sao "velhos" (taptna). Os homens maduros sao .o segmento
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mais

entre si

inf luente na

soci~dade

se~oes residencia~s

Araweté, especialmente quando lideres

de

importantes e quando xamas.

Os velhos Araweté nao dispoem de poder especial (nada

da

~

"gerontocracia" que se quis ver, p.ex.• , entre os Tupinambá),

mas

tampouco es tao em posi9ao linÍ.i nar. Os dois homens mais velhos

da

aldeia ainda ca9avam, tinham . grande ro9as, e familias que · os apoia
vam. Os velhos tem outra fun9ao

i~portante:

quando viüvos,

casam com as meninas pré-púberes, e sao. seus defloradores
pais

(mom_q_

ha, "o que fura").

Ay~-ro,

eles
princi

um destes anciaos, ainda e-

ra xama ativo, mas cantava pouco; seus servi9os eram mais solicicasos

tados para o "fechamento do corpo" de crian9as pequenas e

de mordedura de cobra - opera9oes ·que ·nem sempre envolvem. a pre sen9a dos deuses. Meñ!-no, o outro, já fora abandonado pelos Mal,

como dizem . os Araweté - isto é, .nao mais cantava.
kañi

. As meninas entre os sete e onze .anos sao chamadas de
n~'i ~ohq_,

"mulher-crian9a". Muitas dela.s , como já dito, sao

tregues a wn velho, ou a um deficiente fisico que nao

en-

consegue

arrumar esposa adulta. Estes "criam" (ipa 'e) as meninas, · inician.
.
. - d.isse anter i orrnente ( p.
d o-as nos Jogos
sexuai s 99 • como
Ja

277) ,

(99) A prática de se entregaren neninotas a velhos, assim, ~ reflete

nenhun

privilégio geraitocrátic;x:>, mas .é antes uma fama~ de se etparel.har
pessoas que estao éq.lém ou além de sua plena capacidade reprodutiva. OS~
e deficientes fo:r:mam entao uni.c;Jades ~jugais q:an meninas pré-púberes, e fican
integrados oo sistema Araweté ideal, oode cada casa = um casal. o nesro se diga das nex:>s freqÜentes uni0es . entre rapazes e velhas. Via de regra, as
noc1
nhas

sao bastante

J ; herais . fa~

a demaOOa sexual dos velhos ..

uma mo9a nao pode · ter seu catamenio em casa dos pais, ou estes s2
frem a mesma morte por ha' i;LJa que se abate sobre o pai que amar rar o cordao peniano do

~filho,

os incestuosos, etc. (ver no ,próx!
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mo capitulo, a análise do concei to de ha' iwa'). Assim·, devem

ser

entregues a um marido. Por sua vez, os Araweté afirmam que as meninas só menstruam se previamente defloradas, manualmente ou

por

urn penis - e que só após o def loramento é que seus seios brotam.
O defloramento e primeiros tempos de atividade· sexual

das

iéi papa re, "seiós brotantes" , · sao concebidos como uma fabrica -

-

9ao do corpo · feminino pelos homens. Estes "furam"

(mom~),

"esca -

varn-esculpem" (maga) e "fabricam" (moñi) a vagina e os lábios

da

vulva. A atividade sexual faz as mo9as crescerem - o que se atribui tanto i

"alimenta9io seminal" que elas recebem quanto ao pro-

cesso de estiramento ou "produ9ao" dos lábios. Esta última opera~ªº

é essencial: a deforma9ao progressiva dos labia majora, sobre

ser urna parte da arte erótica, é necessária i matura9ao sexual da
mulher. O comprímento dessa pe9a da anatomía

feminína (que

fica

oculta pela cinta intima) é wn tema freqüentemente discutido

en-

tre homens - e mesmo entre mulheres -, e eu tinha a nítida impres
sao de que ela confería urna espécie de dignidade ¡ sua portadora,
de urn modo que evocaría os "grandes lábíos" dos homens Kayapó

e

Suyá (S·e eger, 1980b: 43-ss.). A obsessao ocidental com o tamanho '
do penis parece ter seu correspondente Araweté (onde ela nao está
presente) no problema do tamanho dos lábios da vulva: todos
capazes de lembrar e descrever esse

tra~o

eram

em mulheres há muito fa

lecidas - no que certamente deliravam -; e as velhas, dizem, tem-nos de um palmo de comprido ..•
A

,,.,,,,,

compara~ao

-

-

-

. nao e superficia'l . O termo para os
com o penis

labia majora é exatamente esse: kañi' nakau 1 "penis feminino".

Am

bos, penis e lábios, sao normalmente chamados de "armas"
arco, espingarda ) de cada sexo. A aproxima9ao aos batoques

Je

tam

bém se justifica. Um dos ·epítetos das mortas celestes, ou melhor,
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·das mulheres-tornadas-di vindade·s e da:s Maf femeas em geral,

..

e

"

hama 'k-téa mi re, "vagina desenhada". Isto se refere ao conceito '
d~

sao

que os g_randes. lábios pendentes
das deusas e das mortas
~

profusamente decorados com linhas finas e geométricas, em jenipapo. Já o penis nao é objeto de nenhuma áten9ao especial no céu
apenas é re-endurecido, _como parte do processo geral de rejuvenes
cimento 100 •

de paradoxos envolvidos
nesse p:rocesso, e ro valor erótico-siniJÓlioo dos grandes lábios . .Em prineiro '
_lugar, ao oontrário das práticas afri~ que visarn uma diferenc;;ia¡;ao rnfup.ma
dos órgaos genitais masculinos e ~emininos - ciromcisao e ablacrao do clitóri~
excis0es das partes "femininas" . e "masculinas". da genitália do sexo aposto(~
p.ex., V.Turner,
. 1967:cap.yn; 1962; Gluckman, 1949) - os Araweté. f~icaxn um
penis f~ oo rnesro t:.enpj en que abren e alargam o canal vaginal;- ·um "pe. nis", allás, duplo e incapaz de erec;ao (o clitóris - icir!, "broto" pare
ce ser ilrportan~ na sexologia). Par ou~ lado, e aí o:::rro a ma:i:oria das tril::os americanas, fazen o aposto da circuncisao, i.e. o esti.rarcento do prepúcio'
e sua amarr~. Porán,. en vez ~de estojq peniano el~rado, o que se tern é urna
espécie ~ "estojo" do .d upto ~s f~ - a apertada cinta íntima. H:> oontrário, por sua vez, dos conspicuos batoques do l.ábio inferior ma.scuJ..in:>, dos
Kayapó e outros, os lábios "inferiores" femininos
mantidos estritamente ocultos. Os Araweté se destacam exatanente . ~lo contras~ entt:e a nudez masculi
na e a c:aiplicada veste feminina .•
Os SUyá, .que usan ba:tc:ques labiais masculinos, .sao, ooincidente:nente, o úni
oo povo arnericaro em que o estiranento oos l.ábios da vulva é registrado (5ee ger, 1981:·83; eles também concebem o baten cx:no. um fabricador da vagina) • Mas
o autor citaOO ~ ccnsidera esta ~ o:m::> participando do sistema senantioo das Imtila<rOes oorp::irais Suyá, que sublinhariam antes as qualidades socialnente mnstruídas (fala, audi~) que as naturalrrente "dadas" (sexualidade
faninina). Nao ·creio, outrossim, que ·os Suyá definamos grandes lábios roro um
"penis das I1lllheres" • Minha illpressao geral é, justamente; que o. que oorrespoil
de ao CX)St\.Jne Araweté
é seu hc:rcÓlogo Suyá imediato (e relativamente nen::>s
inp:lrtante}, mas 00 amtrário a marca~ das "faculdades sociais" via batoques
labiais, ·auriculares, et.e. A ''vagina pintada" das nortas celestes oorrespcxrleria a deco~ dos mnarrentos oorporais Jé (vide o estojo. peniano Bororo)
(100} Que pensar disso tudo? Parece-ne haver urna série

.

nao

-

sao

nao
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tamantx:> da "fexramenta" (anoa) feminina é ao '
mesrro tatp:> o testan.mh:> de um .r~co passado erótico e um sinal de .autoridade •
o ccnplem da saia-cinta e dos _grandes l.ábios oonstrói o genero ferriinioo Ar~
té, que é, assim, literal e si.Jrbolicamente mais vestido e investidO que o masculino. A ausencia de cordao peniaro nos tOnens branccs patecia chocar os Araweté ben J.'lEX)S que a CXll'lSta~ de que as brancas ~ portavam vulvas oonve nienterente elalx>radas. A au~ini~ao da singularidade étnica Araweté parece portante residir privilegiadaneÍlte em atributos femi.niros? Talvez. Mas ·há
um equivalente mascul.ioo dessa singularidade: o clx>ca.llX> de xamanisno ar91 •
Meslro os adultos que nao sao xamas possuern um G:r9f dentro de casa. Ar~ ña
,
"senh::lies do choc:airo é. outra sin~ descr:itiva da cxnli~ masculina adulta, que faz par a::m a de "sentx:>res do diadema" (nao há nada equivalente ~
ra as nulheres, que 500 metonimi.zadas por sua CDldic;ac> materna: memi ña, "do .;.
nas de fil.OOs" é o epíteto mais geral que se lhes aplica). Assinl, em vez
do
"arco e oo cesto" Adlé (P.Clastres, 1974:cap.V), os siml:olos das cxmdi<;é)es mas
culina e femin.ina 500 o ~ e a cinta. O prilreiro, una metáfora do falo ,
em sua funt;ao de crj ador; a seguhda·, um estojo da vagina e oo duplo penis femi
nino, coi9as que "quebran o clx>ca.UX>" 008 hanens ••• Mas verena; IX> próxino caCreio que, de um 1ccó:> geral,· o

11

,

pitulo que o ara._JJ é· um objeto ambígoo. ·
COOsidera.000-se o extrBJc poCk:>r das mulheres em expor os grandes lábios, e
a natureza de "estojo paniarx>" da: cinta Intima, seria talvez possiVel conceber
nns o catplem cinta-grarldes lábios . <X:rto um aparellx:>
de controle-&fase da se.
..
xualidade feminina (ao nodo dos estojos mc!scul.inos Kayapó - ver Seeger, 1980b:
52•4).

aos brinCDS, lxnens e mulheres usam-nos semelhantes, mas os das nulheres sao ben mais Oll{>tick>s. Se a fabricat;ao da saia e manipul~ do alc;p aao é tarefa feminina·, os bri.Ílros ten sua matéria. prima fomecida pelos ~
e um presente de penas de 11107tel1I!!_ para os brinoos de una .rrulher é, nao só delicado .e de bc::m-9Qsto, o:rro um cawité irresistlvel a entrada em re]~
de
aplhi .
()lanto

~

interessante notar essa idéia Araweté de que o semen

mas
-.

culino "alimenta" e faz ·crescer o corpo femiriino - corno o faz com
o feto dentro da mulher, mais tarde'. Assim, se o homern é quem "co
me" (o) metaforicamente a mulher, esta se alimenta literalmente '
dele. Por outro lado, a singular
compararia minha
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interpreta~ao

no~ao

de \lm penis feminino(a que

do cauim como um "semen

feminino~)

entre si

parece-me de algum modo associada a urna desmarca9ao da

diferen9a

de genero, e tem uma rela9ao, indeterminável por mim, com o dogma
da exclusiva .c oncep9ao

mascul~na.

Outro neme dos lábios é hap-Cna,

que se aplica também a duas _bolsas internas ao corpo dos

machos

(nao sei a que órgaos poss.am corresponder: vi-os em uma
assada de jaboti), onde se armazena o sémen'. ,
os testículos

...

(h~l'ha n't-

1

qu~

carapa9a

dali segue

"pseudo-ovos"). Isto daria aos

para
lábios

vaginais uma conota9ao genésica? Nao sei.

a

t desde cedo, portante, que as mulheres sao introduzidas

atividade sexual. A manipula9ao dos lábios, quando demasiado ardo
rosa, leva por vezes

a

sua dilacera9ao·. As técnicas eróticas Ara-

weté incluem a extra9ao manual dos pelos pubianos femininos, e ca
ricias algo violentas. Os pelos· podem ser guardados como souvenir
de uma ex-amante; ou sao ostensiva.mente amarrados na haste

· das

flechas, fanfarrice que desperta a curiosidade geral sobre a iden
tidade da homenageada. E, para encerrarmos o fetichismo dos

lá-

bios, cumpre registrar que me foi dito repetidas vezes que os viú
vos saudosos cortam esta parte do corpo da _esposa morta,

defuman

do-a e a envolvendo em algodao, reliquia guardada no estojo pat9._a,
cofr.e dos tesour.o s masculinos (penas, · contas, brin.c es, cabelo dos
filhos, etc·. ). Nunca vi uma pe9a dessas. se non

(101) Sd::Jre

e

vero ••• 101

o c:x:nsuno da ~tália noqueada de in:imigas nortas, pelos hcmens

há urna passagem algo ambigua em Soares de

SOUZa, 1971:321. E sd:lre o

,

costune

de se gua:[-darem pedaiyoS de carne huna.na noqueada em oovelos de · al~, ver os
Diálogos

das Grandezas oo Brasil, 1977: 267,

e . a carta de V.Rodrigues nas CPJB,

I: 308. Ver _supra (p .175) os TOlilaho e a devorac¡:ao da vulva das nortas ~ · ·

Devidamente defloradas, as mo9as entao menstruam:
bo que significa. simplesmente "descer" (o

s~ngue);

he~i,

ou se usa

ve~

a
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expressao Yahi herowari, "a lua a inaugurou". Nao hi reclusio

na

menarca, nem interditos alimentares especlficos. Toma-se, como em
todas as menstrua<;oes e partos, a infusao de iwirara. O

sangue

que flui é considerado "esfriar" a menstruada, que esti

portante

''quente" (haki - ver o mesmo conceito em Schaden, 1962:85-ss.)

•

Ela deve evitar banho de rio - causaria inunda<;oes ou chuvas fortes -, e sexo, pois o contato sexual com urna menstruada pode
zer o hornero sofrer de ha'iwa. As menstruadas, além disso,

fa-

"chei-

rarn mal" (i k aal ) ; nao podem mastigar o cauim. Mas podem cozinhar.
O primeiro catamenio, e também os subseqüentes, é consideravelmen

te pouco marcado, entre os Araweté, se o compararmos com o comple
xo de resguardo que envolve a menarca para outros grupos Tupi-Gua
rani; e isso se estende a todo o sistema de ritos de passagem.
sinal mais importante da puberdade é a

imposi~ao

intern~

da cinta

que foi tecida pela mae, outra parenta, ou até pela sogra.
pe~a

O

Esta

recebe vários nomes: tupay hete, "roupa verdadeira",wi haka-

wa ha, "onde se derrama o sangue", ii re, "pe<;a de dentro".
nao pode ser tirada na frente de

urn

hornero, sem que isto

Ela

implique

convi• t e sexua 1102 •
(102) A apertada cinta interna inpede ,que se afasten as ooxas mais que alguns
centímetros, o que dá as lilllheres um amar oscilante e de passos curtos. E seu
uso a:nfere a expressao "~ir as pernas" um sentido sexual ain1a mais direto'
que em port:iJgues vulgar; tirar a ii re é, literalmente, pc:rler abr;i.r as pernas:
oyika, terno rorrente para o ato sexual.
As rnoc;as "com seios brotantes", pré-púber.es, nao devem
mer ovos demais (supra, n. 56), ou terao partos múltiplos;

co-

neme~

ra<;ao de jaboti, veado e outras cac;as - . pe9as que sangrem muito ,
em geral -, pois senao sua menarca será abundante e dolorosa. Sua
liberdade sexual é considerável, bem como sua capacidade de ini -
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'
ciativa nesses assuntos.
Quando ainda longe da puberdade,

os

pais nao interferem, ou mesmo. estimulam as aventuras das filhas '
para gue aprendam corno sao as coisas. E sao eles

vez es

que, as

~

va~

contra a vontade da menina, a entregam a um velho. Mas quando
- ·s e aproximando da puberdade, o controle sobre seu
$e intensifica. As moc;as muito "andadeiras"
que circul.arn

e~

bandos ale.g res

a

(~ata

comportamento

me'!) - aquelas

noi te, e se entregam a jogos sege~

xuais c9m meninos de sua .idade ou menores - sao temidas pelos

ros prospectivos: os jovens maridos sao muito ciurnentos de qual .quer .rela9ao ext.ra-conjugal nao-simétr.i ca (i.e. que nao
partilha de- es~osas), o que é o caso das

rela~oes

envolva
esp~

das jovens

sas corn meninos solteiros. os irmaos (sobretudo se solteiros,

e

dependendo da irma para obter urna esposa) também controlam os

pa~

sos das irmas nessa fase.
Da puberdade até os 30-35 anos, as mulheres estao na classe
das

kañl

moko. Casando-se muito cedo, só vem a ter filhos relati-

.vamente tarde, aos 18-20 . anos, que é quando se estabilizam os. ca,

~amentos.

,

O nascimento do primeiro filho é ainda mais decisivo

p~

ra elas que para seu marido. Este, logo que casa, recebe urn tecnó
nimo segundo o nome· da esposa; mas ela só abandona seu nome

de

infancia quando seu primeiro filho é nominado. E a mudanc;a de vida após o .nascimento .do primeiro filho é muito mais radical
urna mulher que para seu marido; ela deixa de ser um

apendic~

mae, e se volta para a própria
casa; deixa de pertencer
'
,

par.a

ªº

turbulento das moc;as sem filhos, alegres e licenciosas, e

da
bando
adota

um comportamento medido, recolhido e sempre solícito para corn
necessidades do filho.
a ser quem.

co~trola

respeitadas, E7 a

D~

objeto de ciúmes do marido, passa agora

suas aventuras. As

balan~a

as

mem~

ña, mesmo jovens, sao

sutil da autoridade doméstica pende sen-
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sivelmente para o lado feminino após o primeiro filho.
As maes Araweté sao muito ciosas de seus filhos,tomando seu
partido cegarnente, mesmo -quando produzem estragos nas posses
lheias, ou se comportam de modo intolerável

a

a-

paz aldea. Por

ou-

tro lado, sua autoridade sobre --as crianc;as nao é muito maior

que

a dos pais, e ambos estao constantemente a tentar cónter os

fi-

lhos coma Única fonte de medo

"a

ta! o we, espectros dos mortos, os

mao" na sociedadeAraweté:

os

Xñi que rodam as aldeias a noi-

te, e os inimigos 103 .
(103) Sobre a ~ de "bidx>-papao" dos espectros dos nort:os, cp. can os Tenetehara: Wagley & Galvao, 1961:83-5.

- classifica
Por volta dos 35 anos em diante, as mulheres sao
das· como "adultas"

(o~f

cf.

mo-hi, com-

Ctaplna)~

Mulheres de

mo-hi re, como os homens;

pletar), e, após a menopausa, como "velhas"

meia-idade possuem wna enorme influencia na vida cotidiana Araweté; com muita ascendencia sobre suas filhas, urna sectao ·residen
cial uxorilocal gira em torno da mulher mais velha,

e

é normalmen

te identificada por seu nome. O fato já registrado de que há

urna

tendencia dos casais principais da aldeia serem compostosde ex-viú
vas mais velhas que seus atuais maridos, só faz aumentar o
destas mulheres. Tais

poder ·

senhoras, além da voz ativa que tem

nos

negócios aldeoes, sao a principal fonte de rixas e intrigas,

e

respondem pela politica micro-faccional da aldeia. Sao elas, mais
que seus maridos, quem disputa o destino pós-marital dos

jovens

I

casais. ! muíto raro se ouvirem os homens expendo publicarnente
suas diferenc;as ou conflitos; em troca, e passando por cima

'
do

cuidadoso alheamento de seus maridos, as cinco ou seis grandes da
mas da aldeia Araweté dao o tom do cotidiano, mobilizando
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paren-

entre si

tes , .para

S~

antagóni,z arem

sempre móvel e

uma~

as ()Utras /

sis.tema de alian9as

cq~t~nge~te. ~

,A vida cotidi.ana . Ar~weté é
~~o

num

femi~ina.

E .. o seria inteiramente,

'

fossem ciuas . fun9oes que cabe.ro.exclusivamente aos homens: o xa

manismo e .a guerra. Poi.s a primeira fonte de .autoridade de um homem, que eu mencionava páginas atrás (p. 319), a saber: a de

lí-

der de familia. extensa, que controla filhas e assim genros, é urna
fonte "feminina", naquilo que controla e no modo de controle ro9a, e em sua associa9ao a urna esposa, o verdadeiro centro

a
da

unidáde social Araweté. Na triparti9ao funcional Araweté -

que

nao deixa de evocar o· sistema tripartite indo-europeu de Dumézil'
qondi~ao

- a

ªº

d.e llder de familia extensa remete

a

agricultura

e

mundo f eminino; já a for9a mágica e o poder guerreiro sao inte

gralmente masculinos.

SÓ

que eles· exprimem um movimento para fora

da Sociedade. Os homens tem com a exterioridade e a morte a
~ao

re la

que as mulheres tern corn a interioridade e a vida. A importan-

cia ou dominancia dos hornens se fu,nda nisso.

-

Es tes sao, em suma, os ritmos e estruturas da vida cotidia-

-

. foi dito, haveria que chamar a
na Araweté. Além do que Jª

aten-

~ao

Tupi-

para urna peculiaridade deste Pc:>vo, dentro do horizonte

-Guarani: ·a ausencia ou

rninimiza~ao

de quaisquer

transi~oes

de ci

clo de vida - excetuando-se o nascirnento do prirneiro f ilho - e no
tadamente a auséncia de inicia9oes coletivas de puberdade,
importantes nos dernais TG, sobretudo as

inicia~oes

rnuito

masculinas(Gu!
a~

ini -

cia9oes masculinas e femininas: Kayabi, Kaapor, Tenetehara;

ou-

rani, Tapirapé, Aché; ou:tros grupos enfatizam igualmente

tros ainda sublinham apenas a menarca: Wayapi, Siriono).
nao creia que se possa encontrar uma causa

in~quívoca

desta

Embora
ause~
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cia,. sugiro que ela está associada a um deslocamento da problemática iniciatória para outro lugar, que a condensa: a morte.
certo sentido, tudo o que realmente acontece, entre os Araweté,

Em
~

contece albures - Além.• Vamos entao lá, em busca de urna conclusaa.
Ali onde, enfim entre outros, está o sentido da Pessoa Araweté.
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CAP!TULO VI

ENTRE OUTROS:
MORTOS, DE USES,

xAMAs, MATADORES

Nao canto a noite porque no meu canto
O soi que canto acabará em noite.
Nao ignoro o que esque~o.
Canto por esquecé-lo.
(F. Pes·s oa/R. Reis)

Urna alma seca é mais sábia e melhor.
(Heráclito)
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Até aqui viemos indi·c ando repetidas vezes a fun9ao organizadora dos deuses, dos

inimig~s

e da Morte, enquanto figuras da alte

ridade, na vida social e cerimonial Araweté.

~

tempo entao de

nos

determos sobre o disqurso da morte e da pessoa, que permitirá

in-

tegrar o que se esbo9ou no capítulo IV e sistematizar 6 que

resta

a dizer sobre o xamanisrno e a guerra, estas duas modalidades de ar
ticula9ao do triangulo do Outro (deus-morto-inimigo).

l.

PERIGOS: ALGUNS
(A) Doen9a e abstinencia

A nocrao de "abster(-se)" - koako - desernpenha .um papel impor
tante na marca9ao das rela9oes de parentesco e

no

áiagnóstico

das

doen9as. As restri9oes da couvade sao parte dessa ati tude mais. geral, o resguardo quanto a a9oes que produzem a introdu9ao de substáncias ou principios malignos no corpo próprio ou de outrem.

O

koako é a contrapartida ativa e "física" de uma psicología das pai

xoes,
dos sentimentos negativos que tiram a pessoa "de si".
a fisiologia da abstinencia quanto a psicología da alegria

Tanto
(tori)

visam evitar a Doen9a, ·ha'iwa, aquilo que destrói a saúde corporal
e/ou rompe o delicádo vínculo entre corpo e alma.
Nao há

feiti~aria

·entre os Araweté. A morte sernpre vem

de

fora, mesmo quando produzida por urna ruptura do resguardo: das fle
chas inimigas, do assalto dos esplritos da ~ata, ou do desejo

dos

deuses.
Urna pessoa pode fazer abstinencia em causa própria (oyi-koako)
ou em beneficio de urn parente: seja urn f ilho pequeno, ser aberto a
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· .entre outros

con·tágios .malignos e · volátil pela solda precária alma-corpo,

seja

um parente doente. o verbo é transitivo direto: a-memi-koako, "éu-filho-abster" - fa90 abstinencia por meu filho 1 . o objeto de toda

(1)

Cognato~
•

de koako se acham entre os Parintintin (okivaku - Kracke, s/d.: 98),
-

·wayapi

•

•

+

dentro
da couvade), os Guarani' (odJé-koakú - Schaden~ 1962:85-ss.). O últ:im::> autor pre
t:enJe derivar o verbo koakú da raiz roninal (h)aku, "quente": o mesno
faz Bou
din (1978, vol.I:l07) para o Tenetehara kiraku. Nao sei se tém razao, ernl::ora ha
ja urna associa<¡:ao, J'XlS Guarani e albures, entre o resguardo e a si~ao "~
te'~ de seus objetos. Ver também caó::>gan, 1965.
os

(oyi-koako - Carrpbell, 1982:270-ss., que a interpreta apenas

abstinencia (~6~ko ha) sio coisas ditas me'e a'o: a9Ses

perigosas

dos pais em couvade, certos alimentos (especialmente carnes), e

o

sexo. Me'! ~'o, "coisas-~'o", traza mesma raiz do conceito de ·es.

.

pectro ou espirito -

-~'o

we - e do verbo para "saudade",

mo-a'o

(supra, p. 448, nota 94 ) •
Embora se use· o verbo · ko~ko para a9Ses de resguardo dos pais
de f ilhos pequenos, seu significado próprio remete ao complexo
comer: carne e sexo. A coisa-a'o por excelencia é a vagina,

e

do
a

atividade sexual é designada ern geral por urna metáfora negativa exemplar:

ko~ko-i,

"inabster-se". O sexo, assirn, é sempre um éxces-

so, uma nao-continencia. A divindade Yici~e aé~, o licencioso

11-

-

der do cauim alcoólico, recebe o epíteto de koako-i ha, "o inconti

-

nente." . Ele é ainda o modelo do tori - pa, do amigo sexual, e

seus

cantos mencionam invariavelmente ·o sentimento de iwa tori,

lit.

"céu-ale.g ri.a " - o . júbilo. ce·l estial .. que marca a rela9io

aplhi-piha

que analisamos acima.
Quando os pais quebram o resguardo da couvade, vimos que
efeito é o hapi, o dessecamento igneo da crian9a (p. 445), ou

o
sua

sufoca9ao por cauim e sémen!. Quando o resguardo incide sobre pare~
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-

tes adul.tos, enfermos, os efei tos sao mais variados. Carnes
a de jacamim, veado, inhambu, mutum-cavalo e anta, se

como

ingeridas

por um parente (a fortiori pelo enfermo) podem provocar

fraqueza

nos joelhos e nas pernas - os dois primeiros -, surdez - os seguin
tes -, e dores fortes na barriga - a última. Quando a doen9a é

gr~

ve, o resultado da incontinencia é mortal: a morte por ha'iwá.

O

mesmo efeito tem o sexo, se o praticamos quando doentes ou quando'
úm par~nte próximo o está: tama b!de rero-káñi - a vagina nos mata

(lit. ''nos p3e a perder").
Alguns dos alimentos acima, me'e a'o, liberam um poder

efi-

caz, o .e spirito ha' o we do animal: jacamim, anta, veado. Diz-se . eE_
tao, quando ficamos subitamente doentes, que "me'! ra'owe

reti", o espirito de algo nos espanca - e sempre se pode
isso

a dncontinéncia

b-f!de

atribuir

alimentar de algum parente, quando nao

pria. Outra ingestao perigosa é a de animais -bman;

ce,

a

pró-

"mortos"

i.e. achados mortos na mata -; isto provoca tonturas e

desmaios

(iwi 'kañi, "a terra sorne") dentro do grupo de substincia.

Essa no9ao de "parentes de substancia", se nao pude antes
vinculá-la a nenhuma no9ao de identidade substancial positiva (saE_
gue, semen\ - cf. supra, p.439, nota 88 ), recebe uma formula9ao n~
gativa ern Araweté: ogo koako me'e, "os que se abstem reciprocamente". Talvez pudéssemos aproximar isto de urna teoria implícita

so-

bre a proibi9ao do incesto: "comer'' alguém do grupo dos entre-abstinentes seria a forma forte de koako-l, que prescinde de doen9a pré
via para produzir a Doenc¡:a, o ha' iwa. Os parentes· que se entre"'."re!
guardam sao, tipicarnente: pais, fil.,hos e irrnaos reais, ou

aqueles

que se charnam de b!d! dt,"nossos iguais". Com isto, sublinha-se

a

inexistencia de resguardo entre conjuges. Um esposo é, por defini-

- um
9ao,
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~

am~te,

-

um outro, e assim o que ele faz .ou ·come nao

afeta

entre outros

Por

a saúde de Ego (desde que nao seja, é claro, sexo com Ego) .
outro lado, mesmo irmaos classificatórios sao entre-abstinentes

,

na medida em que estao sob interdito do incesto. As fronteiras exa
'
tas desse "grupo" de resguardo sao fluidas, dependendo tanto
da
gravidade da doen9a de Ego quanto do estado de suas rela9oes

com

2

os a; • o paradigma do semelhante e a regra básica do resguardo
(2) E a disjmic;ao explicita entre marido e nulher quanto

~

a abstinencia se

viu
desrientida praticarnente várias vezes. Por ocasi.ao da epidenia de gripe de 1982,
nui tos c0njuges raspararn. a ca};)e(;a P?rque o outro estava a:m muita febre e
trazia µmt>ém a ~a raspada, µma fonna de esfriar o "°rt'?· Isto poderia su~
rir a difurxlida idéia, na Anérica do Sul, de que os esposos, após urna looga oo~
viWncia,
teI.1ni.narn i;:or criar Ja~ de substancia (Da .Matta, 1976: 93; ver ~·
-..;
80-95 para urna anál.ise ó:> resguardo Apinayé que se pode estender, a:m pequenas
nodifieat¡:Oes, para muitas outras sociedades. Os ~té, ao oontrário dos Api nayé, xinguaoos e outros, nao dizen que o resgu.arOO - abstinencia - é "por causa do san:JUe", afora o caso da nens~ao). Sobre os "grup:>s oor¡x>rais" na AS,
ver Seeger, 1975. Sobre o Alto Xingu, Viveiros ae ·castro, 1977: cap.V.
O "desguardo" sexual pode afetar ~tonimi.carnente parentes nOO-substanciais ,
no sentido estrito. Assim, urna norte em 1980 foi explicada ¡:orque a WD de Ego
havia tido rel~ sexuais quarxJo este seu MH (que nao era seu FB, seu to a; )
estava doente. Da nesma fonna, se urna~ tema nenarca ero casa dos pais, o ma
rido de sua mae ncrre de ha'wa.
Permito-me nao retanar éGUi as longas discuss0es sobre o "signific.aOO .
da
cx:AIVade" (ver a Última recensao anericanista ero Menget, 1979, que a interpreta,
~ o caso oos Txi.cao, ero func;ao de urna t.eoria da substancia) - assim
a::JrO
quarrlo, ao discutir c;s. ooanástica Araweté, dei.xei passar as diversas teorias sobre os rones p~ios.
o filho pequeno e a "couvade" - era sempre a esse contexto que
Araweté recorriam para explicar as razoes do resguardo por

os

doen~a

de parente: um doente é como um bebé, diziam¡ ele está fraco (hatl
na: "nao-forte") e sua alma também nao está segura (ipohi na:"nao-

pesada"). Note-se que, idealmente, marido e mulher só se abstem ao
mesmo tempo por seus f ilhos. Por sua vez, o resguardo de um

filho
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por wn pai/mae doente é especialmente enfatizado, e concebido como
wna contrapartida (pe.pi

ka)

do resguardo da couvade.

Aplicando-se por excelencia ao sexo, o koako ha ·também atinge a menstrua9ao, levando

a

mu-

abstinencia de certas a9oes pela

lher e seu marido, em beneficio de

ambos~ O

sexo na menstrua9ao

wna forma forte do sexo · em· geral: embora . a doenya ha'i'l.i}a que
abate sobre os infratores seja, neste caso, atribuida
sangue da mulher

~trai

o Senhor da

naria· o marido), ela sanciona

Agua . ~e

outra~

ªº

..

e

se

sangue (o

ela for ao rio; e fulmi

transgressoes de cunho

se-

xual onde o sangue riao é um símbolo explícito: con·tato entre o penis de um f ilho e seu pai, na amarrac;ao do prepúcio; incesto; sexo
durante doenc;a. O

~exo

é a potencia de contágio mais forte,

principal causa mortis por desguardo. Na epidemia de 1982,
por dois meses qualquer ativ-idade
sexual
na aldeia, visto
.
..
mo os sac:stinham parentes doentes.

e

a

cessou
q~e

mes-

o desguardo sexual é o protóti-

poda Doen9a ha'i'l.i}a, que por sua vez remete ao fogo e ao calor,

e

~o mundo celeste 3 •
(3) Ie-afirm

nao

lica Araweté. Eles

ter observid:> qualquer ~a central do sangue · na simbÓ

nao sao nada neticuloeos quanto

a se sujarem de sangue

mal, e a cxner carne por ve:zes ben mal""'.passadas.O sangue .remete ao ·cru '(

palavra: U}i). Seu c::heiro, entretanto, cai

a'a) -

na catecpria do

cheiro de

ani~

excremento

que JiK:> é

o· dleiro do podre ( 'a.i), mas se aproxima dele. Suspeito entretanto que o CXDtexto ai se ja o do 5an:Jlle animal, dentro de una dist:in (tepocf

yac

entre carne (ha'a) - ~ entranhas (ilAñ') - estas Últimas

sao consideradas

mais

"sangrentas" que a prim:dra.
As cate<prias de cheiro Araweté
teJ:no geral)
núl.tiplas. Nao e1'l<X>!!
trei i:ienhuma ooyao clara de cheiro do sangue humaoo, serelhante ao que teros t
IX>S Akuáwa (Andrade,
1984~ pitiú, que é ' prováve.l c:ognato do pichua Qiarani, o
qual evoca a "alma da carne crua" - cack>gan, 1965; ver adiante), e, em
geral·,
em vários pavos da A.sui - ver Da Matta, 1_9 76:86-7, Viveiros de Castro, 1978a.
Sobre o áxiigo olfativo, ver Seeger, 198l:cap.V.
Entretanto, duas observa.crOes: o cheiro da genitáJ1a feminina cai na catego -

(a'a,
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sao

entre outros

sao

ria do pcXlre ( , di) ou da catinga . ~ .< ikac!) • 1µtix>s
abaninados pelos deu
ses celestes, dentro de una cposi~ entre. o "fedor da norte" e o "odor de sant.:;.dade", que vereros a seguir. Além disso, cxrier carne crua. - o que por
vezes
·sucede quazXlo un ~ador está cx::m .llllita fane ·- pode provocar fortes dores abdo.
'
minais, alero de ser nuito perigoso se um parente está doente.
<l:Jtparar o relaxamento Araweté quanto ao cru cx::m a delicadeza Bororo e
seu
esforyo de se-distinguir da ~dade . <v~eritler, 1976:41-s$.). Os Bororo, aliás, apresentam urn sistema de ''benzimento" alimentar serrelhante ao Araweté,o:::m
a diferenc;a significativa de que ali se trata de oferecer a cx:mida aos tx?pe para que esteS "estraguem" a o:::mida ne'1tralizanCb-a para cx:>nsum:> humano; os Ar~
té neutralizam os peri~s irnanentes ao alimento dos deuses para depois estes o
ccrneren.

O termo genéri,co para doen9a é me 'e rahi, lit. "coisa-dor" •
As fontes de doen9as sao muitas - os brancos, a atual
dos Araweté

na . bei~a

localiza9ao

do mundo, a fuma9a que se eleva dorio de ma-

drugada, o veneno das cobras, o espirito d·e certos ·animais ingeridos •••

Estas me'e rahi ·estao ainda associadas as flechas de ali

mentes (jaboti e mel) e ao contágio por dispersao de urna substán cia-dor Chahi we) que se encontra em bebidas como o cauim e em coi
sas podres - notadamente nos túm~los.
Mas· ninguém morre de urna

doen~a.

Se esta pode ser a causa e-

ficiente de mui tasmort~ a causa final de todas as mortes "nao-artificiais" (flechadas e tiros de inimigos ou espirites da mata)

-

e

o ha' iwa, termo inanalisável por mim, e que designa a Doen9a·, aqui
4

lo que tira a pessoa do estado de hekawe, vivente • Toda morte po(4) Ha 'iwa possui, ccm::> únioo cognato nuito provável, o oonceito de baivwa oos
~ - que é tuna OOen<ra nortal, misticamente causada, associada ao oonsurco de
carne de quati lanimal ligado aos ·nortos em vários grupos m, Araweté inclusi-

ve) , ~ mel puro, da carne humana pira., e a manipulac;ao direta 00 esqueleto (eta
nio) de urn humano. Ela deve ser distinguida oo tanbém perigoso estado bayja, as
soclado ao sangue menstrual e puerperal. (P.Clastres, 1972:163, 300, 328, 330 ;
ver supra, p. 446 n. 93_). Outro cognato 'posslvel é o a'yvo M::lyá-Glarani (cadogan, 1959:66), que o referido autor. traduz-.por: anuncié;lr desgr~, e analiSa em

-

!

.

-
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"ferir can flecha", ferir a alma.

Nao seise p::>sso transpor essa etirrologia pa

ra o oonoeito Araweté, oode oontuó:> o segrrento
picar".

*-iwa

significa tanDém "flechar,

de ser alocada a um efeito-ha'iwa produzido por alguma coisa ou a<;ao. Dentre as que conhec¡:o, estao: o espirito do jacamim, se

este

animal é comido de outra forma que assado; o cauim venenoso tiewa;
'

o incesto, a menarca em. casa dos pais,
sexo com menstruadas
.

ou

quando se está doente; cópula com o Senhor dos Rios; enterro incor
reto dos mortos, manipulac¡:ao excessiva do cadáver; por fim,algumas
emissoes musicais perigosas 5 , o céu e os deuses-Mal.

A no<;ao

de

Há urna série de cantos que nao caem exatanente na dist.int;OO "música aes deu
sesftnúsica dos inimigos" - ·ent>oia sua fonna seja idéntica a das ~ de gu~ .
ra -, que nao ¡x:den ser cantados: o "canto da centopé.ia" (ta.rape), o do ..Maca<X>
rronstruoso" (Ka'! dowl'fzG.), o ck> "Jaboti nonstnx>so" e o dos 1ñi, ben cx:no os
cantos "de Itakad!", .. de Ta' akati" e "de Maeapi", tres inimigos míticx:>s. Esta
classe de cantos proihidos remete a una rnais anpla, de cantos deletérios ao milix> e a sa\x3e - ver ac'H ante. Mas SÓ OS neocionados acima sao ha 1 wa ha, letais.
(5)

-

ha'iwa, em sua forma ideal,
envolve um emagrecimento súbito (mokoi
.
yi) e urna combustao interna (mo-ak~ fJJoko, "grande aquecirnento")
febre e definhamento.
A rnenc¡:ao ao céu (iwa) como ha'iwa ha, letal, é um tanto obscura para mim. Isto parece designar um tipo de causa de rnorte

ern

que o céu estronda e se abre (opiri, iwa), fulminando a vitima subitamente. Tal causa deve ser distinguida de outro fago celeste

e

invisivel, . o tata na'iwa ha criado-lanc¡:ado (mara) pela ·oivindade ,
mediante seu poder xamanico e especialmente pelo uso do tabaco. As
mortes pelo fogo divino incluem toda morte sem causa Óbvia determi
nada - i.e. mesmo aquelas em que a causa eficiente foi urna pneumonia trazida pelos brancas
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(do'~,

tosse). Raciocinando ao modo Azan

entre outros

de, os Araweté afirmam: "todo mundo fica doente, mas só morre quem
for atingido pelo fogo divino fMat data)". Apenas, e caracteristicamente, o "bruxo" aqui é a Divindade - e a "vontade divina" é
'
dese jo de· tipo sexual pela vi tima 6 •

(6) A ruptura do céu, que respoIXle por seu
tema

oo "céu m1per-quebrar" <iw<i

~

iwa

ixxrer

um

assa5sino eventual~ remete ao

ne~-h~> pelo peso

oos nortos,

o

apocaJ ipse Araweti "já evocado <sypra, :p.' 196). '. ~ao oonsegui enterx3er cnoo e po_!

causa ncrtis individual (sei de trés, no passaó:>J. Usa -se a mesma expressao para designar as ful.nú.nac;Oes por raio visivel, corisoo. o
raio, tata ipe, é também chamado de "assassino das alturas" Ciwate ha nopl'ha).
Já o fogo divino é in.vi.SÍvel, ou se manifes~ ao lon;e; parece associado
a
raios que caen no h::>rizonte. Nao cheguei a ter una idéia clara, en suma,
de
todo esse m1plexo de associ~ entre ha 'iwa, céu e fogo. Notei ainda, e dis-

que is.so acontece

cx:trD

-220-1)

-

cuti can os Araweté, o singular paraó::>xo dos deuses Mat seren ao neSllO tenp:>" oo

e teren W
"i;::Q
de.r de focp" celeste-letal. Ca'ltra-argunentarai1HTe que o fogo que os deuses des
ocnheciam era o de oozinha {me'! pip9_ ha., "de cozinhar ooisas"), e que este fogo celeste eles setpre tiveram, era pi:~io deles (e'e apa t~), estarrlo associa
- do ao relanpejar de seus clx:>calhos ara_JJ e ao brilh:> de seus oorp:is. Fica patente, de qualquer nodo, a c:x:D)~O "ol.Íllpica" desse Zeus-Mai! senlx)r cbs
Raios

medo.res de cru" e

"~

de fogo" . (supra, pps.

-

fulminantes.
I:bis dias antes de eu ir emrora dos Arawete, Arad:rhi entrou en cx:ma malaria:>, escapando por milagre, adrenalina e ~· As expli~ para sua ~a
foram as ma.is varj adas: "pol:q\E ela sinplesmente queria i r (rorrer) "; "por d~
jo de ser esposa de um Mat"; "para oos dar saudade" (b-l!de mo-~ 'o mo) i
"porque
alguém andou mexerx3o na ossada de .Awara-hi, e espalhou me 'e rahi e ·hahi we"; fi
nalllente, alguns disseram ver um fago no oéu, e decretaram: iwa ra 'iwa ha, Arado-hi ra 'iwa ha - o céu fulminara Aracb-hi.

Na impossibilidade de f azer uma síntese do signi.ticado

de

ha'iwa
que encontrasse um principio comum as diversas coisas
. -

que

produzem tal efei to, resta-me sublinhar que .a s causas ".i.manentes "
da

Doen~a

.

sao sobretudo excessos sexuais: incesto (sancionado
.

da pelo ataque de inimigos)

7

ain

e a cópula contranatural com o Senhor
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.

'

'

(7) emparar tal sanc¡:ao do incesto, canbustao por um fcxp celeste destruidor, e
posterior devor~ carú.bal pelas ·divindades~ o::m o deStino de um. culpado
de

incesto entre os Yaronami: seu oorpo riáo gué:1ma na pira funeraria. (Lizot, 1976:
44), e portante suas cinzas

nao poderao .ser

ne>

ingeridas

r~to ." emocanjral ":·

da Agua; além disto, o contato com _a morte produz o
causa

~rans9enqente

ha'i~a.

Mas

a

de toda morte que nao envolva urna captura da ' '

-

alma pelos esplritos terrestres (Añ-i, . Iüiikatiha · e Aya:r.aeta)
ha' i?.Ja prod.u zido pelos M~f.

os

e · um

d~~ses· cob.ic;am ·~s h~anos ( oy'f mira

- desej.o .raivoso, in:veja, avidez; cf. o onhimyr·o Kagwahiv, .Kracke,
1978: 282);

os

Maf sao "eoisas...:a 'o ·" , dizem os Araweté, e além

..

so eles ~os mo-a 'o, "despresentificam.". Vem<?~ assim que o

dis-

'

perigo

rnc¡lior na cosmologia Araweté nao é (em g.e ral ou no . contexto da quebra do resguardo), como por exemplo nos Guaran!, urna regressao
animalidade por

metamor~ose

(o "odjepotá" -

S~haden.,.

..

a

19§_2 ,: 85-ss.),

mas ~a progressao demasiqQ.o rá.p ida ao estatuto de· alma celest·e d!,
vina.

-

>

.

Mais nao seí dizer, sobre a nosología Araweté, e que. ja

-

nao

o tenha fei to nos capítulos -anteriOJ:es. ·Relembro somente . que. a ·n o~ao

de doen~a parece apoíada nu.ma termodinamica do quente e

do
..

.

frio, ernbora nao tao sistematicamente quanto ,em outras cosmologias
~

1

•

~

da A •.Sul (Silv.erwoqd-Gope, 1978,. Menget, .19.79.), visto que a lingu!
gem das almas parece maís forte que uma teoria dos carpos,
.

e

que

.

sua psicología, mesmo que baseada num idioma de qualidades sensí -

.veis,

prevalece largamente sobre sua fisiologia. Vejamos assirn, an

tes de' irmos as almas' algumas idéias sobre razao e· emo9ao.
\

(B) O leve e o pesado, o fora e · o dentro

. - A atitude expressa. no k'oako remete a um outro conceito,
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ja

j

entre outros

mencionado, o de kaakt, "consciéncia 118 • Kaa'kt é um verbo complexo,
(8)°

A diferéncia9ac> sonora dos dois ternes nem serrpre é fácil, na ·prosód.ia Ara

Nao c:onhecro cx:>gnatos oo Últim:>¡ a tent~ et.:inológica me faria derivar
'
kaakt de duas raízes: o verbo -ka, ser-ter-estar,
e una fonna arcaica
para
tl~IÍ I *ak;, transi9ac entre 0 proto 'm
*akan e 0 atual aci. Carparar 0 que
se ·seg\ie can o cxmceit.o maanatae d6s Fataleka: manória e peñsamento ooincidem;
cf. Guidieri, 1980:9~~3.

~té.

que significa: pensar, .· lembrar, saber, medí tar, manifestar a pre sen9a de urna consciencia; pode-se prefixar-lhe o causativo mo-, quan
do entao conota idéias corno "trazer

a mente",

lembrar, convencer •

A qualidade kaakt ha, pensamento ou consciéncia, parece

desernpe -

-

nhar na personologia · Araweté o mesmo papel e.entra! . que as
de "alma-palavra" Guarani (api>u ou

ñe'e;

no9oes

cf. bibliografia pertine_!!

te). Sua sede é · o peito e os ouvidos. Enquanto ligada ao peito,ela
se associa

a no9ao

de i, alma-principio vital, cuja presen9a

den-

tro do corpo marca · o ·estado ·-normal da pessoa: saúde e vigilia. Sua
liga9ao aos ouvidos- se evidencia de modo negativo pela

expressao

apiha-?, "surdo", com que se designa aqueles que procedem' errada mente, nao "ouvindo1' as regras sociais, ou aqueles que estao fer.a '
de si de raiva. Quem ko~ko-i, nao se abstém, é

ªº

mesmo tempo

kaa

... ..,
k ~1., "inconsciente". Mas exatamente como para nosso conceito

de

"consciencia", kaakt-l designa também as crian9as antes de manifes

-

-

tarem capacidade dé resposta a estímulos comunicativos, e as · pessoas inconscientes por desmaio ou coma. {Que o nome seja conferido
ao infante - o que "nao f ala", em latim - ._
festar

kaak;~

som~nte

após este mani -

isto refor9a a aproxima9ao deste conceito com -o

alma-palavra-nome Guara.ni). Quemé ou está "inconsciente" está
perigo: ou ainda nao é um
deixar de-

~e-lo

~er

' de
em

humano completo (a crian9a) , ou pode

Co. doente); seu principio.· vital

(i')

está mal-cola-

do ao corpo.
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Alguns estados emocionais produzem a saída do kadkt

ha

de

sua ·sede própria, o. corpo. A cólera "cega" (surda, diriam os Araw~
té) é um deles. Quando se está

ñara,

irado, ouve-se o ruido dos co

cos-babacru caindo; o sol fica vermelho, a garganta se fecha. A ira

é um fogo, como para nós, e há dois tipos de gente: aqueles que

a

cozinham em fogo lento (os .. como o pau d'arco" ou "como castanheira", madeiras que ficam queimando por semanas, enema chuva

lhes

apaga o fogo das entranhas), e aqueles que sao como "fogo de

pa-

lha" (literalmente: "como palha de milho"). Quatro tipos de

-

sao especialmente raivosos: os inimigos, os Ma!, os mortos

seres
recen-

tes e os matadores de inimigos. Os xamas es.tao constantemente a ci

.

tar em seus cantos a cólera dos Maf (os verbos para raiva . sao

mo-ira, oyi mira, e'!> e seu comportamento brusco-violento; precisam aplacá-los, abrac;ando-os, e assim "cortar" (mo'f) a raiva.
Outro estado perigoso é a saudade ou tristeza pela

..

.
ausencia

de um ente querido. Nesses casos nosso kaakt ha sai (ihe), nós ficamos "em outro lugar" (ie te ete), o pensainento nos "faz chegar"
(mo-wahe) lá onde está seu objeto, e o sol também fica

vermelho

"sobre nós" (b!de rehe) 9 • ~por isso que os mortos recentes sao p~

(9) Karohi p!dr heti - "o sol fica nuito venrellx:>", é um efeito que se

produz

igualmente após urna cauinagern. Oiz-se que oo dia segtlinte, o da ressaca
do
ca.uim, o creµísculo é muí.to ~llx:>. Nao sei cx:rro ligar isso a venrelhidOO solar da raiva e da sat'rlade. Reoordo apenas que o venne1h:> é a Cor para os Arc:Me-

té. Para designar a idéia geral de "colorido" (na diferery;a, p.ex., entre urna
foto P&B - "cinza", en Araweté - e una colorida), usa-se a palavra "veD'llel.ho" ,
rretonímia conseqüente can a ali~ do verrrel.00 na vida social.
.

t

rigosos: já fora de si de cólera por ter morrido, e de cobi9a raivosa pelos parentes deixados, eles ainda mo-a'o os viventes, "des-
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um morto-ausente,

as-

ha, o que nos torna a'o - conceito obscuro

e

absolutamente central na personologia Araweté. Embora se diga

dos

presentificarn-noslt ou "espiritualizam-nos".
sim, é bfd!_

M~l

mo-~'o

~

que eles sao ao mesmo tempo . me' e a' o e b-Cd! mo·- a 'o ha, já

um

morto se divide em dois aspectos: seu espectro terrestre, coisa ca
davérica, é urna coisa-a'o; seu espirito celeste, ser esplendido

é o que nos torna

~'o,

,

pois nos dá saudade. E a morte é wn proces-

so de mo-a'o we, "tornar-se ex-a'o", como veremos.
A

tristeza, ho'ira, é wna "paixao ativa" do ponto de

vista

lingüístico, ao contrário da saudade. Mas ela é também perigosa

,•

seu paradigma é o luto ou melancolía, que faz com que percamos

o

necessário medo dos mortos recentes, e com isso nos exponhamos

a

segui-los. Urna pessoa triste está "vazia"

(hen-te

mi re, esvaziada),

i.e. sua alma deixou o envelope corporal.
O desejo sexual, ha'ira, é outra paixio que nos deixa

"in-

conscientes" - kaaki-l -, e ele se aproxima intimamente da

raiva-

-ñara. um penis ereto é wn "penis irado"_, e se diz que o

dese jo

feminino é o equivalente da cólera do homicida - nao por acaso, as
sim, a mulher tem sua "arma" 1

(10) A

º.

sexualidade feminina, "quebradora do chocalh::>" dos hanens, quebra

~

bém sua anna proprianente dita, o arco. EmOOra nao existan tabus de mani~ao
do arco pelas m.tl.heres, quando um baten está entalharrlo urna pec;a de pau d'arco
para fazer sua anna ele precisa abster-se de sexo, ou a pec;:a quebra.
o leitor terá notado um riparadigma.. lingÜístico: ha'iwa, ~, ho'i~a
,
"tristeza", ha 'ira, desejo sexual - ao qual acresoentaria a palavra para "fare ..,
1
ho'imQ.
- Nao me arrisco a etinologizar; mas me parece claro que ho ira e ha'imtrazan a mesna raiz do verbo para raiva, ou para enraivecer: mo-ira. A forma no
minal ñara pode ser um derivcd:> de urna antiga expres~ reflexiva. E o verbo 1'ª
ra a cobi~ raivosa, que traz urna clara cxn::>tacrao sexual, tem a mesma raiz
:
oyi-mira. A tramr;ao de ñam por "raiva" é in¡:)erfeita: ñara designa tarcbém um
inpulso agressivo e eficaz de "incorporai;ao" de algo. ~ mar~ de
caso
~
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distintas escl.areOem isso: um sujeito pode estar ñara cx:m alguém (ñaÑ X-rehel, ·
-ou
por causa ou em func;ao de alcp-alguém Cñara X-re). Quaim um .lnnem diz
que está
ne, "can .raiva E9E vagina", ele designa seu desejo sexual •
Se a "raiva" levada a excessos p0e "fara de si" e é perigosa, a agressividade !
ficaz coootada pelo tenrc ñaro:
- e a série ~· é positiva. Já a presenr¡:a· . ó:>
a:nceito de pulsao agressiva na palav.r:a "tristeza", ho'ira, suge.re exatamente '
essa idéia, de que a tristeza aqui é ~ paixao re-ativa~ nao cx::atpletanente dis
.
.
tinta do rancor. Há um verbo similar, hero-ira, que significa "desprezar", aban
&:mar - urna esposa, \ml oferta-, e que 'CXX'lO'ta o rancor ressentido pelo objeto
do desprezo. Ele ¡x>ssivelmante é analisável em hel'9,_-, pref .causaUVQ-O!:lt\itativo,
e -ira, "ira" • .N
.ao é ¡x>ssível lingüistic.anente fazer ~ cons~ passiva can
a fanna ho'ira, pela pref~oo do causativo mo-; fica-se ho'ira X-re, can alguán, "em" alguán - já a saudade é causada ¡x>r butrem, a:no já observei {supra,
p. 448 n. 94 ) • M1.nhas tentativas de produzir a fonna mo-ro 'ira cx:m
proncite

ñara

-

ñara nama

- -

paciente "desncronavam" IX>S ouvidos Araweté e geravam o~ mo-iÑ, enraive cer, que parece evocar - analÓgiea ou etim:>logicarrente - um "entristeoer".
caio· acabei me a.rriscard:>, prossigo, já nas áquas da analogia. O· ha' inicial
da fonna para desejo (e para I:X>e.rY;a?) pode ser .u na ~ de ha 'g, "cai:ne". De
todo m:xk>, existe em ~té urna expressao lingüística.para os sentimentos
aut:O
.
naros. ou eniSgeoos, que os cx:>loca .. derltro da came" de quem os tein. Assim,
um
rnau. hunor sem
sen arrao que o 'tenha provocaó::> - é dito "residir s:inplesmente dentro da carne" (ha,~ iwe te re ka) • Essa ncxrao de "entranharrento" na car
ne é irrportante para a ontologia do xamanisrro, ccm:>
. ve.renos.
.
A natureza irasclvel dos Ma.f está obviamente associada a seu canibaliSJiO.

razao -

De todos os sentimentos oµ paixoes acima descritos, a sauda-

- inambiguamente negativos. Estas duas coisas c2
de e a tristeza sao
locai:n o sujeito (no primeiro caso, o objeto, . pois saudade é

"pai-

xao" no sentido original 4a paiavra) em wn estado psico-f isiológico peculiar, a leveza ou transparencia. Tristeza e saudade
mo-wew!!_, "fazem leves", e nos

mo-k~y~ha,

nos

"fázem tran.sparentes". Se

o primeiro termo e afec~ao sé encontrani em outras psicologias

TG

(ver o conceito de tristeza em Kagwahiv: "nao-pesado"; cf. Kracke,

1978:25, 280), a segunda

no~ao

é exclusiva dos Arawet¡. o

termo

k-tyaha tem um espectro amplo de denotata: no sentido "materialºele
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designa o nao-espesso, o diáfano ou transparente, o amplo ou .abe_E
to; no sentido !•locativo" ele designa o exterior, o fora ("fora" é
di to: kiyaha we, "no amplo"); e no sentido "fisi·ológico" ele desig:
'
11
na a insonia, vigilia anorma1 ; o estado de k~gaha sugere ·assim u
(11) O únioo oognato .encontrado foi mo-ku'i-hmiJ, traduzido por "ralo"
(f0.100
espesso), em Terrbé-Tenetehara (Bou:lin, 1978, vol.II:294).
A insOnia, estado típioo dos nelancólicos· e dos xamas (insOn.ia sen tristeza'
evidente é sinal 9e ~ xamanístlca), é ·una 1nversao da rel~ dia-ooite,
que imita a situa~ oos _nundos n1.n-terrestres - os deuses e nortos vigiarn
a
noite, pois para eles é dia. O sonambuliStD, por sua vez, é descrito caro
a de
poihf, "estranharrento" da alma - a cons~ da e:xpressao é identica
heml-tio poihl, lit. "canida-feio", náusea a.linentar que leva ao v&nito, provoca
da por quebra de resguardo e p:lr assassinato. o sonani:ulisrro (noi;Or ou verbal) é.
una náusea espiritual, portanto, e envolve o aesc:olamento alma-corµ>, por noti.
vos variados ~ sabre ·OS scrix>s, ver adiante.
••

>

•

-

ma excorpora9ao, urna translucidez que é produzida pela saída

da

alma; a idéia de leveza indica igualmente isso: a alma, como balao .
preso por cordao fino a seu lastro corporal, arrisca-se a se

des-

prender e subir.
Leveza e transparencia podem ser provocadas por outros fato-·
res, notadamehte: urn forte

susto~

muito sol, certas medica9oes oci

dentais. Estes, além da saudade e da tristeza, desprendem a ;

do

hiPo, a alma de seu envoltório, o · corpo. A opera9ao xamanistica di
ta imone (carregar, · i.e.· carregar a alma de volta, dentro do choc!·
lho aPay) consiste em "tornar pesada" a pessoa e em "re-endurecer"
sua alma (mo-pohi, o-; mo-ati y~pe). Ela é efetuada sempre que

u.in

xama, em seus passeios onlricos, vé urna alma errante no céu,

ou

que o paciente se mostre magro e abúlico, deprimido. Os principais
objetos do imo'n!! sao as crian9as até os tres anos .e as mulheres
nunca vi se realizar esta· opera9ao sobre um homem, ·embora se

,•

diga
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que ela é feita, quando um adulto está muito magro. A magreza é si
nal palpivel de "leveza'' e·"translucidez'', e sintoma de excorpora9ao da alma. As crian~as perdem freqüentemente sua alma, pois esta
ainda nao está "dura" no corpo; e as mulheres, porque os deuse s-Mai'.'
cobi9am especialmente as humanas, conforme o "andro-centrismo" dos
Araweté. Já se ve aqui porque as mu l heres nao podem ser xarnas: sua
alma nao voltaria da viagem
~ra,

ªº

céu.

se o peso e a opacidade parecem caracterizar a saúde

a

e assim a presen9a da alma é o que dá densidade e substancia

pessoa, impedindo que ela se torne uro corpo sem alma, i.e. um t a 'o

we ,

um "ex-a' o ": um morto-vivo, urna sombra -,leveza e transparen -

cia sao estados buscados no xarnanisrno, e só os xarna.s podern-devem a
tingi-los sem perigo. O meio para isso é o tabaco ( supra, p.

346),

que nos "afina'', ''faz transparentes"e "torna leves'~. O xami é o homem capaz de controlar sua conexao alma- corpo, excorporando-se ati
.
.
t 12
va, nao
passiva
ou reativarnen
e
•

(12) Já para o.s Aché, o resguardo de urn hcmicida envolve sua

enp~uma900

con

a

plumagern branca do urubu, visarrlo torná-lo leve (P .Clastres, 1972:259); ccrrela

tivarnente, a pr~ Aché nesse mntexto ~ é a de perda da alma, mas a de
urna

invasáo

do ccrpo do matador. pela alma caníbal e inccrporal do norte.

O sentimento que nos torna pesados, densos e ende-centrados'

é a alegria, tori. A alegria nos faz esquecer (mo-raara8) a saudade dos rnortos ausentes, e nos traz de volta a nós mesmos e ao presente·: é por isso que os áp1!hi - piha sempre interferem, após algu mas semanas de luto de uro parceiro seu, "para alegrá-lo"; é

ainda

urna ap1hi a " acalmadora" privilegiada de um homicida em seu

furor

hetero-induzido (pelo espirito do morto); e sao os amigos sexuais '
do morto no céu, os deuses e deusas, que o fazem esquecer dos
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vos, "quebrando" sua tristeza (ho'ira
A alegria está assim associada

ha'na).

a

capacidade de esquecer - uro

tema crucial na rela9ao vivos-mortos -, e

a

sexualidade. o sexo,se

envolve urna "incontinéncia" e urna "inconsciéncia", é igualmente
sitivo no fato de trazer alegria, e de caracterizar a saúde;

p~

ele

é assim ambivalente: por um lado é ' uma "coisa-a'o", que nos excor-

pora, por outro traz alegria, e nos torna pesados. Sua
~

•

ambi~alen

-

M

cia nao deixa de replicar a da ''ra1va'', paixao excorporante e pul-

- afirmativa. E ambas caracterizam os Ma!, alegres inimigos, casao
nibais apaixonados. Por fim, se a morte produz tristeza e saudade,
a descida das almas celestes é sempre marcada pela alegria.
Esta é, em linhas gerais, a

~tica

Araweté, que em sua psico-

logía das paixoes e das a9oes, da alegria e da tristeza, nao deixa
de se aproximar das

formula~oes

de um Spinoza. A diferen9a crucial

entre as éticas Araweté e spinozista - ambas igualmente ontologías
-, entretanto, está em seus respectivos axiomas fundantes e conclu

-

soes finais: em vez do amor intelectual a Deus, ternos o desejo sexual dos deuses; ern vez do Deus sive Natura, ternos um "Deus

si ve
-------

Alter" ... E, se há um inegável paralelismo entre alma e corpo tambérn entre os Araweté - a alegria e a tristeza sao af ec9oes corpó reo-espirituais -, nao deixa de haver um mais importante potencial
de divergencia entre urna e outro, que se instaura plenamente

na

morte.
Para que possamos analisar com maior precisao a Pessoa,
preciso recorrer

a morte:

-

e

ali se separam e se realizam de modo cla

ro - "transparente" - os destinos e voca9oes diferenciais dos componentes do ser humano, que a vida ern sua opacidade mistura. Se

a

leveza é wn perigo constante, é porque é um desejo latente; a alma
Araweté é essencialmente leve, e anseia por subir. Os humanos, co-
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movimos (p. 229) sao "aqueles que irao", que nao sao entes, seres
"simplesmente existentes". A nao-presenc;:a fundadora, a impossibili
dade de urna plácida coincidéncia consigo mesma, caracterizam
Pessoa: ela pertence ao Devir e

2.

a

a Morte.

MORTE; VÁRIASJ NENHUMA
(A) Morrer, funeral, disposi9oes

Marre-se muitas vezes na vida - e se morrerá algumas outras,
na morte. -Mant, morrer, designa todo estado de perda da consciencia kaak; ha: pela embriaguez de cauim, intoxica9ao por tabaco, acidente xamanlstico (quando os Maí! "derrubam" o xama) , estados

de

choque produzidos por susto, doenc;:a ou ferirnento grave, e, final mente, a situac;:ao temporária de um homicida - que entra em

mor te

e apodrecirnento até que o espirito do inirnigo rnorto o reviva. Bastante apressados e melodramáticos, ' aliás, os Araweté decretarn

es-

tar "morto" (-iman; ce) qualquer vitima de urna "transic;ao" corporal
violenta, que tire a pessoa de si: urna simples pancadaria conjuga!
era amplificada a tal ponto que, em minutos, do outro lado da

al-

deia chegava a informac;ao de que fulano havia marrido, esquartejado pela mulher. Outro caso que testemunhei foi o de urna mulher

qu~

muito doente de pneumonia, teve seu estoque de roupas dividido cho
rosarnente entre as irrnas, pois estava morta. Quando ficou boa,teve
bastante trabalho para recuperar suas coisas.
Isso nao significa que eles se apressem a enterrar os

que

assim estao"mortos", por suposto; uma das características princi pais dos humanos é que "nao marremos de verdade" - nem mesmo quan-
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~o

marremos de verdade. A marte real é apenas um caso mais violen-

to, de certo ponto de vista, dentro das muitas martes e ressurrei9oes a que uma pessoa se submete e submeterá. De certo ponto de vis

' a morte é coisa séria, e os lita: o do morto; pois para os vivos
mites do discurso sao estreitos aqui, nesse face-a-face com o ReaL
Por sua vez,usam-se vários eufemismos e torneios estilísti cos para mencionar a marte propriamente dita: iai rima, "ele se can
sou" (invertendo o nosso "descansar", como já o faziarn no caso

da

"leveza"); ikqñi, "~le se perdeu" ou "desapareceu"; e os inevitá veis "foi-se juntar aos deuses", "foi para junto de seu t ori pa" ,
ou foi para o "lugar da boa existéncia'' (teka kati we, o equivalen
te ao no?SO "desta para melhor") - o céu.
O momento preciso da morte f Isica está associado

a

perda

ou

"ida" dos batimentos cardíacos (ipa-ipa me'!> e da respira9ao (pi-

towo), ambos sinais da presen9a da (ou a própria) ;, alma-princí pie vital. A morte sobrevém quando o xama nao consegue mais manter
os Maf a distancia, eles que baixaram

a terra

em seu veículo

(algo como canoa, mas de algodao) para buscar o doente; quando, igualmente, o xama nao consegue mais manter estanque o envelope cor
poral (hakapeti, tapar), e a alma se lhe escapa.
Os Araweté nao gostam de se aproximar muito de um
pois temem ser atingidos por alguma

doen~a

ha'iwa

ha.

ago nizant~

um cadáver '

ou morto é coisa-a'o, e sua vista é vedada aos "donas de crian9a
especialmente as jovens maes.

SÓ

11
,

os parentes muito próximos, e es-

pecialmente o conjuge, é que em sua dar se abra9am

ªº

agonizante ,

chorando. Após caracterizada a marte, as manifesta9oes de

pesar

sao notavelmente discretas, limitando-se a um choro curto e

baixo

por parte do conjuge, dos irmaos e dos ap!hi-pi.ha do morto.

A

al-

deia inteira se reúne, em silencio, no pátio da casa atingida pela
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morte, a uma distancia prudente - "assim como fazemos quando

os

deuses vem comer" -, e contempla imóvel a prepara9ao do cadáver pe
los irmaos e o conjuge. Apesar da evidente consterna9ao, tudo

se

passa como se todos se -esfor9assem por sublinhar a pouca importancia da morte. Trocam-se frases, fala-se para um ouvinte genérico ,
naquele mesmo tom estranhamente neutro, arrastado e impessoal
que se repetem as palavras do canto xamanistico (o
p. 326) ,

M~l

com

moyita, cf.

frases como: "awa pa ,;man; ne te?" - "quem disse que

morre de verdade?"; "ele apenas foi levado

pelo~

Mal; lego

se
vai-se

casar lá no céu, e nossos xamas trá-lo-ao aqui de volta, para o so
lo em que pisou, onde comerá conosco, brilhando como os deuses ... "
O "solo em que pisei" - he

pirañ~

- é o modo como os mortos celestes

designam a terra, na voz dos xamas.

o corpo é levado ao pátio de sua casa, onde fica em exposi9ao por algumas horas, em posi9ao sentada, apoiado contra o
de seu conjuge. Entao, é entregue a uma parenta, para ser

dorso
untado

de urucum, ter os cabelos emplumados, e os brincos postas. Essa ta
. refa cabe as mulheres, irmas do morto(a) ou de seu conjuge, ou

-

a

mae, se se trata de crian9a. Ela dá o direito a herdar algumas pos
ses do f alecido - que entretanto sao distribuidas de modo assistemático, conforme os caprichos do viúvo(a) ou irmaos; muita gente ,
mais tarde, pedirá pequenos objetos do morto, "para lembrar-se dele". Nunca se veste urna morta com .suas melhores roupas, que passam
as suas irmas ou filhas - afora a cinta íntima, que essa, uma

vez

usada, nao o pode ser por mais ninguém.
Pronto, o corpo é envolvido em,uma rede velha, e

car regado

rapidamente ao local do enterramento, pelos parentes masculinos

,

no estilo twehe - as duas pontas unidas da rede se apóiam na parte
frontal da cabe9a do carregador, e o fardo é levado as costas: as-
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sim se carrega milho, ca9a abatida, e cri-an9as já grandes -; "carregamos nossos mortos como nossos filhos", dizem os homens. Idealmente, quem carrega e enterra u~ hornero sao seus irmaos (ani);
mulher, seu marido, ou pai,

se solteira.

pulta seu irmao pode afirmar,
de-lo junto

a

viúva - disso há

O homem que

por esse ge~to,

~arrega

seu direito a

exemplos no passado.

~(Ver

uma
e se
suce

o parale

lo Tupinambá: sucessao leviral só após vingan9a; Thevet 1953:107).
As crian9as pequenas, ainda sem nome, sao enterradas

dentro

de casa ou próximo a ela; aquelas já um pouco maiores o sao na capoeira próxima, junto aos fundos da casa paterna. Os adultos

sao

enterrados longe, a pelo menos 500 metros da aldeia, ao longo
trilhas de ca9a que serao abandonadas. Se a morte de urna

de

crian9a

pequena provoca pouca como9ao, seu enterro pode congregar muita
gente; 'já o séquito de um enterramento de adulto é muito pequeno .
Ao sepultamento de ~war~-hi só foram os casais adultos de sua

se-

-

9ao irnediata (casas 3, 5, 39 - ela morava na casa 38) ·: seu marido,
que a carregou, u.m irmao e uma irma dele, uma irma dela e seu mari
do; um "irmao" da morta casado com urna "irma" do marido, e o c asal
ap~hi-piha de Awar~-hi e seu marido, vieram de outras se9oes.

De

modo geral, o mínimo de gente se envolve com todo o acontecimento;
e foi comum, corno vim a saber, que se pedisse aos funcionários

da

FUNAI que tornassem algumas providencias principais - abrir a cova,
carregar
cá

13

.º

corpo -, por ocasiao de rnortes ocorridas de 1978

para

• Crian9as e solteiros evitam enterros: "ha'iwa ha".

(13) Una sirigular paralisia tana a:mta

ae

todos quaOOo alguém rrorre, caso forte

da "inércia" que já nencionei. Qu.aOOo da norte de Kawawa-yo-kañi, urna nenina de

me

e neio, sua
a levai para o pátio, e ali fioou, a::::m el.a no cx:>lo, por cer
ca de duas ooras, ch::>rarrlo ocasicnalnente; a sua volt.a sen~se, nao muito
perto, várias mulheres da aldeia, ronversando. Os pouros l'x:m:!ns observavarn de
arx:>

longe. o pai sentava-se desconsoladq

a porta .da

casa, e os iIIt0os maiores

(na
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faixa dos sete-dez anos) ficavam dentro de casa, a::rn ar ausente. Passado algum
tenl;X), a mae pediu frac.amente que se 1he trouxesse urucum, e pediu ao narido '
que abrisse urna C0\7a oos :fuOOos da casa. O marido passal vários minutos sen dar
sinal de resposta; em seguida, pediu a um dos f illx:>s que buscasse urna pá, e uru
curn. o meni.rx> fingiu nao ter ouvido; neia oora mais tarde, una das filhas trouxe timidanente uma bola de urucum, e o pai se decidiu a cavar o túnul.o.
Ceno também na norte de Awar~-hi, pedirartt-1T1e que fosse buscar urna pá.
a:rto
ne recusasse - fingindo .nao ter entendido-, levou ma.is ae urna oora até que um
dos irmOOs do narido fosse ao PQsto pedir o instrumento. Tal inércia, e a trans
fereocia de decis0es para a FUNAI Cem deis ou tres casos quan det:el::mi.oou o local de enterro foi um branco), é rruito semelhante aqmlo que Wagley & Galvao ·
(1961:175) descrevem para os Tenetehara, e parece deperrler tanto de um rredo da
norte (do norto) quanto de urna inércia ma.is profuma, una evitac¡:ao de aparecer,
c:c:me;-ar, fazer qualquer coisa. Erx:arregar um estran:Jeiro., um i.nimigo, das deci
s0es é ainda perfeitanente inteliglvel: o norto-cadáver é já um outro, um inimi
go, natriz do espectro ta'o we; nada ma.is justo que os in:imigos se encarreguan'
dele. Ass:im, entre os parentes DI.lito próx.inos .e os est:rangeiros-brancos,. abre -se urna fenda de nOO-participantes, ~ distantes que nao se mexem fa
ce ao enterro. A norte é assunto da ~ imediata e do Pesto; a aldei a se eclipsa.

-

Abrem-se covas circulares (quando nao se aproveita o

buraco

deixado por uma árvore qué tombou ou apodreceu); elas sao forradas
com esteiras de baba9u (ttpe) velhas; o cadáver, dentro da rede, é
acomodado deitado, de lado, coro as pernas fletidas, um dos

bra9os

sob a cabe9a, o outro cruzado sobre o peito - esta é a posic;ao

em

que os Araweté se deitam, no chao. Seu rosto deve ficar virado para o poente, pois o caminho de subida da alma até o céu se estende
a W;

a parte

isso, o la9o sobre que o morto repousa - i.e. a dire-

c;ao de seu corpo - é indiferente. Sobre o corpo se poe outra estei
ra, ou pano velho, e entao se o cobre de . terra; as covas sao

um

tanto rasas, com . no máximo um metro de profundidade.
Os mortos sao enterrados com alguns objetos - um espelho, um
facao,
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resto de suas posses, como referi, é apropriado por parentes e ami
gos. Sobre a sepultura é acesa urna pequena fogueira, a que se atri
bui duas func¡:oes: afastar os quatis, animais necrófagos e alimento
'
14
predileto dos Añi, e iluminar o escuro caminho para o céu .
estes
(14) A associa9ao dos quatis a:::m os nortos se acha entre os Aché, oooe
animais sao os res¡:onSáveis pela elevac¡:oo da alma ove até o céu, e sao ditos s~
ren eles mesnos ove (P.Clastres, 1972:163; cf. supra, nota 4; en M;liá et al.
1973:91 esta f~ao é atrlliÜda ao tamanduá). Para os surui o quati é também um
animal funéreo (Laraia, i.nf.pessoal), e o "dente de quati" (kLJatihosa) é um ~
trumento mági co do xama Akuáwa, dotado da forc¡:a-''mana" kaZ'owara (Arrlrade,1984a,
b). o quati é um procionideO (Nasua socialis)cnto o jupará, que, cx:no já referi
nos , é associado aos nortos e ao rro.mdo subterraneo para os Wayápi e Kaap:>r - p.
198, nota 12.
Quarido o morto

e

um "dono de crianc;:a", pai (e especialmente'

mae) de f ilho pequeno, nao se cobre o túmulo com terra, mas se

o

f e cha com urna armac¡:ao 'de varas unidas, a modo de um jirau (e com o
mesmo neme: u~ra>

.

Diz-se que a terra pesaria sobre o peito do f i-

-

lho do morto. Tal armac¡:ao e chamada de "moquém dos

-

-- .... ,,

A ni.

(Añi

-

mo- ka' e ha ) - pois es ses espirites se reunem a sua vol ta, para devorar o cadáver: os

Añi sao

me' e h eh i a re, "comedores de assado".

Já se abre aqui urn sistema complexo de inversoes. O " moquém
dos 1ñi" é um anti-moquém·, onde a carne está embaixo do jirau, e o
f a go em cima; e ela está podre, nao assada. Urna inversao derrisó
ria do sistema humano. Por sua vez, o epíteto "comedores de assa do " é uro correspondente nao menos paradoxal do "comedores de cru "
com que se designamos Maf, que cornero as almas celestes cozidas, e
depois as ressuscitam para que se tornero incorruptiveis. O

assado

conota o modo de vida selvático dos 1ñl, o cozido o modo

aldeao

do s deuses. A oposic¡:ao que se poe é:
Podre/ "assado": Cozido/ "cru" :: 1ñi: Mal .
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Urna figura em quiasma, onde o "assado" dos Aii-i se
ao· ·modo coz.i do dos Mat ,· e o estado podre da carne

a

contrapee

"crueza" do ca

nibalismo div.ino. E valeria a pena contrapar esse "enterro em

mo-

quém" dos Araweté aos célebres enterros em "urnas" - iga9abas, panelas de cauim - dos
1971:328; Thevet,
1983; César,1972).

Tupin~bá

1953: 97;.

(Cardim, 1978:111, Soares de Souza,

J~Monteiro

-in

Mais ainda,podemos ver

HCJB VIII:416;

Carvalho

nesse enterro

em moquém

urn mitema ligado ao do fogao de p~drá subterraneo Je

(" four-de-

-terre''), que Levi-Strauss vai elaborar exatamente no contexto

de

urna oposi9ao múltipla Je/Bororo/Tupi, que envolve o canibalismo, a
cerámica, o movimento exógeno agressivo dos TG, versus

~

forno sub

terráneo, seu simbolismo funerário e urna mitología da solidariedade endógena MB/ZS
Bororo. t ali

Je

tamb~m

(1971:548-551) - e o . lugar interrnediário

que o autor, retornando o que deduzir.a

dos
antes

(1966:152), mostra como, dentro de seu molde· dual, Natureza/Cultura, os Je e os Tupi agregam os valores culinários diferentemente:
Je: N (podre + cru) //e (cozido)
Tupi: N (podre)

//e

(cr~

~

+ cozido)

Sistema sobre o qual teremos muito a dizer, mas que se con firma em primeira instancia

na . equa~ao

estabelecida acima a partir

do "rnoquém dos Añ-i", onde o modo mais natural de

prepara~ao

da car

ne, em que ela fica próxima do cru, está ligado por urna "semi-in versao" ao podre, modo natural de transforma9ao da carne - isso pa
ra os 1ñl, seres mal-cheirosos e bárbaros; onde a natureza ''crua ''
dos deuses se vincula ao modo mais cultural de

transforrna9ao-prep~

ra9ao da carne, o cozido - i.sso para os Mal, seres perfumados e ca
15
noros •
t

(15) Os Araweté afit'mavarn que o enterro sob oobertura de varas é a fonna
pria e tradicional de sepult.anento, e que hoje en dia só se a faz para
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de film (a:no era o caso de Awara-hi).

Através das nulheres raptadas pelos Kayapó, que retornaram, os Ara\oleté conhecem o oozimento subterraneo, mas nao o praticam - "isso é a:>isa de .Añ-i", me
disse um, quando eu cx:mentei tal método.

A marte de Awara-hi, por ser ela "dona de filho .. , exigiu urna
interven9ao xamanística. Em _seu caminho para a sepultura, seu corpo foi seguido por um f ilho maior que carregava Awara, sua filhi nha de um ano, até a saída da aldeia. Ali, o xama
cutou o

Awar~

Y~riñato-ro

exe-

mo't, a "separa9ao de Awara" (diz-se mo't para o ato

de quebrar urna espiga, um galho, colher urna fruta), que visava impedir que a menina seguisse sua mae na marte. A técnica era a mesma das opera9oes de fechamento do corpo: batimento do chocalho,sem

-

can9ao; mas os movirnentos do aray, cortando de cima para baixo

o

espa90 entre a menina e o corpo da rnae, evocavam inequívocamente a
ruptura de um liarne invisivel - "por causa do leite",
-me 16

explicararn-

•

(16) Cf.- o mo-a'o causado pela arnamenta9ao, supra, p. 448 oota

TOO

lago
o a:>rµ:> de Awara-hi foi exp:::>sto oo pátio, sua filhinha ~u a chorar muito ,
oos bra<jl)s da Uina. de seu pai. Entao, es~ trouxe Awara até o seio da defunta,e
fez can que mamasse - "para acalmá-la", foi ttrlo que detx>iS consegui a guisa de
explicac¡:OO.
94.

-

Alguns meses depois do sepultamento, as cavas sao abertas

p~

ra inspe9ao: "para ver o cranio" - ou seja, assegurar-se da desapa
ri9ao das partes moles do cadáver. As sepulturas de "danos
f ilho"

de

tem sua cobertura destampada mais rapidamente; como

me

explicararn, mesmo o sistema de jirau pesa sobre o peito da crian9a
No caso particular de

Awar~-hi,

muito na¡ semanas seguintes

a

foi-me aduzido que, como

e hovera

sua morte (o que nao era cosmologica

mente fortuito), o corpo se desfizera logo. Assim, fui convidado a
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assistir, em julho de 1982 (o enterro fora ern

. mar~o),

a urna inspe-

9ao periódica da sepultura, que fora aberta pelo marido da falecida em maio, durante urna ausencia minha da aldeia.. O casal com quem
fui (o hornero era um "irmao" de

Awara-hi-rern~)

passou um bom

a remexer a ossada com urna vareta, procurando sinais de

tempo

predadore~

verificando a limpeza dos ossos, e meditando em voz alta, sobre os
despojos: "eis aqui o hiro pe ("ex-matriz") de TatoawI,.

Morekati,

Awara ... ", enquanto apontava os ossos da bacia, lernbrando

assim

donde sairam aquelas cr ianc;as. Ta is inspe9oes sao, . a·té ·certo

pon-

to, fruto de urna curiosidade mesclada de saudade, bem como urna foE
rna de se garantir que as carnes se foram¡ mas elas sao perigosas ,
no caso de mortos assim recentes, e crian9as pequenas, "donas
f ilho", menstruadas e doentes nao as rea'lizam

17

de

•
J

(17) A idéia da chuva que, passa?rl:> por entre as varas do "rroquán dos AFii", ace

lerou a dea::rrposi<;ao do oorpo, sugere que o sistema Araweté do jirau, a ser ~
reo a forma "própria" de enterro, é um carprcmisso entre os sistemas de exposi 9ao de cadáver s00re jiraus, que encontrarros em alguns
grupos TG (Holmberg
,
.
1969:232) e albures, e o sistema de apc:xirec.irrento induzido por umidifica<rao, do
tiµ:> Boro.ro. Por sua vez, a rnetorúmi.a ''ver o cráni.o" (dac1:-ñ'e reca) nos remete ria a tradicional quebra do cráni.o dos inimigos 'l\lpinambá - i.e. daqueles que,
nao poderx3o ter a ca:beya quebrada erxjllélllto vivos, eram desenterrados para isso- e d:>s rcortos Aché, onde essa operac;ao ·liberava definitivarrente a alma ianve
.
de sua sede c:raniana; isso era feito após a decn1{X)si~ das carnes (P .Clastres,
.

'

1972:300).

Como passar do tempo, porém, as covas abertas, que assim
permanecem, sao tratadas com indiferen9a, corno os restos do esqueleto - nao se os teme nern protege. U~a ro9a queimada ern novembro '
de 1982 tinha em seu centro a cova aberta de um homem morto
cinco anos; os filhos dos titulares da planta9ao brincavam
te ali, após terem perdido a curiosidade em rela9ao
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Mas o período que se segue

a morte

de um adulto é extremamen

te perigoso. Urna morte provoca a !mediata fuga

(~ya ~he)

e disperum

sao da aldeia na mata, de onde só4 se retorna após pelo menos
mes - fica-se no mato "até o ex-corpo acabar" (hi'ro pe pa d-f!.d!)
Conforme ji

mencione~

(pps. 171-2, supra), diz-se que,

•

antigament~

urna aldeia era definitivamente abandonada quando urna morte ali
·breviesse, o que me parece pouco verossirnil. O certo é que a

so
dis-

persao temporária na mata vigora ainda hoje. E a trilha que leva
sepultura é evitada por muito tempo; ela passa a ser chamada

a
de

"caminho de X-reme" (nome do finado). Ao contrário da imensa maioria dos Tupi-Guarani, os Araweté nunca enterraram os mortos dentro
de sua casa, mas sempre na mata - mesmo quando se abandonava definitivamente a aldeia (a

exce~ao

sao as crian9as - cujo

espectro

terrestre é inexistente ou insignificante). Por sua vez, só os Ara
weté nomeiam suas aldeias conforme os mortos que lá morreram.
Tal dispersao e abandono da aldeia, o medo (c ide) que se aba
te violentamente sobre todos, após o enterro e especialmente a noi
te 18 , contrastam de modo visível com a ostensiva "profissao de in-

(18) Na norte de Awara-hi a aldeia, p::>r muito doente e a instancias do chefe do
Posta, ~ se dispersou; em troca, por um res nao se vi.u ninguém 005 pátios a
ooite - lá pelas oito roras todos já estavam fortemente tranc.aOOs, e em si
lencto sepulcral.

diferen9a" por ocasiao do momento da marte e de exposi9ao do cadáver. Se ali se procurava marcar o caráter "ilusório" e nao-essen cial da morte, lembrando a futura vida celeste do morto, tao

logo

o cadáver sai de cena a indiferen9a dá lugar a um mal-contido pani
co, e a inércia

a pressa.

Quando retornei do enterro de

Awar~-hi

,

nao se via vivalma fara de casa. E durante vários días os síntomas
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da gripe se duplicaram de urna melancolia profunda - muitas eram as
pessoas que diziam estar morrendo, "como Awara-hi" e "por causa de
Awara-hi".
A fuga da aldeia é explícitamente comparada
vocada pelo assalto de inimigos (a'wi

pak~

a

dispersao pro-

me) e pela chegada do e!

pirito canibal Iaracl. Foge-se aqui do ta-o we, o duplo do

cadáve~

espectro maligno que vaga nas cercanias da sepultura e na aldeia

a

noite, que apedreja os viventes, agarra-os com suas maos geladas ,
paralisa-os de pavor - e com isso, com esse susto mortal, transfor
ma os viventes

a

sua imagem e semelhan9a: a manifesta9ao do ta'owe

~o-a'o we~quem

a

presenci~:

transforma o vivente em outro

corpo

sem alma, ex-a'o.
Durante esse mesmo tempo em que dura a dispersao, cessam por
completo os cantos xamanlsticos, e o sexo. Os deuses-Mar
o

k-trep~" '

o caminho oriental

"fecharn

em que trafegam xamas' deuses e al-

mas divinizadas - como se vasos comunicantes, a via ocidental

de

subida dos mortos nao pode estar operando ao mesmo tempo que o caminho dos deuses. A razao para isso, diz-se, é que os Maf estao fu
riosos (ñara, de'e) coro o morto, e por extensao coro os humanos

em

geral. O xama que tentar subir aos céus será recha9ado ou devorado.
A atividade sexual, por sua vez, é banida como se urna super-doen9a
irmanasse o morto a todos os sobreviventes (contrastar com a indiferen9a dos nao-aparentados, por ocasiao da morte e enterro),
queªº contrário: o sexo aqui mataria os saos, pelo ha'iwa.
fim, se os deuses se fecharn, os lñ?, nos acampamentos da mata,
mostrarn assanhados; os xamas lutam' toda noite para enfrentá-los

-

so
Por
se
e

abate-los a pauladas.
Urna morte é urna catástrofe cósmica, que desorganiza o apare-

-

lho do mundo, invertendo tuda: os humanos vao para o mato, o cami-
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nho de descida dos deuses se fecha, os Añi' se multiplicam, e .
ex-semelhante - o morto - se torna um inimigo perigoso,

um

invadindo

a aldeia.
E no entanto, sem a morte a ordem cósmica tampouco teria razao de ser. Há deuses porque há mortos, há mortos porque há deuses
- e por ambos, há viventes.
Nao existem
parentesco ou

marca~oes

alian~a

vislveis de luto, nem determina9óes de

que impliquem gestos rituais,

presta~oes

rimoniais, ou qualquer coisa do género. Também nao se pode

ce-

falar

em término formal do luto; o que há é um apagamento paulatino

da

tristeza. Um enlutado, ou triste (nao há termo para "luto" e conexos), nao se pinta, canta ou tem

rela~oes

sexuais. _Aes poucos

re-

toma tudo isso. No caso de um(a) viúvo(a), é um novo casamento,

e

especialmente sua vinculacrao ao sistema ap!_hi-piha, que "quebra

a

tristeza" definitivamente.
Nao obstante, há de haver sinais. Quando os xamas

come~am

a

"fazer cantar" (mo-ñi'ña) o espirito celeste do morto, é que ele já
está instalado em seu estatuto divino; sinal de que sua raiva passou, e de que o ta'o we terrestre se foi. As "segundas exéquias" segundas mortes - se realizaram, no céu e na mata. Processo imprecisamente definido - no estilo Araweté, que repugna cortes níti dos no fluxo das coisas -, a consolida9áo da alma celeste e a dissolu9ao do espectro terrestre sao fenomenos progressivos, parcialmente superpostos e discretamente continuos. Nao basta um xama can
tar pela primeira vez o morto, ou· as familias retornarem
copsiderando que o

t~'o

a

aldeia,

we se foi, para que o equilibrio seja auto

maticamente recuperado. O tempo mais que o rito cicatriza o vazio.
Já mencionei, no capitulo I, a insistencia dos mortos no dis
curso cotidiano Araweté. Eles sao lembrados por muito tempo,

e

a
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todo propósito. Anos depois, as vezes, um irmao, um pai, urna _esp2
sa do morto se lembra dele repentinamente - um sonho, um gesto, as
palavras de um xama, nada talvez. Ouve-se entao um choro sentido ,
baixo e continuo, vindo de dentro de urna casa, e a repeti9ao
mentosa do neme do ente querido. Outras vezes, no auge da

la-

alegria

de urna festa de cauim, um hornero explode em heti, gritando e chaman
do pelo filho morto.

~

dificil esquecer os mortos - pois só os mor

tos esquecem.

(B) Só os ossos esquecem: desintegrayao e síntese

da pessoa

"Em úttima anáZise, a morte como fenomeno sociaL consiste em um dupLo e
penoso trabaLho de desagrega~ao
e
sintese mentais; somente quando esse
trabal,ho se completa é que a socieda
de, reconciliada consigo mesma, pode
triunfar sobre a morte".
(R. Hertz)

-

A marte dispersa: a sociedade - que abandona a aldeia - e

a

pessoa - que se fragmenta. fman; t!!t!l b!de i:waw'3._ka:"assim que marremos, a pessoa se divide" 19 • Corpo(s}, alma(s}, sornbra(s), explo(19) O verlx> -waz.>a, possivelmente urna duplica~ iterativa de -wa, "partir",
significa dispersao, (bi)furcacrao, divisá:>, ramifica~. o sufixo -ka é um factitivo-causativo. fwawaka se diz, ¡x::>r exenplo, de urna rede hidrográfica, e
ó:>
esgalhamento de urna ázvore-tronro.

dem em

dire~oes

diversas e divergentes, e sao submetidos a proces-

sos múltiplos, novas mortes e novas sinteses. A figura que rege es
sas transforma9oes é um nao menos múltiplo e generalizado caniba -
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lismo. Se nao se pode dizer que .os Araweté - como

fazem os Yano-

rnami (Lizot, 1976: 9) - considerem toda rnorte· corno urn ato cahibal ,
toda morte entretanto desencadeia urna série de atos canibais.
Ern linhas gerais, a

repre~enta<rao

Araweté da mor te e da pes·-

soa segue de perta o canon hertziano (Hertz, 1928), especialmente'

-

na conexao entre os estados do carpo, da alma e da sociedadei e na
situac;ao ambigua ou precária da alma até que processos naturais
sociais re-sintetizem o que foi desagregado com

~

e

morte. No entan-

to, se as idéias Araweté sao distintas, seus conceitos sao obscu ros, e, por poucos, obrigados a uma polissemia que os torna de dificil

tradu~ao.

Com este caveat, de que o uso de termos corno "cor-

po", "alma", "sombra", "principio vital", etc. é absolutamente irnpróprio, tentemos analisar a, análise da Pessoa que a marte executa.
A morte Araweté
ver; o espectro

decompoe

a pes.s oa em tres elementos:

(t~'o we) terrestre;

ni ("o que estari coma Divindade").
sa tríade sao complexas,

o espirito celeste,
rela~oes

As

corno complexa

é sua

o cadá
Mai piha

que

articulam es

rela~ao

corn a pessoa

do vivente.
O

cadáver - te 'o me'!, "coisa morta", he te pe, "ex-corpo"

hiro pe, "ex-continente" - apodrece. Nosso carpo (het!), ou

,

rnelho~

a parte de nossa pessoa que se transforma em cadáver, é designada'
2
como itoyo me'e rl, "o que apodrecerá"
Nem por isso, contudo

º.

'

(20) No~se desde já

que todo o universo semántioo da norte e da escatología '
usa ab.mdanternente marcac'bres ranina.is de tan¡;:o: pe ou u>e, pretéritos, e
ñ
(nl), futuro, sufixaOOs as raízes. 'Ibdas as línguas 'ffi apresentam urn elevado de
senvolvimento dessa forma de oonstl:'U9ao oonceitual, que "abriga" a urna focaliz~
~ sobre a relac;ao entre o estado puro, próprio ou presente de urn oonceito-lexema, e sua efetua~ temporal, i.e. nacrpresente. Os sufi..>a:>s de "pretérito"mar
carn freqüentemente estados de separa@ (real ou lÓgica: as partes do oor¡x>, p.
ex., receben estes sufixos quando pensadas fara de seu todo); o sufi.xo de "futu
ro" marca por sua vez novimentos de intencional.idade e p;?tencialidade.
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A raiz verbal -togo indica o apodrec.im:mtó, ~to 'di é mais propriamente
o cheiro de podre. CUriosanente, F .Grenarrl (1980: 70} dá o oognato Wayapi -tugu
cerro significaroo "cozido". Nao se acha em Araweté a raiz pub, para apodrecer .
deixa de ser devorado; o apodrecimento é urn consumo canibal do cor
po - carne e ossos - pelos

Añl e pela Iwi 11ari, a "Avó Terra".

Ou

melhor: o apodrecimento é o sinal visível de um canibalismo xama nistico (tpey!

ha

iw!, "mediante a coisa xamanica") realizado

los espirites mencionados. Os

Añl moqueiam, e a Iwi yari

pecozi-

nha o cadáver. Se aprofundarmos o assunto, os Araweté dirao que

e~

ses espirites comem a "imagern" (l) do dorpo morto, e que quem come
(o) materialmente o cadáver é a terra tout court. As entranhas

-

da

terra, ou como diriam os Araweté, a "carne da terra" (iwi ra'a), é

-

que come a carne do morto. Carne da terra significa aqui a materia
lidade física, bruta,· da terra, enquanto distinta dos espirites, o
eponimo (Avó Terra} e os

Añl. Estas distin9oes sao semelhantes

-a

quela vigente nas refei9oes divinas de alimentos consumidos depois
pelos humanos: · os Ma! cornero xamanisticamente a l dos alimentos,sua
"imagem", enquanto os humanos cornero a "carne" (ha'a pe). Isto
significa qualquer insubstancialidade ou "simbolismo" das
9oes dos deuses e espirites. A no9ao de tpeu!

ha

nao

refei-

iwe permite justa

-

mente que a i das coisas contenha sua essencia: sacramento,

nao

tropo; metamorfose, nao metáfora - transubstancia9ao, como

todo

-1·ice compreend era
-21 •
cato
(21) Ver Bateson, 1972:33-37, un de seus "rcetálogos" a propósito da representa-

<rao,

que explora a diferenrra entre metáfora e sacranento a partir da arte.

o cadáver e seu apodrecimento sao assirn o ponto de apoio

de

um processo de transubstancia9ao caníbal. Os lñi e a Iwi yari,

se

nao sao denominados "comedores de podre" - como os urubus -, visto
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-

que moqueiarn ou cozinham a carne, sao entretanto "comedores de coi
sa (achada) morta", me'e tman; áe a re, um modo impróprio de consu
/

mo alimentar: vimos (p. 468) que comer animais mortos produz tontu
~

ras e desmaios, forma atenuada de morte. Sao portante necrófagos ,
modo desprezível de

obten~ao

de substancia, que se opoe

a

nobreza

do ca9ador, que mata o que come - como fazem os Mal.
Outro circunlóquio _para designar 'o corpo físico de bfd!,
pessoa, é iwi pip! ha

nl~

"o que irá para dentro da terra''.

expressao se liga a várias outras: pipe é urn locativo que

a
Esta

cono ta

interioridade. He pipe significa tanto "minha casa" quanto ''meu tG
mulo". E iwi pip! ha designa os seres terrestres, em oposi9ao
pássaros e aos habitantes dos mundos celestes. Os humanos sao,
geral, iwi pipe

ha,

aos
em

mas o sao plenamente quando mortos. Corn a mor-

te, blde iwe!fere, "a pessoa se divide ao meio": urna parteé

"da

terra" (iwi apa) e irá para dentro dela; outra é "celeste"(iwa ha).
Os viventes, assim, estao entre a terra e o céu, entre os

limites

inferior e superior, ou avessos, dessa fina membrana que é o solo,
o suporte dos humanos: as entranhas da terra e o "avesso do céu" ,
i.e. o mundo celeste dos deuses (iwa haipi ti).
O periodo de apodrecimento do cadáver é perigoso. Ele corres
pende

ªº

tempo de dispersao da aldeia na mata, e

a

vigencia

ta'o we, o espectro que erra na terra enquanto seu corpo

do

apodrece

dentro dela. Algurnas pessoas afirmam que o ta 'o we .. ergue-se" (tpo-i,
verbo de conota9ao agressiva - supra, p. 298) na hora e no

local

da morte; outras, que ele se ergue propriamente na sepultura.

o

ta'o we é urn corpo - um hiro , continente-envoltório -, dotado

de

materialidade e forma humana. Ele é designado como het! pe,"ex-cor
po", ou bfde
to,

a

pe~

ex-pessoa. A no9ao ·ae hiro opoe-se, nesse contex-

de ? enquanto sombra, imagem incorporal,

representa~ao.

Se
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o ta'o we é uma representa9ao da pessoa rnorta, é contudo urna. repr!:
senta9ao livre, dotada de urn mínimo de . ser .que lhe· é próprio:
ta'o we é um duplo do cadáver, efetua9ao do princípio-Morte

o
que

22

consorne o. corpo · •
(22) Ver, para o oonceito de duplo, Vernant:
"lln duplo é coisa totalnente diversa de urna imagen. Ele nao e urn
objeto 'nat:ural', mas tanpouco é ~ produto rrental: nen urna imita
.
.
yao de urn objeto real, nen urna ilusa:, do espirito, nern urna cria c;:ao do pensarrento. o duplo é urna reaTidade exterior ao sujeito I ,
mas que, em sua própria aparencia, se op0e ¡x>r seu caráter insóli
to .•• a cena ordinária da vida. Ele atua sirnu.lt.aneanv;mte en dois
plaIX>s contrastados: oo narento em que se Jl'Ostra presente, ele se
revela cx:rtO nao estarrlo aqui, cx:rtO pertenóendo a um inacessível a
lhures" (1965, I: 70).
O duplo é, a:m:> o define Vernant, urna "figur~ do invi.s ível", que ro caso
do ta'o we é a propria M:>rte, ou auséncia da pessoa. A definicrao do ta'o we coJl'O hirq_, cartxrreal, quer marcar exatairiente o fato de sua existéncia autfux:ma ,
n8o-imaginária, i.e. uma "realidade .exterior ao Sl:ljeito", a:m:> diz Vernant. O
ta'o we nao é cxntudo urn duplo dél Pessoa, mas do ~: do Jl'Orto eIXIUanto Jl'Of
to, eIXI\)allto n00-vivo OU nacrpresente. carnei.ro da CUnha (1978), USaOOo a ocx;ao
de Vernant, evidenciou a::m clareza o caráter de "duplo" do mekarO' Tirrbira. ·

O ta'o we é urn carpo, rnais que tem um corpo: puro ern-si, cor
p~

a

~em

sujeito. t um

corpo

. ••vazio", o envol·tÓrio de urna sombra. o ta' o we é .geraQ.o a

partir

reduzido afinal

condi9ao de objeto

qa l do vivente, sua sombra. A sombra ótica do carpo, i, é designa
da cornp ta'o we rol, "o que será

t~'o

we". Objeto paradoxal, o ta'o

we .é wn "corpo" gerado por urna "sombra", urn hiro liberado por

l: sombra materializada, ele é o inverso radical do vivente,

urna
onde

é o corpo que projeta urna sombra que lhe é servil; o ta'o we é urna

sombra livre, projetada por um cadáver irnóvel.
Após se erguer - e o vento, o voo de certos pássaros (espe cialrnente os bandos de rnaitacas, ara'!) sao índices desse rnovirnen-
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to-, o t a'o we corne9a a vagar pela mata, nas cercanías da
ra, e,

a

sepult~

noite, na aldeia. Ele costurna tarnbérn tentar s e guir os

sos . dos aldeoes ern

fuga~

pa~

Os espectros de xarnas falecidos tern. a pe-

culiaridade de cantarero: nao obstante, esse canto é sernpre urna repeti9ao de cantos que o xarna houvera cantado quando vivo,
urna

rnanifesta~ao

nunca

nova de cornunica9ao cornos Mal. Afora . estes

caso~

todos os dernais ta'o we ernitem um som característico, r ouco e sincopado: "h o-ho- ho -ho". Os ta' o we tém as rnaos geiadas, seu toque é
arre piante, os o lhos esbugalhados e a · testa · a rnostra
.

.

.

(ao

contrário

dos viventes, que sempre cuidam que a franja lhes cubra a testa)

23

.

(23) o tema da exi;:osi9ao da testa = norte rerorre em outros contextos. Os Añ-i
t.aniJán
tal característica, e os Kayapó, e os mata&::>res de in:imigo, cujo cabelo da franja cai. Os Araweté
. acharn feio e>q;:x:>r a testa: . hi:wa- oho,
- "cara. gran de", é cx::rro ~os brancos,· os Añ-i, os Kayapó, e 0s deuses da ra9a Ara ru:urri
(sq>ra: 238; cf. Card.1.m,1978: 106, o penteack> a "S.Thané" dos 'l\Jpinarrbá) .

tero

Eles aparecem
agarr~m~nos.

ine s p~radamen.te

aes . vivos, jogam-lhes pedras e paus,

Um ta'o we nao é, em si, um assassino; ele mata

vivo s de susto c u contamina9ao (mo-a ~ o w.e)

!

.nao por inten9ao;

os
ele

manifesta urna espécie de ".viscosidade", aderindo aos vivos de modo
automático. O ta ' o we é urna

ma.ni~esta9ao

grotesca, repetitiva, sem

nenhum atributo do morto rnais que - eventualmente - sua

aparéncia

deformada. Nao obstante, diz-se que ele é "feroz", e que sua ade rencia aos vivos é motivada pela "raiva de ter marrido" e por
11

seu

ciúme" (haihf) - desagrado em se separar - dos parentes, especial

mente marido e filhos. Mas tais sentimentos
we possua c onsciencia - ele é urn

te. Perigo rnaior

..

represen~a

mort~-vivo,

~ao

indicam que . o ta'o

que reage

mecanicame~

- celeste de urn morto,
a por9ao

qu~

essa

sim e capaz de atrair seus parentes.
Após urna morte, raramente se passa um dia sem que alguérn nao
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depare como ta'o we recente, na mata, na aldeia, ou mesmo surgindo como · wna pequena imagem que emana do fogo doméstico. Os ta'o we
sao proteiformes, e sua defini9ao como "ex-corpo" do morto nao

os

impede de se apresentar como wn rato, um animal qualquer, ou

wn

som, wn movimento: ele cresce e diminui de tamanho, pode penetrar
24
pelas menores fendas da casa • Um ta'o we é, propriamente, qual(24) Una apari<;ao de Awrn-a-hi-reme-ra'o we, o "espectro da finada Awara-hi",que
- causou grémle ~ao foi a testemunhada por .Meña-oo, que teve um apavorante '

encentro o:m um rato de brinoos, na i:ocra.

quer coisa, menos a própria pessoa.
O ta'o we é definido, ainda, como "o companheiro dos lñl

11

Clñl newe ha), o "carregador de fogo dos lñl" - que leva a

tocha

destes espirites, em suas caminhadas noturnas. Os ta'o we

cornero

quatis, corno seus mestres Añl. Se wn ta'o we nao é, propria.mente ,
urn

Añ-i - deles nao se diz que '' transforrnam-se em Añln corno as

al-

mas celestes "viram Maf - é entretanto inequívocamente assirnilado'
a esses espirites. A necrofagia dos Añi é puramente destruidora, e
sua vincula9ao coma libera9ao do ta'o we nao é clara - se há,

-

e

redundante: os ta'o we vigorarn exatamente durante o período de apo
drecimento do carpo. Já o canibalismo divino é pressuposto da trans
forma9ao do rnorto ern

Ma~

irnortal.

Os ta'o we "acabarn" (f:pa). Após um periodo de erráncia na al
deia ern que surgiu, o ta'o we se vai; ele ernpreende urna migra9ao '
obscura e anonima em dire9ao ao local de nascimento do morto
he). Lá chegando, ele rnorre ou se éxtingue (-tkañl, sorne), "trans -

formando-se em algo sernelhante a wn gambá morto"
heri ha,

~man;

(o¿~

4owa

mikf:

ce) • Esse destino final de trans.forma9ao em

gambá

morto é urna imagem redundante da podridao - o cadáver de um animal
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fétido e podre, dupla corrup9ao. A morte do ta'o we coincide coma
desapari9io das partes moles do cadiver; o ta ·'o we leva consigo
podridao, e a encarna:
de nada 25 •

simulacro de gambá rnorto,
'

resto

a

impreciso

(25) Sobre o valor "pcrlre" do gambá na A.Su!, ver Lévi-Strauss 1966:172-ss. Pa
ra os Araweté, igualmente, o ganbi é llTl animal 'di, "fétido-pcxire", mas associa
do (o que também é cxrcum na mitologia arcericana) ao queimado. Alguns fragnentos
nú.ticos que obtive narrarn as desventuras de Garnbá, que ao tentar queimar sua ~
era perdeu o pélo 00 incerxuo - e out.ras versees a::ntam CCl10 a cx::riblstao de Gambá deu origen ao nel. Infeli,znente tenho pouoos dados a respeito de tal origen
.
do nel, que ilustrasse arel~ abelha/ganbi apcntada por I.évi-Strauss(l967b :
67-ss. ) • Os Araweté ca1eu os quatis, cx:mi.da dos .Añi e dos ta 'o we, mas nao mnen gambás.

-

A rnigra~ao do ta'o we até o local de nascimento do morto co-

mo que refaz o percurso do vivente, em sentido contrário, fechand2
-o. E acarreta urna disjun9ao entre os vivos e os mortos: os vivos'
deixam as aldeias em que ficam os mortos, seguindo sempre adiante;
os mortos retornam as aldeias em que nasceram. Se aceitarmos a

1-

déia Araweté de que toda morte provocava mudan9a definitiva de aldeia, ternos entao que a morte cria. urn duplo movimento, progressivo
para os vivos, regressivo para os mortos: no vácuo deixado por essa dupla dispersao, fica a aldeia abandonada, e doravante
pelo corpo ali enterrado: o "leito" de fulano. Os viventes
ern

nomeada
seguem

frente, os mortos voltam para trás: a morte é um movimento, e o

espec
t ro
>

t

.
.
erres t re apon t a para o passa d o 26 . Viver
e- d eixar

para

túnulo, assim, é para os Araweté un ponto de dispersao, ~ de a:>noen tra~; e a aldeia para onde retorna o ta'o we nao é urna "aldeia dos nortos" ,
mas o lugar ern que esta parte da pessoa desaparece definitivamente, lá onde ela
surgira: onde cx::rre<¡oU o a:>rpo, Sua. Última~ finda. Os ta'o we, na rredida
nesma ern que sao <nrpanheiros dos .Añi, nao vivem ern aldeias, mas sob o m:::do 00made-selvático.
(26)

Un
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seria interessante cxrrpararnris isto can os. sistemas en que a rorte e os ·tú~s refazan a tm.idade social que a vida di~sou, ao m:xk> dos Merina, D:>bu e
outros (Bloch & Parry, 1982:27-38), que p:>r sua vez evocain os "cl.ás nortuários"
Piaroa (Kaplan, 1984), as "casas do despertar" 'I\lkano (S. Hugh-Jones, 1979) e a
terrados Aroe Bororo (Crocker, 1979) - ver Kaplan 198lh, para essa a~
Sul~anericana -; todas estas Cosrrologias pensam a norte cx:m:> o l\igar de cancela
mento ~ diferen;as,' e 'de re-uniaO OOS seres de ITeSma '"subst::áncia lÓgica" I pa.
.
ra usanTOS urna expressao de érocker. A norte e O Além sao o e~ de Una iirp:>s
sivel e desejada identidade e indifer~a: ·o cl..fu3sioo tema do "fim da afWda ' de", sonho que trac;:a em negativo~ candi~ da' vida social •
. A "volta. para casa" do ta' o we terrestre .
é ~lutanente
rrorto can
.

Seu.s satelhante·s,

nao
urna reuniao do
mas urna inversao ~lógica da trajetória de um
.

CX>r¡x> individual; o destino da a;i.ma celeste tarrpoúoo será urn mergul.ho na segu -

ran;:a .identitária - pelo rneoos
a

serv~

nao de rrOOo siJrples;

00

'céu,

os

nortos

éstaroo

oos vivos, para outra ooisa.

trás OS ÍnOrtoS: ta 1O

'1 0S ta "o We f

We t!'e racip!!_1

icam

aS

nOSSaS CX)S

tas" (atrás de nós) - cronol~gica e geograficamente falando. E assim também os inimigos: os Araweté se deslocam, no tempo e no esp!
90, nurna interminável fuga dos mortos e · dos inimigos que os matam.
Apenas, essa é urna fuga em dire9ao a outros mortos e ' outros

inimi

gas: os deuses. Neste sentido, os Araweté sao nomades, ou· o 'é

seu

pensamento (como ' dizi~ H.Clastres do discurso profético Guaraní
usando urna metáfora deleuziana - 1978: 116): a marte é seu

,

motor

e sua "meta", impondo-lhes urna incessante desterritorializa9ao que
só ela mesma terminará, mas sempre alhures.
Ora, apesar da. evidente ' associa9ao do ta'o we como morto de
que é um duplo, ele tem qualquer coisa de impessoal. Se sua
cia física lembra
-

a do

apare~

morto - e nem sempre -, suas a9oes sao

9oes típicas de qualquer

.

t~'o we;

t

os espectros nao falam (os

ados

xamas, se cantam, repetem-se), e se té'm urna singular mobilidade fa
ce

a rigidez

do cadáver, manifestam entretanto urna .impotencia

diminui9ao de ser face aos viventes: um ta 'o we nao age - reage
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repete:

insiste. Ele é menos que um vivente.

A extin9ao do espectro nao esgota a persisténcia do morto
Ela libera um outro duplo, mais distante ainda de sua origem:

os

apo!Jic'f:.., macacos.-da-noite (Aotus trivirgatus, cebídeo gregário, ba-

rulhento, de olhos esbugalhados e cara sarapintada). Estes animai-·
zinhos sao tidos em geral por

"encarna9o~s"

dos mortos (e chamados

de ta'o we) - cu rnelhor, da morte dos mortos, de seu espectro, vi!
to que os ta'o we, nao obstante morrerern como garnbás, transformam-se em macacos-da-noite (od! mo-apoyiéi). Diz-se que, assim que

o

espectro se ''vai" ('ha), o apoyi ci "fica" (o pita), persistindo nas
proximidades das sepulturas. Mas, menos ainda que o

~spectro,

o

apoyici nao guarda rela9ao corn o morto, senao a de urna vaga metoní
mia.
Diz-se que é a sombra da
te", apoyici :ri,

~ltima

m~o

(pa

l> o "futuro

macaco-~~-noi-

sinédoque do morto. A sombra que .g era

o

ta'o we é a silhueta corporal
total; a sombra da rnao, parte de urna
.
'

parte extinta, gera o macaco-da-noite. Estes animais sao
enquanto pensados como

avatar~s dq

tadores do luar" (!Jaheni

rop ~ 'ha)

perigoso~

morte; sao cognorninados "os rna-

ou "crista. dos Añ-i" (Añ-i dapite :re

ha), pois andam ernpoleirados na cabe9a desses espirites. Eles sufo
27
carn os adormecidos, estrangulando-os •
(27) As pessoas me ilustravam essa origen do apoyiCi agitarx:b suas maos

o::>ntra
o ÍOfi1', de nodo a nover a sanbra, o que nao deixava de me sugerir um "Últirro adeus" macabro que o macaco-da-ooi,te representa.
Os Araweté nao tenen os macacos-da-noite ern si, anima.is inofensivos; mas no
periocb que segue una norte, cu quando se está oozinOO na mata, sem f0fi1', pode-se entrar en estaOO ~ cl:oque can a aparicsao de um apoyiéi-ta 'o we.
. Há assim urna sé.rie de anirnais ligados ao espectro dos rrortos: quatis, gambás,
macaoos-da-ooite. Ela renete a outras cosrrologias 'ffi. Já vinos o papel cb jupará (chamaOO en alguns lugares do Brasil de macaco-da-ooite) para os Wayapi
e
os Urutu. Huxl.ey (1963:256-ss.) refere mit.os ern que este animal aparece ligado
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ao luar, e carerrlo flores. OS Araweté afinnam que os apoyiCi

car~,

além
de
frutas, flores. os Wayapi associam o. jupará e a preguixa can os nortos e o mun
do inferior; os Adlé, o quati ou o tamanduá (um desdentacb, caro a pregui<;a).OS
Urubu ligam o jupará aos jaguares do numó:> inferior,e opo6n os jaguares aos ~

bás, confonre o par mítico Filho de Mair/Filho de Gambá - e Mair é o

"Senhor
oos Jaguares". OS Aché tanarn os jaguares por~ canibais dos nortos.
O que está subjacente a esse sistema, a .rreu parecier, é urna qx:>si~ central,
Cru;l>odre, Jaguar/Ganbá (quati, jupará, desdentados). Se o t~'o we
t.errestre
~ ao pólo dos quatis, macacos-da-ooite, gambás, é de se esperar que
a
func;ao-Jaguar envie ao céu - ao canibalisroo divino.

Um apoyiéi, justamente por ser urna emana9ao totalmente impes
soal e "abstrata" do morto, pode ser morto por mao humana, o que

1

nao sucede como ta'o we. Nao se mata u.m ta ' o we - como se faz com
os espirites de animais (ver adiante) -,

po~s

isto equivalería

um assassinato dentro do grupo. Mesmo que o ta 'o we seja u.m

a
"ou-

tro,., e disperse a aldeia como o fazem os inimigos, ele está demasiado próximo da imagem do morto: ser ambiguo por defini9ao, perigoso

a sua

revelía, ex-bfde (Pessoa, Araweté).

Os Araweté nunca me justif icaram a impossibilidade de se matar os ta'o we conforme o raciocinio acima. Chego a ele por

urna

evidéncia negativa. Afirma-se que os Kayapó tem o costume de matar
(xamanisticamente) o espectro dos Araweté que eles mataram na guer
ra - as mulheres que viverarn entre os Kayapó sao responsáveis pela
difusao dessa estória. Matar um ta'o ?Je, assim, é se comportar como inimigo; seria matar u.m morto do próprio grupo. Nao se mata, aliás, tampouco os espiritas de inimigos martes - mas por

outros

motivos, como se verá.
A impessoalidade do ta'o we e do apoyici parece associada

a

urna no9ao de pluralidade e multiplicidade. A um morto nao corres pende propriamente
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ta'o we e um macaco-da-noite. Este último a-
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·nimal, aliás, é sempre concebido em bandos. O 'ta'o we, por

suave~

-

é um principio dé pluralidade. Já vimos que ele é proteiforrne;

e

tarnbérn ubíquo, aparecendo ao mesmo tempo ern toda parte. Bede

ap~

'

ta'o we het?:"os ta'o we de wna pessoa sao muitos"; esta frase era
sernpre contraposta as rninhas tentativas de estabelecer qualquer univocidade entre um individuo e seu duplo. Ela tem dois significados: que a rnorte libera urna multiplicidade quantitativa de flesplri
tos" (o

t~'o

we terrestre, a alma celeste - que tarnbém pode ser re

ferida como ta'o we -, o macaco-da-noite), conforme a

ramifica~ao'

ou dispersao (~wawaka) de nossa ;, sombra-principio vital, com
morte; e que o ta'o we terrestre existe sobo modo da

a

rnultiplicid~

de gualitativa, proteiforrne e ubíqua: ele é, de certa mane ira,

o

aposto de urna irnagem individual - duplo, é múltiplo.
O que é o ta'o we?

nas os mortos efetuam o

Ele é a marca de urna ausencia. Nao
t~'o

we, os vivos tarnbém. Quando alguérn sai

para urna expedi9ao demorada na mata, sua ' casa fechada fica
de

t~'o

ape-

we", que rnexern em tudo, fazern barulho, quebram e

"cheia
roubam

coisas - esses duplos múltiplos sao todos referidos ao ausente 28 •
(28) Una vez, retornanOO de Altamira, oonstatei que sumira algo de minha casa •
Fesignad:>, cx::mentei ironicanente que deve.ria ter sido o meu ta'o we o

"nao,

ladrao.Aí

-

foi gente ~" • Hiro, oor¡:o-cxmtinente, e
usado~ em oposic;ao a ta'o we - e entretanto o que define um ta'o we é
que
ele é um hiro, urna coisa real, nao una imagen (i'). Biro, o::m::> -i, é temo
de
significado p:>sicional. Un vi.venteé um hiro em oposi~ a um ta'o we; um ta'o
we é um hir9_ em oposi~ a urna i'-irnagem; e urna i' é um hiro em oposic;ao aqw.10
que náo tem causa ou forma, ~loqueé subjetivo. Assim, qu.aOOo eu perguntei'
se os cantos xamanísticcs eram ensillados aos xamas novatos pelos mais vellx>s ,
c::cntestaranHre: Ma! bfde ra 'a iwe
hiro - "os deuses nOO es~ dentro de OO.:!
sa cail'le, eles sao hiro". can isto, significavam que os cantos x.arnanísticos, ~
nifestarm a pr~ objetiva, exterior; dos deuses, I100 eram fruto "da cabe ca" (da carne. cerro dizem) do xana, mas da existencia real, nao-subjetiva, dos
Ma!. O que "está..dentro da carne", cerro vi.reos (supr~: . oota 10), é a sensac¡:OO ou
ne respalderarn: "te, hiro" -

na,
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sentimento incausado, autórx:rro. Por sua vez, se é oossa l que sobe aos céus,ela
é
obstante um hiro: um oorpo real. A no<;00 de hiro - que significa, em geral, a:::¡uilo que envolve algo, o:mtinente - designa assim o nodo de
existP..ncia
objetiva, a realidade. Que, entretanto, oonhece graus, cerro se percebe m
u.so
CC!ltrastivo cb conceito. O ta' o we de um rrorto é um hiro e um hi:ro pe: é
urn
oorpo-real, e urn ex-oo:rpo~ ~ um puro ootpo, vazio de alma.

nao

Urna vez que fomos, toda a aldeia, pescar em um lago próximo,

al-

guém me disse, comentando o vozerio e a anirna9ao da clareira

ern

que descansávamos: "aqui1

a

noite, estará cheio de t~'o we"

depois que fossemos ernbora). Quando urna crian9a se ve

(1.e.

contrariada

pelos pais, seu ta ' o we produz pequenos acontecimentos vingativos:
desenterra batatas na

ro~a,

,

j oga coquinhos nas paredes da casa

etc. o t a' o we , aquí, marca a insistencia de urn desejo nao-satis feito, uma "ausencia" psicológica. Os doentes graves tarnbérn

efe-

tuam o ta'o we - no que manifestam sua proxirnidade coma morte.
Todas essas manifesta9oes espectrais, múltiplas, dos ausen tes, se dao f o ra de sua vontade ou conscienc ia: ningu ém sabe

de

seu t a ' o we . Ele é, propriament e, inconsciente - eu diria mesmo que
ele marca

~lugar

do Inconsciente, para os Araweté, nessa sua exte

rioridade ao sujeito, sua rela9ao com o desejo, sua curnplicidade '
c orno corpo, e sua compulsao
b f d~ p e

a

repeti9ao. Um ta' o we é,

portanto,

ern sentido forte: ex-Pessoa, Pessoa separada de si mesma ,

Pessoa ausente, Objeto.

~

tudo isso que morre, devorado pela podri

dao.
O ta'o we , ern suma, é algo que menos que existe, antes

in-

t

sis te ou subsiste na superf ície das coisas, ao modo dos "·incorpo rais" estóicos (Deleuze, 1974: 5-1 2). Ele é pu.ro acontecirnento,

um

efeito, uma persistencia da memória. Nem ativo nem passivo, ou ambos - ou melhor, reativo -, ele é uma sornbra, · urn extra-ser, esté -
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ril e assignificante. A sucessao cronológica e ontológica entre

a

e o ta'o we é, portante, precisa: o ta'o we

e

sombra corporal

(i')

-

a sombra que a memória projeta de um corpo ausente, o efeito de urna

'
causa eficaz por agir in absentia; ele é o negativo que revela
nao-presen9a da Pessoa

29

• o ta'o we terrestre remete portan to

a

ªº

(29) Ver Huxley, 1963:204, para a ap~ alma-sanbra e a ~ao de

"negati
vo" - que o autor tana um tanto ao pé da letra, erigindo o Sol cx:no cx:>nSCiencia
e divindade. A "luz" que projeta o ta 'o we é, na verdade, a nem5ria social,
a
.
. ..
.
consciencia da coletividade, que desenha a silhueta de urna ausencia.

-

passado, ele é da ordem da ' repeti9ao nua, mortá; negativa:
de morte que se evidencia na compulsao

a repetiQao,

pulsao

é tambérn

urna

insistencia marginal da vida. Corno veremos, a por9ao celeste da Pes
soa remeterá ao futuro, a uma repeti9ao viva, positiva e singular.
Sombra da memória - mas nao, como o pee a ideologia Araweté,
da rnernória do morto: da rnemória dos outros, dos viventes.

Duplo

do cadáver, ele é entretanto um fantasma social. Nessa medida mes-

-

ma de sua rela9ao com a memória, é que as crian9as pequenas

nao

efetuarn o ta'o we quando morrem (nem sao ·devoradas no céu). A

pe-

quena como9ao causada pela morte de crian9as se desdobra no pequeno temor que provoca: quem viveu pouco nao deixa marcas na

memóri~

nao é chorado nem insiste no . mundo •. Inversamente, a morte de
soa muito velha ou importante produz

t~' o

we especialmente conspi-

cuos e perigosos: eles sao funQaO direta do tamanho da lacuna
.

preenchem a seu modo paradoxal

30

de nortos tero nc:::ries de
das pelo grupo - nesrro
(muitos

sao rra.tl.heres).

que

• Essa é a acrobacia do fetichismo

(30) Assim, creio que a idéia do abarxlCl'lO definitivo de urna aldeia
qualquer norte ocorria

pes-

tao

logo
pode ser matizada. Nenhuma das aldeias que rerebem nares
criant;as; e os nort.os ep0ninos sao pessoas sarpre lerbr~
que nao tenham sido ''denos de aldeia"' xamis, matadores'
CCJrpa"t"ár can o que diz Gallois dos Wayapi, que abarmna-
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-

vam as alcleias SE!ITpre que várias pessoas ali rcorreram, ou Cllde faleoeu um "indi
-

vidoo de

des~"

(1984a).

psicológico Araweté, que atribui ao rnorto urn · efeito gerado pela

e

para a consciencia social: é a auséncia, nao o ausente, que pee ern
cena o

t~'o

we no campo perceptivo-afetivo dos _viventes. Mais

urna

vez se rnostra o parentesco do ta'o we corno Inconsciente: indivi dual e irnpessoal, mecanice e
terioridade do Sujeito - é

..maquinal", ele se constitui na

cria~ao

coletiva, exprime a libido

Outros. o ta'o we está onde a Pessoa nao está: anti-Sujeito,

exdos
in-

-Pessoal e Inconsciente, quern gera o ta'o we de um sao os outros ,
mas a culpa é daquele.
Corne~arnos

aqui a ter os prirneiros elementos para entender

o

provérbio Araweté sobre a rnernória dos ossos. "Só os ossos esque
cem", porque quern lernbra é a carne; a rnemória está"déntro da car ne", e assim é o atributo e o jugo dos vivos: o apodrecirnento
carne é a

desagrega~ao

da

da rnernória do morto, ern duplo sentido,

"duplo e penoso" trabalho do olvido, esquecimento reciproco

o
entre

vivos e rnortos. Mas a amnésia nao pára a!: ela prosseguirá

no

- 31 •
ceu
( 31) Assim, é a¡::ós a dea:ltposi~ da carne que o tq 'o we esquece

oos vi vo.s

e

errpreende a caminhada regressiva até sua aJdeia de origen, numa "anamnese" mecá

nica e solitária, até se extinguir..
O provérbio Araw'eté reza: "B-tde a:r ñe'e mo-kañi", lit. "os o.ssos da gente fa
zen sumir a palavra". Ele se usa senpre que alguén alega ter esquecioo urn fato
irrportant.e de sua vida passada, e especialnente assuntos anoroso?. "Fazer
sumir", mo-kañi, significa perder ou esquea:r (seu sinOn.ino é haarª1J), e "perder
a palavra" é esquecer algo, nao ser c.apaz de rx:meá-lo. Os vivos (hek(J]J}e me'e )
~ esquecem, porque a nenória (kaaki ha) f ica entranhada na came - o que
se
aplica cx:m prq:>riedade aas assuntos da Carne, de arror e sexo.
No~se que a::iui há una "CC11tradi900 face a idéia de que a saudade OOs norta>-ausent.es, rnanifest.a~ da Il13'1Ória e da consciéncia kaak; hii, é algo que nos

-

-

11
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"desp:resentifica", mó-~ 1 0., separando nossa alma do corpo e tonlal'X3o-nos translú
cides e leves. Essa 0011tradic;ao expr~ um desejo: que os nortos oos esqu~am ,
para que possanos esquecer-oos deles. Pois a saudade é causada pelos ausentes ,
o:rro vinos; assim, quando a nerrória qµe está na carne do norte se dissolver,ter
mina o risco de que o siganos, atenderrlo o apelo da carne (a nossa, e a do norte) e virando nOO-cai:ne, i. e. espírito, e ossos. A rrenória, no espat¡x:> da norte,
é oorruptível e corruptora.
O c:onceito de "vivente", "vivo", se exprine pela palavra hekCZZ;)e, que se encentra em outras Unguas TG (cf. TUpi.nanbá iko-be), e é ™ forma curp:>Sta, ex>m
a raíz Cb verlx> "existir". Os vivos sao os "existentes", os que estáo, os pre sentes. As almas celesteS pertencem a essa categoría, os espectros terrestres '
nao: a anima<;ao destes Últim::>s é de tipo reflexo, insistencia-subsisténcia, nao
existencia.

we. Ele

p~

de ser empregado para designar a porc;ao celeste da Pessoa, mas

há

Prossigamos na explorac;ao desse conceito de

t~'o

urna diferenc;a significativa. A forma flexionada,genit1vo-possessi1'~ 'o

nao é admissivel senao

para

referir a (futura) parte celeste da persona de Ego. A flexao

pes-

va, do tipo he

soal do

ta'o we

we, "meu - a, o we 11

,

terrestre exige a afixac;ao de -reme, "finado-au-

sente", ao pronome ou neme em fun9ao de sujeito. Por sua vez,

a

forma genérico-absoluta marcada pelo prefixo t-, ta'o we, muito ra
ramente é usada para designar a(s) alma(s) celeste(s) em geral
- emprega-se a "terceira pessoa"

h-~'o

we, que nunca é usada

~

para

referir os ta'o we terrestres. Outra maneira de indicar essa dis tincia diferencial dos -a'o we celeste e terrestre em rela<;ao
Sujeito, é pelo contraste

d~

ao

flexao possessiva:

bfde apa ta'o we = nossos espectros terrestres
(lit. "gente-coisa-espectro")
bf!de -r a 'o we

=

nossas al.mas celestes.

A primeira forma pressupoe uma relac;ao exterior, extrínseca, entre
sujeito e objeto, e mantém a flexao absoluta da raiz em t-. A

se-
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gunda, forma normal ·óo possessivo, é obrigatoriamente empregada pa
ra designar as partes do corpo, posi~oes de parentesco, e toda
la<;ao de . posse intriI)seca. A flexao em r- para
tre só é usada com a sufixa<;ao de

-.r~em~

um. ~ espectro

re

terres-

ao sujeito: o que exprime,

alternativamente, a extrinsicidade ou exterioridade do sujeito,sua
ausencia. Em outras palavras: o sujeito e o espectro terrestre nao
podem estar ce-presentes, sequer. lingüisti·c amente.
9ao é coerente com o modo de emprego do suf ixo
pessoais: nunca se usa este para referir

urn

.esta

E

-rem~

distin-

após os nomes

morto enquanto alma ce

leste - cujo modo de existencia é justamente a presen9a no canto '
xa·m anistico; ele indica o morto enquanto ex-vivo, refere um

nome

pessoal a urna auséncia pessoal. O uso de

mor-

urn

nome pesscal (de

to) sem o sufixo indica, seja que o discurso está no tempo pretéri
to (tempo do enunciado; tempo da

enuncia~ao),

seja

q~e

se

do morto qua presente alhures, no céu. Tudo isto sugere, em

trata
suma,

que o ta'o we terrestre é o "espirito" de um morto, é urna coisa-nor
te, e que o -a'o we celeste é o espirito de

.\ Ullª

Pessoa,

urna

coisa-

-vida.
Alguns animais também efetuarn o -a'o

~e.

Nesses casos, o ter
mo é sempre marcado pelo prefixo determinativo h- 32 , entrando . em
(32) Assim, a forma absoluta e "¡:u:ópria" do espectro é ·o espectro de seres

h~

oos. Isto p:ideria ser intei:pretack> confarne a antiga teoría de Lem:>s Barbosa,de
que o t- inicial é prefixo de classe (human:>) , op:>ndo-se ao s- (Araw. h-) ,
de
animal-inurnaoo. Creio entretanto que a
mais .atual pode' ser mantlda, e pcr
de-se interpretar a aplicacraoexclusiva aos human:>s da forma en t- CX110 um caso
de semantica "cultural", . nao lingüística. A maneira genérica de se designar "es
pirito de animal" é me'e ra'o we,"espirito de algo" - que contrasta duplanente,
'
por flexionável e por "ooisificante", o:::m o ta'o we impessoal dos humanos.

licrac>

-

construc¡:oes g_e ni ti vas.

Os

animais- pec¡:onhentos (cobras, aranhas, ar

rQias) devem ter seu ha'o we - que é designado corno ihi, o
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to" ero r~la9io ao animal real - (ihi pode ser interpretado corno"mae",
ou corno "cre·scido", cf. o verbo

~hi,

completar; um animal adulto é
'

referido comó i'hi face ·aes aniinais jovens ou filhotes, ta'i) - mor

'

to pelo xarni, corno parte do tratamento da pessoa atac.;ida .• O

we é o responsável pela

per~istencia

ha'o

da dor, após o animal ter si-

do rnorto: ele é, assim, a causa de uro efeito cuja causa

visível

foi removida; é o que "insiste" após a rnorte_. Ou.t ros anirnais,
mes ti veis, geram ha'o tJe, notadarnente o veado e a anta, que

codevern

ter seu ·espirito rnorto pelo xarni, ou queimariam (hapi) os viventes•
Ero principio, todo animal te ria uro ha'o we

-

corno tero urna

-

... - pri_!!

i.

cipio vital que se extingue com a roerte -., mas is so nao e urna teo... 33
ria muito desenvolvida entre
os Arawete • Há uro outro animal que
..
(33) OUtros bich:>s tSn ha 'o we perigosos ou eficazes em certos contextos.
Já
v:ircos que o espirito 00 jacarnirn se vinga de quen nao a::lret' a ave assada, e produz o ha'iwa; os tra..irOes, oo contexto das refei<;Qes cx:m os deuses, também tero
ha'o we, e idem os guaribas. Por sua vez, nao se deve pronunciar a palavra"ovo"
(hop!na) perto de carnes de quati e de peixes cx:m dentes afiados (trairao, pira
nha, peixe-cach:>rra), o.u estes anirnais. norderiam IlC?S!Sa barriga; usa-se o eufe miSirO "ooisa {da galinha, do tracajá, etc.)", ap~. Isto faz parte do sisterra de
"audi~ perigosas" Araweté, que incluí o eauim, o rx>oo da Agua, o
canibal
Iara~, e certos cantos. Tanp:>uco se .deve falar em "xarnanisno" (pe11~) perto da
carne de anta ou veado, pois o ha 'o we ouve; fala-se em "trazer os deuses" (Ma!
· hero). A interdi9ao do JXJre do ovo é obscura para mim: ela se aplica tanbán ao
canenros ovos; se dissexnos o nare do que estancs a:::mendo, o Ovo fará nossa bar
riga doer. Oescxll1fio que o ovo é um problema filosófioo para os Araweté, na rne<Uda en qlE p::>r~ en peri<}) a teoría patrilateral d;éi fecundidade; nao obstante,
eles distinguen a clara - que é chamada de semen - da gema, "coisa vermelha" .,
só a:nem esta ú!tima, oo ca.sO de ovos ern que tal diferenra é visível. (Os ovos
de jabotis sao can:idos assados ou rroqueados, inteiros) • Por outro lado, os ovos
ten !J[lla clara cooota<¡:ao sexual, e CCl'lirlos equival.e a a:Der as partes genitais'
- o que é vedado aes pais en CDUV'ade, etc. ,Por fi.m, o ovo é urna espécie de feto - e os Araweté rnanifestam certo receio em cri:ner férneas grávidas; ·nac,
cxrnem
de forna alguna ·os fetos de anirnais, e ·os pais grávidos ou en couvade deven se
afastar de anima.is prenhes nortos.
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Nao há,

aoque parece, nenhtan tenro além de ha'o we para designar os espirites animais; os ronoeitos m do paradigma piwara (Tenetehara), ompiwa (Wayapi),

ngarupiwat (Kayabi), PUpigwCU'a (Parintintin), que remeten a~ diversas, ro
no espirito de animal, substancia xamfuri.ca, duplo eficaz do
etc.
se
ena::>ntram entre os Araweté. Ha'o we, para o principio maligrx:refícaz dos seres
ex-vivos, e -i:pe41e ha, ºpoder xamfuú.ro", para o instrumento de eficácia mágica '
geral, sao os dois ronoeitos básicos para a interpretac;ao do sobrenatural.
Vale destacar que, oo sistema das emiss0es-audi<;<)es perigosas, nao está incluido o rx:rre dos nortos, a~ ao ta'o we, etc. O ¡xxler evocativo da pala vra parece redundante nesses casos; e alias o canto xamanístiro é um pronuncianento explícito desses rx::mes (é verdade que de¡::x:)is do apodrecinento do rorpo ;
mas antes tantxruro há restri<¡iíes).

xama,

tern ha'o we: trata-se do jaguar. O

h~'o

nao

nao

we de urn jaguar rnorto

é objeto de xamanismo nern de providencias agressivo-protetivas;nao
se o mata . Ele remete ao complexo da guerra e aos

h~'o

we de inimi

ªº

gos rnortos, que nao tém a ver com o xama e nao sao perigosos,
contrário.
Enfim, tentemos divisar o sentido mais geral do conceito

de

ta'o we. As linguas Tupi-Guaraní parecem dispor de duas proto-formas que evocam as

idéia~

de imagem, .alma, principio vital -

i.e.

conceitos referentes ao aspecto incorporal dos seres animados,
ao modo mental, representacional, ·das coisas. A forma 1 -

ou

ponhamo

-la corno *an - é rnais estável, funciona ern geral corno nome, e
vía a urna série de concei tos que c.o notam a representa9ao. A

enforma

2, *a'u, é mais elusiva, cornpondo verbos, morfemas temporais ou as

pectuais, e remete

a série

e da a9ao espiritual. Tal

.

do sonho, do principio
distin~ao,

~essoal-animado,

entretanto, nao é sistemática

'
nern consistente. Há linguas que empregarn
as duas formas, outras urna

..

so (ou especializarn urna delas para forado campo da "alma" ) ; e

se

as usa de variados modos: seja para designar aspectos diferenciais
da pessoa, especialmente a
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ra distinguir entre a alma dos viventes e o espirito livre dos moE
tos e sonhadores. Ambas podem receber sufixos nominais de pretéri- 34 •
to-separa~~º' e em muitos casos nao se realizam sem tal flexao
Nao seroo esse um trabalho de lexioog:cafia c:x:rtparada 'ffi, pe.nnito-1re mencio
nar rapidanente: ian-ve e o-ve Adlé (1~ 2), principios liberados após a m:>rte
(P. Clastres, 1972:303; Cadogan, 1978:42-4); o ia, alma viva wayapi (1?); · que
se bifurca em te-an-wer (1) e t-ai-we (2) na m:>rte (Gallois, 1984a; Carrpbell ,
1982:270-2); a fonna mo-au (2),"sonhar", nesta Ungua (P.Grenarrl, 1982:222); o
conoeito de ra'uva e o aspecto-tenpo verbal ra'uv (2) en Parintintin, que mar cam ~ oníricas e a idéia de alma-imagen dos ncrtos, contrastard:> can
'ang
(1), "sarbra" {Kracke, 1983); o sufi.xo verbal a 'u para "sonhar, oonjeturar", a
fanna ma'e ra'u para "coisa de mau agouro" e a t-a'u-wer para "fantasma" - todas derivadas de 2 - , e o t:e.rm Qn.g ( 1) para "alma-sanbra", tuck> isso em Tenetehara (Boudin, 1978, I); o i-unga (1) caro alma de vivente e o-wera (2)
caro
alma de ncrto, em Akuáwa (Andrade, 1984b); i-ynga e in-vuera ( 1) para "alma" e
{34)

"alma de norte" em Tapi.rapé {Wagley, 1977:168, 181; Baldus, 1970:351-2).

Por

cevreux,

1874 :
62-ss; cadogan 1962:62), que enviam a raiz 1; o .oonoeito de juru t-au-gu2, "boca fantasmal" ligada ap tupichua, parte canibal/telúrica aa alma (Caébgan,1962: ·

fim, as formas TUpinartbá e GJarani do tipo angUIJ, anguár111 etc.

60, 69), o verbo ra'u para "sonhar" em MJyá (r:ooley, 1982:310}, que rerretern
2.

Nao há caro determinar sentidos precisos e inequivooos oonfonne

a

raízes; entretanto, ?Xle-:se propor que e+as remeten a urna figura dual, oorpo/alrna,
as duas

que se desdcbra. em urna "alma do oo:cpo" e uma "al.rna da alma", dualisno sinc:rOni-

co ou diaci:Onioo, que furx:ie-separa as idéiaS de imagen e principio vital (sanbra e sopro) , e ·que está vinculada a urna oposi~ t.erra/céu.
Em Araweté, a palavra para "sonhar"
é t:ce 110 1 derivada do verbo "oonnir"
.
.
(t:aeJ sufixado cx.m um norfema de
ou de "espiritualidade". A fonna mo-~ 'o
p:>de significar "sonhar", mas é mais anpla ·que isso, indicando toda
alma/carr;o.

Wase

-

separacrao

Em Araweté, como já vimos, a raiz a'o se encentra no

verbo

para "sofrer saudade", mo·-a 'o, e no concei to de "coisas perigosas ",
me'e a'o; ela forma ainda um marcador de aspecto verbal que indica

a

quase-realiza~ao

de algo, i.e. a

presen~a

mental de urna

inten~ao
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- se efetuou 35 • Em todos os casos, o que se conota e- urna seque .n ao
(35)

o mesno para o Guarani ra'u, cf. cadogan, 1950:245.

para9ao potencial entre um principio espiritual ou mental e seu su
porte corporal, ou base fisico-real. Assim, o conceito de -E'º we>
~'o-separado,

ra~ao.

Um

é exatamente o estado ou resultado final dessa sepa-

~'o we

é urna "figura~ao do invislvel", o testemunho

resto de urna divisao - é urna

co~sa

ou

despresentificada.

A obscuridade do sentido de -a'o we, e seu uso sutilmente di

ferenciado para designar as por9oes celeste e terrestre da pessoa'
se reencontram em outro conceito. Se -a'o we é usado de modo

"for

te" para referiro espectro terrestre e a morte-ausencia, o conceito derivado da proto-forma 1 marca a essencia da parcela

celeste

da Pessoa, aquela iwa ha ni, "que será do céµ": l, "alma".
O termo i, além de "sombra", "imagem", "reprodu9ao .. (a grav.!

9ao de urna voz é a ida fala <ñe'e);
designa tambérn a

pulsa~ao

i nao é só a imagem

visual).

sangüínea, os batimentos vitais do corpo.

Nessa acep9ao, eu o traduziria por "principio vital-animado",

urna

vez que os movimentos pulsáteis do corpo vivo sao ao mesmo tempo a
presep9a e o índice da presen9a da l. Nesse sentido dinámico, l P2
de ser descrito como

~p~-~p~

me'e, "o que pulsa repetidamente". No

contexto da escatología, ele é designado como
que irá (para o céu)",

M~-!

~h~ me'~

rl, "aquilo

piha nl, "futuro companheiro dos deu

ses", e finalmente por duas expressoes decisivas:

M~!

di,

"futuro

Maf!"., e bfde ri, "futura gente-Pessoa". Esta última defini9ao

trasta claramente com b!d! pe,
36
terrestre •

con

aplicada ao ta'o

we

(36) Enbltindo os sufi.Jcos de estado passacb e futuro, pcxle-se designar a

san-
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bra ótica do cxnpo cx:rro b-t& pe ñ, "o. que será ex-pessoa" ...

Nao

se trata de homonimia: a no9ao de ; designa tanto o"prin

cipio vital" quanto a imagem-sombra. Mas tal principio nao é
abstra~ao;

ele corresponde a urna imagem corporal, um hiro,

urna
quando

se encentra separado do corpo próprio - no sonho, na morte,
perdas de alma

?

por captura. espiritual. A distin9ao que há a

.nas
fa-

zer é entre uma i ativa, a "imagem vital", e uma i passiva, a "ima
gem-sombra". A primeira é da ordem das causas, é interior (o corpo

é o envelope dessa l), possui .urna existencia autonorna e nao-condicionada; a segunda, a i

gerador~

do

t~'o

we terrestre, é da

ordem

dos efeitos, é exterior, marca bruta de urna ausencia, e sua ''autonomia" é antes um automatismo.
A i-imagecl vital é incausada; ela é gerada concomitanternente

a

concep9ao da crian9a.

o semen paterno

é também chamado de

bfde

r?, futuro ser humano - ele forma a pessoa em bloco, "corpo" e "al
ma". As almas simplesrnente comecram, nao tem passado, e sao estrita
mente individuais 37 •

A sede principal desta i ativa é a

traquéia

rr,

usada para

(37) Note-se aqui a ambigüidade significativa da expressoo bí!de

designar a serrente paterna e a alma dos v?-vos, e que se ap)ia na arrplitude de
5e."1tido do canceito de b-Cde :. o semen está para o vi'vente a:rro o vivente para o

rrorbrDeus. O vivo, assim, é rrortx::rdivindade em potencia - é por isso que pude
dizer que os hanens estao para os deuses a:no as crianc¡:as para os adultos (su pra: 195, nota 10); e é por isso que só a rrorte realiza plenamente a poténcia-bfde dos hurnaIX)s.

("leito da alma''). Outros pontos notiveis sio os pulsos, o peito -cora9io, e a "rnoleira" (fontanela}. As crian9as de "cabe9a mole",
com a fontanela ainda aberta, sao presas fáceis do Senhor da Agua,
que por ali extrai suasalrnas. Fala-se de cada um destes pontos corno
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se de tantas t distintas (id;)¡ mas elas sao sintetizadas em

uma

imagem corporal única, desde que se conc'eba a t separada do c"orpo ~Essa multiplicidade das i no corpo indica apenas sua presen9a infu
sa ali; é diferente da multiplicidade qualitativa, exterior e es sencial dos ta'o we: al forado corpo é urna; a sombra fora do cor
po, ou os efeitos do corpo ausente, sao ' muitos. Um atributo básico
38
.
da t ativa é a consciéncia e a percep9ao (kaak; ha>

(38) . Especularrl:>,
sugeriría que a localizac;:ao da t na traquéia (i.e. oo ponto
.
de in.ser?:> da laringe oo tranoo) est.á ligada a duas royOes: (1) este é um sitio "aberto", espécie de fontanela· que nunca se fech_a;

(2)

ele ranete

a

~

caoora das almas celestes, que é a transf~ Araweté do terna TUpi - Qlarani
~ rel~ alma (oeleste)=palavra. Quard:)'estanos tristes ou assustaó::>s, a ; da
traquéia corre para a depressao clavicular - suponOO que para a carótida ou jugular -, o::m::> que se afastaneb de sua p::>si~ central, indicio e inicio de
fuga do oorpo.

Esta t ativa se distingue claramente da no9ao de t como

re-

,

presenta9ao-reprodu9ao, imagem vece-visual. Ela é, propriamente
bfd~.

-

Assim, se procurarmos saber o que, do xarna, viaja aos

e trata comos deuses, saberemos que é ·e'e te, "o
De fato, é sua

t,

pró~rio"

céus

·xarna

•

aquilo que está dentro de seu corpo e que na moE

te residirá no céu; mas nao é uma "imagem" do xarna, é seu
pio pessoal. Assim tarnbém, o que vemos das pessoas ern nossos
nhos sao elas mesmas, nao sua "imagem". A

t

ativa é, portanto,

sen9a plena da Pessoa: onde ela estiver, lá estará a Pessoa.
sua ve z, o

t~'o

we,

produto da i passiva,

está ali onde esteve

sopr~

Por
a

Pessoa. Esta t que "será do alto" é a marca dos viventes, dos presentes. Em Araweté, t nao pode receber flexao temporal; ela coinci
de corn a vida. Separada do corpo, transforma-se e o transforma

ern

-a'o we, explodindo em duas dire9oes: passado-passiva, sombra, re-
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peti9ao mecánica do corpo; e futuro-ativa, principio vital, repetí
9ao viva e 'interna (a
puls.
a 9ao.. rítmica
da vida) da Pessoa.
.
·..
.
A

ambigüidade do conce.i to de: l, e a _do de -a 'o we - . a

mesma

·fendid'o

ambigüidade -, sugere que ·a Péssoa. dos viventes é um ser

ou divislvel; que tal tissibilidade possui uma pluralidade de as pectes:
..

~orporalidade/espirituaf.idade;
'
.

exterioridade/interiorida
'
.

de; passado/futuro ••• Mas tal cisao intrínseca nao é simples;

se

o fantasma terrestre, espécie de emana9ao de um CO!Pº sem aima,

e

.

~

:'

.

-

-

pura negatividade, o principio celeste nao é pacifica positividade.
A dualidade da alma
cristao ou

a

Ar~weté

teolog~a

nao.. se

deix~
'

reduzir
ao maniqueísmo
. .

da divisao alma/corpo. Sigamos a

trajetóri~

-

dessa; celeste, qu7 chamei de "principio pesso_al", e vejarnos

o

-

quanto de "identidade" ela carrega consigo.
:.

Com a marte, a ; escapa pela traquéia ou alto do cranio,

em

barcando na "canoa" dos Ma-f! que deseeu a buscá-la. Em sua

subida

aos céus, ela se detém por momentos na altura da copa das

arvores

mais altas - é o céu de Da'f

-

ña, o Senhor dos Passarinhos 39 •

Ali

(39) Tal lugar evoca o ka'aorovapy, "superficie das fo.lhas da selva",
secundário dos Guaraní de Arnambai (Cadogan, 1962: 70).

ela pára, e escuta as lamenta9oes de seus parentes na terra.
gue entao. rumo Oeste. Nos dominios . de Senhor dos Queixadas

SeOciden

tal, Mo 'iroéo, toma cauim, e segue subindo·. Já no mundo ·c eleste . ·, .
mas ainda próximo
o Senhor

~os

a

terra, a alma é recebida por Iriwt

mor~¿e

ta ,

Urubus; esta divindade S?pra sobre o rosto do ha'o we:

"vamos .meu . neto, reviva", ela diz ao marta., que parece assim

tra-

zer em si um certo estupor mortal: a- marte é urna espécie de

des-

. . 4o

maio

•
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-

(40) E esse papel ressuscibd:>r do Urul::u-deus ecoa temas que Lévi-Strauss anali
.
sou nas Mythologiques, notadamente no mito de referéncia Bororo. Inverte-se aqui o papel necrófago dos urub.ls, mas é significativo o fato de que seja
um
Urubu a figura encarregada de tratar da alma cx:uo alma norta.

Re-desperta, a alma é conduzida pelo Senhor dos Urubus

a

deia dos Mat he·te, no centro-meio do céu. Ao chegar ali, os

Maf

se atropelam para ver o visitante, e o cercam tumultuariamente.

ha'o t11e é entao pintado com jenlpapo, em

tra~os

al-

O

grosseiros (um pa-

drao chamado "desenho reto", dito .ser de "alma nova",

h~'o t11e iia-

ho), pelos Mal ti.a 'i e Ma! ti.aiyi, "f.ilhos .. e "filhas .. da Divindade- i.e., os homens e mulheres da aldeia dos deuses. Os Maf homens ,
achegando-se ao morto, exigem que este lhes dé

presentes, notad!

mente penas de cotinga, tucano e arara (para as almas masculinas}; ·
quando a alma é de mulher, propo·em que copule com eles. Como
mortos sempre recusam - por medo, avareza, e sobretudo por

os
raiva

de ter morrido - entao os deuses os matam·. As almas masculinas sao
flechadas; as femininas tero simplesmente seu

pesco~o

partido.· Is to

é justo: os mortos se comportam incivilmente em terra alheia,
gando-se a estabelecer rela~oes - com os denos do céu - sobo

neúnico

modo possivel para um estrangeiro-inimigo: dar o que tem, como sinal de boa vontade.
Os Araweté sempre comparavam essa

recep~ao

agressiva

dos

Ma! aquilo que eles mesmos faziam quando deparavam coro algum ca~a

dor kamara em seu território, poucos anos atrás. E diziam: os

Ma!

fazem conosco assim como fazemos cdm voce, toda vez que vocé

che-

ga aqui - pedem presentes, gritam excitados, arrebatam nossas coisas •.• Mas como os ha'o t11e sao avaros, e as almas femihinas

sao

hama haihf - "esquivo-ciosas da sua vagina" -,. eles nos matam41 . o
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(41) Note-se aí a i.rOnica propagarila "subliminar" que meus anfitri0es faziam,de
seus direitos
minhas ooisas e de meu dever de cede-las.

sobre

morto, no céu, é assim o estrangeiro, o ininíigo. Como se, do

ou-

tro lado do espelho da morte·,, os deuses fossem o "nós", e os humanos o inimigo

~

urna variac;ao barroca do principio geral de que

"o

morto é o inimigo", válido para aquelas sociedades que encaram

a

morte como urna deserc;ao para o "outro - lado", o campo inimigo (Carneiro da Cunha, 1978: 143-ss.; H.Clastres ; 1968; P.Clastres, 1972:·

,

301; J.Henry, 1964: 68-9; C.Hugh-Jones, 1979:113; Lévi-Strauss
1955: 264-ss.; etc.). Mas urna variac;ao significativa.

Nao apenas por essa avareza, inadmissivel quando se está entre outr~s, os mortos sao tratados ~orno inimigos no céu. Os deuses

-

nara-

manifestam urna dupla "ira" em relac;ao as almas: eles ficam

ha'o we rehe, com raiva das almas, pelo fato de estarem mortas
- urn morto é feio, cheira mal, e é ele mesmo um ser colérico (ñara),
-

por ter sido separado dos seus, ele recalcitra
nova condic;ao -; e ficam

ñara

h~'o

em

aceitar

sua

?Je re, com·raiva"pelas almas,i!

toé, cobic;am-nas avidamente, querem-nas para eles. Os deuses ha'o

we

p~ta

het?, "desejam muito urna alma".

A solu<rao desse desejo ambivalente é a morte e devora<rao. Executadas, as vítirnas sao esquartejadas e cozidas em urna
panela de pedra

(ita ña'e). Quem realiza essa

d.ari, a '"Avó Ma!" -

opéra~ao

grande

é a

um simétrico da "Avó Terra" canibal. Todos

deuses" e mortos-virados-divindade, comern esta carne da alma.
pele foi previamente retirada, e

po~ta

dada como urna espécie de troféu pelos

Ma-e

os
Sua

a secar ao sol; ela é guar-

M~f,

e os cantos xarnanísti -

cos rnencionarn freqüentemente o zumbido das mamangabas-eternas

que

pousarn sobre estas peles. Os ossos das almas devoradas sao cuidado
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samente separados e
contrasta.ro corn os

ar~urnados

lñi,

.

.

(mo-noa) - e nesse cuidado os
.

Mal

.

que roem os ossos do cadáver terrestre e/ou
42
dispersam-nos. A partir desses ossos , a divindade Tiwawl ou seu

--

(42) Todo o esqueleto, segunOO cilguns; scmmte o oonjunto aroplata-úmero, segU!}
do out.ros. Neste Últirn:> ca.5o, -isso evoca.o rostume.dito tradicional dos matadores Araweté, de daflcrarem can a aroplata-úmero do inimigo durante o op-p;rahi. ~
norativo, ¡:)endente as 00Stás em ~- enfeite decorado a:m penas de nergu.lháo.
0

irrnao Na-Ma! recornpoern xamanistica.rnente o corpo da alma, agora livre de toda carne "humana:". Em seguida o ressurrecto, ou
to, é carregado (o gesto é o de carregar urna

crian~a

re-compo~

adormecida)a-

té o od.fpfd.aka, um banho de água efervescente, i.e. que ferve

sern

fogo, que lhe "troca a pele" e o "revive", tornando-o forte, jovern

e belo. Tornou-se um Ma!.
ip~df

t

entao pintado com jenipapo - ·no padrao

me'!, gregas finlssirnas que cobrern o corpo todo-; as rnulhe-

res tern sua vulva pintada. A pintura negra reluz sobre a pele rnui-

-

to branca, nova, ·e o corpo brilha-fulgu:ra. Doravante, as almas sao
imortais, ou rnelhor, sao eternamente jovens: assirn que

corne~am

a

envelhecer, se as mergulha no od.!ptd.aka, e trocarn de pele, os den.
- 43 • Essa
tes rebrotam, o penis-.
recupera
seu poder de erec;ao

"hacia

Od!pf&ika se analisa em: o, prefixo de 3a. pess. ; d.!, prornre reflexivo ,•
p!&l, aeScascar, perder a pele; ka, factitivo-causativo.
Trata~se assim de
um
.
( 43)

"descascador de pele". As baratas,

as robras, "vários artrópodes sao .cognaninados otifp!tial<a ña, "Senl'x>res da troca de pele", por rrostraren essa característica, e nisso
soo "sinOninos" dos Mal.
Tupi.
- Este é um tema clássioo qa mitologia
.
-G.la.rani. A associ~ dos Ma! c:an a pedra e a troca de pele remete ao a::rtplexo
da "Vi:da Breve", analisado n'O c:ru e o Cozido CLévi-Strauss, 1966:152:-177; cf.
especialmente o "cha:macb da pedra"). Por seu lado, o tema do cozimento ou banh:>
rejuvenesoedor :runa água que ferve sen fe<;p se .acha identico em un mito Kayabi
da "vida br~" (Grünberg, 1970:186-7). Entre os Tapirapé, é um pote de água
realmente fei:Vente que faz os g8neos mítioos c::rescerem subitarrente (Wagley,1977:
179-':80). O banl'x> na "água mágica" de Mair se liga
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pele entre os Kaapor (Huxley, 1963:226-7). ·.Aqui ainda acham?s outro notivo es~·
tológiro Araweté: o "enccrrpridanento" dos nortos, oper~oo a que
sul::ITetidos
por Mair (lcx::.cit. ) . Os Araweté dizan que o ha'o we , ao sair do rorpo, é pequeno cCm:> un rato; assim que ele chega ~s céus o Senhor dos Unlbus o
"espicha"
(ipih~). De nod:> geral, os deuses e almas celestes sao ben mais altos que os hu
IllélIX)S, e o banl'X> mágiro faz-oos c:rescer - cf. a idéia de que "saros c:rian«;as" ,
.
.
.
p. 195, nota 10. Nos Wayapi, terros urna ncdernizat;ao da fervura san fogo, oozi rrento atenuado: ao chegar ao céu, os nortos "estao sujos e podres, mas a! tanam
banho can sabao e ficam igual gente"
(Gallois, 1985: 183, citando um indio). A
esp.m do sat>ao parece
substituir a efervescend.a a frio da hacia das almas Ara
.
weté; e a expressao "igual gente" replica a bfde r?, "o que será gente" - aquilo que era cx::rro um cadáver se torna cx::rro um vivente, após o banlx:>. Já os Ai<Meté se nostravam absolutamente fascinad::>s pelos remédios efervescentes dos brancns; os funcionários da FtNAI c:reditavam esta obsessoo a um antigo chefe do Po~
.
.
to, viciado nos "sais de frutas". Na verdade, os indios viam nestes produtos
una annstra - nao sei se real 00 s:imbólica - da água odfpfti.aka, e a:xro tal urna
panacéia universal, que os ajudava a "digerir" Cmo-t1Cl1J)e ) a canida assµt cx::rro(di
ziam) o banho mágiro "ressuscita" (que tanDém se pode dizer mo-!:JQ2i)e,
"fazer
passar", "acordar") os noitos.
o tema da recx:riposicrao das carnes a partir do esqueleto é outro clássioo da
rnitologia sul-americana. Reneto apenas, no cx:mtexto ~' ao Deus-Jaguar Shi
paya, Maru8Cl1J)a, espécie de Zeus-Aguia de PLaueteu, que está eternamente a devorar, e a recx:ripar para redevorar, a carne dé seus inimigos nortos, nrx;rueaó:>s (Ni
muen:Jaju, 1981:22).

sao

-

das almas" é comparada as depressoes circulares de pedra que existem nos lajeiros do Ipixuna (onde .os peixes sao mortos a timbó); e
a água efervescente é uma figura de compromisso entre água estagn~
da e água corrente: ela gira em círculos, seu ruido é como o

de

urna cachoeira, mas nao se trata de um rio, e sim de urna "bacict' (ver
Carneiro da Cunha, 1981:168-70, para a oposi9áo água corrente/es tagnada ,· corre la ti va a vi vos / mortos, entre os Krahó; a imersao dos
mortos Araweté numa água circulante signif icaria um processo ini ciatório, se estendermos aqui a associa9ao Jé entre imersao em
gua corrente e matura9ao). Essa água mágico-revitalizante,

-

aque
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ferve sem fogo embaixo, é urna inversao simétrica do "moquém
-- ....
A
n-z.. '

dos

o túmulo, aparelho de apodrecimento que "assa" com o fogo em

cima.

-

Alguns xamas importantes afirmam que as crian9as pequenas
- i.e. aquelas que nao liberam um ta'o we terrestre - nao sao devo
radas. Elas sao esfregadas com o sumo da fruta
de

ara~á?),

a~a a!

oho (um

-

tipo

que lhes troca a pele, e sao postas logo no banho

res

suscitador. Fica claro, aqui, que aquilo que os deuses matam e comem, no céu, é um equivalente do ta'o we terrestre - o aspecto mor
tal / rnortlfero da pessoa.
O banho de rejuvenescimento, bern corno o prévio cozirnento
devora~ao

e

dos rnortos no céu, sao responsáveis pelos trovoes

ou

trovoadas longlnquas. Após· urna morte, e mesmo bastante tempo

de-

,

pois dela, meteoros diversos, como o arco-iris, trovoes, raios

etc. sao interpretados corno Indices de processos de transforrna9ao'
dos mortos no céu. Sempre que trovejava forte, o cornentário

"cawa

M~!

deml-tio pe" - "alguém acaba de ser devorado pelos

era:
deu-

ses". (Ver os pichua Aché1 sinais celestes-meteorológicos das

al-

mas dos mortos - P.Clastres, 1972:231).
A devora~ao

da carne da alma rnorta, e seu "cozimento" ressus

citador - ou seja, um duplo cozimento, que replica o duplo apodre~imento

do tafo we terrestre, devorado pela terra e depois trans -

formado em "gambá rnorto" - sao essenciais para a

desintegra~ao

e

re-sintese definitivas do morto, isto é, para sua transforrna9ao em
divindade e conseqüente olvido dos vivos. Tal processo é demoradp,
e coincide parcialmente com o apodrecimento do cadáver na terra

- no e ntanto, ele é concebido como independente deste último;

nao

se trata aqui de articular a corrup9ao do cadáver diretarnente

a

urna "purifica9ao 11 da alma (Bloch & Parry, 1982:26). A
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do canibalismo divino reside justamente no fato de que o apodrecimento nao é suficiente para a transfigura<raO da Pessoa.
Mesmo . quando se considera que o ta'o we terrestre se

extin-

quiu, os perigos nao acabaram, para os viventes. Durante muito tem
po a alma celeste de um morto produz um efeito de

"suc~ao"

nas

dos viventes, levando estas atrás de si para o dominio dos deuses.
As primeiras descidas de urna alma divinizada

a

terra, mediante

os

xamas, sao também devolucroes das i de seus filhos e conjuges,

que

escaparam em sonho atrás daquela. Os xamas precisarn convencer

a

alma a abrir mao de seus parentes; e sublinharn (para quem? •.. )

a

nova e espléndida

situa~ao

da alma, agora casada com um deus,

mesma urna divindade, um Mal da'i ou uma

M~f

ela
macho

daiyi, um deus

ou femea. Se, ao chegar ao céu, os Mal precisaram mentir para a al

-

-

ma, afirmando-lhe que seus filhos estavam lá, agora nao é mais men
tira: devorada e renascida, ela leva uma outra vida.
Nao obstante, muitasoperacroes imone, de re-assentamento

das

;, sao feítas, pois uma alma recém-divinizada funciona integralrnen
te como um Mal, a saber, exerce um fascínio irresistível sobre
viventes. Quem nao esquece os mortos sao os vivos, sabem no

os

fundo

os Araweté. A razao mais freqüente para urna marte "natural" é exatamente isso: Ma! demiyika ptta

mo,

"por desejar (o mortoJ

comos deuses". Esta espécie de "saudade do futuro" é a
secreta de todo vivente. O apego do morto
I

nalizacrao -

a~é

a

estar
perdi<;ao

terra é urna bela racio

certo ponto - deste impulso para o alto que

move

imperceptivelmente toda alma humana.
Entretanto, dizern - desejam - os Araweté que, após a trans forma~ao

em divindade, após a devora9ao e o banho da irnortalidade,

a raiva-cobi9a do rnorto cessa. Ele torna conjuge celeste, e se
que a "alegria celestial"

(i~a tori)

- i.e. as rela9oes de

diz

aplhi-
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pi ha que ele cria no céu - , bem czomo os perfumes ("pfd:C-pftit "'ª,ter

mo "esotérico" para os perfumes divinos) de que seu novo arilbientel
está impregnado, o · fazem esquecer da terra.

o ·@tifpftiaka, assim,

e

um banho de esquecimento, e a devorac;ao, ao fixar o morto no céu ,

substitui a idéia comum em outras · escatologias, · de que é o aceitar
a comida dos espirites que marca o ingresso definitivo da alma . no
mund o d os mor t os - aqu i , e-se
a comi. d a 44
· • p or sua vez, os, per f wnes

(44) Ver carneiro da o.mha, 1981:162, 166, para o banho do olvido Krahó, e o te

ma de aceita~ de cx:midá pelo mekál::Ó.

"fedor

celestes, em .sua func;ao amnésica, se opoem claramente ao

da morte", o cheiro da carne podre, ·sitio das memórias do passado.
O "odor de santidade", se podemos falar assim,. é ·o sinal de

urna

"re-enc·arnac;ao" sob -novo modo ontológico, a O±vindade incorruptí vel, capaz de ·esquecer.. Vemos finalmente qual é o sentido
..

.

do provérbio Araweté sobre· a memoria -dos ossos
(45). Que inverte o

esf~

45

Último

• Nao é bastante '

Glarani de "fazer a:m que os ossos pennanec;am

a es~

ta" (H.Clastres, 1978:104) - ·mas inversao can o nesno objeti'vo: ressurrei9ao,su
pera~

da

condic;ao·humana.

que os ossos do cadáver terrestre se lirnpem de carne, para que - o
morto deixe os vivos: é preciso .ainda o canibalismo divino, o conswno dessa "carne espiritual" que te·rn as · almas chegadas ao céu,
ra que, do puro esqueleto, renasc;a um deus ·sem memória.

p~

Transfor-

mar-se em divindáde, é esquecer. ·o canibalismo é uma - operac¡:ao espi
ritual - e,porque ela se realiza,

é que os Araweté dao pouca ·impor -

tincia aos ossos terrestres, deixando de elaborar sistemas
veis de ·"segundas exéquias" ,· ''culto dos. ossos", etc. Se o
terrestre representa. um
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inegáve~

perigo; a

transforma~ao

vis!
ta 'o we

natural '

entre outros

do apodrecimento termina por aniquilá-lo; já a alma celeste, a Pes
soa própria, essa exige urna alquimia mais rápida e complexa: imortaliza~ao

com esquecimento. Vemos também que, invertendo o tema pi

tagórico da anamnese como identificayao ao divino (Vernant, 1965 ,
I: 80-107), os Araweté propoem urna amnésia propriamente divina, su
blinhando sua funyao "purificadora" e sua ·fun9ao de compromisso
como futuro. Impede-se aqui ·uma indesejável nao-desencarnayaO - a
derencia aos viventes -, median-t e a transformayao do morto naq.u ilo
mesmo que lhe devorou a memória: um deus canibal, outro Outro.

An

ti-aletheia.
Nada disso é assim tao simples. Nem os mortos esquecem tao '
depressa os vivos, nem estes querem abolir drasticamente o
que os liga aqueles. Por vários anos os xamas trazem

lac;o

a

terra o mor
46
to, fazendo com que pise novamente sobre seu antigo solo , venha

(46) Mo-pira ytpe i wi i:h!, ''faz.e%: pisar novamente a terra", se diz éb ato xamani.stioo de trazer um norto, o que envia aD mo-pyro G.Jarani, que designa o
ato
de~ de una alma-palavra divina em \llTla crian<¡2 (caó::>gan, 1950:244).

comer com os vivos, venha narrar o que ocorre no céu, venha

falar

com os parentes que deixou, e venha cantar o júbilo do Além.

Um

dia, após irem-se tornando infreqüentes, cessam seus passeios -

-

e

ai, quando os vivos realmente esquecem o morto, que este é dita es
quecer os vi vos. Ele se transformou em um Maf gené.r ico, e igualmeE_
te num genérico "ancest_r al"

(pi:r~w? 'ha) •

Resta seu nome, que

entao ser reposto em uso. Morreu enfim, de certa forma: findou

poc;le
o

trabalho do luto.
Mas até lá, outros martas terao surgido. Os mortos sao neces
sários aos vivos. O canibalismo celeste e a diviniza9ao nao
apenas uma trapay_a piedosa com que se quer convencer os mortos

sa~

de
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que eles estao bem, e

~ue

portante devem nos deixar em paz. O xama
pela

nismo , por s eu lado, nao se resume a urna luta com os mortos

alma dos sobreviventes. Ao contrário: através dos mortos, os vivos
conseguem se relacionar com os deuses. Se os mortos sao outros, P!
rigosos por extrairem os vivos do Real, do presente, sao

também

urna ponte e um penhor preciosos para a re-presentif ica~ao dos dese
jados, dos Ausentes: os Mal, os verdadeiros Outros, que nos abando

-

-

naram no come90 do Tempo, criando por exclusao a condi9ao humana ,
essa que a marte supera em si

~

por si. Os mortos nao sao necessá-

rios aos vivos para tranqüilizá-los, oferecendo-lh es a imagem

de

urna existéncia impossível ou indesejável. Nao: eles sao um vislumbre do sobre-humano, e realizam plenamente o destino da Pessoa Ara
weté - tornar-se o Outro, o Deus, o Inimigo.
Mas antes de pormos de frente o enigma do canibalismo

divin~

vejamos como os mortos se apresentam na vida Araweté. Para isso, é
preciso olhar para o xamanismo e a guerra.

3, A PALAVRA ALHEIA: O OUTRO COMO MÚSICA E SEUS CANTORES
1

Th e re are n o o th e re in eterni t9.
(M. Bloch & J. Parry)

Estendemo-nos, na se9ao anterior, sobre os valores s imbóli cos do ta' o we terrestre, ex-pessoa definida pela ausencia .
mos agora o modo de presen9a de bfde ra'o we, a alma dos

Vejahomens

que se transforma ero Divindade.
As almas se casam no céu, coro os ·Ma! . Mesmo se marido e mu lher morrem juntos, separar-se-ao; após a rnorte há um

recorne~o , fru

to da ressurrei9ao. Novos filhos, nova vida . Mas n ao se perdem , por
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isso, as vincula9oes afetivas e de parentesco com os humanos

na

terra. Ao contrário, os mortos sao os peces no estabelecimento

de

rela9oes de alian9a entre os humanos e as divindades~ Nos
'
xamanisticos, é coI'l)urn ouvirmos o xama tratar e ser tratado

Maf conforme o vocabulário da afinidade: o deus é

urn

cantos
pelos

cunhado,

urn

genro, um marido da mae ••• Se o morto; no céu, é wn estrangeiro-a
f im., que· realiza a máxima exogarnia - teogarnia - , o importante é que
ele transforma os Maf em afins dos vivos. Aqui, ao contrário
sistema Tupinambá, primeiro se mata e come o inimigo, para

do
depois

torná-lo urn afim; na verdade, urn semelhante, um deus. Os que
tornam afins, propriarnente, sao Os deuses e os vivos.

se

Engenhosame~

te, os Araweté puseram o canibalismo - essa "negacrao da alian9a"(H.
Clastres, 1978:47) - a servi90 da impossível alian9a entre o

cé~

e

a terra.
A questao, portante, nao é simplesmente a de saber se "há ou
tres" no Além, se a imagem do Outro Mundo espelha, inverte, sancio
na ou consola o modus vivendi terreno. Bem, de toda forma a cosmologia Araweté parece contradizer a difundidíssima equa9ao-

mor te=

=fim dos afins ·que, para bem ou para mal, redu9ao ao absurdo ou so
nho secreto, marca a escatología de quase todas as sociedades huma
nas. Semelhantes nisso aos etnólogos - para usarmos urna sorrateira
peti9ao de principio lévi-straussiana (L.-Str., 1955:264) -, as

s~

c·iedades primitivas · dos mais di versos rincoes do planeta afirmam ,
diretarnente ou a contrario, que a dif eren9a e a alian9a sao a condi9ao necessária da vida soc·ial; e assim o Além, libertando-os
demasiado humano da troca, reconduz os homens ao mundo do Mesmo

do
•

Mundo em que, finalmente absorvidos em sua unicidade ou dissolvi dos na generalidade, os mortos oscilarn entre o incesto e o auto-ca
nibalismo, de urn lado, e a ausencia bendita de desejo e de necessi
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dade de outro. Mundos de extremos, em que toda diferen~a é abolid~
seja porque se fixam e tornarn incornunicáveis as

diferen~as

que

a

vida entrela9ava, seja porque as categorias sociais se confundem '
num "caosmos" assignificante. De um modo cu .de outro, excesso
aus~ncia de dist~ncia, o que o mundo dos mortos desenha

ou

é o social

pelo avesso: sinistra ou bem-aventurada identidade indiferente.
isso é, sub .specie,

Xavante (Maybury-Lewis,

neiro da Cunha,1981),

E

1967:291) , _ Krahó (Ca!

Tukano (C.Hugh-Hones, 1979),

Piaroa (Kaplan,

l981,1984b - mas ver

Riviere,1984:113),

Xinguano

(Viveiros de Cas

tro,1977)¡ e Merina,

Dobu, Melpa, Girni,

Hindu ••.

(Bloch & Parry,

1982). Seria
evoca o

qui~á

universal,

célebre final

essa Crítica da Razao

a julgar pela freqüéncia

com que se

d'As Estruturas Elernentares do Parentesco (Pura) Sociológica que,

do os homens ao tribunal

depois de ter

simbólico da reciprocidade,

leva

concedeu-lhes

o imaginário sursis do incesto póstumo.
Nao se ousa aqui ignorar o óbvio, nem desqualificar a valida
de geral e imutável do principio .da reciprocidade, ou do papel
solador da ideolog.ia. Mas há outros na eternidade Araweté.

co~

Aliás,

só há outros - e isso é bom. Em outro sentido, contudo, o aforisma
poste em epígrafe se m~ntém de pé, e os Araweté nao surgem

afinal

corno tic "anómalos" assirn. Pois a marte cancela de fato a Diferen~

originária, aquela que cumpre superar: o canibalismo divino

há

transforma os humanos ero divindades. Por sua vez, se no Alérn
afinidade e

procria~ao 47 ,

o modo privilegiado de rela9áo entre

os

(47) Relativize-se a generaliza.~ um tanto apressada de Hunphreys (1981: 275),
~rtanto.

t

mortos e os deuses, pressupondo casamento ( logo afinidade),
o estilo de
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anti-afinidade 11 do sistema aplhi-piha - é. is so que irn

entre outros

porta aos olhos dos vivos, pelo menos; ninguém se interessa muito,
por exernplo1 pelo.s filhos celestes das almas. E rnais, as

rela9oes

de afinidade e parentesco entre os · mortos nao sao irnportántes
si. Ernbora as

rela~oes

ern
si~

vigentes na terra se mantenham (exceto,

ni·f icativamente, o casaJnento -

m~s

pares de cunhados, país e

fi -

lhos, marido e ·mulher pod.em surgir no mesmo canto xarnanistico), os
rnortos se "dispersarn" ontologicamente, tornados outros, divinos

Nao

•

há propriamente mortos entre si e "para ·si", mas apenas media-

dos pelos deuses.
Mas há rnortos para os vivos. E por isso a questao é menos
de indagarmos do destino da af inidade no Além

a

e seguir entáo in-

dagando qual a correspondencia analógica entre rnortos e vivos,
reflexo, se inversao, se san9ao - que a de perceber a

funx~o

se

cosm2

lógica ativa cumprida pela afinidade . na rela9ao E2!!! os deuses. Nao
se trata de um· problema "especulativo" para os Araweté, mas de .urna
questao estratégica, essa da rela9ao v·ivos~mortos. Eis ainda
que eles · nao cuidam mµito em elaborar um dfscurso sobre as
9oe~

PºE.
rela-

inter-mortos - como tampouco o . faziam sobre aquelas inter-vi-

vos -; o que interessa sao as rela9oes entre-outros: vivos de
lado, · deuses do outro, os mortos e os . x.;i.rnas- no

m~io.

um

Os deuses Ara

weté . sao os. af ins - nao sao a comida, como os cunhados Tupinambá ,
mas os canibais em Pessoa, conforme a peculiar visao invertida dos
Araweté, que se olham com os olhos dos deuses:

~re

Mai deml-do

...

r-i.

- "somos o futuro alimento dos qeuses"¡ mas seremos os deuses. Ve-se,

p~r

fim, em que e corno a "cosmologia__" Araweté é diretamente u

ma sociol9gia, e nao um fantasma seu.

(A) O Xamanismo e a Música dos Oeuses
Os deuses e os mortos sao .música, ou ·m úsicos: mardka me'e

•
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O modo de rnanifesta9ao essencial destes Outros é o canto, e seu
veiculo é o xarna. Urn xarna é um Ma-C de

r~pa. ,

"suporte-lei to para os

Ma!,'' um Ma'l deaaka, "vidente dos deuses 1148 , urn ha 'o we mo-ñiña

ha,

(48) Cf. o Guarani jeahaka, de forma idéntica, que Cadogan (1959:18; também H.
Clastres, 1978:106-7) traduz por coisa visível, reflexo, manifest:arao,epifania.

Talvez se pudesse assim fazer· o epíteto do xama Araweté significar "reflexo da
Divindade", "aquele que rranifesta a Divindade", a torna vislvel. Na verdade, pe:>
rém, o xana a torna a'lrlivel. Ele ve, os demais ouvem.
"o que faz cantar as almas", e, por firn, urn me'e pe110

ha,

"benze-

dor" (lit. "o que faz ventar [corn o rnovirnento do chocalho] sobre '
as coisas") •
Só os hornens sao xarnas. As mulheres, ernbora sonhern e assirn '
vejamos Mal, nao podern interagir corn estes - se se atrevessern

a

cantar, i.e. a conversar coro os deuses, eles lhes quebrariarn o pe!_
co90. Isso significa que só os homens sao capazes de controlar
excorpora9ao, corno vimos {p.453).

Masé algo mais: só os

a

home ns

sao xarnas porque as rela9oes deuses-humanos sao concebidas sob urna
ética masculina: as rnulheres sao o objeto, ocuparn o lugar do morto
- penhor da alian9a, nao parte. Elas sao a comida predileta, ern arn
bes os sentidos, dos deuses. Por isso, o "rnorto ideal" é urna

mu-

lher, a marte um movimento feminino, na medida ern que ser devorado

é urna

posi~ao

passiva. Os homéns podem ir ao céu sem ser (estar)ITOE

tos, e voltar - os xarnas -; ou podem ficar no céu sem ser

devora-

dos - os guerreiros. As mulheres nao resta·senao calar na terra

e

serem comidas no céu. Mas, se as rnulheres vivas nao cantarn -

ape-

nas repetem as can9oes mara mi re, ' já postas por wn hornero-,

as

martas cantarn um bocado, pela boca dos xamas.
Nao há inicia9ao ou "chamado" formais ao xamanismo.

Certos

sonhos, se freqüentes, podem indicar urna voca9ao xamanística - es-
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pecialmente os sonhos. com jaguares e com a "Coisa-On9a"

..

ce~este

..

- e, mais que
que e dita mo-pey! mo , "xamanizadora". Mas um xama

,
um

....
ser que sonha, alguém que fuma: pe·t; a- i. , "nao-comedor de tabaco",

..
e

4

-

o modo usual de designar um nao-xama.

o tabaco e.. o emblema,

o

instrumento de fabrica9ao e de opera9ao do xama. o treinamento xamanístico consiste em um longo ciclo de intoxica9oes por tabaco, ·~
té que o homem mo-kidaha, se fa9a translúcido, e os deuses

"che-

guem" (i wahe) até ele.
O tabaco é onipresente na vida cotidiana Araweté, e todos fu
mam socialmente - homens, mulheres, crian9as. Os charutos de

3-0

centimetros, feítos de folhas secas ao fogo e enroladas em

casca

de tauari, sao uma coisa social por excelencia. o primeiro

gesto

de recep9ao a um visitante é a oferta de urna baforada no

charuto

da casa, aceso expressamente para isso, e após urna refei9ao coleti
va o tabaco corre de. mao em mao. Jamais se pode recusar um

pedido

de tabaco, e jamais se fuma sozinho, exceto no xarnanismo (mas
se divide o charuto comos deuses). Quern

acende um charuto tem de

compartilhá-lo.
Se todos fumam, apenas alguns hornens sao "comedores de fumo"
- xamas. Urna das ocupa9oes noturnas favoritas dos Araweté sao

as

sessoes coletivas de embriaguez por tabaco, que servem também para
ir "tornando transparentes" os xamas iniciantes ou candidatos. Noi
tes a fio, cada vez em um pátio, boa parte da aldeia se reunia para tal propósito.

O dono do pátio era quem fornecia o tabaco,

alguns homens eram vistos como os tenetamo da sessao - i.e.,

e
eram

aqueles que receberiam as doses mais maci9as do narcótico. Nas se!
soes de "comer fumo", sempre realizadas em completa escuridao (afo
ra algurnas brasas para acender os charutos), pois o tabaco aborrece a luz e · pode produzir ha.pi, fulrnina9oes, os homens sao servidos
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por outro·s , e especialmente pelas mulheres - esposas ou dplhi. Isto é: eles nao pegam no charuto, -que lhes é pos to na boca por

ou-

trem, ao modo do cauim alcoólico. Este é o gesto chamado de

mo-

-petem~,

que designa também quem foi o "iniciador" de um ·xama:

mo-petem~-ha

o

do xama é aquela pessoa que lhe intoxicou por tabaco'

até que ele atingisse a translucidez necessária

a visao.

Muita gente - mulheres inclusive, e · até xamas experientes
- se embriaga assim nessas sessóes, e desmaia; morto pelo tabaco •
Com o passar do tempo e o correr dos charutos,

corne~a-se

a

ouvir

grunhidos de sufoca~ao, tosse e vómitos _f uriosos (preparam-se . cascos de

jabo~i

especialmente para isso). Mas um individuo, .sobretu-

do quando se trata de urn .''fumante

~ovo"

(petemo

iiah~,

: xama

.ini-

ciante), só pára de .s er "enchido" 49 de fumo quando desfalece.

o

tonens, e das grávidas
enchidas can o semen masculino. Ptri:a é a palavra para "prenhe" (cf. Tupinambá'
(49) Mo-pt~, cat0 se· diz da adrrdnistrar;ao de cauim aos

puruabore) •

ambiente lembra o das cauinagens, com a

diferen~a

que nao

~~

canta

nern se fala alto; ouvern-se apenas os estertores da intoxi~a~ao. Os
.
.
.
Araweté corno um todo demonstrarn urna forte atra9ao por experiencias
"·

dess·e tipo: embriaguez de cauim, narcose .de tabaco. Eles gostam
muito de "morrer" dessas coisas.
Mas o tabaco, se é um "matador de gente", é téimbém um ressus
fuma~a

é um. 'dos
principais instrumentos dos
.
.
- - ou seja, daqueles que, por experientes, nao morrem
xamas
mais
citador essencial. Sua

-

coma droga - para despertar os desfalecidos 50 • Como já vimos, é a
' .
(50) Ver Wagley, 1976:255-6,. para ~denticas

ses,s0es

ooletivas de intoxica~
por tabaco, visando induzti o sonho entre os candidatos a xam3s Tapirapé; e op.
cit.: 262, para a expli~ de CXll'C os xarras· ressuscltaln após teren sió::> rror -
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tos pelo Trová:>:

14

NÓs norrem::is

e o tahaoo restitui-J'X)S a vida. San tabaco,

Trovao oos matar.ia". Aprineira coisa que os Ma-C
- pedem oo
de seu charuto.

xana é

o

urna baforada
.

1

fumac¡:a de tabaco que ressuscita os mortos no céu. Esta substancia,
.

.

em suma, é um conversor ontológico de "mao dupla", efetuando pass!
gens morte-vida

vida-morte

e um transformador Natureza-(Cultura)-

-Sobrenatureza, como no mito de criac¡:ao dos animais (supra: 224-5,
347) •

Além do processo de impregnac¡:ao por ·tabaco, os xamas novatos
costumam lanc¡:ar mao do pagika, o alucinógeno Anadenanthera peregri
~'

é

que é torrado e misturado ao fumo dos charutos. Essa droga

muito potente, e capaz de fazer o homem mais "ignorante" (koa
ficar transparente

e enxergar os deuses. Mulheres nao a

i')

consomem

nunca. o paricá e o tabaco, além de "diafanizadores" eflcazes, sao
designados por expressofts que sublinham seu . caráter mortífero: "di
visores da

cabe~a

ao meio" (dac? iwauarf! ha), "bordunas-martelos"

(dacika ha), "dissolvedores da terra" (iwi

-

dilúvio, p: 185).

o

k~e

-

ha, ci=. o tema

do

uso do paricá, entretanto, nao é obrigatório

nem muito difundido. Os xamas mais velhos afirmam nao carecer
poste que os Mal já passaram definitivamente para "dentro de
carne" - eles estao, por

ass~m

dizer,

i~pregnados

1

del~

sua

de divindade.Mas

o fumo é indispensável, sempre.
Os xamas iniciantes devem-se abster '(ikoako) de sexo e de al
guns alimentos: tatus-canastra ("cheiram mal"), comidas e condimen
tos estrangeiros (sal_, ac¡:úcar, Óleo), e especialmente de

fi.·utas

cruas (comern bananas assadas). Todas estas coisas, notadamente

o

sexo, ºquebram a transparencia" (ki11ahf! hana), "apagam" (ie} o xa-

-

ma, e fazem-no "ficar" (-pita). A idéia de

"apag~r"

se refere

ao

fato de que a pele dos xamas iniciantes brilha continuamente, e dá
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choques corno o poraque (aos olhos dos outros xarnas) • Essa luminescencia é atribuida ao tabaco, que é urna "coisa que ilurnina"Sl

(51) Me'e

e~e

ha. Nunca se

e

fora pontas funadas de charuto, ou oos •
perderos na mata. Ver a nesma ~entre os Shipaya, oo oontexto de treinanen
to xamanlstico - Nim.lendaju, 1981:12. Isso marca o tabaco cx:rco um "m:>stra-carnintn", que oos orienta até a divindade.
Se os xarnas experientes tan os deuses "dentro da carne" (ha'~ iwe), isso nao
significa que os Ma! nao se apresentem caro seres reais, hiro, durante as sessOes xam:mlsticas. Mas para os novatos, os deuses sao SE!!'Pre hirq__, isto é, sao
ainda a::rrpletamante exteriores.
deve jogar

urna "coisa dé revela<rao-saber": me'e koa ha. "Coisa de saber" é tu
do aquilo que nos pee ern contato com os

M~f

- o que inclui os

so-

nhos, a morte, e os estados de choque por doen<ta e ferimentos. Assim, por exemplo, a pessoa mordida por urna cobra venenosa é visita
da por urna ''coisa de saber", o ha 'o we do animal; e aqueles homens
que escapam de morrer desse acidente sao candidatos a xama (do tipo hewfd!

me'~,

que fazem chover - supra:446).

Tudo isto pode nos levar a conceber o xama Araweté como

um

"wounded surgeon", um doente-morto que voltou, experirnentou a ex corpora<tªº e a controlou. Mas tal noyao nao é rnuito elaborada,
contrário do que se encentra em outras sociedades - como as
-Xinguanas, por exemplo (Viveiros de Castro, 1977: 223-229).

ao

AltoTam-

pouco se acha a idéia de urna "fabrica~ao" ou inicia<tªº do xama por
algum espirito ou divindade em particular. De modo geral, nao exis
tem espirites tutelares ou familiares dos xamas: há urna
genérica de todo xarna com todo o universo sobrenatural. A Única
forma de

especializa~ao

que encontramos residia no fato de

que

certos xamas realizam preferencialmente alguns tipos de benzimento
alimentar - que envolvem d.i vindades específicas - , e que

534

alguns

entre out ros

nao "sabem" (koa) benzer o cauim alcoólico. Mas nenhuma razao

era

aduzida para isso; há xamas polivalentes, e nao sao necessariamente os mais prestigiados. Os critérios de avalia9ao da qualidade de

'

wn xama sao de ordem essencialmente estético-teológica: a beleza e
complexidade de seus cantos; nao se punham jamais considera9oes de
ordem instrumental ou de eficácia terapéutica.
Ao lado do fumo, o emblema principal do xama é o
ar~y.

Toda casa conjugal - i.e. todo homem casado - tem um

chocalho
ar~y

.

Ele pode ser usado por "nao-xamas", como instrumento para pequenas
curas, e para acompanhar os cantos noturnos de homens que,

mesmo

nao considerados como pey!, véem de quando em vez os deuses.

Isto

significa que todo adulto é um pouco xama, e que no limite toda unidade conjuga! é urna unidade xamanlstica. Nao há um critério níti
do de

separa~ao

entre xamas e nao-xamas: há homens que faz

muitos

anos nao cantam nem benzem nada, outros que rarissimamente tém vi-

-

soes noturnas, rapazes que apenas há semanas come9aram a cantar
- todos estes "sao" xamas. Mas apenas aqueles que cantam freqüente
mente, e benzem os alimentos, sao referidos como pey!· A capacidade xamanística é u.ro atributo ou qualidade inerehte

a

condi9ao mas-

culina adulta, e nao um papel social determinado; é isso que a
se do

ar~u

marca. Alguns hornens realizam esse potencial mais

po~

plen~

mente que outros - assim também como apenas alguns homens possuem'
o estatuto ideal de matador.
A arag é urna

pe~a

singular. Sua forma é a de u.ro cone invertí

do, estreito e de base abaulada, tran9ado de talas de aruma.

Essa

estrutura interna é feíta pelas mulheres. Dentro se colocam peda ~os

da casca do caramujo do mato yaraci·ta. o cone tran9ado é en tao

envolvido completamente em linha de algodao, deixando-se exposta '
a base, que é a parte superior; entre esta e o corpo recoberto

da
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pe9a prende-se um fleco nao-fiado de algodao, a modo de um "colari
nho'', que oculta os pontos de inser9io de quatro ou mais penas cau dais de arara-verrnelha. Esse acabamento · todo é feito pelos homens.
Pronto, o aray lembra muito urna tocha olimpica, ou um artefato tea
tral do mesmo tipo. Seu som é marcadamente chiante e continuo, nao
se prestando a marca9oes ri tmicas fortes .• Embora haja urna variedade de movimentos que se pode realizar com ele, seu modo de emprego
dominante nao é o de um instrumento de ritmo. Ele contrasta
como maracá de dan9a, objeto despojado, feito com urna

a.s sim

pequenacuí~

enchido com sementes ·de tiririca-preta ou. mictangas, e que tem
fun9ao subordinada de acompanha.mento.
9a opirahé sem o

marak~'i; ma~

~

urna

possível realizar urna dan-

nao há manifesta9ao xamanística. sem

o ara9, e ele pode ser usado sem que se cante, como instrumento .e
ficaz em si.
O

ar~u

é o instrumento transformador por exceléncia.Aray

"através do aray"

~"dentro

do aray", é a explica9ao lacónica

iw~

e

auto-evidente para qualquer indaga9ao sobre como, onde e porque se
realiza.ro opera9oes míticas de ressurrei9ao e metamorfose, místicas
de consumo espiritual dos alimentos pelos deuses, te_rapéuticas

de

re-assentamento das almas ou de fechamento do· corpo. o arae possui
urna interioridade essencial: é um receptáculo de for9as ou entidades espirituais, um "spirit catcher"; as almas perdidas de crian 9as e mulheres sao trazidas "dentro do aray" até sua sede corporal;
as al.mas raptadas pelo espirito Ayaraeta ficam morando dentro
seu

ar~u

de

(supra: 247). Neste sentido, o arae é urna espécie de "cor

po", envoltório - hiro - místico das coisas "sem corpo"; ele é

a

materializa9ao e o suporte visível das l, dos deuse s e da for9a ge
nérica do xa.manismo, a ipe!J! ha. A ipege ha reside e se
exerce
arau iwe 52 • o arau 1 como o tabaco, é uma coisa de saber, e urna coi
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(52) Este diocalho corresponde, p:::>rtanto, aos maracás Tupin.ambi: "Os selvagens'
crean numa cousa que cresre cx:rro abéoora [as arlas dos c00calh:>sJ . . . cada 00rren p:::>ssui o seu, particularnente .•• " (Staden, 1974:173-4). Hans Staden deixa
claro que os maracás, periodicarrente 'animados pelo poder dos xamas-profetas errantes, erarn o receptáculo de espirites - quase certamente da alma de nortos - capazes de falar e de ·incitar os harens a guerra e ao canibalisrro. Eram ch¿:ma
dos de "rneu filho" i:or seus donos, e recebiam aten¡i5es humanas. tbtar a ~ao
singularizadora, identitária, do maracá - todo hatera p:::>ssuí.a o seu, "particular
. .
.
rnente" -, e a simb51ica de substancia envolvida ("rneu ·fi}h)"). Merns fetichis tas que os Tupinarrbá, os Arcf.tleté
taMrn o ªl'<EI p:::>r sede fixa ae ·espíritos 1
mas coro un corp:> mistico genérico: p:::>r outro lado, a furu;OO fáli~ cb choca1.00
é marcada. Cf. tarrbém 'lhevet,1953:117, inúmeras das O>JB, e H.Clastres,1978:47.

nao

sa que ilumina. Ele é, allás, uma coisa ígneo-fulgurante: relarnpeja e incendeia a terra, nas maos dos xamas e dos deuses. Dele

se

diz ser um "continente de raios" (tata ip! niro). Ora, eis assirn '
que

o chocalho é, além de um corpo m!stico, um falo:

já vimos corno

a vagina e o ato sexual sao "quebradores do aray", e corno a

bolsa

escrotal recebe esta mesma designac;ao de "saco de raios". Ele é,
demais, um emblema da masculinidade: "senhores do

ar~y"

~

( supra:458)

pode ser posto corno o correlato, seja do eplteto coletivo ferninino
memi

ña,

"donas de filho", seja da sinédoque hama me'!,· "seres com

vagina" (seus possiveis recíprocos nao sao usados para .designar

a

a

va

condic;ao masculina.) • o chocalho corresponde en tao ao f ilho ou
gina: filho-falo.
Nao há tabu quanto

a simples

manipula9ao do

ara~

pelas

mulh~

res - de resto, sao elas que fabricam sua éstrutura -¡ mas urna mulher nao deve acionar u.m chocalho acabado: ele suscita os Mal, que
matariam a imprudente que a tanto ousasse. Corpo-receptáculo, e ao
mesmo tempo falo, nao seria dificil ver no arag um símbolo da cria
tividade mistica masculina, que correspondéria ao papel

"mágico"
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da mulher na criatividade biol5gica, minimizado na teori~ da con cep9ao e revelado por inversao na produ9ao do chocalho. O papel da
mulher na f abrica9ao do corpo-interior da pe9a como que inverte
divisao de trabalho conceptivo, sublinhando em negativo o

a

poder

transformador do aray. Por que outra razao o emblema da masculinidade deveria ser tranqado pelas mulheres (os homens sabem

traba-

lhar o aruma, sao eles que fazem as peneiras), senao para marcar a
natureza "conceptiva'' do chocalho, que envolve os dois sexos?

A

esta metáfora do falo, fabricado pelas mulheres (os homens "vestem"
a pe9a) corresponderia talvez a fabrica9ao masculina dos

grandes

lábios, o "pinis feminino". Bem, nao gostaria de me arriscar
mais nesta linha interpretativa;

mas creio que parece

claro q ue o

a r ay é um objeto ambiguo - e se poderia assim aproximá-lo das

tas Tukano e Alto-Xinguanas e de suas análogas melanésias, com
ressalva de que o tema· e a ritualiza9ao da
sao

basta~te

diferen~a

de-

fla~

a

homem/mulher

atenuados entre os Araweté. A concep9ao Tupinambá

maracá como um "filho" nao pode deixar de sugerir que o

ar~tJ

do
esta

ria para o homem como o filho para a mulher: figuras do falo.
Nao resisto, ainda,

a

tentaqao de sugerir urna

cia entre o aray e o útero, correlata

a

equa~ao

corrésponden-

explícita arco =pe

nis =grandes lábios. Essa correla9ao exprimiría urna oposi9ao

com-

plementar entre interioridade-concavidade criativa (chocalho, úter o ) e exterioridade-convexidade agressiva (penis, lábios ) . A cerra
da cobertura de algodao da ferramenta xamánica - que inverte a situa9ao do penis, exposto mas corn a glande protegida pelo prepúcio,

- o
amarrado com um fino cordao;

dr~y

.

tero seu corpo coberto por todo

um novelo de algodao, mas sua ponta fica exposta - poderia ainda ,.
ser vista como um equivalente da saia-cinta íntima das mulheres •••
Tal sistema, caso tivesse sua relevancia explorada em detalhe
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vim a concebe-lo depois que deixei os Araweté) se enquadraria perfei tamente dentro de urna distin9ao interna ao género masculino:

m~

tador/xama, onde o xama e seu cpocalho ocupam urna situa9ao femini-

na face ao matador e seu arco. A distin9ao matador/xama tem funda..
..
..
53
mento na musica e na cosmologia Arawete - como se vera agora •

(53) E a oposi9ao aroo/chocalho é pertinente. o aroo é fabricado integralmente'

pelos lx:rcens, e inplica ~ disj~ sexual marido/nulher - oo periodo de enta
lharnento e encurvamanto .da pe<;a; o sexo é proibido, ou a mu1her quebraría metonimica e literalmente a arma. o clx:>cal.ho exige urna oolabora<;ao técnica marido-mulher - o CX>:tp:) (hete ou hiro) do instrumento é tran;:ado pela nulher, o
fio
can que o .h auem o reoobre é fiado por ela -; mas .a atividade sexual posterior '
ou genérica é urna quebra metafórica do a:r><EJ (o que se "quebra" é a ccmunica.<;ao
can os deuses). Náo há restric;Oes se.xuais durante a fabrica~ do chocalho.
o.itras oposicr0es poderiam ser es~adas. O aroo é obtido :EX>r Separé500
de
una matriz maci9a, o tronoo de ipe, abatido pelo hane.m; o chocalho é p:rcx:luzido'
pela CCltPJSixao de urna natriz dispersa, as talinhas de ~, em geral ooleta das pelas 'm.tl.heres. o aroo é o suporte (htpª) das flechas, que sao
designadas
pela dupla metonimia kano pepa, "penas de gavia:, (real)" - mesm:> as emplumadas
can penas de mutum. O chocalho é o suporte das penas de arara - seu nare é
um
provável derivado de ara, "arara". Ora, a harpía é urna ave masculina - norta ou
capturada, ela é possuída pelos l'latens, e suas penas só entram na fabricac;ao de
flechas -; as ararás de est.irnat;ao, entx:::>ra capturadas· també.m pelos lxrrens,
sao
senpre de propriedade feminina, e suas penas entram na fabrica~ de adorn:>s pa
ra ambos os sexos. Acrescente-se que, se as araras sao as aves roa.is conspicuas'
da aldeia, mundo faninino, as harpías
o sínb::>lo do nurx3o celeste e ma.sculiID dos deuses. o~, por fim, é um instrumento protetor e "centrípeto" atrai e inoorpora for9as -, e quarrlo usado de nodo centrífugo trata-se de di5pe!'
sar flechas alheias. o aroo é arma ofensiva e"oentrífuga" por definic;ao.
A natureza "ferrii.nina" do arqp é obviamente relativa e relacional (face ao ~
o:>) • As penas cauda.is de arara vexmelha remeten a urna simbologia ígnea
muito
difurdida entre os TG - ver Wagley, 1976:263, Huxley, 1963: 210-11, 244.

sao

O aray é também movimento, e vento. Como se diz do xama,
que ele é uma metonimia, o a'ray é me'! pe11q_

ha,

de

coisa que faz ven

539

araweté: os deuses canibais

Dooley,

tar. Peyo (que em outras llnguas TG significa "soprar" -

produzido

1982:310; Kakumasu, 1977) designa o deslocamento de ar

pelo chocalho, por sua _agitayao (mo at), e por extensao a
de conduc¡:ao dos deuses e mortos

a

operacrao

terra para comer. Esse vento

algo que conduz coisas, transfere poderes e entidades- de um

é

dom!-

nio a outro do universo.

- Ara
Com tal equipamento, enfim - tabaco e chocalho -, o xarna
weté se capacita a diversas opera9oes de prevenc¡:ao e cura, que sao
semelhantes

as

terapeuticas xamanisticas típicas da América do Sul:

fumigac¡:ao com tabaco (mo-c!ma), sopro resfriador

suc9ao

(h~wawi),

nas

de substáncias ou principios patogenicos (p i t!) - empregada

mordidas pec¡:onhentas e na extrac¡:ao das flechas alimen.tares, etc. -,
e as operac¡:oes de fecha.mento ou tapagem do corpo e de

recohduc¡:~ da

alma. Essas duas Últimas sao efetuadas · diretamente pelo · aray, o fu
mo é um acessório. Fechamento e tapagem sao realizados tanto

para

impedir que substancias entrem quanto que a alma saia. O primeiro
caso envolve normalmente as crianc¡:as pequenas (semen, cauim ) ;

o

segundo as pessoas muito doentes, quando entao a tapagem é associa
da

a dispersao

ou afastamento dos Ma! que avanc¡:am a recolher a al-

ma.
A operac¡:ao imone, re-conduc¡:ao da alma, é o oposto da tapagell\
ou melhor, é prévia a esta: o xama re-assenta a l e depois

fecha

o corpo do paciente para que ela nao escape de novo.
Creio já ter mencionado que os maiores pacientes dos xamas ,
seja para fechamento de corpo, seja para imone, sao as

crianc¡:as

..

pequenas e as mulheres: as primeiras porque tem a alma mal-assenta
da e o corpo aberto; as segundas porque sao o objeto principal

da

cobic¡:a dos esplritos extratores de alma, e dos Ma!.
Os xamas sao ainda responsáveis por duas outras operac¡:oes já
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referidas no capitulo anterior: a

dispe~sio

das flechas alimenta -

res, e a morte de espiritas malignos. Nesse Último caso se encon tramos ha'o we de carnes perigosas, os de animais pe9onhentos,

'

.

os esplritos tetrestrés: lñi e coftgªneres, Ayaraeta e Iwikatiha
(54)

E)rbora se diga que o

xama pode matar o

e
54

•

SenOOr da Agua, todas as operé19005

de re-~ de almas roubadas por 'esse espirito

nao

envolveram norte(tiap!c!)
do raptor, mas apenas O imone ha, · iSto é, O xama era considerado cátD tendo"oon
venciooº a alma a deixar a casa do Senl'x>r dos Rios, lndihriando este. Diz-se
que o xama fala bai.xi.nOO, ao ouvid::> da i extraviada, instard:> para que o siga •
As vezes, porém, Iwikatiha blcqueia a porta de sua casa, e o xama precisa mat.á-lo - mediante o~:- para ·passar· can sua carga.

-

-

A marte desses espíritos antropomorfos sempre envolve alguém mais
.
eventual
além do xama. Este, através do chocalho e com o auxilio
dos Ma!, ºamarra" (papo) os espiritas, que caem por terra. Sao en-

-

'

-

tao mortos a pancadas, golpes d·e facao ou flechadas, desferidos so
bre o solo! no lu9ar para onde aponta o movimento do

a~~ll· ~

lher do xama ou o conjuge do paciente quem, normalmente,

a mu-

funcio.na

como auxiliar.
Assisti a várias mortes de ha'o we de aranhas e arraias, fei

-

tos .sem cantos xamanísticos,
e a apenas urna captura e morte de(qua
.
.
.
tro) lñi que se atreveram a penetrar

na . aldei~

xama que identificou esses espiritas

pos-s~

em julho de 1981. O

a correr

desabaladame~

te pelos pátios, de madrugada, .t entando cercá-los como aray,

en-

quan t o a lternava um cant o que era a voz dos x7n-~55
~
e ou t ro que

era

1ñi mencionava que eles haviam ron-ido pela mata e ao
longo
a · ooite toda,· haviam rrerto tres tamanduás; os Añ:C chamavam o xaÍta de

( 55) O canto Cbs

oo

Xingu

"neu. netoº,. e eram. tratados de ..aves ti • Essas sao as formas usadas entre os huma
nos e varios espí.ritos, terrestres e celestes. A excec¡:.i:> sao os ~f! he te, que
erpregarn teDtos de afinidade ou o rone p:róprio do xama.
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a narra9ao da presen9a dos Mal ali na terra, em lµta corporal

com

os Añi. A opera9ao terminou com um vizinho do xama flechando

os

Añi, que se tinham refugiado numa moita de curauá.
O xarna, se é um comedor de fwno e um senhor do aray, é

por-

que isto o capacita a ser um suporte dos Mal, que cantarn por

sua

boca. O canto xarnanistico ou "música dos deuses" é a atividade ma.is
freqüente dos xarnas, independendo de situa9oes de crise e de

ri-

tuais coletivos .. Como já ·aescrevi· no capítulo I, raramente se · passava urna noite sem que pelo menos um xarna cantasse - exceto durante a epidemia de gripe e após
nho para o céu esteve fechado:

~

morte de
o~

Awar~-hi,

quan9o o carni -

deuses nao queriarn se contaminar

corn a doen9a, e além disso ninguérn podia fumar com bronquite - sem
fumo nao há canto dos deuses.
Nao há homem adulto que nao tenha cantado algumas vezes

na

vida. Mas os xamas sao aqueles que cantarn quase toda noite. o canto é uma fun9ao do sonho e/ou da ingestao de tabaco. Normalmente ,
a gera9ao de um canto segue esta seqüencia: urn hornero dorme, sonha,
acorda, fuma, e

come~a

a cantar, narrando o que viu e ouviu no so-

nho; quando os deuses e mortos querem vir

a

terra, entao o

canto

se desdobra em wna narra9ao da descida destes seres. Há urna

pro -

gressao de intensidade, que nem sempre se completa: canto na rede;
canto dentro de casa, com fumo e aray; saida para o pátio, com dan
9a e canto que manif esta a presen9a dos deuses e mortos na terra .
As sessoes de xamanismo alimentar ou de re-condu9ao de almas

sao

o ponto máximo da seqüencia, quando o xama sai de seu pátio ou casa e interfere sobre pessoas e

obje~os

da aldeia.

A música dos deuses é a área mais complexa da cultura

Arawe~

té. Onica fonte de informa9ao sobre o estado atual do cosmos e
situa9ao dos mortos celestes, ela é o "rito'' central da vida
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grupo.
tanto

Maf! maraka, "música das divindades", é urna expressao

genitiva quanto possessiva. Isto é: as

can~oes

sao "dos

M~f!",

o xa

ma nao as aprende de outro xama, e nao tem controle sobre elas

•

Quando eu perguntei pela primeira vez se podía gravar um Maf! mara-

ka, responderam-me que "a música nao é nossa (do xama), é dos Maf!"
- os homens nada tinham a decidir quanto a isso, portante. E quan9,o cometi a gaf fe de come~tar com urn xami sobre o que ele havia

·cantado, sua rea9io evasiva foi: ''nao cantei nada, quem cantou foram os Ma!". Essa exterioridade da música divina se manifesta

de

muitas maneiras: cantos de xamis falecidos, por exernplo, sao

fre-

qüentemente lembrados, mas raramente se declina o nome do cantor ;
se se o faz, é mediante a expressao "nJñe k-t X mo-ñifía" -

"assim

X fez cantar". Isto contrasta nitidamente comas músicas de

dan9a

ou .. música dos inimigos", que sao identificadas pelo nome do

can-

tador-matador. O modo de se "localizar" urna can9ao xamanística recorre a outros critérios: a ocasiao do canto (quando se tratou

de

w:n

de

pego alimentar, o benzimento de um cauim, urna re-condu9ao

alma de alguém), as diyindades manifestadas no canto, os

mortos

que cantararn, as palavras e melodia - apenas acessoriamente

-

se

-

apoe o nome do xama.
Isso nao significa que os xamas nao saibam o que estao can tando, ou que nao se julgue as qualidades de um xarna por seus cantos.
"O xama é come> um rádio", dizem. Com isto querem dizer

que

ele é um veículo, e que o corpo-sujeito da voz está alhures,

que

nao está dentro do xama. o xami nao incorpora as divindades e

os

mortos, ele conta-canta o que ve e ouve: os deuses nao estao "dentro de sua carne", nem ocupam o seu hiro. Excorporado pelo sonho ,
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o .xama ou seu "ex-corpo"
- aquela "que seri do

(hir~

~éu"

pe) fica na rede, enquanto sua ;

- sai e viaja. Mas é quando ela

que o xama canta. E, quando os deuses descem

é

qu~m

a

vol ta

terra ·com -ele - que

"faz descer" (mo-eigi, hero-eidi) 6s deuses -, descem

em

corpo, nao em seu corpo. Nao é tao fácil distinguir isso,entretanto. Assim,por exemplo,o movimento opiwani, o batimento forte e rit
ma?o do pé direito do xama enquanto ele

dan~a

agachado e ofegante,

é o indice da presen9a dos deuses na terra; urna ocasiao em

que

Yiriñato-ro trouxe urna f ilha sua, e ·que se destacou por um opiwani
especialmente forte, o comentário foi: "Iwane oyi hero-atl-atl"
-"twan~ (a menina) fez seu pai bater forte (o pé)". O prefixo

ver

bal hero- é, como vimos, causativo-comitativo, que indica a causa9ao de urna a9ao pela participa9ao nela - o que sugere urna vincula9ao intima da alma ·de Iwane com o xama, mas nao implica .. que

ela

houvesse "P<>ssuldo" o pai. De resto, a no9ao de possessao é compl~
tamente estranha ao pensamento Araweté: almas saem, mas nao entram
em corpós alheios •
....

Um ·xama encena ou representa os deuses e mortos, ele
visíveis e aud!veis

s~as

torna

a9oes, mas nao os encarna em sentido ohto

lógico. Nesta medida mesma, um xama tem conscienéia do qué cantou,
...
- 56 , e sabe o que se
e- capaz de esclarecer pontos ambiguos
da can9ao

para Sua esposa, dentro ·
de cása. Is~ torna a mulher do xama una intérprete prirtlegiada damensagém
dos cantos xamanístiros. Una vez que pe.rguntei a urna m:x;a quem, afinal
que
norte -, havia aparecido 00 canto "de" fulano, ela disse que nao podia saber ,
¡'.X)is nao era esposa do fül.ano ••• E nao obstante ouvira e sábia O canto inteiro.
(5~) O

que nl.UlCa faz, entretanto (supra: 64-5),

passa

a

excet;.o

sua volta durante o transe. Nao creio mesmo que se

possa

falar em "transe". Um xama cantando trazos .olhos fechados e a cabe~a
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baixa, e se mostra ·alheio

a movimeñta~ao

e conversa

a

sua

entre outros

volta. Mas e·le se movimenta intencional e deliberadamente

durante

o canto, e atende a solicita9oes de espectadores para que feche

o

nao

corpo de seus filh9s, etc. Tais pedidos sao feitos ao xama,
aos espi"ritos.
Como mencionei na Introdu9ao, estas músicas dos deuses

nada

tem de "sagradas·" ou esotéricas. Após tei:em sido cantadas por

wn

xama, podem ser repetidas por qualquer pessoa, e muitas viram

su-

cessos populares, prestando-se a varia9oes jocosas e adapta9oes de
circunstancia. Mulheres e crian9as especialmente fazem isso .

Só

quem nao repete o canto é, em principio, o xama que o atualizou
Mas urna can9ao xamánica nao é- passivel de "re-utiliza9ao

11

por

nin

guém, enquanto manifestac;ao divina - pode-se repetir a can9ao, nao
a situac;ao enunciativa original. As can9oes de inimigos ou de dan9a, ao contrário, existem para serem repetidas na mesma situa9ao - o optrahe -; .elas formam um repertório mus i cal, enquanto a músi.

ca dos deuses sedimenta um repertório cosmológico e temático,

mas

nao permite, a rigor, repeti9ao. Um Maf maraka é a materializa~ao'
de urna singularidade individual e histórica

57

•

{57) Por isso, os Araweté preferiam ouvir minha.s grava95es de

mm>aka as

de
núsica de opt-r>ahe. ~ pedjarn para i:eprcrluzir cantos-danras, o int.eresse se
voltava para o que nao era nn.ísica - as vozes faladas em segun::k> plano, os caren
tários, barul.h:>s, que pennitiarn urna rararor~ao daquele nanento. Já quan00 se
tratava de ouvir urna fita can canto xamanístico, o interesse era p::rler assistir
a urna re-atua.liz~o da emissao vocal - era ela em si que resporrlia pela singularidade do 11a1ento.
Maf

- avaliadas por seu timbre e esti
As qualidades de um xama ·sao
lo vocal, e pela originalidade de seus cantos. As vozes de

baixo

profundo, fortes e firmes sao as preferidas. Presta-se especial atenc;ao ao controle da emissao em vibrato. Isto porque todo

canto
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xamanistico envolve essa oscila9ao em ·vibrato, que nao deve ser exagerada, ou o cantor é desprezado como "tremedor"

(~iriri

me'e)

•

A voz forte e grave contrasta claramente com o estilo vocal femini
no, que é o da emissao em falsete agudissimo e em quase-surdina

-

- e assim que as mulheres repetem as can9oes masculinas em geral.
Nao sendo musicólogo, e pior, tendo um péssimo ouvido

musi-

cal, sóposso dar impressoes vagas sobre o canto dos deuses

como

música. O canto xamanistico é wn solo vócal, apoiado no aray,

que

segue wn padrao fixo para todos os xamas. Seu estilo é marcadamente diferente da música vocal que conhe90 de outros pavos TG 58 ,

e

Afora o argjl, o maracá de dan:;a e a rorneta urew~ de anuncja~ oos cac;adares, nao há outros instrumentos llUlSicais entre os Araweté. Eles conhecem as
.flautas Asurinl - que chamam de "taquara furada" -, e usavam um apito de osso '
de gaviao ou cn;a, cuja ~ des~. A dis~ lexical entre
"núsica"
(maraka)
é-me assim obscura, poderXJo talvez. diferenciar a me- e "canto" <oñ-Lña>
(58)

lodia da letra. No entanto, a recitac¡:ao da letra de una ~ é designada
plesnente ceno mom~'o, "oontar".
o verl:o opi:rahe, que significa "canto" em
.
tras linguas, em Araweté deoota o can~ coletivo do cauim e de guerra
nais especialmente a danc;a¡ os cantos de o~rahe sao chamados de "música
i.nim:ig:)s" ou "música dos ancestrais" - ver adiante.

sim
ou.
,
dos

soa pouco melodioso a ouvidos ocidentais. Ele parece jogar com intervalos micro-tonais, e seu ritmo é pouco marcado, baseando-se
rna extensao

for~ada

da

respira~ao,

n~

de forma que cada frase termina

sernpre um pouco além do fólego, e caindo em volume e firmeza -

a

curva melódica é descendente. O efeito é o de urna ladainha algo mo
nótona, lembrando rnais urna reza ou

recita~ao

formal que urna

can~ao.

As can~oes dos deuses podem ser rnuito extensas, chegando
vezes a mais de cem "versos", e usam abundantemente

constru~oes

...
as
pa

ralellsticas. Essa estrutura ern versos ou frases é bem marcada. To
da can9ao de xamá se .c onstrói assim: urn refrao curto, em geral sem
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significado lexical, mas capaz de identificar a divindade envolvida; e entao uma frase lingüístico-musical completa, que termina can
o mesmo refrao: a próxima frase é introduzida pelo refrao, e assim
'
por diante. Os cantos sao constituidos por blocos de versos, ligados tematicamente :· é mui to comum que se mude o refrao no meio

do

canto, iniciando outro bloco melódico e semantico-temático, mas há
interferencias mútuas •. Tais blocos sao definidos pelo verbo mo-wá,
"mudar" • .Os versos em que o xama nomeia um personagem do canto
- morto ou deus, ou espirito de vivo - sao destacados como papá ou

hente, "dizer o neme" {comparar com seeger, 1980:99). A divisao em
blocos nao é ·obrigatória, e se pode manter um mesmo refrao e linha
melódica por todo o canto; já a divisao refrao/frase é

siste~ática.

A questao da "originalidade" dos cantos é interessante,
vez que urna

can~ao

urna

é considerada a priori corno manif esta~ao exte -

rior ao sujeito. No entanto, todos sabem e percebem que certos can
tos repetem frases, figuras de linguagem ou temas que já foram can
tados antes, e assim reconhecem implícitamente que houve um preces
so direto de imita9ao entre xamas. Isto fica patente quando o tema
repetido é algo impróprio para a nova ocasiao: assim,por exemplo ,
a presen9a de alguns versos a respeito de abelhas· eternas
de um canto de
gio -

benzime~to

tratava~se

dentro

do cauim doce delatava a origem do

plá-

de fragmento de um canto de xamanismo do mel.

Is

to, se nao desacredita a, digamos, autenticidade ontológica do can
to, pesa contra a
va~oes

frui~ao

estética e o prestigio do cantor. As ino

o

temáticas, quando felizes, sao fortemente apreciadas.

que há é, como sempre, um compromisso entre redundáncia necessária
e

ruido-inova~ao.

Um bom canto é aquele que rearruma temas e f igu-

ras de linguagem semi-fixos em um novo arranjo enunciativo,

é

espe

cialmente aquele que produz enunciados cosmologicamente relevantes,
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pondo em cena rnortos do grupo em situa9oes determinadas. Um
original

e

dito mara mi rr-l, ainda nao atualizado, ou

canto
apenas

mtr'6-p-tta, "born" (lit. "desejado pelas gentes"}.
O repertório retórico dos cantos é extenso mas relativamente
fechado. Ele lan9a mao de metáforas características, alusoés míticas e imagens exemplares. Corno urn todo, os cantos xamanfsticos sao
urna fanopéia - projec;ao de imagens visuais sobre a mente, para
sarmos urna definic;ao de Pound -, evocac;oes vívidas mas

u-

elípticas

de situa9oes visuais ou sensoriais. Por outro lado, esse

estilo

"oriental" se associa a urn uso fixo de epitetos que nao deixa

de

sao

evocar a poesia homérica: os "comedores de pequenos jabotis"

os hornens; a "flor dos deuses" é urna sinédoque para as mulheres ce
lestes, com seus brincos; a "canoa fragrante" é o veiculo dos Ma-f!,
etc. Mais proximarnente, isso lembra a poesía esotérica Guarani,que
entretanto é mais elaborada nessa proliferac;ao de

image~s

cristali

zadas (Cadogan, 1959).
A complexidade essencial dos cantos xamanísticos Araweté res~de

ern outro lugar: no agenciarnento enunciativo ali estabelecido.

A música dos deuses é urn solo vocal, mas é, lingüisticamente,

um

diálogo ou urna polifonia, onde diversos personagens aparecem de di
versas rnaneiras. Saber quern canta,, quern diz o que para quern, é

o

problema básico.
O canto xamanístico é urna can9ao de canc;oes, urn discurso

de

discursos, é polilógico. Quase nunca urn xama muda de timbre ou

de

torn para indicar que mudou o sujeito· da enunciac;ao das frases cantadas; parte dessa inforrna9ao depende do contexto. interno,

parte

do contexto externo, e parte de um procedimento metalingüístico: o
embutimento ci tacional pela aposic;ao de fórmulas do tipo

11

assim dis

se X". Já mencionamos esse aspecto da pragmática Araweté ( supra :
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62-4) , essa prevalenc-ia do discurso citado, que recebe seu
Ma~

rendimento no
59
vra alheia .

máximo
pal~

maraká: a música dos deuses é a narra9ao da

(59) Ver a obra clássica de Bakhtin (1979:130-159) para a teoria do "discurso
de Outrem", onde se encxmtra a explora9ao minuciosa das fo.I'IT0S lingüísticas,his
tóricas e psicológicas de apreensao do Outro dentro da linguagem. ver ainda, ~
ra a análise do embutimento citacional em urna sociedade de tradi9ao oral, Sherzer, 1980; e .as especul~ d.e _Lyotard (in Lyotard & '!hébapd, 19.79:62-ss.) sobrea "pragmática do discurso pagao", onde ele questiona a ¡:osiqao do narrador-sujeito nas sociedades tradicionais.
•

¡

r

~

-

•

Típicamente, o canto xamanístico envolve tres posi9oes:
.

um

'

morto, os Ma!, o xarna, em um sistema onde o morto é o principal enunciador, transmitindo citacionalmente

ªº

xama o que disseram

Mal. Mas o que os Maf disseram é quase sempre algo dirigido
rnorto, ou ao xarna,. ou a si mesmos . sobre o morto ou o xama.

os
ao

Assim,

a forma tipica de urna frase é _urna _constru9ao dialógica complexa: o
xarna canta algo dito pelos Maf, citado pelo morto, referente a ele
"

-

(xama), por exernplo •.• Quem fala, assirn, sao os tres: Maf, morto,

-

xama, um dentro do outro.
Há constru9oes mais _simples, onde o xama canta o que

dizem

os Maf a respeito 9os humanos, e outras bem mais intrincadas, onde
um morto cita a outro o que urna divindade está dizendo sobre um vi
vente (que nao o xarna) •
A melhor maneira de dar uma - l déia desse sistema recursivo, e
de situar a imagistica e espirito do Maf maraka, é tentarmos '. tráciu
zir e glosar um .. Passo portante a transcreve·r um canto que Kañipay~-ro

( 19·, principal da se9~0: VII da aldeia) produiiu na madrugada

de 26 de dezembro de 1982, fruto de

uma . i~spira~ao

nao-vinculada a

qualquer ritual, mas que se desdobrou em .um pe·yo terapeutico

de
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sua esposa {que tinha dores no peito). Chamá-lo-ei de "canto

da

castanheira", conforme a imagem focal que desenvolve, e já que ele
nao tem um nome.

O CANTO DA CASTANHEIRA

(Refrao inicial e final na forma "'Nai ·dai dai") :

BLOCO I -

oh~

(1)

Mar? mo pa ne ia'i

(2)

Mar? mo pa Ma! ia'i aho rarawoñ?-woñ?

{3)

Mar{ mona ha Ma! yiyeha-we ia'i iwa narawoñ{-woñ{ ye?

(4)

Ka Ma! reka ia'i iwa narawoñi-woñ{ neka He, Arariña-no

(5)

Ka Ma! reka ia'i oho rarawoñ{-woñ{

BLOCO II -

rarawoñi ue?
ik~ ye

Modida-ro?

(Refrao inicial e final na forma Kadlne-kañ{):

(6)

Ka Ma! reka ia'i iwa narawoñi-woñ{ neka

(7)

Mar{ mona ha Ma! reka, Kadlne-kañi, ia'i oho rarawoñl-woñi?

(8)

(Forte, alto) Ma! reka reka, Kadlne-kañi, ia 'i iwa

-

--

....
narawon'l--

(11) Mar{ mona ha Ma! rek~, Kadlne-kañ{, ia'i iwa áawoñ{ ml?
(12) ~a Ma! reka ia'i iwa narawoñi-woñ{ ye, i e Modida-ro

-

-

-

-

-

-

(13) He pet{ heña-mi-re meni i ki Ma! ika
(14) Ca M~! reka ia'i iwá narawoñi~woñi rek~, da hi ki Ararlñª-no

(15) {Forte: o xama bate o chocalho contra o peito da esposa)

Ma! re·ka ia '-i oho rarawoñl-woñ{
- neka(16)
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Ca Ma! reka p·i!, Ka<ilne-kañ{, ia 'i oho · éawoñ{ i ki Ma!
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(17)

Na.n e rait1id:t pita-mo !Je M~f rek!!_, ia''i Ohf!_ cawoñl ml

(18)

Mari mo na ha Mal re·ka, Ka'dfne-kañl, ia''i iwa

BLOCO III (19) Marl

na~awoñl?

(Volta o refrao 1, • após pausa):

mo

pa ne ia'i i:wa narawoñl ki:e ye?

(20) Mari mo pa ne ia'i i:wa narawoñl? He petl heña-mi-re meni i ki:

Maf.
( 21)

-

. ,1-. .i wa- narawoni.
--·- y.e.? !Nane
!!_df.-p-te ye, 1-. e Arariña-no
... ..
h.a Ma'l toc1; aco awi-awi t:• k. a.
.

Mari mo pa n:e 1-.a
Maf.

. ( 22) Mari mo- na

-

rai11id; pi:ta-mo

?

--

-

.... Maf.·? E11a eiai!Jid; mara
(23) Mari mo pa ne ia'i -twa narawon:!:_,

rehe-we
(24)

•

1-

he

kt .Mal

Ne-reh! 11e ia 'i oh!!_ rarawoñl !JB, Nai dai

d~i,

atif.-od!-odl ne'e

me'e i ki: Maf
(25) Mari mona ha Ma! !}iyeha-we ia'i i:wa narawoñi-woñl 11e e Modi-

ti.a-ro?
· (26) Mari mona ha Maf ia'i iwa narawo~i 11e? _Kañlpau!-ro-rem!

ye

he a-o i ki Maf O!f!!_ (forte)
(27) Ni te kt Ma! he rereka he raña ita ña'e ne (forte)
(28) Ne re(!me ye he a-o i kt Ma'l

OtfO,

Nai dai

d~i,

he rana

ita

ñafe nehe i ki: Maf. (forte)

(30)

E-pirano eiai11id; nehe i ki:

M~f.,

Nai dai

d~i,

tiriha nehe ·toél

aco'iwa i ki Maf.
(31) Mari mo pa ne ia'i iwa moi11i-moi1Ji 11e?

-

(32) Ka Mat reka ia'i iwa moiyi-moiyi (Bate o chocalho sobre a es-

-

-

-

-

posa)
(33)

Marl mo na ha Ma! ia 'i -t·wa meni-meni, Iowe 'f-do?

E!J~

eiai!Jid;
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~34)

Ce e e !Jaac1!-dad; a re moneme oho

.

dai dai, t:re remf-d.o

-

(35) Kad!ne-!fO oho rewe, moneme,

-

.

(36) Ce e e

e:rt:p~

....

... d.orocf! oho·

.

l't.

•

i.

....

o-mo-poi.-po~,

.

t.

....

Nai

M~f!,

ki

. ....

mopoi.-po~

kf; Mai!, eyg_ ca'ha toói

.

ki Maf

t.

-

'iwa

ªªº

df!to haiyi mara he rehe-we, he rehe t{d.e Ma1!

re ka

Pt!
(37) Ad.f-od.!-o~! kf; ne'e me'e, ega yaac{-dadi' he rehe, i ki ·Maf!
(38) Mari mo pa ne ia'i f;wa narawoñl-woñl ye?
( 39)

Cee~_;

ñane reml-do ri d.orocf· oho o-mo~po·i-poi

(41) Kañi nero-ata pita-mo ye Ma! ia'i iwa narawoñi
( 4 2)

Mari mo- pa ne ici :ri , i oho moiyi?

( 4 3)

Mari mo na ha Maf he

(44)

~re

-

....

pet~

he pe ti moma-moma?

. --- hewo-hewo ye i . k-i:
pi.rana

M~f,

Nd.i dai dai, tir-tdf-wika-w-i:

-

-

__
.,,. -- ...
iwa- narawoni.-won-i?

ka ne he iciri'i oho moiyi df d!' i ki Maf!
( 4 5)

-

Mari mo na ha Maf! ia'i

(a partir do Último verso, a voz vai morrendo aos· poucos,

re

petindo· o refrao)

-

Esse canto, economice no que toca ao vocabulário, é

porem

urna boa amostra do regirne enunciativo das can~óes xamanisticas, além de deixar claro qual a partida que se joga coro os deuses.

A

enunciadora principal nao é nomeada em momento nenhurn - seria

KañI

pay~,

urna filha do xama que morreu pequena (dois anos) em 1978.Ela

se dirige, conforme

um

jogo de pergunta e resposta que marca to-

do o canto, aos deuses, ao pai, a uni "avo" morto (Medida-ro), a um
irmao de seu pai, Arariña-no - isto é,

a

l desse hornero, que

esta-

. a l'i no ceu
.
-GO • A•l.em d a menina, outra alma
ria
Junto
coro o . xama

(60) Houve p:>rém quem

norta
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disoordasse de tal intexpretacrao, sugerindo que a

ao seu FB em carne e osso, que donn.i.a ali ao laoo do

fal~

irenina .

xama,

e

entre outros

·certamente estava ouvindo o canto. Da nesma for:ma, pelo neros urna pessoa
con
_quan a:::rrentei o canto especuloo que a alma cantora nao era a de K.añipaye ,
mas
de urna f iTha classificatória do xama, que rrorrera há nerx>S tenpo. "SÓ ~paye
-ro e sua nul.her saben quem era", - di~seram-me. Isto nao significa que o rrorto -enunciador
¡:ossa ser rx:rneado 00 canto; só
pode, a::xro tbda pessoa,
se
auto-narear, mas apenas d.izer seu rane citarrlo um enunciado albeio. ApÓs
urna
.
.
rrorte recente, a alma cb rrorto é rararrente rareada, na medida em que é a cantora principal; mas os déuses podem dizér seu nare, citados pelo
ou o
pode citá-la, etc.

nao

nao

xama,

xama

a do seu "pai" morto Yowe'!-do, que sé será nomeado no verso
mas que já fala no verso 17. Este personagem, como o outro
citado, tem parentes próximos vivos na

se~ao

33,

morto

residencial do xama .

o canto, a s sim, poe em cena mortos e vivos de uma parentela restri
ta, localizada.
Vejamos o conteúdo da

can~ao,

nurna

tradu~ao

livre.

Traduzo

Ma! por "deus" ou .. deuses", conforme o contexto, urna vez que

as

marcas de número sao indiretas ou ínexistentes em Araweté.
O refrao dos blocos I e III nao tem significado; ele

envía

aos canto s dos Mat hete. O refrao do bloco II é o nome de urna
vindade feminina, Mulher-·canindé (urna arara azul-amarela) , a

diqual

dá a impressao de funcionar como urna "interlocutora" muda ou abs trata da menina marta e do xama, nesta parte. Na verdade, ela

-

nao

é urna personagem do canto, mas um refrao, mesmo quando nomeada

no

meio de certos versos: nao se canta para ela, canta-se seu nome

•

Isto nao impede que esta parte do canto seja identificada como manifestando, de um modo. que me é obscuro, essa divindade. O bloca I
introduz o tema:
(1 )

"Por que voce empluma a grande castanheira?"

( 2)

"Por que os deuses estao emplumando a grande castanheira, Moc3.ic3.a-ro?"
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c·as. tanheira?'~

(3)

"Por que os deuses solteiros emplumarn a face da

(4}

"Eis aqui os deuses, a· emplumar a ·face da castanheira, Arariñ~-no",

(5)

"Eis aqui os deuses emplumando a grande

castanheira".

Todas estas frases sao enunciadas pela menina morta. A primei
ra é urna interpela9ao a um Mal ("vocé .. ). Só se saberá que se trata
de urna alma, e da filha do xamá, a partir do verso (9); nenhuma

'

marca até lá indica que seja outro que o xama o sujeito da enuncia
(ia'i

<;ao. A imagem focal é a de urna grande castanheira celeste
oho)

sendo decorada com a plumagem branca da harpia pelos deuses ,

que assim fazem sua "face" (folhas) brilhar

a distancia.

O(s)

Ma-r

faz(em) isso, conforme as interpreta<;oes que me foram t:r:;ansmitidas,
porque estariam irados (e'e) coma morta, e ardendo de desejo

por

emplumar

ela. Nunca cheguei a entender a rela<;ao .entre o ato de

(-woñi') a castanheira e esse desejo divino. Tal imagem é nova, foi
criada nesse canto, mas encontrou aceita9ao e foi entendida

por

todos; ela associa deis ternas canónicos do discurso sobre o céu

.•

as castanheiras e as harpias.
A mudan<;a de refrao que introduz o bloco II foi

acompanhada

de um aumento de volwne vocal e intensidade afetiva, e marcou
descida dos deuses

a

a

terra:

(6)

"Eis aquí os deuses emplumando a face da castanheira, ei-los",

(7)

"Por que ·assim fazem os deuses, (Mulher-Canindé), emplumando'
a grande castanheira?"

(8)

"Cá estao os deuses, cá estao, (Mulher-Canindé),

emplumando

- t
a face da castanheira, cá estao,
ca- estao
os deuses";

(9)

"Porque deseja sua filha, disse o -deus, (Mulher-Canindé), por
isso ele disse: vamos emplumar -a graride castanheira",

(10) "Foi isto que disse o deus,
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(Mulher-Canindé), as ·pessoas

nao

entre outros

comeram a coisa, disse o deus";
(11) "Por que fazem assim os deuses, (Mulher-Canindé}, por que dis
seram: vamos emplumar a castanheira?"

'

(12} "Eis aqui, veja os deuses emplumando a face da castanheira

,

Mociiaa-ro".
(13) "Acenda meu charuto jogado fora, disse o deus".
(14) "Eis aí os deuses a emplumar a face da castanheira, veja,Ara-

-

riña-no".
(15} "Eis aqui os deuses emplumando a grande castanheira, ei-los".
(16} "Eis o que os deuses disseram, (Mulher-Canindé), vamos

empl~

mar a grande castanheira, eles· se entre-disseram".
(17) "Porque desejam nossa filhinha, por isso os deuses disseram :
vamos emplumar a grande castanheira".
(18) "Por que fazem assim os deuses, (Mulher-Canindé),

emplumando

a face da castanheira?"
Neste bloco a situa9ao enunciativa se complexifica. Os versos
6 a 8 sao acompanhados da batida de pé do xama, que indica a pre sen9a do que está cantando aqui na terra. Quem diz estes versos, a

-

parenternente, é ainda a menina, ou wna espécie de síntese xama-mor
ta. O verso 9 é enunciado pela menina morta, e se refere a ela mes
ma. Ela diz: os deuses disseram (a voce,xama) que desejam sua
lha (eu, que falo), disseram que é por

des~jar

sua filha que

fiempl~

mam as castanheiras. o verso 10 rnostra a interpola9ao de outro motivo, e outra razao da ira dos Ma!. A menina diz . ao pai que os deu
ses disseram que eles "nao comeram a coisa" - isto é, nao

f oram

chamados ainda a comer jaboti pelos humanos. A época do canto iniciavam-s~

preparativos para as

ca~adas

coletivas de jaboti,

mas

nenhuma refei9ao fora oferecida aos Mal. o canto de Kañipaye-ro di
rige assim urna mensagem geral

a

aldeia. Os versos 11 e 12 sao enun
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ciados pela menina, o prirneiro é urna interrogac;ao abstrata, · o
gundo urna deixis dirigida a Modida-ro. O verso 13 . traz a

se-

· menina

transrnitindo ao pai o que o deus pediu a ele, xarna - ' que acendesse
seu· charuto. Este é urn gesto de cordialidade;- sugerindo que o xama
deve oferecer seu charuto ao

Maf!

(o "rneu charuto" é na verdade

o

Kañipay~-ro

tabaco do xama). Ora, nessa mesma ocasiao o charuto de

havia-se apagado, e sua esposa teve que acende-lo. o ·verso evidencía assirn urna espécie de curto-circuito ou

ªº

pedido dos deuses

constru~ao

xama é um pedido do xama

a

ern abismo: o

esposa por intermé

dio da filha, etc. O verso 14 é semelhante ao 12. O verso 15

foi

enunciado enquanto o 'Xama f azia ·rnovimentos corn o chocalho sobre
peito da esposa, fechando seu
do a alma de

Tawiéir~-hi

a

co~po

o

(hiro r;) ap6s ter re-conduzi-

sua sede. · A frase seria dita pela meni-

na; seria :ela que trazia a alma da rnae: "o-hi mone" -

-

'
"carregava

(a alma de) a pr6pria rnae", foi a frase corn que se interpretou

os

-

movirnentos do xarna e o verso 15.
O verso 16 traz a menina citando ao pai o que disseram
deuses. O verso 17 p5e em cena outro enunciador. Quem diz que
deuses disseram que desejarn nossa (ñane, nós inclusivo)

os
os

f ilhinha

nao pode ser a menina, nem os deuses. Esta construc;ao ern estilo in
direto linear (Bakhtin, 1979:136)í sernelhante aquela do verso

9(o~

de entretanto surgia urna auto-referencia indireta complexa) indica
que o enunciador é ·Yowe'!-do, falecido "írmao" do xama. Ná
essa

interpreta~ao

verdad~

é retrospectiva, e depende . da norneac;ao de Yowe'

'!-do no verso - 33 - até lá, reinava arnbigüidade. Todos foram unani
mes em me esclarecer que a expressao "nossa f ilhinha" nao era
frase dirigida pelo xama

a

urna

sua ·esposa, como eu pensava. Com a pos-

sivel exce9ao dos versos 6 a 8, o xama nao está em posi9ao de

su-

jeito (de enunciado · cu de enunciac;ao) nesse bloco do canto. Ele ci
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ta cita9oes: diz o que sua filha -0u irmao dizem que os deuses disseram. O verso 18, por fim, poe a palavra outra vez na "boca"

da

menina.

O bloco III foi introduzido pela ''volta"

(o~iwi)

do _ refrao

I, após alguns minutos .de pausa, em que o xamá,,agachado, f\llllava e
batia o chocalho:

(19) "Por que vece empluma a face da castanheira, de manha?"
(20) "Por que vecé empluma a face da castanheira?"; "Acenda

meu

charuto abandonado, disse o deus" •·
(21)

"Por que vece empluma a face da castanheira?"; "Por

desejar

nossa filhinha, disse o deus a si mesmo, Arariña-non.
(22)

·"Por que os deuses ficam assim, a errar suas flechas nos tuca
nos grandes?''

(23) "Por que vece empluma a face da castanheira, deus?";

"Ande,

ponha--passe sua filhinha para mim,· disse o deus".

(24) "Por sua causa, realmente, se emplumam as castanheiras,

(Re-

frac), nao fui servido-oferecido de coisa nenhuma, disse

o

deus".
(25)

"Por que os deuses solteiros emplumam assim· a face das castanheiras, Mod.iaa-ro?.;,

.

(26) "Por que os deuses emplumam assim a face da castanheira?"

I

"Vou devorar o finado Kañipaye-ro, disse o deus".

(27) "Assim o deus me levará, para cozinhar-me em sua panela de

p~

dra".
(28)

"Comeremos seu finada pai, os deuses disseram repetidamente";
"Vao cozinhar-me em sua panela de pedra, disseram os deuses" •

. (29) "Enfim, mais urna vez os deuses vao-me devorar do outro

lado

do céu, é o que disseram".
(30)

"Pergunte-pe9a

a

sua filhinha, disse o deus,

(Refrao),

para
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nós dois irmos flechar o"s tucanos grandes, disse o deus".
(31) "Por que voce unta (com urucum) a face da castanheira?"

(32) "Cá estao os deuses, untando completamente a face da

casta -

nheira".
(33) "Por que os deuses acendem-iluminam assim a face da castanhei

ra, Yowe',!-do?"; "Ande, passe sua filhinha para mim".
(34) "Eeeeh! um comedor-de-pequenos-jabotis espantou os

grandes

monem!, disseram os deuses"; (Refrao); "Nossa futura

comida

fez debandarem as grandes juritis, disseram os deuses".
(35)

"A

plumagem das grandes ·arar.a s-canindé-eternas, monem!, disse

ramos deuses; ande, vamos flechar os grandes tucanos".
(36) "Eeeh! quanto iquilo de 'passar filha para mim', que disseram

os deuses; para mim os deuses (desnecessariamente)

disseram

(tal coisa)".
(37)

"Nada me foi oferecido, ande, (de) pequenos jabotis para mim,
disse o deus".

(38) "Por que vocé empluma a face da castanheira?"
( 3 9)

"Eeeeh! Nossa futura comida fez debandarem as grandes juritis"

(40) "Por que voce empluma a grande (árvore) iéiri'i?"
(41) "Por vontade de levar mulher para cacrar, o deus empluma a fa-

ce da castanheira".
(42) "Por que voce unta (de urucum) a face da grande iéiri'i?"
(43) "Por que os deuses acabam com rneu tabaco?"
(44) "Nossa terra (solo ) i

fragrante, disse o deus, (Refrio),

sim que tiver untado a grande iéiri'i

perfumar-nos-emes

ao outro (coma .resina da árvore), disse o deus".
(45) "Por que os deuses emplumam a face da castanheira?"

f irn
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Aqui, neste bloco, o número de "vozes"' e a intensidade

emo-

cional do canto atingem seu potencial máximo: cría-se um confronto
direto entre os Ma-t e o xama, e este irá falar por si algumas

'

ve-

zes. Vejamos. o verso 19 é a interpela9ao usua1 da .menina ao deus,
que sublinha o fato de que lá no céu é dia, e alude (apud os comen
tadores) ao brilho da castanheira emplumada na luz da manha. A pri
meira parte . do verso 20 repete o 19; a segunda repete a
do 13: a menina diz ao pai o que disse o deus sobre o charuto (novarnente o fumo do xama se apagara). O verso 21 traz duas .vozes

e

dois de·s tinatários: primeiro a menina interpela o deus; em seguida
Yowe'I-do retoma o que dissera no verso 17, mas desta vez fala pa. ...-61 • O verso 22 e- interpretado ( pelos
ra seu outro irmao,
Ararina-no

varierla:ie de procedinentos citacionais, ben a:m::> o erprego de diferentes verbos para "di7.er", "falar", etc., nao me é o:npletamente clara. Essa
variedade é sintático-seinanticamente relevante, e provavelmente permite ao ou vinte nativo intel:pre~ can ani:>igüidade mínima, oo que toca ao regime
de
· "vozes". Eu tive de reoorrer a glosas e extensos a:mentários para desex>brir
a
lÓgica Cb discurso citado, de forma a ¡xrler detectar as "aspas" sintáticas e os
casos de discurso i.ndireto. A c:ons~ao citacional que tennina urna proposicrao
por "i k-t X", "assim disse X", nao é necessarianente urna citat;ao verbatim, as peada; ídem para a aposi~ da forma X pi;!", "X falou". Por sua vez, o norfema
ml, que enoe.rra urna oracrao, aspeia a el~ precedente. Vejam::>s por exenplo
a trad~ detaThada do verso 17: ñan! (possessivo, la.pes.pl.incl.)
raiJJi-d;
(filha-dirninutivo) p-tta-mo (~ioo a) Ma~ {deus) reka (estar) ia 'i oho
{castanheira grarX!e) éa-woñ-i (emrtativo-euplumar) ml (marc.citac.). Ou seja :
"por estarem osdeuses desejando nossa filhinha, (disserarn): 'vanos errplumar a
grarrle castanheira 111 • Nao é ciio claro, portante, que se trate aquí de um discur
so indireto, mas antes de uma interpretayao de Y0t1e' !-do sobre a razao dos deuses terén dita o que disserarn (e que vem em discurso direto). Já no verso
21,
a cxmst.ru;ao é inequivocammte em estilo indireto linear: ñane raiyid; p'6ta-mo
(61) A grarile

11

(por desejar nossa filhinha) Maf odf-p-t! (deus, 3a.pess.-reflei.-di7.er)

(part. enfática), i

e (ele

disse)

Azoañña-no.

ye

Ou seja: "por desejar nossa filhl

nha, disse o deus a si nesrro - veja, ele disse isso, Ararrña-no". (Tanei J jbP..r-

dades a::m o número gramatical). o verso 9 é out.ro exenplo de estilo indireto :
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"por desejar sua {do xarna) filha, «iisse o deus". Esta frase só poderia ser in terpretada .a:m:> cita9ao literal caso os ouvintes a ~sern a:xro enunciada pelo
.
.
xama, cnto sujeito da cit:a9aO. Mas assirn nao é: Opostulado é que nao é Oxana,
. . .
mas o rrorto, que fala, pela boca do xama. A exDe9ao que confirma a regra sao os
versos 27 e 29, quando Kfilllpay~~o fala.

-

-

~

ouvintes) como urna pergunta da menina morta aos deuses, a respeito
de outros deuses. O verso 23 traz a

pergunta~motivo,

na

primeira

parte; em seguida, a transmissao de urna ordem dos deuse.s (o
verbal é imperativo}

modo

ªº xama, pela menina, que é o· objeto da ordem:

- a lhe dar (mara, passar para, colocar junto)sua
o Maf insta o xama
filhinha. A primeira parte do verso 24 traz diretament!= a
dos deuses, que se dirigem

a menina.

palavra

A segunda parte é a

menina

-

que cita para o pai o que reclamanl os deuses: que nao se 1hes
coisa alguma - i.e. jabotis.

Nota~se

deu

aqui que a interpola9ao do

ma dos jabotis termina por assimilar este alimento

a

f ilha do xama:

ambas as cois'as sao pedidas pelos deuses aos homens' na pessoa
Kañipaye-ro. o verso 25 retoma o tema dos
mais o coletivo

~e}

- jovens, portante, que

M~!

solteiros

cobi~am

t~

de

(yiyeha,

a filha

jovem

'

do xama-62 - e a pergunta e- dirigida pela menina ao avo- Moeiaa-ro.
(62) As crianc;as rrortas se tornam, ap5s a esfreg~ da pele a:m o suno
de
aracf oho e o banh:;> ressuscitad:>r, · noras ou m:xr-os na plenitude de sua beleza e

vigor. Nao há almas de crian:;as nortas no
tos, etc.

o

oou,

apenas fillX>s celestes dos rror -

verso 26 traz enfim a amea9a que estava latente a todo

jogo de pedidos, perguntas e respostas até aquí: o
Xama e já lhe designando

CQffiQ

"finado" (-rem!)

I

M~f,

o

nomeando o

aViSa que VaÍ deVQ

rá-lo. Quem diz "disse o deus", e quem portante citou o nome

dó

pai-finado, foi sua filha. Eis assim que, por dupla interposi9ao ,
o xama se auto-nomeia, e como morto antecipado. Este verso e os se
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guintes foram cantados em tom mais grave, com a voz muito forte

e

entona9ao macabra . Neste momento os ouvintes (de minha grava9ao )
demonst ravam gra nde entusi asmo, e a "auto "--nomea9ao de Kañipaye-ro

•

era indub itavelmente o ponto alto do canto , provocando risos e comentários e xcitados. O verso 27 traz pela primeira vez a voz do xa
ma como sujeito: é ele quem diz que será devorado. O verso 28,

em

sua primei ra parte, poe a filha do xama citando os deuses, que declaram que de vorarao seu "fi nado pai". A segunda parte traz nova mente a voz do xama, num belo exemplo . de estilo indireto. Assimtarn
bém o verso 29: o xama cita os deuses; a no9ao de "mais urna vez"· a
lude as numerosas ocasioes anteriores em que o xama se defrontou '
com esse perigo. o "outro lado do céu" (lit. ••do lado das costas do
céu"; iwaraw! é a forma poética para i wá, céu) refere-se ao avesso
do céu visível, i.e. ao patamar celeste dos deuses.
O verso 30 traz o pedido que, se aceito, garantirá a incolumidade do xama no céu. o deus - citado pelo xama, nao mais por sua
filha - manda q ue Kañipaye-ro pe9a

a

filha, conven9a-a a ir

com

ele "flecha r t ucanes", urna metonimia para "levar ao mato ", por sua
vez urna me t áfora de rela9oes sexuais e, como já vimos, o tema defi
nidor das rela9oes de aprhi-piha.
Os versos 31 e 32 trazem novarnente a voz da menina morta.

O

tema da pintura da castanheira com urucum, desdobramento daquele '
da empluma9ao, além de evocar wn curioso trata.mento antroponorfo da
arvore, pre para a introdu9ao de um motivo olfativo, as fragrancias
celestes. O verso 32 foi acompanhado de batida - de pe e de
peyo da esposa do xama (que ficou todo o tempo do canto

novo
sentada

em urna esteira dentro de casa, enquanto seu marido andava, dan9ava,
fumava e cantava, tarnbém dentro da casa). Como no verso 15,
constru9ao deitica alude

a presen9a

a

aqui e agora dos deuses na ter
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ra, e gera urna espécie de ubiqüidade ou interferencia cosmológica,
visto· que os deuses estao aquí, mas untando a castanheira celeste'
...
- . como se neste ·rnornento .o ceu e aterra se superpusessem, duas ima
gens coabitando na "tela'' da voz do xami .. O verso 33, na

primeira

parte, é urna pergunta da menina morta a .. Yowe'_!-do; a fulgu_ra9ao da
castanheira é produzida magicamente pelos deuses, em sua ira-desejo

63

• A segunda frase

é urna ei ta9ao verbatim do que os deuses es tao

...
e
emblemática, e urn dos nares xaman.ísticos desta ave é ia'i iwa neh.G., "o que resi
de jtmto a face (folhagem) da castanheira", que é por sua vez urna ne~ora para
as flechas, e urna .imagem da guerra. Toda a fanopéia desse canto caracteriza os
(63) Ou rerete ao brilho da plumagem da harpía. A relc39ao qastanheira-harpia

deuses caro matadores-guerreiros, e ao mesno tanpo caro arderrlo de desejo pela
nenina norta.

dizendo para Yowe'l-do. O verso 34 é enunciado pela morta, que cita o que comentam os deuses, agitados e alert.a s: um humano ( um "co
medor-de-pequenos-jabotis") está se aproximando, e sua prese.n 9a as
susta os pássaros da capoeira que circunda a aldeia dos
juritis e cotingas celestes (''grandes",

oh~).

Ma~,

as

A expressio "nossa '

futura comida" é um motivo clássico do canibalismo Tupi-Guaraní
- era assim que os Tupinambá chamavam seus cativos de guerra.

O

xama, entao, está agora entrando na aldeia, e se defrontará com os
deuses 64 •

a cena d::> canto era algo i.ndefinida. A grame castanheira estaría ern qualquer parte do mundo celeste, nas proximidades da aldeia Cbs deuses ;
a filha do xana se m1~rtava cqyo urna nensageira do que diziarn os deuses, enguanto ele
chegava. Mas nada disso é muí.to claro, e os índ.ioos espaciais da
trajetória do xana sao vagos ·ou deliberaBamante confusos - cx:m::> 00 caso dos deu
ses estaran aquí na terra e la 00 céu. Os cantos de benzimento alirrentar
usualmente, mais especifioos em detalhar aspectos Cb deslocamento espacial
da
canitiva divina que desee a terra.
( 64) Até aqui,

nao

sao '
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O verso 35 é dito pela menina, que cita os deuses a convidi1

..

-la para ca9ar tucanes, araras e cotingas, aves cuja plumagem e usada nos brincos,

~

aplhi. o verso

traz de volta o xarna como sujéito, e é

no enredo.

36

se constitui ero presente dos· ca9adores is suas

Kañipay~-ro,

decisivo

citando aquilo que disserarn os deuses,

lhe pedir a filha, diz (a ninguém ern particular) · que tal pedido
desnecessário. A glosa dos ouvintes era essa:
assim, para os Mal: 'podern levar

Kañipay~,

"Kañipay~-ro

ela nao

e

de

..

e

disse

minha, é

voces, nao virn aqui pegá-la de volta nao' ••. ". o verso, em si,

de

..

e

urna espécie de resumo elíptico do que se passara no céu, e nao pro
priarnente

um

diálogo entre o xama e os Maf; tal diálogo é subenten

dido (e exposto na glosa, ern meu beneficio) . Duas idéias

centrais

estao sendo jogadas aqui: prirneiro, que a rnorta, enquanto tal, per
tence aos deuses, nao a seu pai terreno - disjun9ao xama/filha mor
ta-; segundo, que, nao obstante, os deuses ' reconhecern . no xama

urn

poder sobre sua filha, e · que ele deve reiterar · por isso a cessao '
dela aos

Ma~

- o que assegura a incolurnidade do xama no céu. O xa-

mi aceita a "virilocalidade" da filha, e os deuses aceitam-no como
. 65
a f l.ID
•

(65) E há

outra traca subjacente, que os a::mmtadores desse canto sugeriram,mas

que fica clara em outros cantos. caro vim:>s, a ~ de :Kañipay~ro envolveu '
um imo~, re-assentarrento da alma de sua es¡:osa - que no entanto nao foi o foco
principal da ~: "Cutres imone tematiiam de no:b mais detal.haOO essa reposi~ da alma -; assim, a pe:rrnan€ncia da filha norta no céu é o "pagam:mto" (pepi
ka) do retorrx> da 1: da esposa do xana, liberada pelos deuses. Nao é portante
por acaso que a grarrle rnaioria dos imone ponharn em ~ nortos, no canto xama nlstico; n00 só p::>rque as alJnas rcortas atraen as ? dos viventes, mas po:r:que o
xa.nB parece jogar a:rn esse "tana-lá-dá-cá" faoe aos deuses: fiquem a:rn quem está norto realnente, e devolvam o vivo. Note-se que urna alma norta atrai urna viva ao oéu, mas sc:mmte os Ma-e t.Em o ?Xler de dete-la - só os deuses matarn.

563

araweté: os deuses canibais

O verso 37 é urna solicita9ao arrogante dos Maf ao xama,
duplica sua demanda da fillia com urn pedido de jabotis; aqui o

que

cantor

cita diretamente o que dizern os deuses a ele. Do verso 38 ao final
alternarn-se enunciados ditos pela rnorta, frases dos deuses(citadas
pela morta), e do xarna. Os versos 38 a 40 sao proferidos pela rneni
na. A árvore iéiri'i dá urna resina muito perfumada, e seu corres pondente terrestre, muito usado pelas mulheres ou entre

quartetos

de aplhi-pihá, é o avatar da fragrancia celestial. O verso 41 é di
to diretarnente pelo xarna, construindo-se como urna
rica e conclusiva: ele responde

a

constata~ao

gené

pergunta-terna do canto, o porque

dos deuses ernplurnarern a castanheira. Nao se trata rnais ou apenas •
de sua filha, mas das rnulheres (humanas) em geral. O "levar
ca9ar" é sexo. o verso 43 prepara o firn do canto: o xama

para

consumiu

todo o charuto - os deuses o fizeram, como ele diz -; sua inspira9ao está terminando. No verso 44 ternos . uro Último vislwnbre da cena
celeste: a menina morta diz ao pai o que os deuses dizem a ela, so
bre o perfume que impregna o próprio chao que pisa.ro. E o verso

45

repete o terna inicial.

Creio que, apesar de rninha.s limitacroes como tradutor e comen
tador, essa can9ao da castanheira permite que se percebam
tra~os

fundamentais do canto xamanístico, quanto

a

forma e

alguns

ªº

con-

teúdo. Ela é o único exemplo que tenho de urn canto estruturado con
forme o esquema pergunta-resposta; e, ernbora longe de ser o
a tematizar o estatuto

amea~ador

único

dos deuses, é urn que marca corn vi

gor o furor caníbal dos Maf. Outros.cantos sao mais jubilosos, especialmente aqueles ern que os deúses descero, paramentados e

ale -

gres, para comer. E outros sao muito rnais complexos, no regime

e-

nunciativo, na extensao e no vocabulário - nao me atreví a analisá
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-los em detalhe, por ora.
Os Ma! hete, assim como os ha'o we . de mortos, estao

presen-

- associados
tes em quase todos os cantos, mesmo aqueles que sao

a

'
ou enunciados por outras divindades. Assim,por exemplo, urna

can-

9ao de re-assent~mento da alma de um menino, que ouvi em mar90

de

1982, tinha a seguinte disposi9ao: o refrao a identificava

como

sendo d~, e dita por, á Coruja-tornada-Divindade (Orokoro 'á-mo-Uaf),

Maf

que falava para o pai(vivo) do menino sobre o que diziam os

(het!l a respeito do que dizia o Iraparadf, que é urna espécie
tr~ns~igura9ao

de

celeste genérica dos inimigos e/ou matadores. Outr~

também por ocasiao de um imon!, era cantado pela morta

Awar~-hi

,

com um refrao que mencionava o Senhor dos Periquitos <Citá';),

e

tematizava a mesma problemática do canto da castanheira: a

marta

dizia · ao xama (seu irmaq) que um Maf quería sair com ela, e

pedía

que ela pedisse

ªº

seu cunhado (i.e. o xama) que o permitisse.

As can9oes produzidas pelos xamas nas sessoes de re.a ssenta
mento de almas errantes nao mantero uma conexao de conteúdo com
objetivo de tal opera9ao, em geral - nisso contrastam com os
alimentares, em que as divindades que cantam qu sao
sao aquelas ligadas

ªº

tipo de alimento em pauta.

o

pey~

mencionadas
imone é

quase

'

sempre urna iniciativa do xama, nao do paciente; é o xama que,
sonho,

ve

o

em

a alma de· alguém (na maioria das vezes urna mulher

ou

crian9a), e se dirige entao para a casa do desavisado paciente,

e

o xamaniza. Mesmo . nos casos, por exemplo, em que urna alma foi raptada pelo Senhor da Agua, aquilo que o xama canta durante a re-con
du9io espiritual pode ser totalmente alheio ¡ problemitica da captura. A can9ao, assim, é anterior e determinante em rela9ao ¡ opera9ao terapeutica.

-

Conforme se deve ter notado, os mortos nomeados na can9ao da
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castanheira nao sao designados como "falecidos"
como

h~ 'o

(sufixo.-rem~)

we, mas , como presente·s, por seu neme próprio ou

ou

-

conexao

de parentesco. No canto em questio, aliis, o único "finado" era

o

próprio xama.

-

Tanto almas mortas de mulheres quanto de homens cantam ou·sao
cantadas I pelós xamas ~ A Única dif·eren9a significativa é que as al
mas masculinas, quando sujei to· ·do canto, tematizam menos as si tua9oes de afinidade e os motivos sexuais, falando preferencialmente'
de ca9a, guerra e lutas no céu contra perigosos espirites canibais
- outros que os Maf hete.
comedor
- Os . cantos de Iaracl;
- b caníbal
de a9aí, sempre envolvem como personagem algwna alma de matador
-guerreiro; e os cantos ·ae benzimento do cauim trazem urna alma mas
culina como cantador do cauim

mis~ioo.

Embora ·eu nao possa afirmá-

-lo com seguran9a, - observei wna maior freqüencia, seja n'os
atualizados durante minha
nifesta9oes de almas

estada, seja ·naqueles lembrados, de ma-

feminina~.

foi o de que a marte de

cantos

Excluo aqui o dado

Awar~-hi,

em

mar~o

o~j~tivo,

que

de 1982, gerou urna pro-

lifera9ao de cantos em que esta alma recente se manifestava.

Isto

pode.r ia ser explicado pelo maior "rendimento sociológic.o" de urna '
alma feminina, do pont9 de vista masculino do xama:

~la

poe direta

mente a questao da afinidade.
A morte de Awara-hi permitiu ainda que eu entrevisse wna

fu~

9ao do canto xamanístico, que é o de comentar, pela boca do morto,
eventos atuais. Assim, por duas vezes Awara-hi se referiu a · coisas
que estavam acontecendo na aldeia: urna vez
medo desta· alma em se aproximar de?e

(se~

Y~riñato-ro

cantou

o

ex-sogro), . pois que ela

o via, e a todos da aldeia, semelhantes a brancos, armados de longas espingardas - e de fato a primeira e grande

distribui~ao

de

a.r mas aos Araweté foi fei ta um dia após a morte de Awara-hi. Outra
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vez ela comentou jocosamente o re-casamento de seu viúvo com
menina, falando sobre a vulva pelada das deusas femeas - e

urna
todos

entenderam a referencia.
'

Todos os xamas ativos da aldeia, . ao longo de 1982, trouxeram
a alma des ta mulher morta: alguns eram seus "irmaos", outros

"so-

gros", "pais", apfno, etc. Isto nos leva a duas questoes: quem

se

manifesta, e quem canta ou faz cantar que mortos. Ao que parece

,

todo morto surge pelo menos uma vez na boca dos xamas, no

período

após o luto e dispersao da aldeia. Mesmo crian9as pequenas (quando
já tém nome) assim o fazem. Alguns mortos em particular, porém, ·in

sistem nos cantos, e alguns reaparecem após anos de ausencia. Certos mortos - notadamente filhos pequenos - sé sao cantados por seus
pais, ou parentes próximos; outros o sao por todos os xamas.

Há

mortos que,. segundo me dizem, jamais apareceram nos cantos, outros
que vém sempre. Essa diferen9a é creditada

a

vontade dos mortos

'

sao eles que suscitam sua presen9a, nao o xama. Por sua vez, quando dois ou mais mortos aparecem juntos em um canto, podem

estar

(ou ter estado) nas mais variadas rela9oes recíprocas de parentesco: pais e filhos (caso do canto da castanheira), irmaos, tio e so
brinho, cunhadas, etc.etc. Além disso, é comurn que um xama

cante

um morto com o qual suas rela9oes de parentesco nao sao importan tes - ou nao sao focalizadas: nesses casos, o xama pode ser

urna

ponte para que a alma interpele ou se refira a urn parente vivo dela; ele é entao o ponto neutro do triangulo.
Nao creio, em suma, que se possam encontrar regularidades
significativas quanto a esse aspecto, do ponto de vista sociológico. Se a tendencia é que os xamas cantero (ou insistam cantando)mor
tos de sua parentela, a própria fluidez deste "grupo" social

faz

com que se possa cantar qualquer morto: além do _que, urn hornero pode
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trazer um afirn morto, urna esposa, um cunhado, um sogro, um pai. Os
cantos xarnanisticos, assirn, sobre nao serern casos de possessao,nao
configurarn um "culto" de ancestrais. Relac;ao genérica dos rnortos '
do grupo corn os xarnas, os quais podern, entretanto - mas nao necessariarnente -,servir para que um rnorto comente sua ligac;ao-separa c;ao corn parentes que deixou na terra. Mesma relac;ao global que
encontrávarnos entre os xarnas e as divindades. A

11

já

especializa9ao"de

certos xarnas ern certos mortos parece ser urn f enorneno

sernelhante

aquele da preferencia de certos xamas po r certas divindades, ternas
e torneios de linguagern. Área livre

a

fabula9ao. Na medida

em que o canto xarnanístico depende de um impulso

oníric~

mesmo

prévio

,

arriscar-me-ia a dizer que as deterrninac;oes imediatas das rnanifestac;oes singulares de rnortos, via xarnas específicos , sao de

ordern

- soc10-cer1rnon1a
- .
.
. 1 66 . E v id enternente a b ase on1r1" .
- i ca, e nao
ps i co 1 og

(66) Poder-se-á objetar que os peyo alimentares, implicarrlo a vinda de divindades específicas,rrostram um evidente constranginento externo, de orden ceri.no
nial. De acorde - mas isso se aplica aos deuses, nao aos rrortos que eventua.J.rren
te descero para a::rcer. Al.érn disso, vários peyo nao se realizararn porque nenhum
xana cx:::ru;eguiu se inspirar na ooite precedente: "os deuses nao vierarn (a mim)",
era a explicac;:ao Cbs candidatos ao benz.:i.mento. O::rto já nencionei antes, oo.nna.1.rrente o respansável pela cerinOnia, tenetamo ou "dooo do milho", é o xama
ou
pede a um xarna previarcente que realize a operaliao· Isto nao impede que outros
xarnas tragam deuses para a::rner - a::nfigurando xarnanisrro.s múltiplos e simulta
neos -, e/ou que o "contratado" fracasse. Por fim, nao sei exatanente qual a re
lacrao entre o sonh:> e o canto. Sei que o xama nao sorlha o canto, ele canta o so
nh::>, i.e. o intez:preta, no duplo sentido de "interpretar". E sei que os xamas
:pXien cantar san ter sonhado, induzindo visees e palavras a partir da ingestao
de tabaoo em grandes quantidades.

ca, alérn de se prestar a múltiplas interpretac;oes do xarna e
ouvintes de seus freqüenternente ambiguos cantos, é o sedimento

dos
de

experiencias sociologicarnente condicionadas, passadas ou presentes
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Quem

- mas as media9oes estao inteiramente fora de meu alcance.
canta sao os deuses e os mortos - nao os xamas.

O fenómeno da insistencia de certos mortos, e a correlativa'
ausencia de outros, é semelhante ao problema dos critérios de esco
lha de um morto epónimo para cada aldeia abandonada - parece

ser

fun9ao da importancia objetiva e subjetiva do morto. Nada rnais sei
dizer. Note-se que, igualmente, há divindades que raramente ou nun
ca sao cantadas, ou vém

a

terra.

Dois tra9os, ou condi9oes negativas, caracterizam entretanto
todo canto xamanístico:

(1) nenhum canto se refere ao processo

..

e

devora9ao do morto pelos deuses - sernpre que a alma aparece,
porque já "tornou-se Ma!"

;

de

(2) um xarna sé traz mortos que conhe-

ceu quando vivos. A prirneira característica deriva, ern parte, ,
fecharnento do caminho celeste oriental durante a dispersao

do

aldea,

a vigencia do espectro terre~tre e a cessa9io dos cantos nesse periodo. Mas ela depende ainda da idéia de que só os deuses - e
tos divinizados - cantam. A recep9ao da alma ~o ceu e sua

mor

devora-

9ao estabelecern a disjun9ao morto/vivos , físico-espiritual, e

o

canto posterior da alma é a voz de quern já está ontologicarnente do
outro lado do espelho. O terna do canibalismo se desenvolve na rela
9ao xama (viventes)/deuses. Quanto ªºsegundo ponto, ele indica que
a participa9ao das almas no discurso e na vida do grupo dura
que dura a memoria experiencia! dos vivos. Urn rnorto só se

o
lernbra

daqueles que se lembrarn dele, e sé se mostra aqueles que o viram •
Assirn, os rnortos se dissolvem na generalidade da condi9ao

a medida

que seus conternporaneos vio-se juntando a eles. Quem can-

ta, portante, nao sao ancestrais

o

divina

sao conternporaneos que se foram.

canto xamanistico nao é um modo de perpetua9ao

temporal

da sociedade no Além, mas urna técnica de por a micro~diacronia - o
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movimento que leva cada urn

a SUa

morte - a servi<;O da conexao sin-

crónica entre duas esferas do cosmos·, ·que a rnacro-diacronia sepa rou: céu e terra, deuses e humanos, os que se forarn e os abandonados. A presen<ra dos rnortos é o penhor da presenc;a ·aos idos,

dos

deuses, aqui e agora. Por isso, os vivos governarn os rnortos; e

o

impulso "extra-mundano" da religiao Araweté nao traduz nenhuma con
cep<rao negativa da condi<;ao de vivente, mas é urna estratégia

de

presentifica<;ao do Alhures, nao de eterniza<;ao do presente e/ou sua
nega<;ao. Os mortos sao a tenue

superfI~ie

de contato

ent~e

as duas

metades do universo, e se "saciifioarn'' para que aos viyentes
dada a gra<;a de contemplar, na voz do

xam~,

seja

a visao . fugaz . destes

Outros temidos e desejados, origem e destino .dos humanos: os · deuses. Se o xarna é um Mat deáaka, um ·"refletor da Divindadeº, é porque todo o sistema se monta como um jogo de imagens - assim diziam
Hubert e Mauss do sacrificio (1968:305). O discurso xamanístico

e

um jogo teatral de cita<;oes de cita<;oes, refl.e xos de .reflexos,ecos
de ecos - interminável polifonía onde quem f ala é sempre o outro ,
fala do que fala o Outro. A palavra Alheia só pode ser apreendida'
em seus reflexos: videmus nunc per speculwn in aenigmáte, para

~i

tarmos um rnestre das cita<;oes, J.L.Borges, citando Leon Bloy citaE_
do S. Paulo (l Cor.XIII, 12), que falava do que nao se via, agora,
senao em enigma e através de um espelho (Borges, 1960)

67

•

( 6 7) E é talvez nesse mesno sentido que se possa interpretar o principal a tribu

to do xama Wayapi (Gallois, 1985): waruá, que os indios traduzem p:>r "espelho"
- e q\E reificam num objeto místico de tipo visual, e.rx¡uanto o jogo refletor do
xarra Araweté se exprime sobretudo
no eco vocal do canto cita.do. Este espelho Wa
.
yapi é urna espécie de "retrovisor" - algo. que penni.te se enxergar o que nao é
visivel de frente, san ne:li~. O::>ntrarianente, os xarnas Tapirapé usam espe 1.hos ~a afugentar os espíritos (Wagley, 1976:249, 267), que,já reflexos, nao
poden ou nao tolerarn a:::ntenplar a própria imagen.
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t:: assim entao que a palavra do xama estabelece urna constan te e deslizante diferen9a entre as

~ozes

que se rebatern ern sua pró ·

pria voz, que aparece como urn "relais" a mais na longa cadeia enunciativa. Assim como é impossivel a urna pessoa dizer o próprio
impossivel é

ªº

nom~

xama falar senao do que lhe falarn, e/ou o que

falam. Quando fala de si, é outro que está falando; e quando

lhe
fala

por si, é como objeto prévio do discurso alheio: vítima canibal
Ele

e~iste

•

no elemento do discurso de outrem, e sua palavra será . '

por sua vez retomada mais adiante. Pois, se os cantos xamanísticos
raramente sao identificados pelo neme de seu cantor, a informa9ao 1
neles contida é posta na sua conta. "Fulano (urna alma) disse

tal

coisa (algo que disse urn deus), disse tal xama", dizem os outros .

t:: sempre alguém em particular que disse - nao há voz impessoal (su
pra: 62) -, mas nunca é aquele em particular que está dizendo.
sim corno é paralisante come9ar algo, por-se corno sujeito de

- que concerna e concerte os outros (supra: 300-ss.),
a9ao

As
urna

difícil

também é dizer algo, algo que nao seja o que foi dito por outrem .
Por isso,- se os ,tenetamo sao . indispensáveis - ou "ninguém"

come9a

nada -, indispensáveis igualmente sao os xamas - ou ninguém"diria"
nada. Neste sentido -é que sugeri que o lugar da chefia polltica na
sociedade Araweté tenderá a ser mais compatível com a posi9ao
xama que com a de

guerrei~o:

líder aldeao e

xama

de

sao os depositá -

rios da a9ao e da palavra dos outros (supra: 317-19).
Ora, se a posi9ao de lideran9a aldea se funda em última análise na lideran9a do grupo doméstico, e se esta conota urna

fun9ao

"feminina" - seja pprque o mundo da aldeia, a for9a de identifica9ao e de fechamento da seyao residencial/f am!lia extensa sao fernininos, seja porque o meio de exercício da lideranya é o
sobre

~s

mulheres (uxorilocalidade) - a

posi~ao

controle

de xama mantérn uma
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rela~ao

intrinseca corn o grupo doméstico. Já rnencionei várias

ve-

zes a importancia da unidade conjugal-doméstica no xamanisrno. Toda
casa/hornero casado tern urn

ar~y,

objeto emblemático que é o fruto do

trabalho de urn casal: a interioridade doméstica é o "templo" xarnanistico por excelencia, o equivalente Araweté das "tocaias" TG.;

a

esposa do xarna é sua principal auxiliar, que vigia para que seu
charuto esteja sernpre aceso, acompanha seus passos, interpreta seus
cantos,

dan~a

corn ele durante a dispersao das fléchas alimentares,

e o assiste no perigoso benzimento do rnel. Toda se9ao

residencial

•

tern pelo menos um xama importante, e poderiarnos dizer que os

aray

de cada grupo doméstico estao para o chocalho e a voz do xama prin
cipal assim como cada casa está para a casa•matriz da se9ao resi dencial. A correspondencia, certarnente, nao é perfeita: há líderes
de familias extensas que nao sao xamas,

ha

se9oes do tipo

zontal"(joint families) que tém rnais de um xarna, etc.

"hori -

o que quero

sugerir aqui é outra coisa, entretanto: que a unidade xarnanistica'

é o casal, nao o individuo ; e que a
os Araweté indica que esta

fun~ao

prolifera~ao

de xarnas

entre

é urna for9a que tanto unifica

coletividade - notadarnente na posi9ao representativa do xama
benzimentos alimentares, onde ele encarna a

fun~ao

a
nos

de "dono"

do

alimento, ofertado aos visitantes celestes - quanto trabalha

por

sua dispersao. Um xama casado, e seus filhos, sao o ·ernbriao poten68
cial de um grupo loca1 . Se o xamanismo é o atributo exclusivamen

imp::>rbncia da t.midade oonjugal no xarnaniSlll) é atestável para out.ros gru
p:JS Tupi-Guaraní: Tapirapé (Wagley, 1976:255, 258-9), Guarani (Nimuendaju,1978:
51, 105) e Tenetehara (caso da es¡:x:>Sa de um feiticeiro - ver Wagley & Ga.lvao ,
1961: 126). Para estes mesrros ~s, fica "clara a re~o entre xarnanisrro e lideran<ra de familia extensa ou faar00. Mas nao creio que já se ten.ha meditérl::> so
bre essa rel~ xamanisrco-c.asal, que nao me parece pertinente para outros povos da A.do Sul.
(68) A
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· te masculino, e aparece corno fun9ao complementar as fun9oes fernini
nas, e se, no contexto do xamanisrno, a rnulher é urna mera
ou urna paciente
face

a posi9ao

o hornero sendo o agente -,
de

guerreiro-matador,

lativarnente feminina.

auxiliar

esta posi9ao é,porém,

marcada por urna natureza

Nao só por sua vincula9ao

a

re

estrutura domés

tica; mas pelo próprio caráter da rela9ao do xama com os deuses.
A posi9ao ou qualidade de xarna nao assegura - aqui ao contrá
rio de numerosos povos Tupi-Guarani - nenhurn destino privilegiado'
no Alérn para os xarnas rnortos. Eles serao re-rnortos e devorados corno todas as humanas e todos os hornens que nao sejarn matadores.

A

única peculiaridade dos xarnas rnortos está na natureza cantante

de

seu espectro terrestre, mas isso parece ser urn fenómeno marginal ,
e automático como tudo que envía ao ta'o we.

-

O xama tern, naturalmente, algo- de guerreiro

ele se arrisca

no céu, entre os canibais, e nao tern medo de tratar com os deuses, e sua condi9ao masculina é o que lhe garante a excorpora9ao nao
-definitiva. Mas essa mesma capacidade de excorporáqao constante ,
esse demorar-se entre os deuses, essa

funqao de suporte da pala -

vra dos mortos, tudo isso o transforma nurna espécie de morto antecipado. Sua posi9ao, face aos deuses, nao é muito diferente da dos
mortos recém-chegados ao céu,e seu papel de anfitriao da cornunidade nos peyo alimentares o situa corno "nutridor", semelhante
"dono do cauim" f ace aos demais homens ou aos convidados das

ao
al-

deias estrangeiras. Senda urn homern, o xama pode realizar corn suces
so a

me~ia9ao

entre o mundo feminino da aldeia e o ·rnundo hiper-mas

culino dos deuses, celestes. Fun9ao masculina, mas fun9ao humana

.

os homens estao, de certo modo, entre as mulheres e os deuses; por
outro lado, as. mulheres mortas sao a garantía de urna alian9a entre
os homens e os deuses. E, enquanto rnortas divinizadas - i.e.

já
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- podem fazer, a sadevoradas -, e1as fazem aquilo que as vivas nao
ber: cantar. Um canto que entretanto é, via de regra, uro citar

a

palavra dos deuses, a respei to delas mesmas·, como no caso da can

- da castanheira.
9ao
Essa ambivalencia do xama, que resulta de seu papel de media
dor ou "refletor" da morte e da Divindade, pode ser contraposta

a

outra, a do matador, que também encentra expressao musical. Se

o

xama é urna espécie de outro,.wn morto, o matador será outro outro,
e assim sua palavra. E: no contexto da distin9ao xama/guerreiro que
se pode apreender o sistema da Pessoa. Note-se que essa aproxima <;:ao do xama a urna posi9ao "f.eminina" é puramente relacional; e que

os deuses sao xamas por excelencia. A ipey!_

ha, for9a xamanística,

é o poder transformador universal. Mas os deuses sao também, e sobretudo, guerreir,o s, canibais. Enquanto vivente, o xama é urn homent
que se relaciona aos deuses por urna

estrutur~

de af inidade - e tal

vez por isso cante mais as mortas que os mortos -; enquanto

morto

(antecipado ou definitivo) ' o xama se encentra na posi9ao feminina
genérica dos humanos face aos deuse-s : coisa para ser comida. Se

a

posi9ao de xama é urna reflexao cómplexa sobre a mortalidade, a posi9ao de matador é urna

visao antecipada

ma é o suporte da fun9ao

ü
Mai.,

canora dos

so os deuses como canibais. Se o

xam~

é o

d~

imortalidade.

o. matador roa.r ea

Se o xa
pelo aves

instrumento pelo qual os

deuses falam (mas falam de que? de comida, e de sexo) , o matador ,
este fala como o inimigo, e é incomestível.
Urna palavra final, entretanto, sobre o estatuto dos Maf como
afins dos humanos, neste contexto.

~

can9ad da castanheira que ana

lisamos acima, se caracterizava o confronto x·a ma/deuses como
dando na arena da afinidade, nao trazia urna nomea9ao explícita

se
e

reciproca dos envolvidos por termos de afinidade, ou outros.Outros
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cantos xamanísticos - que por longos ou fragmentários deixo de tra
duzir aqui - o fazem, freqüentemente.
Dado que o modo de incorpora9ao de todo morto no céu e, após
~

a devora9ao caníbal, um re-casamento coro deuses e deusas, a
~ao

global e genérica dos humanos com os

finidade. Isto se exprime no discurso

Ma~

~raweté

rela-

só pode ser urna de ade várias formas.Boa

parte das divindades cele-s tes é referida como ñan!!_ ramoy oho, "nos
sos av6s grandes" - notadamente o Senhor dos Urubus e ds perigosos
deuses canibais do tipo

Iarac~,

Teredeta, etc., que nisso se "apa-

r.entam" aos espirites da mata. Já aqueles deuses que ergueram

a

abóbada celeste - Aranam?, Hehede'a, Maraira, Awerika - sao sempre
referidos pelo epíteto ñane rati pik,, "nossos longos sogros''.Eles
parecem ter urna rela9ao mais . próxima com ·os humanos, e vivero aliás
todos juntos ·com os Ma! hete. E estes, os Ma! hete, os

can ibais

e futuros conjuges dos viventes?
Os

Ma~

het!_, como um todo, sao ire tiwa oho: "nossos (plural

exclusivo, no contexto do diálogo com o antropólogo) tiwéí grandes",
''nossos gigantescos nao-paren tes". Tiwa, como j á vimos, é um "meio
termo" de parentesco, que designa os nao-parentes, aliados

poten-

ciais e primos cruzados, posi<tªº instável e tenso-aberta (supra
391-3, 433-4):

.•

algo entre o Ego e o I?imigo, seu emprego conotauna

exterioridade interna, se posso me exprimir assim. Os Ma-C hete
de fato, o arquétipo dos tiwa: estao do "outro lado", mas

sao,

ligados

aos viventes; sao inimigos, mas nos transformaremos neles,transfoE
mados por eles; sao afins potenciais. Urna rnorte é (como) um casa mento: transforma os tiwa em afins reais.

-

Deve-se notar que os xamas e os Maf!, tanto quanto pude saber,
nunca se interpelam como tiwa. Os outros deuses sao

eventualmente

designados pelos termos mencionados acima: sogro, avo, etc. Já

os
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-

-

pelo

Maí! hete, ou sao apenas citados corno "Maí!", e citarn o xama

neme pessoal deste, ou estao ern urna

rela~ao

especifica, de afinida

de real, com o cantor ou outros viventes a quem se dirigem através
do cantor. Os Maf que se manifestam nos cantos de mortos comprazem
-se ern aludir aos parentes vivos do rnorto, sejarn eles o próprio xa
rna ou outros, destinatários ou "personagens" vivos do canto:

os
su as

deuses hornens falam de seus cunhados, sogros, ex-filhos de

esposas humanas; as deusas femeas interpelarn su as cunhadas, sogras,
etc. Termos da série do parentesco nunca sao usados, mesmo que logicamente possiveis. Urn xama citará, por exernplo, um Ma! con:io "may

nerek;", "marido de minha mae", nao como "pai". E o novo

conjuge

de um morto, divino, sublinha constantemente a ruptura da

rela~ao

do morto com o(a) viúvo(a).

os

cantos que trouxeram a Awara-hi re-

petiam com insistencia: "Heml-d.ar; ne remiuika pe" .- "g deliciosa,
sua ex-esposa", falando para o viúvo ••.

Já quando um xama faz cantar urna finada

ap~hi

sua, é tratado

pelo deus que a acompanha de aplhi-piha, "amigo"; quando dos benzi
mentas alimentares, alegres, os Ma! gostam de chamar o xama
termo. Desse modo, é possível a

rela~ao

de "anti-afinidade"

deste
entre

homens e deuses; mas aqui, ao contrário do que se passa entre

os

humanos, é a amizade que é subordinada. O idioma, vocabular ou sirn
bólico, da afinidade predomina sobre a amizade. De toda forma,

os

deuses sao sernpre nao-parentes dos vivos: tiwa, "outros".
Essa é a mesma

rela~ao,

tiwa, entre um hornero e o inimigo que

matou.

(B) Os Matadores e a Música dos Inirnigos

- corno vimos, cantam os deuses e os mortos do grupo.
Os xamas,
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Vejamos agora o .que cantam os matadores do grupo, e como.
Se os mortos sao, a seu modo, duplamente inimigos - espectro
terrestre inimigo dos viventes, alma celeste inimiga dos deuses
- e os deuses,

~o

seu, também inimigos - inimigos dos Araweté

mortos -, nao há lugar no céu para os inimigos reais dos

qua

Araweté.

Diz-se que a.s almas_ dos inimigos (Kayapó, .brancos, Parakana, etc.),
ao chegarem ao céu, sao arremessadas de volta

a

terra pelos Maf , e

aqui perecem definitivamente. Neste sentido, os inimigos só tem ou
sao ta'o we, espectro ter~estre, figura9ao da morte - mortíferos ,
sao mortais. E neste sentido o Além é um mundo sem inimigos,

sem

Outros - na medida em que os inimigos nao sao propriamente humanos,

bfde , nao tema alma celeste, principio da pessoa, nem o direito a
serem devorados e transformados em divindades 69 .

gente afinnava, entretanto, que os Asuriní nortos tém seu lugar no
céu, ern aldeia própria; e assim também os brancos. No primeiro caso, isso
se
justifica pelo parentesco dos ~uriní cxxn os AraWeté, retontarrlo a cisao Tupi
ancestral. o segurxb era certamente una indulgencia ern rneu beneficio •
(69)

~ta

...
Note-se porem que se os inimigos mortos, enguanto

de

ma tadores

Araweté, nao vao para o céu, os xarnas dos inimigos lá estao, e

em posi9ao importante. Eles forrnam a classe de divindades

ditas

Awi' peye (supra: 243), "pajés dos inimigos" ou "pajés inimigos",se
res que subiram ao céu corn os deuses quando da separa9ao
originária, e que vem freqüentemente
awi

pey~

a

cósmica

terra comer ou cantar.

sao corno que urna modifica9ao-xama, urna existencia sob

modo-xama dos inimigos - e é nesta qualidade que eles

Os
o

participam

da Divindade. Eles sublinham o aspecto-xama da Divindade ern geral,
ao mesmo tempo que excluem irnplicitamente o aspecto-inimigo -

nao

sao perigosos para as almas humanas, nem canibais . Sao urna espécie

577

araweté: os de uses canibais

de profissao de fé politeísta do panteon Araweté: deuses estrangei
ros.
Semelhante

situa~ao

inverte radicalmente o destino

póstumo

do xama e do matador Araweté. Os xamas Araweté, enquanto tais, nao
tem tratamento post-mortero especial: sao comida dos deuses, e

ne-

les se transformarao, nesses

Maí!

11

xama·S dos Araweté 11 que sao os

hete em geral. Em contrapartida, os matadores Araweté, e o espiri-

to de inimigos mortos por Araweté, nao só sobem aos céus como
desfrutam de urna

posi~ao

ali

privilegiada: fundidos em urna só figura ,

o matador-inimigo morto é imune

a

devora9ao. Ele se torna.

um

Iraparadf, um Araweté-Inimigo-Imortal.

Nunca assisti ao processo que segue

a morte

de um inimigo,de

serte que aqui dependo exclusivamente de informa9oes verbais. Para
ir

a guerra,

os homens escolhiam como líder a um matador - moropl'

, -70
ha
• O grupo de guerreiros cobria-se inteiramente de preto

(70) Esta palavra é una haplología de moro-

do

ou mir+-, prefixo verbal que indi-

ca que o verl::o subseqüente se refere a human:>s, e da raiz verbal

naninalizada

(hJopl'ha, que significa "matad::>r". Ela dencrnina um es~tuto s0cial, o de hcrnicida; o verl:x:> corrente para "matar", yok.G. , produz fannas gerais, nao-lexicalizadas", cx:m:> yoka ha, "matador", tuCb o que mata. Morop~'ha designa apenas o to
micida Araweté. O único oognatp ide.ntificável deste conceito é a fonra
Ad1é
brupiare, can o nesm::> significaoo (P.Clastres, 1972:248} - onde bru- é o ArZM.
moro-.
11

jenipapo, e cada hornero portava pulseiras, testeiras e jarreteiras'
de folha nova de

baba~u.

As armas eram o arco e a flecha grande,de

ponta de taboca e penas de harpia. , Sobre o cadáver dos
deixavam-se os adornos de

baba~u;

quando possível,

as flechas. Urna flecha que já matou

ca~a
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recuperavam-se

grossa ou inimigo

sua ponta barrada de vermelho, e é um troféu.

inimigos

tem

entre outros

Diz-se também que se seccionava o bra90 direito do inimigo ,
de modo a obter os ossos da omoplata e úmero, que entravam na

con

fec9ao de um adorno para dan9a (supra: 520). Cheguei a ver um anti
go troféu desse tipo, feito com o úmero de um branco¡ já nao tra zia as penas

d~

mergulhao (karara) , e era cuidadosamente escondido

dos funcionários da FUNAI. Nao se o portava nos opirahe. A prática
de se decepar a cabe9a dos inimigos era-me desconhecida até

sair

da aldeia - quando os Araweté trouxeram a cabe9a do Parakana

que

mataram, em abril de 1983 (supra: 61).
Nao se faziam prisioneiros. Todos eram mortos, e os corpos a
bandonados. Tanto os inimigos mortos na guerra quanto os

Araweté

que assim tornbaram nao eram enterrados. No Último caso, disserarn -me que por medo; mortos por flechas inirnigas sao "dos urubus" (i ri
- para recuperar seus corpos 71 •
wo apa ) , nao
se volta atras

-

{71) As pessoas rrortas ¡::or inimigos

sao tratadas cc:rro

todo rrorto,

00

céu: sao

devoradas e de¡::ois inersas oo banb::> ressusci tador. A diferen;:a é que, quarrlo um
ataque inimigo manda para o Além fillÍta gente de urna só vez, seus cor¡::os
sao
p:>stos toebs juntos na bacía das almas.
Tais eventos de rrorte em rnassa, resultantes sobretu::b das incursé5es KayapS ,
sao lanbrados a::m horror, nao só pelo fató en si da perda de familias inteiras,
mas poI:que os sobreviventes temiam que o céu, pesado de tantos rrortos de urna só
vez, desabasse sobre el~, acabard:> o rcmrl:>.
o espectro terrestre dos nort:os na guerra nao parece ter qualquer particular jct3<Je que o distinga; e a dispersao da aldeia, nesse caso, se deve antes oos
inimigos que oo ta'o we. Na verdade, algunas pessoas aventaram a hipótese
de
que os ta'o we das vitimas de inimigos ficassern junto a estes, o que é verossimil, e cx:npatlvel can a estória de que os xamis Kayapó "rnatam o ta'o we"
dos

-

Araweté que eles rnatavarn.

Vai-se

a

luta por dois motivos: por vingan9a (yepi, ou pepi -

ka , "contrapartida" ) de urna rnorte ou ataque infligidos, e pelo sirn
ples desejo de matar inirnigos: a'w-l yoka pi:ta-mo. Alguém que já

-

e
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matador, especialmente, possui tal desejo "dentro da carne".
nhurna das duas razoes, diga-se de

passagern~

Ne-

¡mplica que os Araweté

tenharn dernonstrado- urna grande eficácia retaliativa ou ofensiva.Até
a introdu9ao das armas de fago, eles costumavarn ser

~ntes

vitimas

que ofensores; seu modo de vida em pequenos . grupos locais disper .sos tornava-os presa fácil para os numerosos Kayapó e os

guerri-

lheiros "kamikaze" Parakana. Ambas essas t~ibos erarn francamente '
temidas por produzirem rnuito mais baixas entre os Araweté do
vice-versa. A dispersao e fuga

~raro

usu~is

saidas mais

que a

tra-ofensiva, podendo entretanto combinar-se com ela. Os

que
con~

Asuriní

sao o único povo recente sobre quem exereeram clara superioridade'
bélica. Apesar dessa posi9ao rnais passiva que ativa nas guerras his
tóricas, os Araweté nao sao absolutamente "pacifistas" (como,

por

exemplo, os Tapirapé), nern covardes. O est.atuto de matador configu
ra urn complexo cosmológico central, o que me permite defini-los co
mo um povo de guerreiros.
Todo hornero que matou ou mesmo flechou um inimigo marre.
sim que chega

a

As-

aldeia ele se recolhe ero casa, e jaz como que des!

rnaiado vários dias, sem comer nada. Sua barriga está cheia do sangue do inimigo, e ele vomita continuamente. Essa rnorte nao é
simples excorpora9ao, é algo mais forte que as mortes por
cauim, etc.

~

urna

tabaco,

um devir-cadáver: o matador ouve o zumbido das

ves-

pas e dos besouros, o ruflar das asas dos urubus que se

aproxirnam

de "seu" corpo morto

mesmo tem

po o cadáver real,
apodrecer''

- seu próprio cadáver, mas que é ac

do inimigo morto,

(i toy~ herl) .

pram em seu rosto,

Os

na mata.

espí~itos

para que reviva;

Iwira

já os Ma t

Ele se sente

ña

-

e congeneres

so

nao se acercam, nem

-

-

os xarnas. o matador, como o dono de crian9a (a compara9ao e
Araweté), deve tornar a infusao de casca de iwirara , "para
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"como

dos
poder

entre outros

comer jaboti".
Qu ando o inirnigo foi realmente morto, o periodo de rnorte
matador i

prolongada, ·cerca de tris a cinco dias -

do

especialmente

'

se se trata de um primeiro homicidio. Quando aquele foi apenas fle

e

chado mas escapou, a récupera~ao é mais rápida: a do guerreiro
aquela que a determina, a do espirito do inimigo. Pois,
~1 gum

tempo, o ha'o we do inimigo

~

(·aw~

.

72 -

na'o we) .

passado

ressuscita

ou

..
( 72) A dis~ entre -a '·o we celeste e terrestre

nao faz

sentido para o

caso

de inirnigos; ou rrelhor, se os inimigos em geyal. só existan p:>st--nortan
a:irro
ta ' o we , os inimigos nortos p:>r Araweté, fundincb-se cx:rn a alma celeste do mata
Cbr, só rcanifestariam um ha ' o we celeste.

desperta (iperay), e exorta com violencia seu matador: "eya ca-p o ~

tiwa! ey~, ter!-pirahe!" - ''ande, levante-se, t~wa! Ande, vá

dan-

9ar!" O inimigo está raivoso, mas está i~dissoluvelmente ligado

-

seu matador; corn o tempo, seu ódio cessará, e ele e o

.

'

a

guerreiro

.

oyo mo- o r i , "alegrar-se-ao mutuamente".
~ o inirnigo morto, portante , quem aco rda seu matador,

''faz levantar'' para a dan9a.

~

e

o

ele que está p o r tris do cantado r

aquele que, como vimos, "ergue consigo" o s homens no o pi:rahe

,

(su-

pra: 298-9}. t quem está, literalmente, por trás: o inirnigo morto'

é chamado de maraka memo'9_ ha, "ensinador do canto", termo que designa a posi9ao as costas do cantador, nas dan9as do cauirn, ocupada por um hornero

experi~nte

(urn matador), que "sopra"

líder. ~ o rnorto, assi~, que ergue o matador que ergue. os demais .
Mais urna vez, é um outro que come9a: na pónta da cadeia temporal de
urna can~ao está um inirnigo rnorto.
Erguido pelo inirnigo, o matador reúne
hornens, em unía

dan~a

a

sua volta todos

os

comemorativa, - onde enuncia pela primeira

vez
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o canto que o inimigo lhe "ensinou". Diz-se que, normalmente, essa
primeira dan9a nao era acompanhada de cauinagem, visto que

realiz~

da poucos días depois do homicidio; mas subseqüentemente preparava
-se um grande cauim, onde o matador repetiria as can9oes. Por isso
se chamam em geral os inimigos de "tempero do cauim" (p.
metáfora

349) -

urna

caníbal~

Mas a metáfora principal para inimigo é mara ka ni, "o que se
rá música". O inimigo morto, o inimigo bom que é o inimigo morto ,

é o que será música. As can9oes do matador sao awi maraka

"música

dos inimigos", expressao ge ni ti vo-possessi va, como a "Maf! mara ka"'.
A

música dos inimigos é um canto do inimigo, cantado pelo matador.
sempre

Os aw; maraka, ao contrário dos cantos xamanísticos, sao

-

-

identificados pelo nome do guerreiro que os pós pela primeira vez:
um "canto de inimigo" é também o "canto de fulano" (o matador ) •

A música de

dan~a

(op~rahe

maraka, ou maraka hete,

"música

verdadeira") contrasta sistematicamente com a música xamanística .
Todas a.s cancroes de dan9a apresentam urna forma fixa:, letras c urtas
(quatro a cito versos, repetidos dezenas de vezes), tempo ritmado'
(quase sempre binário), linha melódica monótona, e urna divisao
duas partes, marcada por urna diferencra de andamento {a cada
corresponde urna parte da letra). o canto xamanístico é sempre
solo; a música de dan9a é coletiva, cantada em uníssono, no

em
urna
um

regis

tro grave, por todos os homens 73 • Cada xama- só canta urna can9ao di

(73) As mulheres, que quando

~

no op-érahe

nao

cantarn, p:xiem repetir

as

can:;Oes de clarxra ou guerra livremmte - e o fazern oo rnesno diapasao agu:X>, a:m
' TTrU'akii..
- As musicas
. de dazl9a nao
- utio registro em falsete, que usam para o Maf!

duracraa

-

lizan o vihrato: elas jogam a:m a
siJahica, um sistema de cesuras ou in
tervalos rítmioos que "quebram" as palavras ao rneio, e urna repetiqao quase-hipnótica. Una letra ou can:;ao de ~ funciona cntn os refrOes do canto xamanistioo, i.e. cerco apoio para outra coisa: oo Ültim::> caso, para o .verso; oo prirnei
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j

•

entre outros

·ro, para a Ciarv;a. ~ interessante rotar que as mulheres, ao repetirem a::m sua
vozinha aguda e meio lamuriante as ~ xamanísticas, podem estar enunciél!!
do palavras di tas ·por urna alma feminina - e que foram originalmente manifesta
das pela voz grave dos xamas.

vina por vez (solo noturno, ou benzirnento alimentar), é hornern

de

urna só visao; mas vários xarnas podem. cantar simultanea e indepen dentemente, povoando as noites com

u~a

multidao de vozes, caleido!

cópio polifónico que transforma o discurso num teatro vertiginoso.
Já um inimig.o morto ensina várias can9oes a seu matador,

os

e

opirahe como um todo sempre implicam a enuncia9ao coletiva, unanime, de diversas can9oes curtas em seqüéncia monótona.

-

Entendamo-nos sobre a r .elayao entre a aUJi maraka e a música-canto de dan9a em geral. Exatamente corno no caso do repertório
dos critérios da onomástica Araweté (supra: 374,383),

há

e

tres

classes de música, com urna em nivel lógico diferente: a música dos
deuses, i.e. o canto xamanistico: a música dos inimigos, i.e.

os

cantos de matador; e a "música dos ancestrais" (ptroUJ!''ha maraka).

-

-

As duas últimas categorías f ·ormam o genero da música de dan9a,

e

tém estrutura idéntica. Ora, assim como o conteúdo dos "nemes con(pir~w!''ha

forme um ancestral"

ne) era majoritariamente tributário

das séries semanticas "divina" e "inimiga", com urna pequena

parte

enviando a nomes de ancestrais míticos ou martes com nemes de animais, objetos,

etc~,

a classe das "músicas de ancestrais" é hetero

génea. As pirowi'ha maraka sio: (a) cantares de inimigo,
maraka, enunciadas

origin~lmente

por ancestrais míticos ou

....

awi.

mortos

remotos; (b) can<;Óes inimigas, · cantadas por tribos reais ou míti cas, i.e. músicas "estrangeiras" (a maioria remete aos antigos ex-

-

-Araweté que se separaram. e viraram inimigos); (e) um pequeno nume
ro de cantos atribuidos a animais míticos - e todos estes sao peri
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.
gosos, suJeitos
a

(74) A

canc;ao

dos

9a51 sanente pelo

-

restri~oes · de

Añl é

' - 74 •
em i ssao

urna "música de ancestral", mas nunca é cantada em dan -

xama quarrlo este cita os Añl cantarm,

nas sess0es de captura
e rrorte destes espirites. As preca~ verbcrmusj,cais Arawet.é sao a::rrplexas, e
~u cx:::inhecirnento das músicas de dan~a e de ancestrais é pequerX>. o úniro canto

ser

xarnanistioo que nao i'.xxie
repetido é o aO cariibal Iaraa.r. Já as c:an<;Qes
de
op~rahé restritas sao: .
(1) AciCi rei yi pe ("Entranhas do Guariba"): associada ao Guariba M:>nstroosq
.
nao se pode eantá-la durante a fase de amadurecirrento 00 mil.ro (quaOOo, de resto, nOO há opirahe, ?)ÍS se está na mata), OU ele nao cresce.
(2)
nimt-ná nl ("Futura vítima da C>JY;a") - é o canto dos rnatacbres de on<ra; também prejudica o rnilho brotante, e nao ¡xx1e ser cantado p::>r rrenioos.
{3) Yato !Ji' {"Pessoal de Yato") - um dos inimigos que se dispersararn; efeitos delet.érios sobre o · milh:).
(4) Os cantos da "Centopéia" ,_ do "Macaro-prego M:>nstrooso", do "Jaboti Gig~
- lete", e os dos inimigos mítiros Itakad!, Ta'akati, Madapi - txxbs estes sao
tais, ha'iwa ha, sua emissao é suicidio. N\mca os ouvi.
·· A enrmc~ao original de urn canto ca1e1orativ0 da norte de urn inimigo também
nao ¡xxlia ser acarpanhada por rapazes pré-púberes, e muito menos por mulheres.

Na

-

As

- de
a série

can~oes

diretamente

dan~a

-

remetem quase todas, assim, direta ou in

"inimiga". A série divina é coberta integral -

mente pela música xamanistica. Nenhurna

can~ao

de

op~rahe,

pelo que

pude saber, men·c iona os Maf
- e . os mortos celestes; elas · falam

de

'

animais, inirnigos rnortos, flechas, guerra •••
Há cantos xamanisticos ern que as almas rnortas nao aparecem ,
e que se apóiam fortemente em ternas ou trechos tradicionais de mitos, referentes

a divindade

que fala (ou sobre quern se fala)no can
>

to. No entanto, . essa variante da . música dos deuses nao é urn
cantado; considera-se que é a

divind~de

mito

que, aqui e agora, esta-se

manifestando pela boca do xama (é rnantida a forma citacional).

A

música dos deuses nunca é "comemorativa", ela é sernpre urna irrup
~ao
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singular da palavra alheia, mesmo quando usa trechos da tradi-

· entre outros

é . d~stacada

c¡:ao. Tal natureza "evenemencial"
apor,

a

pelo costume de

se

menc¡:ao de um canto xamanistico enunciado por (através

de)

um xama falecido, o comentário: "assirn o finado-fulano fez cantar,
por aquilo que iria apodrecer"

(i~e.

sua boca de mortal,

~tri

ami

iwe, "por sua finada boca").
Já as músicas . de dan9a, afora o momento pontual de sua pri -

meira enunciac¡:ao -

~orno

-

canto inspirado pelo inirnigo morto -,

sernpre repetic¡:oes literais de. urn

~epertório.

sao

Aliás, já ali erarn re

petidas: cantadas ern coro. E, se elas identificarn (e sao identificadas por) o
~icional.

aut~r-guerreiro,

cons~r9ern

urna memória coletiva e tra

A única forma de se cornporern novas músicas de danc¡:a é pe

la rnorte de urn inimigo (a

~orte _ de

urna on9a é comernorada . corn

urn

canto tradicional - cf. nota 74), ao passo que a música dos deuses
está ern continua invenc¡:ao.
Assim corno urna "boa" canc¡:ao xarnanística é aquela que poe

em

cena rnortos (ou vivos) do grupo, e a partir daí cria inforrnac¡:ao(os
cantos que abusarn de cliches temáticos e míticos, e / ou nao

trazem

rnortos, sao próprios de xarnas iniciantes ) ' as canc¡:oes de danc¡:a

da

classe aw? maraka - i.e. aquelas ern que o compositor é um homicida
vivo ou recenternente falecido -

parece~

ser preferidas aquelas"dos

ancestrais". Já vimos como a simbólica do opirahe é sernpre a
urna danc¡:a de guerra (p. 298-9):

todo~

portam suas armas, e a

c¡:ao de "levantador" dos hornens que cabe ao cantador é urna

de
funfunc¡:ao

guerreira. A morte de uro inimigo, assirn,parece ser a situac¡:ao-mode

Comparadas

as

músicas dos deuses, os "cantares de

sao de baixo conteúdo inforrnacional, no que toca

a

inirnigo"

letra. A propen

sao da poesia Araweté_ para a fanopéia é levada ao máximo,

cons-

truindo formas rnuito sernelhantes ao hai-kai: irnagens sintéticas

,
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ellpticas e vigorosas. A diferen9a essencial entre os dois grandes
generes poético-musicais reside no regime enunciativo, i.e. naquilo que singularizava a música xamanistica. Se nesta última as pos!
9oes enunciativas eram cuidadosamente especificadas, de modo
a "voz'' do xami

~e

que

distinguia das demais vozes mediante o procedi-

mento citacional ou o contexto interno do sistema de vozes,

num

revezamento de pontos de vista, as can9oes de inimigo tém um ponto
de vista invariável: elas sao cantadas do ponto de vista do inimi~·

t este que fala, é o sujeito do enunciado atualizado pelo can-

tor-homicida. Resulta assim um fenomeno de identificayao do

morto

com seu matador, mediante um outro jogo especular complexo,

visto

que há embutimento citacional também nos cantares de inimigo. Vej~
rnos tres awl maraka, e a figura que deles emerge.

(I) Canto de Yakat!-ro-reme, que lhe foi "ensinado"
lo espirito

(la.parte, ª.!}
damento lento)

d~

p~

urn Parakana rnorto em 1976:

(1) A-mant' pa he
(2) Moiwitg_-ami p-b!

(l) .. Estou rnorrendo,

.

(2)disse o finado Moiwito;

(3) He reml-na te k-t pt! (3)Minha ca9a-vítima
sim disse,

(4) Koiarawi-ami pie

as-

(4)disse o finado Koiarawi".

(~a.parte,

damento
do)

an

rápi-

.
(5) Ne rika oho p-z,pe
(6) Eh, i kt Towaho
(7) He rem-F!-na neka
( 8) I"fla

..
ªªº

rika pipe

(S)''Em .seu grande pitio,
(6)eh! disse o

Tow~ho,

(7)eis minha ca9a-vítima,
(8)no pátio do grande

pá~

saro".

Bem: o "finado Moiwito" ou Koiarawi, que diz estar morrendo,

é Maria-ro, urn Araweté morto pelos Parakana antes da contra-ofensi
va que resultou na rnorte do inimigo que enuncia o presente canto .
Ele é nomeado por seu norne de infancia (Moiwito} e um apelido
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nao sei traduzir (Koiaraw,!). O inimigo-cantor, assim, é

colocado

como o matador de Maria-ro (verso 3), que cita o que este

canta:

''estou morrendo''.

Na segunda parte muda o enunciador. O "seu" (de voci, ne
grande pátio refere-se aos urubus, mencionados pelo torneio
de pássaro" no verso 8. O ''grande pitio do urubu'' é . uma

)

"gran

metáfora

macabra para o sitio em que ficou o carpo do inimigo-cantor - é
clareira aberta pelos urúbus na mata,

a volta

a

do cadáver, para de-

vorá-lo. Quem canta esta segunda parte, dirigindo-se aos urubus, é
o ''Towaho'' citado pelo inimigo morto no verso 6. Towaho é o

no me

de uma antiga tribo inimiga dos Araweté; como já sugeri, a palavra
pode ser urna contra<;ao de *towa oho, "inimigo grande"

75

• Acontece'

(75) Cf. supra: 175. Essa possível haplologia se justifica se verificamos para
lelos lexicalizados em .Araweté: p-eaa, "pebre", fonna p-l!daho, "trairao"

(lit.

"peixe grande"); tay~, "porco do mato", fonna ta!faho, "que.ixada" (lit. "porcao").

que esse "Towaho" é ninguém menos que o próprio Yakati-ro, isto é,
o matador do inimígo que está cantando: do ponto de vista do inimi
go, seu matador é um

Tow~ho,

isto é, um inimigo arquetípico...

matador, Yakati-ro, cita-se a si mesmo, fazendo o inimigo dizer
que ele estaría dizendo.

o

O
o

sistema enunciativo é urna interminável'

reverberayao: o inimigo cita um Araweté morto e depois cita seu ma
tador, tudo pela boca deste último que "cita" globalmente o
lhe diz o inimigo, e quem acaba senda citado, é, duas vezes,

qu'e
um

Araweté: o morto, na primeira parte, o matador, na segunda, sempre
do ponto de vista do terceiro, o inimigo morto. Quem é, afinal,que
fala, ·quem é o morto, e quem o inimigo?
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(II)

Canto de' Kañiw!dl-no-rerne, · que· lhe foi "ensinado"
pelo espirito de urn Asurini f ·lechado no
da década de 70:
(l) Tata -go r ori-rori

(1)"0 gaviao tatq se ale
gra,

( 2) Ki

(2)disse o moneme(pousado) no arquinho;
(3)Está alegre(no) galho

moneme irapadi. ne

(la.parte )

de !:JO Ói
(4) He no ra ha kt he hañl (4)Assim ouviu rninha mulher".
1

(S)"A taquarinha se desvia,
- ne re he ( 6) ela se desvia de nos;
(6)0!Ji-mo-yer! na
- ne ata (7)Ela se desvia de nos(?)Oyi - mo-y ere na
ne
so carninho,
(8)Pa da k~ he kañl mo- (8)Assim conversava rnirañita
nha mulher".
( S )Takatidr mo-yere

(2a.parte)

Este canto é mais simples do ponto de vista enunciativo. t o
espirito do inirnigo , que escapou corn vida das flechas de Kañiw!dI-

- ter morrido; ele cita o que ouviu
- no, que se rejubila por nao

ou

disse sua esposa. O prirneiro bloco se constrói sobre a irnagem

do

gaviaozinho

tat~

(marcado pelo sufixo -y o , "amarelo", i.e. eterno-

-espiritual) sal titando alegre no galho da árvore yo el '.i; urna
tinga moneme , pousada no arco do cantor, é quern diz isso

a

ca-

esposa

do inimigo. O segundo bloco comernora a má pontaria do cantor, cuja
flecha (''taquarinha'', sinédoque derrisória para a .enorme ponta
t aboca das flechas de guerra

Arawet~;

de

assim tarnbém a forma irapadl

do verso 2) se desvía do inirnigo e sua mulher (ña'n e , nós

inclusi-

vo), que puderarn fugir - o hornero saiu flechado, mas nao gravemente.
Aqui também o espirito do inimigo cita a esposa.
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O Asurini que assim canta teria sido tocaiado e flechado quan

-

d o estava sozinho na mata; a esposa é aí urna figura do canto,
"minh~

do evento real. Mas, quemé essa he kañ-l,

nao

mulher", que can-

ta? Nao é a imaginária esposa do Asuriní: é ninguérn m~nos

que

Kañiw1dI-hi, ou seja, a esposa do cantador-matador. As várias pess oas com quem conversei, buscando urna interpreta9ao desse canto

'

foram unánimes em afirmar que "minha mulher" designava a mulher do
cantador; mas que quem dizia ''minha mulher'' era o espirito do inimigo . O canto é enunciado de s e u ponto de vista: as flechas

se

desviam dele; mas o regime da enuncia9ao faz com que o cantado r re
· fira-se

a

-

e

sua própria esposa c o mo "minha esposa", só que isso

dito pelo inimigo.
f ica

Essa peculiar identifica9ao do cantor com sua vítima
clara ainda no terceiro canto analisado:

(III) Canto de Moneme-do, inspirado por um

Parakana

que matou em 1976:
( 1)

N~pa

aramana-

( 2) Aramana ika- i ka
( 3) N~pa maman a
( 4) Na ne a wok o re

-

(1) "Es tes besouros-aramana,
(2) Os a r ama na pendurados,
(3) Estas mamangabas,
( 4)

(Pendentes) de nossos l o ngos
cabelos".

O espirito do inimigo alude aqui

a

sua condi9ao de cadáver :

os besouros e vespas que pousam sobre "nossos longos cabelos",
ali ficam pendentes, sugerem seu estado de

putrefa~ao.

O

"nossos" (inclusivo), indica que se trata do morto e de seu

e

pronorne
mata-

dor: ambos estao fundidos na morte e na voz, entrela9ados, ousaria
dizer, como os longos cabelos da can9ao. Observe-se, de passagem ,
urna incongruencia de conteüdo: os Parakana, tanto quanto eu saiba,
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trazem seus cabelos raspados ou bem curtos; a imagem "longos cabelos" é, portanto, algo imprópria. Isto sugere que o canto em pauta
deve ter se apropriado de alguma figura tradicional, provavelmente
de algum canto antigo referente aos Towaho, tribo descrita
"gente do cabelo comprido" 76 •

(76)

os tres

como

C11JJ:¡ maruka .ac.irna forarn cantados, junt.anente a:m vários outros, du-

rante urna cauinagem em agosto de 1982. O cantador-líder desta festa era, p::>r acaso, ele mesrro urn morop!'hG, que cantou as ~ que lhe tinham sido diretamente inspiradas pelos i.nimigos que rnatou; nao oonsegui oontudo tradu~s inteligíveis desses seus cantos. N:>te-se que a última
carentada foi "p::>sta"
(mara) p::>r urn Araweté vivo ,que aliás participou da festa, mas cx::mo sinples danqarirx:>. "Suas" ~ forarn, corco todas as outras, corrluzidas pelo maI'akCEJ,que
tinha as rostas urn velh:> do grupo - e que nao era matador, mas cbno de toa mem5
ria. V-e-se assim que, urna vez m1p:>stas, a5 ~ de in.i.migo tornam-se
propriedade COtUn, o que nao é p::>ssivel para una can;:ao xamanística.

canrao

A

identifica~ao

do homicida

desde o momento da "morte" e

a

sua vítima, que se

"putrefa~ao"

do primeiro,

instaurava
prossegue

portante no regime enunciativo dos cantares de inimigo. Pela

boca

do matador quem fala é o morto, mas de um modo diferente do jogo '
citacional da música xamanistica. Pois, se o xama faz cantar

os

deuses e mortos do grupo, mas "triangula" e difere daquilo que can
ta, o inimigo morto faz cantar seu matador, que é ele falando.

O

xama encena e transmite; o matador encarna e devérn, reverberando o
inimigo, de urna forma que o Outro que diz é o Outro dizendo ele, e
.
77 .
vice-versa

(77) As dif~as entre o
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Mat

'
maraka e o Awi' marakéí podern ser assim listadas :

entre outros

Ma! maraka

características

-

Enunciadores
Cantor

Deuses

e nortos do
grupo
.

-

Inirnigos rrortos

>

lbnicida

xana,

Esposa do
intérprete

relevante

•

-

xama

.

P.e~ao

Aw-i marakO.

-

auxiliar e

GruJ:X> dos horre.ns em torrn do
cantador;
to"

11

ensinador do can-

--

''Ambiente''do canto

Ouvido a distancia pela al
deia
'

Li~ao

dos can -

tos
Forna

cantado ern grarrle proximi,.:¡ ,,.,.:¡.,,,

física

<
<#

Simultaneidade, supeqx::>Si<;ao de cantos

Consecutividade, urussooo de
cantos ero seqüencia

Solo

COral

.

Natureza

Manifestar;ao singular,
'

~

-

ir

reprodutlvel

.

Natureza CCBllE!norativa , eminen
temente r eprodutlvel

.

.

cante

Estl:utura

Regine da errun
cia~

-

re-

Especifi~ao das posic#)es
ernmciativas: dist:inc;ao '
cantor/ canto/ persona.gens
Fonna. triangular .

"Reverbera9ao": identifi~ac
carplexa entre sujeito da enuncia9ao e cb enunciado.. Fer
ma dual-especular predanina. -

Infonnacionalmente

Infornacionalrnente restrito
emase na .ftm;ao ¡:x:>ética

.

.

Conteúdo
.

'

,.

eleva~

entase na .furlyao referen cial

casa (mata, pátio)

Lugar
'

.

-

frac/frase

Canto curte, dualisrro mar·
por ~a de andarrento

longo, divisao

,

Pátio (aldeia)
l

. .

.

.- .

oposi9'5es poderiam se beneficiar de tma cmpara9ao a::rn aquelas
que
5eeger (1980:cap.4) analisa para a akia e o ngere Suyá, ben a:m:::> a::rn a difer~
~ entre o bre masculino e o xeng_a feminino Aché (~liá et al., 1973; Clastres,
1974: cap.5). can as devidas diferenc;as, em ambas estas sociedades há oposi<rOes
oorrelativas, individual/ooletivo e rnasculino/femi.nioo; e ern ambas o pólo individual-~ envolve urna afinnay00 da individualidade oo cantor, tma fonna
de insul::mis~ pennitida as regras da reciprocidade: matrinonial para os Suyá ,
que "cantam para as i.Ws"; alimentar para os Aché, que tambérn cantam o que n00
podern ccrrer, i.e. a prépria ca9a, ou a habilidade cmo ~or. Nos Araweté, se
pcderros dizer que seus dois gereros rnusicais destacarn um indivídtn (xama e mata
Essas
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oor), as estruturas do canto nunca sao aut,o.:.referidas; a palavra é senpre
alheia; o que rreoos se diz é "eu", e Eu é quem menos f ala. Se a música oos inimi.
c.ps Araweté tan serrel.hanqas cx:>m o ngere Suyá (danc;a, a::>letiva, etc.), ela nao
distingue gzupos intenx:is• a sociedade (os ngere caracterizam grup:>s
ceri.m:>niais), mas ao contrário a unifica ero torro do cantador. Por sua vez, a rrúsica'
dos deuses tematiza o exato qxJSto da akia e oo bre: discorre sobre a afinida~
e a cx::mida alheia. o solo vocal 00 xana se diferencia das asser~ individuais
dos solistas Suyá e Aché - aproximarxlo-se delas na cacofonía simultanea de muitos solistas - por ser um discurso oos OUtros sobre ele ou sobre out:ros. E, se
o matador Araweté é um líder-cantador, e se seu canto mneriora um feito seu,sua
voz se perde oo unísSOl'X) de tQd)s, e será deµ:>is repetida, to:rnada dcminio pú blico. A dis~ rnascul..ioo/ femi.nin:> nao é relevante para os Araweté, orrle o
canto é senpre posto pelos hanens - que podan entretanto cantar mul.heres (rror tas, inimigas) - ou rrelh:>r, a dis~oo é entre cantores/nao-cantoras.
O pólo marcado, na música Suyá e Aché, é a akia e o bre, que temati.zam, 0000
tam ou provéin da Natureza - urna espécie de reto:roo musical daquilo que o discur
so da Sociedade recalca. O pólo marcado da música Araweté é a Sobre-natureza,es
se nundo ambígoo e tent.aOOr de deuses canibai.s e rrortos esplendioos.
~

interessante seria o:rn as "rezas" (porah ei) i..rrlividuais
G.larani - Schaden, 1962:121-6 -, que sao enviadas em sonb::> pelos deuses e almas
celestes de rrortos, manterrlo urna relacrao intrínseca o:rn o rane e a alma-palavra
oo possuioor da reza; elas exprimem a essencia "vocal" da Pessoa. A estas rezas
pessoais e intransferíveis Schaden cx:mtrapSe os porahei coletivos e Ei]blicos.Se
o canto xamanistioo Araweté µ:>ssui algo da singularidad.e dos poruhei pessoais
G.larani, ele
é oontuOO ~ canto pessoal, é o canto (um canto, pois um
cantará inumeráveis cantos ao lol'lc:P de sua vida) de um deus ou de um rrorto, que
nao manifesta a essencia do xana-cantor. As "rezas" Araweté náo sao talisrnas ou
feticres - o que se diz nelas i.np:>rta~ ~ o sinples dizé-lo <c:x::i:o afintla Scha
den das rezas Guaraní) . Já o que seria urn canto "pessoal", a saber, o canto ins
pirado pelo inimigo rrorto, esse é i.m:?d.iatarrente absorvido oo repert:Qrio coletivo, e nao parece ter nenhuma fun<rao posterior na vida 00 guerreiro - é o espíri
to do inimigo rrorto, nro as canc¡i)es, que é importante ro Além.
Outra

nao

xama

Corpa.re-se por firn o sistema carerorativo dos ClJ¡)i maraka a::m a dan<;a de inici~ dos adolescentes Tapirapé, cuja simbología é a de urna quase-vítirna
que
escapou de canibais (Wagley, 1977:156-7) - i.e., urna inversao da inicia«irao Tupi
nambá - , e can o "cantar sozi.nlx:>" dos iniciados Tenetehara (1. e. sua ascensao a
~de

líderes-cantadores), em Wagley & Galvao, 1961:93. Nao obstante, oon fonne mencionei anteriorrrente (p.463-4) , os Araweté nao enfatizarn simbolos e ri
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tuais de inici~ao, e o primeiro tx:rnicid.io - can a ronseqüente ¡::osi~ de cantador - nao era urna prova obrigatória de inici~ao. Qualquer adulto p:ide, can tarrlo ~s alheias, ocupar a ¡::osi9ao de cantador de op-i:rahe. Os Araweté

náo

sao TUpinambá, e o sistema iniciatório da norte de ini.rnigo se desloca para
'
céu, no que inporta.

o

enfim,~

A filosofia discursiva expressa na música vocal Araweté aparece-rre,

no sui generis. Pois se, ern sentido amplo, se pode dizer que a .Música sercpre
vern do Outro - o tema do "entusiasm:J" é provavel.n'ente uni.V"ersal -, há outros e
OUtros, e muitas maneiras de virem. No caso Araweté rae é apenas a origen que é
alheia, da palavra cantada: é a enuncia9ao mesma, sua natureza transitiva e recursiva, a::m suas vertiginosas const::rwróes em abisno de cita90es dentro de cita
~s, ou essas identificac;xSes especulares dos cantares de inimigo. Contrastando
exenplarmente a:m obre Aché - essa canc;ao solitária e singular do ca9ador, rebeldía insistente e inútil contra um mundo cbni.nado pela palavra dos outros, ~
~
la lei da troca -, o principio essencial do regime discursivo Araweté, desenvol
vido ao máx.i.no em sua música, é esse, em suma: quem fala é sarpre mais de um ,
e é um outro - o que ben pode ser urna multicao.

-

Essa

identifica~ao

do homicida ao inimigo morto,

geradora

da paradoxal situac;ao da danc;a de guerra, onde a comunidade masculina se unifica em torno do cantador para, todos, repetirem as palavras do inirnigo - essa identifica9ao tem u.m prec;o. Ela implica '
urn rnovirnento de altera9ao, um devir-outro do guerreiro, urna
9ao

a

sociedade.

trai-

o matador se torna um inimigo. o espirito da viti

ma jamais o deixa. Logo após um homicidio, as armas do guerreiro '
devem ser afastadas dele, pois o awi na'o we, - sedente de vingan9a,
inspira a seu matador um furor,
urna vontade cega de prosseguir ma,
tando 1 mas agora seus parentes e cornpanheiros de tribo. Por

muito

tempo o guerreiro estará exposto a esse perigo: ele é presa de
cessos de fúria, e suas aplhi precisam acudi-lo,

abra~ando-o,

aacal

mando-o corn palavras doces (elas meyita o matador, mesmo verbo que
designa a repeti9ao f alada dos cantos de Maf pelas mulheres ern geral, e a esposa do xama em particular - supra: 326). As vezes
precisa fugir para a mata: o espirito do inimigo "chega no

ele
mata-
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dor'' e o ''ergue'' para matar quem estiver na frente. Diz-se que

o

inimigo "empluma a cabe<ra" (rawoñ-i , ver o canto da c.a stanheira) do
homicida, e o transtorna: ''awl na'o we ;wahi ¿f¿l

-w e ,

morop!'h~

moropl'h~

nehe-

o¿f-mo-awl ire rehe" - ''o espirito do inimigo,

ao

chegar sobre o matador, transforma-o em inimigo para nós". Ele nao
pode vingar-se diretamente no matador, . pois este "é" ele, de alguma forma; ou antes, o espirito do inimigo "é do matador", é um

a-

pendice seu, algo que ele trará eternamente consigo. Só muitos anos
depois, ao que parece, é que o inimigo rnorto entra em

quiescencia

e deixa seu matador em paz.
Mesmo assim, os matadores eram classif icados como pessoas
ternperamentalmente instáveis, ou pelo menos capazes de ir as
de fato tjuando irritados. Nisso eles se

distingue~

vias

da gente "ino -

fensiva"
(mari-;
.
- me'e) - todos os dernais, exceto as rnulheres

se-

xualrnente vorazes (s upra: 477). As raras explosoes de violéncia

e~

tra-conjugal lernbradas pelos Araweté envolveram matadores - notada
mente uro conflito sem martes acorrido há urna década, ero que

moropl' ha trocaram flechas por causa de urna rnulher.

do is

Atualrnente

(1982-3) há cinco matadores vivos. Apenas uro deles era xama ativo;

mas

i~to

é urna coincidencia, visto que numerosos matadores

- falecidos eram xamas de prestigio. A
re nenhurn

privilé~io

posi~ao

recem-

de matador nao confe

social ou cerimonial, e nao distingue conspi-

cuamente os hornens. A única marca visível é a franja falhada, po.is
o espirito do inirnigo faz cair os cabelQs da fronte do homicida.
Apesar disso, do perigo místico que cerca o matador, e
seu nao-destaque dentro da sociedade, o estatuto de moropl'ha
honroso, os matadores sao admirados e ligeirarnente temidos;
observar que os cinco moropl'ha erarn algurnas das poucas

de

-

e

pude
pessoas

que jamais serviam de objeto de deboche jocoso, que vitimava até '
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-

- de peso: "Os matadores de inimigo sao
- assim, sao feromesmo xamas
zes". O colapso demográfico da época do cantato fez os Araweté peE
derem, em pouco tempo., cerca de oi to moropl 'ha, e is to era

f re-

qüentemente lembrado. Antigamente, diziam, todos os homens eram ma
tadores - mo r opr'ha pete mem~ , "todos matadores , sem exce9ao". Declara~ao

certamente exagerada, mas que exprime um ideal; e as dan-

9as do cauim congregavam numerosos portadores desse estatuto.
O essencial da pessoa do matador se revela postumamente.

O

espirito do inimigo , que fica sempre "com" ou "no" matador - hopl'

' ha- ne h e -, sobe com este ao céu, quando ele morre. O matador

e

Iraparadf - odf- mo -Iraparade-

seu espirito "tutelar" se tornam um

-

-, urna espécie de ser temido pelos Maf. Isto . significa que

Iraparadf , i.e. a alma de um matador acrescida de sua

um

de~ermina9a~

-inimigo, nao é devorada pelos deu$eS. Ela segue diretamente

ppra

o banho da imortalidade; transforma-se em urn Maf sem passar

pe la

preva da devora~ao. Ou mesmo . sem passar pela preva da morte,

tout

court . Assim como antigamente "todo hornero era um matador", de

-

va-

-

rios guerreiros da antiguidade se diz que nao morreram, mas aseenderam aos céus em corpo e alma, por serem matadores. O dogma se
prime literalmente: morop~ ' ha -imani

na,

e~

"um matador nao morre".Uma

morte infligida vale urna (ou duas) morte sofrida - e vimos como

,

por matar um inimigo, o matador já morrera e ressucitara; doravan·.
te é imortal - e por isso nao é devorado. Ele mesmo já é urn caníbal - pois o sangue do inimigo vai para sua barriga

78

, e ele

(78) Carparar can o canibalisrro do matador Yaocmami., que ap5s urna norte

já

van.ita

a gordura e os cabelos de sua vítima, ~inal de que O:meu sua alma; e a posses -

sao do guerreiro pelo

"principio vital" da vítima, qué o at.o~ta e

de um nodo serrelhante

a "chegada"

00 ai,ñ ~'o we

00

enlO\.Xjl.leCe,

lx:micida Araweté (Lizot

,

1976: 13, 228).
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é um inimigo - ou seja, ele já é um

Ma~.

Se o xama é um morto ante

cipado, o matador é um deus antecipado: ele já encarna, de

modo

complexo, a figura do Inimigo, sendo ao mesmo tempo o Araweté

em

sua plenitude.
"Tel qu'en Lui-meme enfin l'éternité le change", disse

Mal-

larmé de Poe, em sua morte. Pois é isso, a devora9ao canibal

do

morto - sua transf orma9ao

"Ne le-Mesmo" , is to é, em deus incorrup-·

tivel, principio pessoal imortal. Mas o matador, por ser Outro
sendo o inimigo -, é aquele que já é Si mesmo. Um matador ''nao tem
corpo", e o essencial de sua alma é ser ela outra, ter consigo

o

espirito do inimigo. Um matador, isto é, nao tem ta'o we - nao apo
drece na morte. Seja porque, na antiguidade ideal, ele subia encar
nado ao céu, seja porque, no mundo real e atual, u.m matador,

mort~

- produz espectro terrestre. Seu carpo, na terra, apodrece,
nao

sa-

bem perfeitarnente os Araweté - mas ele nao libera o ta 'o we;

ou,

dizem outros, seu ta'o we é ''inofensivo'', exatamente o que ele nao
era quando vivo. Vemos assim que a via do kandire Guaraní, o estado de 1'nio-putrefa9ao dos ossos" , é atingida entre os Arawet~ pelo
excesso e hybris do matador, nao pela ascese e medida do xama

(H.

Clastres, 1978:cap.IV; Cadogan, 1959:59, 143-8): imortalidade, vitória contra a putrefa9ao. Afinal, o matador já apodreceu,
com o cadáver de seu inimigo; ressurrecto, erguido pelo

junto
espirito

do outro , possui doravante u.m corpo místico, imputrescível e indevorável. Toda a simbologia Guarani da alma-palavra, e da ressurrei
9ao como um "manter ereto o esque leto pelo fluxo da palavra", "res
tituir o dizer"

(H.Clastres ,

Cadoga~,

loc.cit.), se encentra ,

tre os Araweté, deslocada para o complexo do matador: quem o

en"re-

-ergue " é a palavra do Outro, é a voz do inimigo que o mantém ere-.:::
to.
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o

matador Araweté, é verdade, nao muda de nome; mas muda

de

entre outros

corpo, e de alma: vira outro, e imortal. Ele nao é devorado·

pelo

mesmo motivo que nao apodrece, na terra e no ceu: o homicidio é
via Araweté do aguyje Guarani, isto é, da
'

matura~ao.

a

Aguyje, o es-

tado espiritual de completude ou perfei9ao que permite

alcan~ar

a

imortalidade sem morrer (H.Clastres, 1978:97), significa tarnbérn,ou
originalmente, o estado de maturidade de wn fruto (Cadogan, 1959 :
51,

19~;

Dooley, 1982:26). Os mortais comuns, assim, sao

"verdes"

- crian9as, como diriam os Araweté (supra: 195,n.10, passim) -;
preciso a morte e o cozimento divino para que amadure9am,

...

e

cres~am

ou se tornem completos. Nao o xama Guarani, nao o homicida Araweté:
estes já foram transformados ou sublimados, nao sao mais crus;

e

portante nao apodrecerao ou serao cozidos. Já vemos aqui de que la
do estao os Araweté: do lado dos Tupinambá, para quem só os bravos,
os matadores, tinham acesso ao Além (Thevet, 1978:121 - a alma dos
covardes ia-se coro os Anha, i.e. os

Añi, existencia terrestre e ma

ligna, alma da podridao; Thevet, 1953:84-6; Léry, 1972:159; Fernan
des, 1963:285; Métraux, 1979:112) 79 • As crian~as nao tero
ta'o we
(79) Os Shipaya, can.ibais e can deuses idem, apresentarn urna

versao fraca

Cb te-

ma Araweté sobre a incolurnidade do guerreiro oo Além: só as almas que chegam
portando um colar de dentes hunanos
por tenidas, poup.3das de urna surra ministrada pelo espirito que as recebe (Nim.Jendaju, 1981:30). E o tema Araweté é
urna versao que por sua vez enfraquece o ck>gma Tupinambá, em que só os matacbres
tinham acesso a inortalidade.

sao,

porque estao aquém da

condi~ao

humana, os matadores nao o tero por-

que estao além - já sao deuses. Fica bastante clara aqui qual
pelo menos

~

das

fun~oes

centrais do canibalismo Tupinambá.

era
Da

atitude dos cativos de guerra, dizia Cardim:

"e alg\lll.S andam tao contentes can haveran ser canidos que por nenhuma via a:nsentirao ser resgataoos para servir, poniue

dizan
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que é triste cousa. norrer¡ e ser fedorento e canido de bichos ••. "
(1978:114).
t; neste complexo que se · insere o canfbalismo divino Araweté,

e a imunidade do matador. Se os ·Tupinambá eram . devorados - queriam
sé-lo - para nao apodrecer, o matador Araweté nao é · devorado

por-

que nao apodrece. Nos Tupinambá, sé unt matador-caníbal é imortal ¡
e só urna vít:irna cánibal nao apodrece'; nos Araweté, só um matador é
!mortal e ·nao a podrece. o cani·balisrno, enf im, é urna· culinária es pi
ritual, e nele a vinganc;a · é apenas um dos ingred.ientes. Enquanto '
éulinária, é urna operac;ao sobre o cru, o cozido e o podre;

espiri

tual, refléte a cóncep9ao da Pessoa Tupi-Guaran!. Veremos.
.

.

o espirito de um jaguar (ña na'-o we) -.r ecebe o mesmo tratarnen

to e ·destino do espirito de um inimigo¡ nada mais ·justo, poste que
o jaguar é um inirnigo, awl.
Glassicus

Tupincimbá,~

E

mais urna vez reencontramos um

locus

que executavam os jaguares coro honras ·de pri-

sioneiro de guerra, tornando -'n emes sobré súas cabe9as (Cardirn, 197 8:
27; Thevet, 1953:·156) (BOJ. Corno o espirito do iriimigo, o

ha.'o we

(80) Entretanto, se os inirl'igos humanos eram C:rnidos, os jaguares nao. ou seja,
em quiasma: ·trata.va-se urn jaguar, símbolo do cani.b:ilisrro, a:m:> se fosse urn huma

oo; e se tratava urn humano irúmigo do "ponto de vista" do jaguar - era

devorado. De todos os 'l\Ipi-Guarani, creio que apenas os Aché cn1en jaguares (e uru bus), o que se 'liga a duas idéias: a alma-ove dos hc:mens inp:>rtantes se trans forma em jaguar canibal; e se cnuern os nortos para que sua alma nao os a:xna, pe
netrando em rx:>sso rorpo (P.Clastres, · 1972:242-3, 275, 302, 332-3). O
matador
Aché, por sua vez, é tarnl:ém canibalizado por sua vítima, que penetra por
seu
arrus e Ll-ie devora as entranhas - a ·a.1.rra-ianve <leste norto-canibal deve ser vomitada (op.cit.: 250-1). o sistema Aché de vingar urna rrorte natural pela e.xecu9ao de outra pessoa do próprio gru¡:o (urna ~i~) . produz urna tor'j2o peculiar
ro jogo de identifi~ao-substitui9ao entre norte e matador: o matador da crié!!!
<rase tornava, após "nnrrer", sua própria vítima. - era adotado pela mae dp rrorto. (op.cit.:259-60).
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de um jaguar nao é matável xamanisticamente. Ele f±ca junto a

seu

matador, de quem se torna uma espécie de animal doméstico ou

cao

de ca9a: dorme embaixo da rede de seu dono, e lhe mostra, em

so-

nhos, sitios de ca9a abundante, especialmente jabotis. Um na

na'o

we é um "apontador de jabotis" (no que se liga por inversao ao deus
Coisa-On9a, principal consumidor dos jabotis ca9ados pelos

huma-

a

mesma

nos). o canto comemorativo da morte de um jaguar obedece

enuncia9ao invertida do cantar de inimigo. Seu nome é "Futura Víti
ma da On9a": é um canto em que a On9a fala dos humanos que comerá.
Um jaguar morto é portante a imagem invertida de urn

jaguar

vivo, predador, selvagem e competidor do homem. Exatamente como

o

espirito do inimigo, que se torna o oposto de um inimigo vivo - ao
pre90 de tornar seu matador o "inverso" de um Araweté, a saber, um
inimigo: de amea9a de morte torna-se garantía de vida eterna;
causa de medo, motivo de medo dos inimigos celestes, os Ma!

81

de
.

Se

(Nimuendaju,
(81) Carparar can o valor oos craruos-troféus para os Shipaya
1981: 23-4 ) e a:::m o papel ros espiritas de Kayapó rrortos entre os Tapirapé eles se tornavam "familiares" dos xamis, avisando-os de ataques ros Kayapó vi
vos (Wagley, 1977: 184-5). Veraros adiante caro o xama Tapirapé encarna as fun
<i>es de ambivalencia do matador Araweté, e é o "guerreiro" dest:;a sociedade sem
guerreiros. Sobre sua transfonnac;ao pÓstuma em jaguar, cf . Wagley, 1oc.cit.

o matador devérn o inimigo, ao matá-lo, o inimigo se torna

outra

a

metoní-

coisa , quando morre o matador - parte dele. Da metáfora
mia (L.-Strauss ,

19 6 2b: 141) ?

Ou será mais bem um sistema i ntermi

nável de deslocamentos de um signo

ab~oluto:

a morte como devir?

Irapara'd.-1!, isso que se torpa um matador-inimigo ao morrer, é

um termo corrente nos cantos xamanisticos. Ele parece ser a forma'
poética de i rapa, arco-arma
(82) Confonre

t.ml

paradigma:

82

, e é assim urna sinédoque da

iwa, céu, é

fun9ao-

dito iwaraw!; ara , arara, é dito aradf,
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rn discµrso xamanistioo. Irapa é urna contréi9ao de *ibira-pa.x>a , "pau encurvado",
i.e. aroo. A ~&> -dr ( - I'i) EX>deria ser um diminutivo. Esta palavra pare-

ce ter-se originado de um cantar de inimi<p, o canto dos I apf 'f z,ñ, ex-Araweté'
que se cindiram.

-homicida. "Iraparad-1!" é como os deuses e os mortos celestes denominam os inimigos, em geral; é o termo da língua celeste para a po
si~ao-Inimigo. Os

Awi Pey e , os matadores Araweté, os brancos e ou-

tros inimigos vivos, ao serem mencionados pelos Maf, o sao por es~e

epíteto. Algumas vezes que eu perguntei de quem o s deuses esta-

vam falando, citados pelos mortos via xama - dizendo que Ira paradf
f izera is so, ou estava ali, etc. - , respo nderam-me :

"n e r e ",

"de

v oce". Falavam de mim - perguntaram urna vez, por exemplo, a Arayikañi-no quem era aquele Irap aradf que escre via e fumava tanto, ali
no pátio de benzimento do cauim .•.

o

termo pode ser usado acusato-

riamente, como no caso de urna can9ao de Mira-no, onde urna

mulher

morta perguntou por seu I r ap aradf - e todo s entenderarn que era

-

de

-

-

seu marido que fal a va, pois este a havia d e ixado morrer nas

maos

dos Kayapó, fu9ind o covardemente. Através dessa c o rtante iro nía

I

ele era assim re s po nsabilizado c o mo o "matador" da esposa.
A figura genérica do Iraparadf, ou sua

especifica~ao

pessoal

como urna alma de um matado r, sempre intervém naqueles cantos que '
manifestam divindades perigosas - assim, quem cita o caníbal Iara-

el

para o xama é normalme nte o espirito de . urn ex-matador -,

ou

q u ando os deuses e mortos tem algo a dizer para urn matador vivo.
Ao designar o estatuto do matador Araweté, o conceito

de

I r apa r adf s e revela como sendo esserlcialmente urna perspectiva:

se

os Ma! sao ao mesmo tempo o correspondente celeste dos Araweté

e

urna figura9ao do I n i migo, se eles nos olham coro olhos de inimigo ,

e se os o lhamos c o mo inimigo s, os Iraparadf sao os Araweté se pen-
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sando como inimigos, ativamente; eles sao urna espécie de simétrico
dos

Ma~

(N.B.: eles sao Maf), que os

M~f

ternem assirn corno os

mor-

tos comuns tememos Maf. Esta perspectiva complexa, esta capacidade de se ver como inirnigo, que ao mesmo tempo aponta para o angulo
ideal da vi sao de si mesmo·;· qua hornero Araweté, parece-me urn segredo essencial de todo o sistema da antropofagia Tupi-Guarani. O ini
migo é sernpre o outro: que é o Iraparadl, senao urn outro dos

ou-

tros, urn inirnigo dos Maf, que sao os senhores da perspectiva celes
te?

(C) Xamas e Guerreiros: conclusao

o ideal Araweté expresso na idéia de que antigarnente

todos

os hornens erarn matadores traduz, implícitamente, urna situa9ao

em

que só as mulheres seriarn devoradas pelos Maf - visto que crian9as
pequenas nao o sao. Ou rnelhor dizendo, que a posi9ao de

alimento

dos deuses é urna posi9ao feminina; que a situa9ao de vivente é ferninina, face aos deuses - que portante o rnorto (ex-vivente) tipico

é urna rnulher, assim como o irnortal ideal é um hornero: o homicida

•

Ideal, mas paradoxal: urn hornero rnorto, alguérn que só realiza plenamente sua esséncia nurna dupla rela9ao corn a morte; um matador
várias vezes Outro. Ele morreu, ele é o inirnigo morto, e ele
realiza a potencia destas mortes quando morre, e, confrontado

..

e

..

so
com

os Ma!, nao é tratado como um inimigo (nao é devorado) porque é um
inimigo, um Iraparadf, e assim é imediatamente um

M~f

imortal.

No tempo em que convi vi com os Araweté '· a posi9ao de matador
era francamente menos importante e conspicua que a de xama. O
gar de cantador dos opira'he era vicariamente ocupado por

lu-

qualquer

adulto, sem rnaiores considera9oes sobre seu estatuto . Ern troca,

o
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exercício do xarnanisrno, sobre ser cotidiano, cabia a hornens determinados, envolvendo rnais que a memória de cantos: a capacidade

de

manifestar singularmente a palavra alheia. Por outro lado, urna vez
homicida sempre homicida; já urn xarna só é considerado como tal enquanto exerce de modo regular seus poderes.
Essa importancia diferencial dos dois principais modos de

ser

masculinos pode ser creditada, em parte, ao estado de relativa paz
vivida pelos Araweté ern 1981-2; mas creio que ela se enraíza

em

urna diferen9a estrutural. O xama Araweté, se é urn "morto antecipado" - e o e porque, corno dizia C.Hugh-Jones do xama Barasana(l979:·
113), ele é capaz de separar ern vida os componentes de sua pessoa,
metaforizando a morte -, desernpenha porém urna fun9ao vital e

so-

cial; ele é um ser-para-o-grupo. O matador Araweté, se · é um

"deus

antecipado" - e o é porque, como o xama Guaraní, ele é capaz

de

- separar na rnorte os componentes de sua pessoa, sublimando
nao
carne -, rnanifesta urna fun9ao mortal e individual; ele é um

a

ser-p~

- e urn vivente por excelencia, o representante dos vira-si. O xarna
vos no ceu, e o canal de transmissao dos mortos celestes; ele é urn
mediador, que, ubiquo mas sempre distinto do que comunica, comunica o que está separado. Sua eficacia depende exatarnente de ele estar vivo, e trazer os mortos. Já o matador, ele nao representa nin
guém, mas encarna o inimigo, com quem impossivelmente se confunde;
ele é o lugar de urna metamorfose complexa, que no entanto só bene-

-

ficiará a si mesmo. Sua "eficácia", a potencia de seu estatuto

so

se atualiza positivamente quando ele está morto. Se o sistema

do

xarnanismo traz subjacente urna

possib~lídade

dispersiva - cada

se-

9ao residencial com seu xama, no limite cada casa, cada adulto -,é
pelo xamanismo que se realiza a Grande

Alian~a,

deuses-viventes,ma

nifestada no canto e ·no banquete: os xamas cantam os Ma! e os
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zem

a

terra a comer. O complexo do homiciqa, se une a comunidade

sua volta - e, pela ·m orte de um in-imigo, contrapee-se

-

a

dispersao

implicada na morte de um mernbro do grupo -, nao menos .estranha
matador, o distingue-separa.

~

a
o

.claro, o ideal de urna sociedade coro

posta de guerreiros-matadores está ainda presente na ideologia Ara
weté, e terá sido duplamente "vital" em ·s.ua história de tantas guer
~

ras. Mas, do ponto de vista da escatologia pes.s oal, um matador
alguém que já passou para o outro lado, virado inirnigo e

e

virado

divindade. Por isso, se o xama está para o -morto como o matador pa
ra o deus, o xama estará para os vivos corno o matador para os mortos. A sociedade Araweté seria impensável sem o xamanisrno: mas

o

ideal masculino Araweté seria impossivel sem a figura do matador .
A Divindade, os

M~!,

sao ao mesmo tempo xamas .e matadores,vi

da e morte. Sao o arquétipo do xama, visto que detém a ciencia

da

ressurrei9ao; e sao o arquétipo do matador Araweté, urna vez que fu
soes ambivalentes de Ego e Inimigo, que transformarn os mortos

em

si mesmos (e em "si-mesmos") pela devora9ao, como o homicida trans
formava o inimigo, transformando-se nele. Apesar disso, a
de xama nao distingue um morto, mas a

de

condi~ao

-

matador sim: e se nao

há

lugar no céu para os (matadores) inimi9os, há para os "xamas inimi
ges", e para os matadores Araweté - ambos sao "inimigos dos Maf" ,

Iraparadf, mas sao Ma!, e tém

rela~oes

com os

M~f

hete e os huma. -

nos. o aspecto-xama dos inimigos e o a·specto-inimigo dos
sao realiza9oes parciais da sintese divina: os Maf,

Araweté

~amas-matado

-

res-inimigos-Araweté.
Os deuses Araweté sao essehcialmente guerreiros, e quero crer
que sua posi9ao de Afim está correlacionada a isso; outros

deuses

Tupi-Guaraní sao essencialrnente xamas, e sua posi9ao Paterna o explicaria; o "homem-deus" Araweté é urn homicida, nao uro xama.

~

nes
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te sentido que, duplarnente nao-celestes, e duplamente desvincula das da rnorte - essa provincia masculina -, as rnulheres encarnam

a

vida, e a condi9ao humana, e serao por isso os mortos (as mortas)i
deais, comida dos deuses. o xama - o valor funcional do

atributo

"xama" -, estando entre a vida e a morte, mas do lado dos vivos,

~

cupa assim urna posi9ao intermediária entre o mundo mortal, individual e póstumo do guerreiro e o mundo vital, presente e

coletivo

da ferninilidade:
MA!

B!DE

IMORTAIS

MORTAIS

"

"·

r---¡

'

"'

esta

I " ' ':;¡-

xamas

"
~

-\'

-----'-~-<..~~
nao-matadores

matadores

posi~ao

-

nao-xamas

homens

1 " ' " <::¡

mulheres

intermediária e mediadora do xama que

confere seu valor político, sua capacidade de

representa~ao,

lhe
que

se exerce entre as esferas do cosmos e dentro da -sociedade. Ela se
materializa na estrutura do canto xamanístico, cámara de ecos onde
entretanto sempre se sabe que outro fala. Já o lugar liminar e excessivo do matador é marcado por sua exterioridade ao social:
reverbera~ao

na

quase-incestuosa que mantém consigo mesmo via o inimi

go, que o transforma em um, e que só o realiza na morte. Este é

o

paradoxo do guerreiro Araweté: puro espirito, hornero sem sombra

e

sem carne, ele é o Inimigo. Seu triuafo sobre a morte a exige:
of death is that its final a:>J'XI\leSt
is
only adúeved by embracing it oneself ••• Sudl a solution
is
clearly not available to arr¡ on-going social system •.. (Bloch &
" ••• the ultimate irony

11

Parry, 1982: 39).
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Bem, talvez esta solu9ao nao seja viável para um sistema social, mas pode se-la para cada homem. De resto, os Tupinambá e
Guarani, com seu duplo jogo do canibalismo e do profetismo,
territorializa9oes paralelas, desafios complementares
e

a

a

Identidade, sao o testemunho de que sistemas sociais

os
des-

Sociedade
inteiros

a tentaram. Os Araweté, mais comedidos, menos trágicos, talvez mais
engenhosos, transferiram sua máquina desejante para o céu, e depo-

-

sitaram nos Ma7..,, a sua propria

.

-

'essencia",

que é

ternporali~ade

e é

alteridade: os Araweté sao aqueles que irao, que se tornarao.
Por que o canibalismo em tudo isso? Que secreta rela9ao

ele

entretém com o Devir, para que seja a figura que rege a quimica
pessoal Araweté? Pois haveria métodos menos drásticos que esse, de
sintetiza9ao do principio pessoal; e o canibalismo divino

a primeira

aparece

vista como wn capricho bárbaro suplementar, urna determi

na9ao marginal dos deuses. Mas nao.

4.

O COGITO CANIBAL OU O ANTI-NARCISO
"Ti dos por fundamenta 'lmen te di versos, os mo!:
tos servem para afirmar os vivos. O pensa mento Krahó pa:rece proceder .•• por comp'le mentaridades, por nega~oes: eu sou aquito
que eu
BOU
é".

nao

nao

(M.M. carneiro da Omha)

A morte, vimo-lo, opera um4 divisao da pessoa, e a torna
ser duplarnente separado. O i, principio pessoal do vivente,

um

libe-

ra, enquanto sombra, o espectro terrestre, duplo do cadáver;

en~

quanto principio vital-consciente, libera o duplo celeste, o

Maf

605

araweté: os deuses canibais

dl, ftitura divindade. O prirneiro segue corn os Jñl, irnagern regressi
va da Natureza selvagem, e vigora durante o apodrecirnento da car ne; o segundo é transformado ern

M~f

a partir dos ossos,

mediante

devorac;ao e cozimento ressuscitador. Ambos sao -a'o we, isto é,pes
soas divididas ou separadas; o prirneiro urn corpo sem alma, ou

urna

"anti-almaº, emanac¡:ao animada de· urn cadáver; o segundo urna alma
sem corpo, ou dotada de um "anti-corpo 11 , incorruptível e Sobrenatu

e

ral. O primeiro

auséncia, e passado:

b~de

O segu~

pe, ex-Pessoa.

do é presenc¡:a, e futuro: bfde ri, o que será Pessoa.
Há um jogo de duplas simetrías. A morte propria libera

um

principio que sofrerá urn duplo apodrecirnento: o corpo apodrece,
depois seu espectro se transforma em um cadáver de gambá. O

e

outro

principio sofrerá urn duplo cozirnento: devorac;ao e irnersao no banho
efervescente rejuvenescedor. Essas

transforma~oes

divergentes

da

matéria do vivente opera.ro com um sistema ternário:
Vivo
rl + hi r o)

Mor to
( -a'o we )

"

J"'>

-.-..r1~~~~~~~~~~~..i_~~~~~--1

Céu / Ma -i

,

(alma + anti-corpo)

Terra/Añi'
(corpo + anti-alma}

Que possui um dinamismo evidente, incapaz de ser estabilizado mediante a reduc;ao do "terceiro" termo (o principio celeste)

a

urna func;ao de mediac;ao. o duplo celeste nao é mediador entre os es
tados opostos no nivel superior; ele encarna a presenc;a plena

da

pessoa mais intensa e perfeitarnente que o vivente. Ternos aqui

um

exemplo do que Durnont charnava de "oposic;ao hierárquica"¡

dinamica

e assirnétrica (1979), ou da operac;ao dos principios de "recursividade complementar" mais ''invers io anal6gica'' analisados por

J.Fox

(1983) . Ern certo sentido, sao os viventes que constituem um

termo
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rnédio {mas nao mediador ) entre a pura ausencia e negatividade

do

duplo terrestre e a presen9a e plenitude do duplo celeste. E que a
oposi9ao vivos/rnortos nao é estática e "horizontal", mas se desdo'
bra ern duas, ern niveis de inclusao diversos: Vida / Morte e, dentro
da Morte, vida /morte. Dentro da Morte, porérn, a oposi9ao vida / rnorte é máxima: a diferen9a entre os principios celeste e terrestre '
da pessoa é rnaior que a diferen9a vivo/rnorto. Ern outras palavras,a

-

Morte e o termo englobante, a Vida o englobado.
A vida dos mortos c~lestes nao é urna inversao ou negativo da
condi9ao de vivente - ela o é da condi9ao de rno rto, do aspecto ter
restre-putrefato do rnorto. No que tange ao ''modus vivendi'', ela

e

urna arnplif ica9ao inten·siva, urna hipérbole. ~ nesse sentido, tal vez,
que se pode entender a equivalencia entre os conceitos de bfde ri,
o que será Pessoa, e Ma! di, o que será Divindade, para designar a
alma ativa do morto. Os verdadeiros Bfde sao os Maf - isto é,
gigantescos tiwa, Outros, dos viventes -, e a Pessoa só se

os

cornple

.t a ou realiza ern. seu Devir {o que será) ., devir n ecessariamente

~

tro: o deus, o morto, o inimigo. Entre _bfde pe, o que foi Pessoa ,
e bfd~ ri, o que será Pessoa, está e flui bfd!, a Pessoa, entre

-

terra e o ceu, o passado e o futuro, a cavaleiro do Devir.

a

Tendo

sido, vindo a ser, ela nao é, propriarnente, nada: é outra - devém.
Ao contrário do cogito Krahó {o trecho em epígrafe

a cima

-

e

urna boa síntese da dialética Je), portante, EU é aquilo que'cainda)
nao é, e isso que serei é o que nao sou: urn deus, "ambiguo e tenta
dor" como disse Nietzsche de otitro omest~s, "comedor de carne crua"
- Dionisia, aliás urna vitirna caníbal como o morto Araweté {DetienI

ne, 1977). Eu só serei plenamente ·após ter sido devorado por
inimigo - porque, qua rnorto, sou urn inirnigo

·ªº

Sujeito (Bfde)

leste, o Maf -; ou se devorei {rnatei} urn inimigo na terra, o

meu
ceque
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me torna um Inimigo,
nao tem avesso:

que

o morto é o inimigo, . o inimigo é o deus, o deus é o

..

morto, e o morto e o eu.
sica da

O sistema é um anel tenso,

lego um Deus.

representa~io

O cogito

especular,

canibal:

nio a geometría narci

mas a topologia do

devir-outro.

A peculiar inversao do perspectivismo Araweté, que pee os sujeitos
como objeto da antropofagia divina, permite que se perceba diretamente aquilo que o exo-canibalismo ativo Tupinarnbá ocultava: que o
nar-

canibalismo Tupi-Guarani é o contrário de urna "incorporac;:ao"

-

e

cisista, ao modo dos fantasmas canibalísticos da psicanálise;

urna alterac;:ao, um devir-Outro, onde o que se incorpora é menos urna
imaginária "substancia" do inimigo que sua posixªº - a posi9ao

de

Inimigo. Identidade "ao contrário", Anti-Narciso.
A Morte, outro neme do Tempo, permite que se perceba a natu... .
reza intercalar da Pe~soa Araweté: a oposic;:ao entre os principios

.

celeste e terrestre da pessoa nao é sincronica, mas diacronica,

e

remete a um jogo de repetic;:ao diferencial, onde o "termo" repetido
- a pessoa -, nao existe fora da repetic;:ao.

é bfde

r~,

o

principio

celeste

o que será pessoa; o terrestre é brde pe, o que foi pe~

soa. Bfde, a Pessoa, nao
vidida entre a

repeti~ao

está~

lugar nenhurn, ela está entre, di-

nua e morta do duplo terrestre -

sombra

estéril que repete urna ausencia - e a repeti~ao viva e plena
duplo celeste - ponto futuro, que desloca a

presen~a

do

para um

além

e a identidade para um tornar-se outro: deus, inimigo. A alteridade é intrínseca
no

come~o

tino,

a

Pessoa Araweté - é neste sentido que eu

dizia

desse trabalho que o Outro nao é um espelho, mas um des-

-

- e urna
e que assim nao

entida~e

num campo de identidades,

mas

pólo de defasagem, instaurador de incoatividade, devir do ser.
~ claro, tanto o ta'o we quanto o Ma~

di estao no futuro,vis

to que o que há, o que é presente, sao os vivos, e a marte é o Fu-
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turo. A diferen9a é entre urn "futuro do passado" (o que terá

si-

do) e um futuro do presente (o que será): a sombra que volta, a di
vindade que vai. Mas este futuro é também urn passado absoluto: antes da Separa9ao original,

que ~criou

manos eram (pois estavam coro os)

Ma~~

a marte e a Diferen9a, os humorrendo, serao Ma!. t

isso

que os homens sao: mas isso, é a Marte.
(Os Araweté sabem que um dia o céu lhes cairá sobre a

cabe9~

pesado de tantos rnortos. Neste dia, quern ainda nao tiver marrido ,
rnorrerá. Os deuses voltarao

a

terra, o cosmos perderá sua estrutu-

ra. O futuro será o passado, e o presente, eterno: o ser do

devir

é o volver. Por isso, os Araweté tém medo.)
Tuda passa, nada permanece? A volta dos mortos, no canto xamanistico, é urna bern precária forma de permanencia. Corno vimos, as
almas celestes nao sao ancestrais,
mora rnais que duas

-

gera~oes

seu princípio pessoal nao de-

para mergulhar no olvido

e sua

voz

cessar. Os ossos se dispersam na terra, os viventes seguem ern fren
te, os nemes nao retornam senao errática e esporadicamente, e
significam quase nada. O que perdura, pela

marte~

-

nao

e o que retorna?

Nao os nemes, nao os ossos. Os viventes estao sob o signo da impeE
manencia. Mas a morte garante urna outra continuidade: entre a terra e o céu, os vivos e os deuses. A sociedade Araweté persiste, em
seu nomadismo e dispersao, porque ela nao é composta apenas de homens, mas de deuses também. Em última análise, portante,
de urna sociedade dualista, e radical: a

trata-se

metade terrestre , os hu-

manos, e a metade celeste, os deuses, ligadas por afinidade: os hu
manos dao rnortos, conjuges, e alimento a seus cunhados canibais
Que recebem em troca? A imortalidade, talvez, e a garantia que

•

se

transformarao em seus Outros. Dualismo complexo, assimétrico e dia
cronico: mas que nos mostra que a sociedade só está inteira, só se
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integra enquanto "cosmologia".
o de que o Ser só se realiza

no elemento da

sarrnos urn jargao hegeliano)

- deus, morto,

nao-elabora~ao de diferen9as

sentido, nao tem interior,

o ·princípio da

internas ao
ou substancia

metafísica

exterioridade
~'

inirnigo

~raweté,

(para u

determina a

corpo social~ . que, neste
interna.

o

acentrismo só

cio-morf ológico Araweté é fun~ao da estrutura vertical e diacrónica do cosmos, e a sociedade é sua cosmología, na acep~ao

estrita

do termo; urna perspectiva funcionalista ou sócio-centrica

estará

condenada a contemplar o nada.

"o problema

E nisso tuda, o canibalismo? Sahlins dizia que

do canibalismo é ... que ele é sempre 'simbólico', mesmo quando .é
'real'" :-- falando de urn povo canibal que também concebía seus deu ses (e chefes) corno wife-takers, estrangeiros-canibais

. d os 83 . Eu d 1r1a,
. .
- que o
seJa
toman d o o caso Arawete,

temidos-de
canibalismo

(83) Sahlins, 1983:88, sobre os ilhéus das Fiji. seria rrera roincidencia depa ranros can urn mesno ·epíteto - "c.6isa Grande" - usado, entre os fijia.IX)s·,
para
designar os cliefes e as vítirnas sacrificiais (hunanas), e, entre os

-M:Jyá, para o cadáver? (Mba'e guachu - Cadogan, 1959:200). Nao

~r

Guarani-

acaso, certa

nente, a linhagem senhorial nas Fiji, e os chefes havaiarx:>s, erarn os "TubarOes"
da terra - cx::rro os deuses Araweté

sao

"jaguares" I o deus Shipaya é um Jaguar

'

etc. (Sahlins, op.cit. :76).

Tupi -Guaraní, mesmo quando "imaginário", pertence ao Sirnbólico,nao

a

fantasmagoría individual e identitária do Imaginário (tomando es

tes dois substantivos na acep~ao que lhes dá Lacan). E mais que is
so: . enquanto mecanism0 de produ9ao da Pessoa TG, o canibalismo

se

dá ou se deu no Real, extravasando ~ representa~ao: afinal, os Tupinambá nao comiam seus inimigos metaforicamente (tampouco_ o fazem
os Ma! Araweté); e as me't áforas, tomadas ao pé da letra, sao outra
coisa.
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O· canibalismo dos Araweté nem sempre toi imaginário, ao

que

parece. suas gestas estao povoadas de entre-devora9oes que mantive
ram com outros povos .Tupi. Meus dados aqui sao escassos e ambiguos.
Mesmo aquelas pessoas que negavam terminantemente ser seu povo canibal - sublinhando ao contrário sua condi9ao de vítima do canibalismo dos Tow~ho, To¿-c e outro inimigos antigos - , .reconheciam en.tretanto que vários mortos recentes eram aw:r a re, "comedores
inimigo" . Dizem todos que, nas guerras do Ipíxuna, contra

de

Asurini

e Parakana, jamais se comeram inimigos; mas que antigamente -

di-

zem alguns - se o fazia. Minha impressao é que a antropofagia real
foi, pelo menos neste século, urna prática restrita e ínfreqliente ,
urna possibílidade que alguns realizaram. A expressao awi a r e
corrente, e aw?

ka'e,_ "inimigo

e

moqueado", é o neme pessoal de

um

morto da época dq ~ontato. Fato ou fic9ao, o importante é a cren~a
tradicional Araweté: um awi a re vive muito tempo, marre velho,
imune is doen9as, é

forte~

.-

e

O canibalismo ativo "real'', assim,é pro

dutor de urna imortalidade ou eterna juventude relativas, que ecoam
a imortalidade real dos canibais celestes e o passaporte para

a

nao-morte que é o homicidio Araweté. A carne de um inimígo, entao,

é o contrário das carnes ha'iwa ha, letais: poderíamos super
o vigor dos

Ma~

se deve tanto

a

que

sua ciencia do re-cozimento na ba-

ciadas almas quanto ao seu canibalismo; seriam entao imortais nao ·
apenas por xamas, mas por matadores-canibais.
A longevidade dos velhos que ainda resistíam na tribo,
1981-3, era semi-jocosamente atribuida

a

em

sua condí9ao de comedores

de inimígo. Quando eu inquiría estes mesmos velhos sobre a proce dencía de tal imputa~ao, eles riam muito, e negavarn - só a velhissima Pañora-hi aceitou de bom grado a pecha, e disse que era

isso

mesmo. Mas nunca conseguí tirar muito mais dela, ou de outros - es
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te nao era urn assunto de que gostavam de falar. Diziam: "nao, isso
já acabou há muito tempo, agora somos 'mansos'" •.• Nao me arrisco:
a Única coisa certa é que, se os Araweté nao sao canibais convic tos, seus deuses o sao, e eles sao as vítirnas eleitas.
O canibalismo divino i urna

opera~io

culinário-funeriria, que

aciona urn sistema com as categorias do cru, do cozido e do podre ·;
da carne, dos ossos e da alma.
Se considerarrnos que a trlade pessoal Araweté: vivo/espec
tro/alrna remete a urna

triparti~ao

cosmológica - aquela que indica-

mos no capítulo IV (p. 204) - teriamos o sistema:
MORTE

SOBRENATUREZA

Céu-Maf
Principio vital
Ossos, pele
Futuro
Duplo cozimento

CULTURA

Terra-Añi
NATUREZA

Sombra
Carne
Passado
Duplo apodrecimento

Onde a Cultura aparece como um estado ao mesmo tempo arnbivalente e neutro, nao marcado. Detenhamo-nos, em primeiro lugar, sobre as

transforrna~oes

rnateriais que sofrern as partes da

pes so a

dividida. o duplo cozirnento da imortalidade, e sua inversao simé trica, o duplo apodrecirnento da morte definitiva (ambos envolvendo,
'
como vimos, transubstancia~oes canibais), determinarn como que por
exclusao qual o signo da vida provisória dos humanos de -carne

e

osso, entre céu e terra: o cru. Se urn morto termina como duas

ve-
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zes podre, e um imortal como duas vezes cozido (em lugar dos ''nascidos duas vezes" do hinduismo ternos aquí os "coz idos duas vezes

é porque um vivente é "duas vezes" cru - coisa ambigua, coisa
'
comp~eta,

11
),

in-

coisa . imatura, que só a morte elaborará (supra: 596), em

duas dire9oes divergentes.
E assim podemos entender urna das determina9oes dos Ma!

como

"comedores de carne crua". Eles o sao, porque sao antropófagos. Na
verdade os deuses comem cozido - isto é, eles nos cozinham. O

que

sao assim esses deuses? Eles sao jaguares com fogo. O sistema ope-

..

ra por urna inversao de perspectivas. Do ponto de vista dos humano~
os deuses sao '' comedores de cru", porque . nao tinham o fago terrestre de cozinha - que, na mitología Tupi-Guarani, foi roubado
Urubu, nao do Jaguar como entre os

Je

do

(i.e. do Senhor do Podre , nao

do Cru - Huxley, 1963:16-18; Lévi-Strauss, 1 966:149 -152 ). Isto é ,
os deuses sao . jaguares. Do ponto 'de vista dos deuses, os

-

~

humanos

crus, comida crua, que carece de ser duas vezes cozida para se

livrar da corrup9ao. Teriamos entao1 - como modelo de base da cosmologia Tupi-Guaraní, desdobrando a equa9ao lévi-straussiana ( supra:
488) :

Natureza:Podre :: Cultura:Cru :: Sobrenatureza:Cozido

Um sistema, entretanto, que nao é estável (p.204), e que nos
Araweté, pelo menos, aparece sobredeterminado. A ambigüidade

do

estatuto do humano se repete, invertida, no plano do divino. O que
' .
é u~ jaguar com fago, senao um Arawete caníbal? Creio que pod~mqs
assim propor urna hipótese sobre porque o . mito Tupi-Guaraní do roubo do fogo civilizador poe como parte perdedora , e símbolo da Natu
re:z:a, o urubu - operando assim co.m um intervalo máximo, podre/cozi
do. Porque ao jaguar e ao cru está reservada outra fun9ao,

a

de
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encarnar positivamente o canibalismo, exógeno e agressivo.
Isso poderia iluminar, ao menos em parte, as diferen<ras
/ Tupi identificadas por Lévi-Strauss, no que toca

a

agrega9ao

Je /

da

triade culinária conforme a matriz dual Natureza/Cultura - mas ele
nao as elabora nessa dire9ao (mesmo quando toma o canibalismo Tupi

-

,

como tra90 pertinente na compara9ao - 1971:551-2). Curiosamente

houvesse na mitología Araweté o motivo do fogo do urubu, teríamos'
que o s humanos o roubaram para depois ensiná-los aos deuses-jaguares celestes . . .84•
(84) Essa ambigüidade essencial dos Ma-e, perfeitos oozinheiros das almas e core
dores de cru, ¡x:rle ser cx:nparada a oo Kuenoi Piaroa., um dos oois inrOOs-demiurgos; ele ten duas cabeyas, urna a:rne carne crua, outra oozida (Kaplan, 1982:15).
Outro motivo difundido na mitología Tupi é a

do~

irmaos miti

cos, cuja caracteriza<¡:ao como On9a/Gambá é direta .(Araweté, Kaapor,
Shipaya) ou indireta (Tupinambá, Guaraní - onde os jaguares

-

sao

antagonistas dos gemeos , um deles filho de Gambá, outro de Maira ;
ver Métraux, 1979:cap.II, para as fontes). Vimos como o gambá, urna
fun9ao-podre, marca a parte terrestre da pessoa póstuma; ve-se entao como o jaguar, símbolo do cru, marca a fun9ao desempenhada pe85 •
. 1 es t e: o caniºb a 1 ismo
·
1 os Ma~8 s o b re a a 1ma ce

(85) Na:, será entao por 'acase que entre os Kaap?r, onde o xamanisrro é um valor
sul::x:>rdinado ao valor "guerreiro", o ganbá seja tido cx:rco um xama (Huxley, 1963:
249); que entre os Tapir~, onde o xama é um "guerreiro", sua norte desenca deie jaguares (Wagley, 1977:185); que entre os Akuáwa-Asurini, onde o xarnanisrro
parece prevaleoer sabre a guerra, SCl1.Varo, o espirito Jaguar, seja o familiar ex
elusivo oo xama (Andrade, 1984a). Já nencidnarcos o deus-jaguar Shipaya, canibaJ.
Posso peroeber a<;1)ra que a peculiaridade do espectro terrestre OOs xanas Aré!Meté, a::¡uela de cantaren - rrostrando assim urna maior "anima.crac" que os _roortos oomuns, ¡xx3e ser urna inversao distintiva do estatuto "n.00-gambá", jaguar-inputres
civel , da alma celeste oo matador. A afinid.:rle entre os jaguares e o céu é urna
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oonstante na mitologia Tupi-G.Jarani - reoordaros apenas o. jaguar azul .do Ap:>calipse Apa:EXJkuva (Nimuerrlaju, 1978).

-

e

Na triparti9ao cosmo l óg ita Araweté, assim, se a Cultura

um estado ambivalente e nao-marcado, a Sobrenatureza é ambivalente
e marcada, e a Natureza é nao-ambivalente e marcada: inequívoca

e

maligna podridao. Em outras cosmologías TG, haverá outras distri bui~oes

de valor. A ambigüidade constitutiva dos Maf é um tra90 ca

racterístico do pensamento Araweté.
Como observa9ao fina¡ a essa questao, lembraria que apenas '
as mulheres, enquanto :nao-matadoras, sao vítimas inevitáveis

do

canibalismo celeste. Neste sentido, apenas as mulheres sao necessa
riamente cruas - pois serao cozidas e comidas. Isto se coadunaría'
corn minha defini9ao do mundo da Cultura e do Humano como basicamen
te feminino.
Humano:Divino :: Mulher:Hornem :: Cru:Cozido
A o p o si9ao entre a alma celeste e o espectro terrestre

em

termos de pele e ossos versus carne (é a partir dos ossos que

as

almas sao recornpostas, sua pele velha é guardada como troféu;

o

ta'o we é associado ao apodrecimento da carne) remete ao

clissico

complexo das "segundas exéquias" e seu jogo de permanencia/corrup9ao, morte / regenera9ao, etc.

(Hertz, 1928). Blo ch & Parry (1982

20-21) lan9am a interessante hipótese de que essa oposi9ao, a
correspondería ainda urna outra, homern(ossos)/mulher(carne),

.
que

seria

operativa apenas nos sistemas sociais ern que a distin9ao consanglii
neos/afins é determinante, ao passo que os sistemas endogamicos ou
fortemente cognáticos nao a levariam em canta. Nao sei até que pon
..
.:..
to os Arawete - para quem a di~tin9ao nao se exerce sobre o carpo
,

morto, mas vige entre ossos celestes e carne terrestre (os

ossos
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do cadáver sao irrelevantes) - corroboraríam essa sugestao.

Pode-

-se dizer que, em parte, sim: considerando-se que o céu é masculino, a terra (humanos) feminina - mas a distin9ao consangüíneos / a
.

.

fins nio é ''internan ao sistema sodlal, vigorando mais bem entre '
os vivos e os deuses. o ideai "sociológico"

e

-

endogámico, como vi-

~ .
;_
- .
86
mos; o cosmo l ogico
e exogamico
•

(86) Já rrencionanos o ~culto cbs

05505"

G.larani.. (H,Clastres, 1978:20-21) e o te

ma do kandire, nio-putrefa9ao do esqueleto, ligad:> ao aguyje, matur~ao-sublima
9ao que tx:xJe ser vista caro transcendencia da matéria "crua" em dire<;ao a0 divi
no (supra: 596 ) • No~se apenas que a cosrrologia ·QJarani atual, em seu anti-~
ni.balisno ascético, distribuirá os_valores cosnológiros-de nodo radicalmente in
verso aos Araweté: o jaguar e o cru sao ~orc;:as regressivas ¡;:erigosas, .e a asee.
se é una espécie de norte do jaguar que cada huna.no tem em si.
A ·associac;:ao entre espectro terrestre carne se ·evidencia na c:rerura Kaa:fX'r'
.de que o Anyang, ~spirito da norte, · caníbal, tem a pele verde (podre?) e
nao

e

tan

05505

(Huxley, 1963:203).

Carparar ainda CXJn a defini9ao dos mekarO Krah5 caro nao terx:b carne, só pele e os50 - aqui, ao a:>ntrário dos Araweté, is50 Ínarca sUa. Mo-vitalidade (car
ne=sangue--vida), nao a perenidade do corpo mistiro celeste; o lugar da perrnanen
cia Krahó estaria nas ossadas reais e nos nemes - cf. eameiio da Cunha, 1978 :
145, 1981:170. Os Bororo - onde as oposic;Qes -ac~ receben. uro elalx:>rado desen volvimento - apresentarn
una
interes~te transfonna~ do tema da pele dos nor.
.
'
tos. A pele do jaguar norte pelo a.roe maiwu, Substituto-representante cb defun·to humano, que o vinga - pele de :Jaguar que é a pele do norte, eñ::iuanto' bcpe-jaguar (supra: 390} - deve ser oferecida pelo vingador:aos parentes clamcos'
do deñmto; ela é urna espécie de última J?EEigraphé, ~cric;ao da pessoa(Novaes, 1981). Nos Araweté,
os deuses-jaguares que guardarn cx:rro troféu a pele
das al.mas devoradas •.• (Os humanos nao fazem uso do oouro das o~ nortas) •·

sao

O canibalismo divino Araweté aparece para marcar,duplamente,
a figura do Inimigo-Outro. Os mortos sio devorados porque se recusam a entrar em relac;ao de alianc;a com os Ma!: eles sao
dos deuses

~nquanto

encarna96es do "N6s", os Araweté

inimigos

c~lestes.

sua vez, os deuses sao canibais porque sao inimigos, diante
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I

nós, os mortos humanos.
da aliari9a

entr~

Es.se canibalismo aparece como a condi9ao

os vivos e os deuses, mediante

dos mortos em deuses.

a

transforma9io

Os Maf, os verdadeiros Afins dos

humanos,

sao sempre definidos corno os' que comem: na terra, a comida dos ho
rnens; no céu, os próprios hornens.

Este é o penhor da alian9a.

o canibalismo divino Araweté situa-se alérn da distin9ao

en

tre "exo-" e "ende-canibalismo" - e sugere que ela, nao só aqui,é
destituida de. um sentido mais que superficial (corno já
(

/

observava

Lévi-Strauss; 1962b: 156, sobre a oposi9ao endo/exo-praxis
ral).

o que é ''dentro" e "fora", quemé o ''outro'', na

tre homens e deuses?

O

em 9!

rela~ao

que se come é -.sernpre o outro: morto do

en
gr~

po, é outro, deve ser morto e comido pelos deuses; inimigo, outro,
deve ser rnorto ("comido") por urn já-deus, o matador. E nao é só is
so: "o canibal nio é sempre o outro?" (Clastres & Lizot,1978:126)
- sim, mas nao no sentido etnocentrico banal; é que quando
canibal, é-se Outro, sernpre.

Entre hornens e deuses, via

se

-

e

rnortos,

cria-se urna reverbera9ao Eu-outro que inibe qualquer
de "identidade".

Os rnorto·s , outros, sa·o comidos pelos outros, de~

s.e s, para se transformarem ern Nós ... deuses inirnigos. E o vivente?
O

vi vente, a

Pes~oa·,

é algo e.ntre dois outros, anfibología: o mor

to que foi, o deus que

será~

ridade, que o canibalismo

Seu ser é o produto desta dupla alte

efetu~.

Para isso os deuses devorara os

rnortos: ,para que os Araweté possam ser - sej arn rea is. Entre outros,
vive-se, interva l o.

Na rnorte, e-se,
para d oxo 87 .

(87) Os Aché p0ern claranente que os mortos do grupo ·devan ser devorados porque
sao inirnigos, canibais oontra os vivos; e os inirnigos mortos pcdiain ser cani
dos (P.Clastres,1972:322,323-35). Por outro la90, leia-se Guidieri sobre a me
tafísica ·Fataleka (Malaita), aqui -rnuito sanelhante as idéias 'l\Jpi-Guarani:
"can efeitó, o taifili' (o ser) só parece ser capaz de oorqui.star a u
nidade, um ~tatuto. definiqvo - ,estatuto de a:::rcpletude que supoe a
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supressao da di.sjunc;ao característica do hcmem durante a sua existencia
[entre a "sanbra" intrínseca e o "reflexo'' extrínseco] - na ausencia, i's
toé, na rrorte ••• O tempo dos viventes, .para o pensarrento irrlígena, é
por definit;ao um tatp:> cx>nti~ente. Seu caráter essencial é de ser ambí
guo: ma~a rwaruu, "entre duas coisas" • • • (1972:90).
A posi9ao do canibaliSl"OC) no sistlna Fataleka da Jn€!li>ria e produ9ao da ilrortali
dade/ancestralidade transforma figuras 'l\lpi (e se aparenta, em seu "substancia
lisrro", a teoria de Florestan sobre a natureza "sacrificial" do canibalisrro Tu
pinambá) ; para que um rrorto do grupo vire ancestral (seja lE!Wrado) , un inimi
go procisa ser rrorto e devorado; e ser devorado é ser esquecido - os que tenni
nam na boca dos inirni.gos nao podan aceder ªº status de ancestral. lv:J contrário
do caso Tupi, aquí a devorac;:ao c~ela a "sanbra" ilrortal-menorial, o nare; a
putrefac;ao é corrli9ao da mem5ria. Por outro lado, e em analogia aos Arav.,ieté-Tu
pinarnbá, para os Fata~eka o Akalo, o ancestral, é um super-rnatador,e o matador
(Ram::>)um equivalente huma.ro do Akalo. Ver Guidieri,1980:149-153 e passim, para
urna análise CQll)le.xa da metafísica Fataleka, que só puderros ronsultar após a
reda9ao da tese.
A antropofagia, emblema dos Tupi no imaginário

ocidental,

sempre pos urn enigma para a antropología - chegando a ter sido re
solvido pela denega9ao
(Arens,1979) 88 • Menos, creio, por

motivos

(88) Ver a crítica documental definitiva que Forsyth, 1983, faz ao uso dos ma
teriais Tupi quinhentistas por Arens, necessária no contexto anglófono.
fágicos, que por urna espécie de repugnancia lógica. Talvez o cani
balisrno seja como o incesto, gesto impossível: impossível
coincidir os carpos e os signos, as pessoas e · seus nomes
ze & Guattari, 1972:190).

f azer

(Deleu

O que se come é sempre, no e pelo

mesmo, outra coisa que o que era antes: o símbolo se furta sob
gesto, o ato afasta a meta.

ato
o

Impossível mas real, o canibalismo é

rnais um paradoxo que um enigma:se o ritual é "essencialmente a ª!
te do possível" (C.Hugh-Jones, 1979:i80), entao o canibalismo nao
é um ritual. Como o real, ele é a. arte do irnpossível, a arte de a

travessar espelhos, de devir: metamorfose invisível.
O
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"imaginário" e invertido des s es Tupinambá celestes que sao os

Maf!

Araweté - fala, de fato, da Pessoa, do Eu e do Outro. Ou melhor

'

ele nao "fala", pois nao "significa" - impossível como o movimentq.
'
ele faz, e nao e- absolutamente um "fantasma agido" 89 , mas urna ma- (89) .Ver a soberana e inane palavra final de A.Green, que a partir de una dedu-

c;ao

-

estritaire.nte intel:na

a psicanálise

(aliás, coerente), sentencia san apela -

900:
" ••• a própria natureza das pu1sOes canibalísticas

é tal,

que

a

nao

relacrao oral canibaUstica ao seio
¡x>de ser senao fantasrrática. E, se certos grup:>s huma.ros praticam o canibaliSITO real, eles
fazem senao agir [atualizarJ um 'fantasna raranejado e raciona
lizado ••• Nao há entao, propriamente, canibalisrro real, bruto. o
fato primeiro, apesar do que a pré-história e a antropologia testanunhem, nao é o canibalisrro real. A realldade do canibalisrro é
a po~siliilidade de f azer passar no real o fantasma que o susten -

nao

ta" (1972: 45, grifo oo original).
Que n00 haja canibalisrro "bruto" ("real" ••• ) , est.arcr::>s todos de acordo.
Que
ele tenha que ser redutioo ·a un aparelh::> aa ·identifiC-a9ao narclsica irnaginária- oo plam do grupo social e da ex>srrologia, e da cnnst:ruc;ao da Pessoa - isso é
una viol enci a de diva. A ilrpossiliilidade do canibalisrro real é de outra orden '
que essa, de

deriva~

(perversao?) de um genériro e ooi:mal canibalisrro pulsio -

nal.

quina de devir-Outro. Por isso, se ele opera sobre o mesmo

campo

que a d i alética da Identidade Jé - a saber, a constitui9ao do "Eu"
através do "Outro" -, ele nao me parece po der ser pesto em conti nuidade com 05 jogos de dupla nega9ao que fundam a Pessoa e a So ciedade

Je. o

canibalismo nao é urn caso limite ou "literal" da dia

lética do Sujeito, mas urna saída dessa dialética. Ele caracteriza'
urna singularidade Tupi-Guaraní, e é perfeit amente consistente
o complexo de for9as que levou muitas dessas sociedades

a

com

~estrui-

9io (H.Clastres, 1978). Para consequirem o que se propunham, os Tu
pinambá e5co lheram rnuito bem 05 seus meios - e assim também os Ara
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weté com suas idéias -; o canibalismo nao é urn exagero barroco

oc~

sional de urna necessidade simbólica que poderia ser "satisfeita
por outros meios.

~

claro, através do

can~balismo

"'

os Tupinarnbá rea

lizavam urna série de opera<;oes ·, e dentre elas a de- produ<;ao de

i-

dentidades - que prescindiría, entretanto, do puro ato físico

da

_.,

devora<;io da v1tima, cuja razio deve ser buscada alhures

9

o

•

á -d.ialética pessoal Je ,
exat.artente O canibalisno. Pois - P?X'ª ficatrrOS no material Araweté terá
passado desapercebicb ao leitor o "~ ~ .familia" que aproxima, por exerrplo, o
.
jogo ~cular de substitui<;Qes nortuáriás Bororo e o .~- enunciativo
dos
cantos de matador Araweté. Ainda nesse caso ~cífia:?, as di°f~as
sao
rreoos significativas.
(90) E subl,inho aqui, no cx:ntexto de um contniste

CXlll

~

nao

nao

Comer o outro é, certamente, exagerar, excesso sacrificial .
E; estabelecer, ao mesmo tempo, urna continuidade máxima com a víti-

ma - criando urna imanéncia animal entre

Q devor~dor

e o devorado - ,

e pressupor urna descontinuidade nao menos absoluta, humana e trans
cendente,

entre o Eu e o Outro,

9ao o nao-Eu,

será urna "coisa"

pois o que se come será por definí
(Bataille, 1983:24.53).

Devorar um

'' semelhante" - por suposto é urn semelhante, mesmo que inimigo,

ou

- se trataría de um canibalismo ritual, humano, pleno de precaunao
<;oes e ris~os míticos - é exatamente impedir que ele possa devol ver urna imagem, constituir urna identidade'..

~,

de certa forma, des-

truir a representa9ao, quebrando o espelho da fun9ao imaginária

•

Devorar o inimigo nao é, tampouco, "identificar....:se" a ele - é projetar-se na alteridade, passar para o ·· outro lado, tornar-se,

nao

o inimigo, mas Inimigo. O canibal cdmerá sempre ·, enf im, nada

mais

que si mesmo (Guidieri, 1972: 1.09,

diz que todo canibalismo é,

no

fundo, um ende-canibalismo; sim, como é sempre exo-canibalismo ••• ).
Por isso, ele é sempre (o·) Outro, e nao tem avesso. E, se a motiva
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entre outros

~ao

explicita do canibalismo era a vingan9a, para os Tupinambá - e

a vontade de ser devorado era urna vontade de ser vingado -, é

Pº!:

que a vingan9a ela mesma, como o canibalismo, é impossível e inter
4

minável, outra figura do Devir. O canibalismo, enfim, é mais

que

urna media~ao através da alteridade, visando a restitui9ao da identidade¡ ele é urna inescapável passagem para a alteridade:
-Morto, devir-Animal, devir-Inimigo. Eu sou o Inimigo.

~

deviristo

que

dizem os Araweté, por seus deuses.
Outra coisa
que aquilo que

disse Cunhambebe?

comia nao era humano,

- O chefe Tupinambá
que era urna coisa,

nao disse
um

outro

que ele, um animal. Nao: ele disse: eu nao sou "Humano".

Durante isto Cunhambebe tinha
sua frente um grande cesto

~

a

cheio

de carne humana. Comia de uma per
na,- segurou-a

diante da boca

e

perguntou-me se também queria comer. Respondi: "Um animal, irracig_
nai nao come um outro parceiro, e
um homem deve devorar um outro ho
mem?" Mordeu-a entao e disse:
!'>

"Jauara iahi - Sou um jaguar.Est~
gostoso".
(H.Staden)
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OS SERES DO DEVIR:

A METAF!SICA TUPI-GUARAN!

Or~

pour qu'une conception puisse
itre attribuée aux primitifs,
il
ne suffit pas qu'elle soit étrange;
il faut encore avoir des raisons
pour la leur .atribuer.
(Durkheim)
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Se o leitor conseguiu chegar até aqui,
al de "notas" de cinco piginas,
rativas, a prolifera9ao de
tecipada de conclusoes,

as enfiadas

de

comp~

referincias

paralelos e a repeti9ac

obsessiva e an

concordará que é tempo de . concluir -

que é difícil faze-lo ao mesmo tempo sem mais
brevidade.

cip~

atravessando o

Como é impossivel

come9ar outro

mas

redundancias e

com

livro desde aqui,

ou

quem sabe reescrever este em versao mais enxuta,

repa~

o jeito é

sar as carreiras os pontos que fui alinhavando

ªº

masiadamente longo percurso,

e fazer um balan90

atacar um da capo

longo deste

de

do que resta por resolver.
Concluo antecipando que

nem tudo que se prometeu se ··poderá

c_umprir. Contra minhas pretensoes
Tupi-Guarani" talvez ainda seja
simplifica9oes drásticas;

iniciai.s,

viável,

sintetizar· urri "modelo

mas ao pre90

de

algumas

o que fica além de minhas for9as é

tir dai para urna compara9ao

sistemática com outras formas

-cosmológicas do continente, · e para o

PªE

sócio-

aprofundamento teórico

das

~azoavelmente

niti

li9oes do material Araweté.
Entretanto, creio ter esbo9ado um perfil

adiant~

do da problemática Araweté, justificando as generalidades

-

a

das na Introdu9ao (pps.24-8) e respondendo como foi possível

questao condutora do trabalho, a saber, a razao do canibalismo di
vino dos Maf. Creio, outrossim, ter caracterizado a forma

pe cu-

liar de articula9ao entre "sociología" e "cosmología" nos Araweté
- rela9ao nao analógico-expressiva, mas instrumental -, e anali sado

a situa9ao paradoxal de sua categoría da Pessoa,deterrninada

como vazio circunscrito pelo triángulo do Outro, deus-morto-inimi
go, e constituida pela nao-identidadé a si, ou seja, pelo Devir e
a morte. O fragmento de Heráclito aposto como divisa geral
trabalho descreve o jogo final entre deuses e humanos no

deste

pensame~

to Araweté, e poderia bem servir como resumo de sua metafísica
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Vejo por fim que o próprio título que escolhi, que me parecera ób
vio e neutro, cria urna figura tipicamente Araweté: pois "Araweté 11

é, para os Araweté, um "nome conforme o inimigo" ou um "nome

de

~

inimigo" - usado aliis por eles como nome pessoal -, sendo o nome
com que os outros, os brancos, os designam. Os ''Araweté'' nao exis
tem senao na rela9ao com e na voz do Outro - como os Araweté, ist o é, as Pessoas (Bfde) ,nao sao senao o op:>sto

e um momento da Divin

dade, Ma!.
Passemos assim a alguns pontos,

a

guisa de conclusao.

A frase de Cunhambebe citada por Hans Staden deve certamente ter sido urna tirada de humor, negro ou Zen - Tupinambá sem dúvida; ainda assim, e mesmo que nao tenha iluminado o alemao, trata-se de declara9ao de um non-sense revelador. Falando do que comía, f al ando do que fazia ,. o guerreiro caníbal Tupinambá determinou a sua perspectiva, o lado em que estava, a dire9ao para a qual
se deslocava: ele era um jaguar,

_porque

seu alimento era urn ho

mem; se a perna que comía era de um inirnigo, a boca que a

comía

(e que falava) era a do Inimigo, o jaguar, esse canibal incomestI
vel. Um jaguar,

11

naturalmente'', civilizado: afinal, comia

cozida-moqueada - um jaguar com fogo. A antropofagia de

carne

Cunharr~e

be, assim, nao era nem urna alelofagia (devora9ao do sernelhante)

,

como pensava Staden, nem urna omofagia (comer cru), para usarmos o
vocabu lário do canibalismo grego (Detienne , 1 972a :235 ) . Era

um

devi r-fera, mas policiado pela cozinha.
Metáfora? Nao sei. A

"equa~ ao

Cunhambebe" nao me parece

em seu caráter mesmo de boutade individual - urna boa candidata

a

galería das frases célebres do pensamento selvagem , do tipo

"os

homens Bororo sao araras" ou "os gemeos Nuer sao pássaros",

corn

que Von den Steinen e Evans-Pritchard contribuiram para o

debate
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intelectualista entre totemismo e

participa~ao

mlstica, metáfora'

e pré-logismo (Cracker, 1977b; Lévi-Strauss, 1962a:ll4-7). Metáfo

-

nao

ra talvez, visto que nao metamorfose - os canibais Tupinarnbá
tem pélo pintalgado ou garras de felino -, nem, creio,

cren~a

Cunhambebe nao terá sido um bom exemplo para Lévy-Bruhl. Mas metá
fora bastante literal: os homens .Bororo e os gemeos Nuer nao voam;
os "jaguares" Tupinambá comiam realmente carne humana. O "modo de
falar" de Cunhambebe determinava seu modo de comer, que era

modo

de' pensar. Nao se trata aqui, portante, nem de um imagi_nário

"vi

rar jaguar" (tao comum aliás nas cosmo1ogias sul-americanas - Rei
chel-Dolmatoff, 1975), nem de um simples "fazer como"<?
(os jaguares nao

coz~nham)

jaguar

- mas talvez wn virar-jaguar, onde

"j~

guar" é uma qual).dade do ato, nao do sujeito. De resto,Cunhambebe
nao .disse ser urn jaguar, visto que_ ern su~ lingua o verbo "ser"nao
funcJona corno cópula proposicional; propo~ apenas: jauára iche
1
jaguar eu. O mundo Tupi está cheio dessas on~as •

(1) Assim os Shipaya

tan cerro cerinimia central a

'

descida dos rrortos para fes-

xama, e esse processo é '
p)r algum rrotivo, urna "jaguariz~" - anbora as almas nao sejam o~:
"O pajé Mixzré ne dis~ ~lara e distintamente: os iáñai .. nao ¡;x:>tejar can OS vivos. As alna.s-iánái tanarn O COrp), do

dian

danctar e

beter cx:m:> os vivos, ·por isso t:anavam seu éorpo, e

'ele mesno' , incapaz de fazer

~quer

coisa, permane cia dentro da casa de festa, os iána.i ~avaro lá fora can seu
cor(X). Perguntei-lhe entao caro se sentia nesta cx:::asw, e recebi a resp'.)sta: 'As vezes me parece que eu sou, neste m::mmto, um
jaguar'." (Nimuerrlaju, 1981:32).
Nao siS, naturalrrente, entre os Tupi-GuaJ;ani o jaguar desenpenha um
papel
cosnológico central: suas asscx::ia<rOes can o xamanisno e a chefia na Amfu:'ica do
SUl forarn extensarrente analisadas por Reichel-I:blmatoff, 1975:caps. 3 e 6. Minha hipótese aqui, c:xxro vinos, é que o lugar ocupado por este animal na COSll'Ologia 'ffi está associ~ ao canibalisrro positivo.
en:j\.la!lto
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Metáfora para mim, certarnente. Pois ela me aponta para a idéia de que o canibalismo Tupinarnbá implicava isso, urn comporta rnento-fera da Sociedade. Fenómeno evidentemente (eminentemente

)

4

cultural, ele nao é menos, por isso,, um questionamento da Cultura
(Pouillon, 1972:16), urn modo

d~

transcendé-la "por baixo":

pela

Natureza. A . gigantesca e elaborada aparelhagern simbólica dos

ri-

tuais de captura , ''afiniza9ao'', execu9ao dos cativos, restaura9io
.

'

rnist.i,ca pela vingan9a, re-noma9ao do executor - tudo isso termina
va ern algo que sempre se furtou

a~

explica9oes (H.Clastres, 1972:
comiarn

82) : o ato de comer'· ·o canibalismo. Por que os Tupinambá

seus "afins" - .e nao s.implesmente os rnatavarn , os adotavarn (os Iro
queses, ern rnui tas coi~.as seme.l hantes aos

T~pinambá,

al ternavarn

as

solu9oes: ou devoravam os cativos, ou os adotavarn como substitu tos de mortos do grupo - Chodowiec, 1972), ou outra

qual-

coi~a
:

qµer? . A.

c~srnolo9ia .

Araweté tal ve~ o . tenha

~sclarecido

em pa_rte. E

por ai, enfim , pelo ato de comer, q:ue penetram os jaguares.

E,

quando º evocarmos os paraleios gregos, ver-se-á que o p~radoxo

da

religiao Tupinambá é .esse: urna ortodoxia dionisíaca, urna antropo-·
fagia generalizada, urna nega9ao · da Sociedade que· é ao mesmo tempo
seu principal ritual cívico-político.

l.

POLARIDADE ESPIRITUAL. E COSMOLOGIA TUPI-GUARANI
A desagrega9ao póstuma da Pessoa ern dois principios antago-

nicos, que examinamos na escatología Araweté, é um terna que

per-

corre com inflexoes específicas todas as cosmologias Tupi-Guaraní,
remet~ndo

a urna dupla diferen9a ern rela9ao ao estado de vivente :

principio de regressao

a

Natureza, principio de progressao

a

So-
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brenatureza. Tal duplo movimento se encentra associado a

algumas

polaridades básicas, a saber: animalidade/divindade e comer/falar
(canibalismo/canto). Essa divisao da Pessoa em componentes divergentes pode ser,porém, ou imanente e constitutiva de todo ser humano, ou diferenciar condi9oes pessoais dentro da sociedade.

Os

Araweté sao interessantes por somarem estas duas possibilidades ;
todo humano possui em germe um aspecto-espectro e urn principio-al
ma, destino terrestre e destino divino; mas a condi9ao de matador
sobredetermina esse dualismo, na medida em que ela sublima a parcela terrestre do sujeito e o transforma em deus-alma antecipado.
Em muitas outras sociedades, será a condi9ao de xama que distin -

2

gue a situa9ao póstuma da pessoa • Minha primeira hipótese geral,

(2) E terá sido por isto que Schaden (1959:119} decreta que o "herói nútioo da

tradicrao tribal" para todos os TUpi-G.larani. se nodela necessariarrente na figura do

xama, nao na do guerreiro.

Assim

nao é,

para os Araweté, onde, conquanto

xamas,

nao

as divindades Maf ten cx:rco signo principal sua posi~o-guerreira serrlo, é verdade, "heróis culturais". Creio que Schaden extrapola a sit~ '
dos Glarani atuais; de toda forma, conoordaria con ele quanto a urna ma.ior eminencia, em geral, da tuncrao-.x.arna sobre a tunyao-guerreiro para os 'ffi, mas elas
se cx::rnbinam em figuras cx:rrplexas.
portanto, articula a polaridade espiritual Tupi-Guaraní ao par fun
cional básico destas sociedades, a saber: xama/guerreiro. Mas cabe introduzir um terceiro termo: este par organiza a condi9ao

~

culina (os casos de mulheres-pajés sao marginais ou teóricos), de
terminando assirn por exclusao a condi9ao feminina; e ele se
poe de modo variável com outra posi9ao que, primeira na ordem
real, é sobredeterminada pelos

valor~s

comdo

do xamanismo e/ou da guer-

ra - a posi9ao de chefe aldeao ou líder de familia extensa, a fun
9ao-sogro (supra: 319-20). Um modelo triádico virtual, a partir do
qual se podem derivar transforma9oes, poria:
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Hatens
Natureza: (Guerreiro) : :

Mulheres
Cultura:SOgro/Chefe
Cru, Vida

Pcdre, MJrte

\

....

Haoens

Sobrenatureza: (Xarr0)
Cozido, Inortalidade

-

Modelo que, quero crer, nao se encontra nessa forma simples
e completa em nenhuma sociedade TG concreta. Nos Araweté, como vi
rnos, é a condi9ao de gu·erreiro-rriatador que conota a

imortalidade

(mediante urna passagem prévia pela podridao, que o dispensa

de

um dos cozimentos celestes); e a lider.a n9a parece associada ao · lu
gar de xama. Essa matriz poderia ser comparada - para que suas

s~

melhanc;as (que mereceriam rt1aior reflexao) com a tripartic;ao fun cional indo-européia de Dumézil nao nos levern a tomá-la como
fun~oes

nal e universal -, por exemplo, ao modelo de cinco

ba-

da es-

trutura social Tukano, analisado por C.Hugh-Jones (1979:54-75), o
qual se mostra ·aliás bastante mais elaborado e estável; ou
i matriz dualista

J~,

ainda

que agrega diferentemente os valores acima,

e onde a fun9ao-xama é pouco marcada.
os Wayapi (Gallois,
(Andrade,

1985; Campbell, 1982:270-2), os Akuáwa

1984) ·, os Kaapor (Huxley, 1963:144) parecem apr:esentar

casos simples de destinó dual genérico da pessoa dos mortos:

es-

pectro terrestre, associado ao podre, aos seres-.4 ñ.i' e ao cadáver,
versus alma celeste, ±mortal, ligada aos seres-Maf e ao principio
vital. A

posi~ao

de chefia estaria associada ao xamanismo para os

Akuawa,
a... 1 ideran9a guerreira para os Kaapor 3 . A

.

-

situa~ao

wayapi

(3) Huxley (op.cit.:82) sugere um ethos de continencia sexual dos chefes Kaa -

i.:or (os "lntEns-cabecra") que o aproxima dos xarnas de outros grupos. A irrp::>rtan
cia tradicional do chefe aldeao a::m:> chefe de guerra, investido de pcderes de
iniciador, é destacada entre os Kaapor (op.cit. :172), que por sua vez perderam
o xarranisno, dependenOO de especialistas Tenetehara.
seria mais complexa, visto haver uma · continuidade ou homología en
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tre "os deis especialistas da sociedade Wayipi" (P.Grenand, 1982:
238), o xama e o chefe de guerra. Ambos se guiam pelos sonhos,

e

o xama é urna espécie de guerreiro - seja por enfrentar os espíritos, seja porque "o xamanismo é urna continuac;:ao da guerra"

por

meios mágicos (urna situa9ao semelhante ao que encontramos nos Yan.o mami, onde o xama convoca hostes espiri tuais para se abaterem '
sobre os inimigos). A impressao que resta é que o caráter perma nente da fun9ao-xama (contra a vigencia temporária do chefe

de

guerra) a colocaria como base da. lideran9a aldea, ao meno.s atual-.
mente. Nos tres grupos acima, as condi9oes pessoais de xama ou

m~

tador nao parecem distinguir os mortos, contudo. Vale notar, ainda para os Wayapi, que o xamanismo se destaca por nao intervir na
rela9ao da sociedade coro as almas .celestes e o Senhor dos

humano~

Ñqnde j ara . Esta rela9ao é estabelecida pela dan9a ritual (ap o rai)

e a música de flautas, acionada quando epidemias aumentam ·o

pesó

do céu e perigam faze-lo cair e, em geral, para homenagear o

he-

rói-deus criador (Gallois, 1984a ) . O xama nao interfere nesse pla
no, esse das rela9oes com a Sobrenatureza (tal como defino

este

conceito, supra: 204), mas apena·s na rela9ao com o mundo da Natureza: espectros, espirites animais, mestres de animais.
Entre os Kayabi, povo de tradi9ao belicosa, a posi9ao

de

chef ia é modelada no guerreiro:
"os Kayabi véan sua sociedad.e ideal dirigida p:>r um chefe vel.00
e aguerrido, que só pode exeroer a:m plenitude sua

ftn;ao

pura -

mante p:>litica e ooordenaoora quando muitos xamas bons garantan
a todos os mernbros do grupo a assisténcia transcendental. Assim,
chefe e xarta a:>rresporrlem a il¡lagem ideal de urna personalidade I
mas a fo~ do xana atua indeperrlent.emante do chefe, eJXIUanto ,
ªº <Xntrário, o chefe nao p:xle preencher sua fun9ao sen o xama nisrro" (Grünberg, 1970: 126).

Grünberg (p.127) observa ainda que a guerra (condi9ao de ho
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micida) era pré-requisito para a funda9ao de urna nova maloca - i.
princi

e. para sua lideran9a -, e que a dan9i dos crinios era a
pal cerimonia religiosa dos Kayabi.
~

No entanto é a posi9ao de xama que, como se depreende

da

passagem acima, beneficia-se de urna eminincia de tipo ''hindu" (re
cordem-se as observa9oes de L.Dumont sobre a rela9ao entre o

rei

e o bramane, a for9a e a hierarquia), e que se exprimirá em

urna

distin9ao espiritual. Parece haver para os Kayabi . um só principio

.

póstumo (o a~'an, alma-n~m~ - op.cit.:155) da pessoa, que se diri
ge para o mundo celeste. Mas as almas dos · xamas falecidos -

eles

que , em vida, eram urna espécie de alma excorporada (p.157) - desfrutam

urna situa9ao especial:

9ao-Maf), xarnas

celeste~·

(fun-

transformam-se nos Ma'it

e - principais auxiliares dos pajés

vivos

(pps. 157-8).
Tal associa9ao entre principio espiritual único e diferen9a
xarnas / comuns é particularmente clara entre os Tapirapé. Ali,

as

almas mortas dos comuns (an ch ynga invuera - -fun9ao-Jñl) vivem er-

-

rantes na floresta, na terra, enquanto o s xamas defuntos

habitam

urna aldeia própria, a Oeste (Wagley, 1977:169).. Ern publica9ao anterior, Wagley sublinhava com mais enfase esse destino diferen
cial:
"

... o maior prestigio que a cultura tapirapé oferece

cxmverge

para os pajés. Ieflexc de tal prestigio é o oonceito de que eles

terao urna p:)s-vida a parte, ben cxxro a identifi~ao dos heróis
cultura:Ls oo passaoo a:m pajés ••. Erquanto un leigo tapirapé se
torna urna alma desoorporificada pela 110rte, a vida póstuma
de
um pajé nada mais é que a o:intinuat;ao de sua vida atual,
ern
cira.mstanclas ideais" (1976:253) 4 •

(4) Nessa

versao,

óS nortos canuns

.

viveriam em aldeias terrenas abandonadas

repetindo mecanicamante suas vidas; a aldeia oos

xamas

seria a Leste -

,

exceto
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os xamás executaoos caro feiticeiros, que derroravam-se ern vilegiatura numa aldeia a Oeste, até que seus ferirnentos cicatrizassem. Ver supra: 200, para
a
regularidad.e destas transformaef>es, na obra de Wagley e/ou na escatología Tapi

-

rape.
Apesar do estilo "centro-brasileiro" da estrutura social e cerinonial Tapi
ra~, é possivel identificanros temas básicos da COSirologia ~ nesse plano rres
rro. Assim, a farrosa q:osi~o entre os "grupos de o:rrer" e as ºsociedades
de
pássa.ros" (Wagley, 1977:101-118; Baldus, 1979:44-59) rarete a outras tantas ,
contorne suas fururOes e associ~ mitológicas, a saber: terra (origen ctOni
ca)/céu (origan alada); a::mida-consmo (grllEX)S "de cx::rrer")/canto-pro&.i<;ao (os
pássaros ensinaram os cantos, as wtra sao equipes de trabalho) ; sugiro que, em
seu todo, estes agrupanentos materializarn valores mrpierrentares, rerretencb a
ct:x:>si9ao Natureza/Sabrenatureza.

As almas dos xamas mortos (panoe invuera - fun9ao-Maf)
familiares do Trovao Kanawana , contra quem os xamas vivos
combater, na mais importante cerimonia Tapirapé, ligada
9ao do rnilho e

a

a

sao
devem

matura-

inicia9ao xamanística. A ambivalencia intrínseca

do xarna Tapirapé, já mencionada várias vezes nesse trabalho,
configura corno

urn

se

caso forte do devir-inimigo do matador Araweté'

- e, como este, sua posi9ao póstuma é especial.

o xarna Tapirapé

é

o Guerreiro desta sociedade, que a proteje contra os numerosos es
piritos canibais do cosmos, as almas dos mortos, o Trovao e as al

-

mas dos xamas mortos. Mas, na qualidade de amigo dos inirnigos dos
viventes, ele é ao mesmo tempo protetor e amea9ador:
"Un pajé nunca tern rrecb em suas viagens en sonlx:> [ao

oontrário

J, po:rque os

espíritos sao seus amigos e a for~ 00 pa
jé at.Jirenta a propon;ao que ele corifraterniza con os espirites de

dos leigos

rraúacos da floresta". (Wagley, 1976:241).
Cren~a

conforme a um motivo comurn a outros grupos

TG(Wayap~

•
Tenetehara, Asurini, Kayabi, Parintintin), o de que o grau
de po-

der do xama é fun9ao do número e qualidade dos espíritos que controla - algo que nao encontramos entre os Araweté. O tremendo po-
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der do xama Tapirapé
responsável pela concep9ao das crian9as, a
5
abundancia de ca9a , a seguran9a do grupo - se desdobra em sua ma

xam3.s tan re~ sexuais con as f"'erreas dos quei.xadas, prciluzindo os
¡:x:>roos. Essa c:renya, i.nvertencX> radicalmente o cx::rrplexo Guarani do odjepotá ,
transfo~ao em animal ¡:x:>r contágio sexual can estes, que se segue ao consurro
de carne crua caso forte é a transfonna.~o em jaguar ¡:x:>r cópula can o "espirito da carne crua" transfigurado ero jaguar-nulher (o tupichua; cf. cad::>gan,
1965:7-8; 1962:81; H.Clastres, 1978:94) -, marca inequivoc.arrente 1.m\ devir-animal cb xarr0 Ta.pirapé, e sua ¡x>si9ao ambigua, extra-social: natureza e sobrenatureza, animal e "e.ivioo", protetor e inimigo. A ncrte de 1.m\ xama desencadeava
a fÚ.ria cbs jaguares, enviaó:)s aterra pelo Jaguar c.eleste (Wagley, 1977:185).
o xama é assim, rrorto, rretaúmicarente associaao aos jaguares; já o xama Guara
ni é 1.m\ anti-jaguar, visto que evita carer carne e procura o estado oposto do
odjepotá , isto é, a transfigurai;:ao em divindade sem ncrrer.
(5) OS

o

lignidade face aos viventes. Ele é o Assassino, feiticeiro e raptor de almas. Wagley observava que os tres xamas mais poderosos ,
em 1939, eram eles mesmos matadores de antigos xamas (1976:246) pois o destino de urn xama poderoso é ser executado por

feiti9ari~

O xama Tapirapé, assirn, é um "ser-para-a-rnorte", corno disse

P.

Clastres do guerreiro chaquenho (1982:236) - e como o é, de um rno
do diverso, o matador Araweté. Seu poder é sua

perdi9ao~

seu des-

tino póstumo "em circunstancias ideais" é ao mesmo tempo urna trans
forrna9ao em inimigo. Um xama pleno é urn xama morto - por isso

a

inicia9ao xamanística é urna rnorte do novi90 pelas flechas do Trovao e seus asseclas, os xamas mortos e os espirites Top;

(1976:

259-264; o furor e a possessao dos novi9os no tempo de sua inicia
9ao, quando espirites perigosos os enlouquecem, lernbra o furor do

/

6

matador Araweté) _. Mas só os xamas mortos sao irnortais, se cornpa-

(6) E assirn a inici~o xarnanistica oontrasta can a inicia.<¡:ao pubertaria.

xama deve enfrentar o

o

T:rovao e seus familiares, e tennina invariavelnente "ncr
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to" por estes. Já o a.OOlescente eleve encenar um mito ern. que um jovern escapa de
inirni.gos canibais; é isto que ,seu canto celebra - arte da fuga, posic¡:ao anti-guerreira (Wagley, 1977:156-7).
o xarnanisrro Tapirapé, apesar de sua inp:)rtáncia vital para a rosnologia do
grup::>, se extinguiu, nas décadas que se seguirarn a primeira viagan de Wagley •
.
Isso talvez possa ser explicado pelo excesso de <XJl'ltradi~ encarnadas na figura do xam.3; um processo análogo ao ~qno da .antropofagia por outros p::1VOS
.?
-uucu. aru.
Tupi. -"'·--

rados

ªº

destino das almas dos leigos, que, após um período

de

vida precária, morrem, transformando-se em animais diversos(l976:
240). Assim, o xama encarna a parte celeste . da Pessoa, os
a por9ao terrestre-espectral:· Sobrenatureza (Trovao)

X

leigos
Natureza

(animais). Nos Tapirapé, em suma, o xama é a um só tempo o

ideal

de Ego e o Inimigo; nos Araweté isso é o matador, ser sem sanbra,

ini-

migo em vida.

Ambiva~encia.

A posi9ao de xama é, para este povo TG, um dos fatores

de-

terminantes na consolida9ao . da chefia do grupQ doméstico - nao se
podendo falar aqui em chefia aldea, no entender de Wagley.
relac¡:ao entre ambas as posic;:oes é de

imp~icac;:ao

E

a

xama

mútua: UlJl

poderoso, portante um feiticeiro em potencial, procura ter um gru
po doméstico forte, que o proteja (1976:246).
Entre os Tenetehara, onde se registra· urna nítida associa9ao
entre a posic¡:ao de xama e a . de líder de familia extensa (sogro) ,
e onde, há muito, os valores guerreiros sao nao-marcados

7

Wagley

& Galvao, 1961:43, 123 -, parece coexistirem duas formas de diferencia~ao

espiritual póstuma, mas também aqui a partir de um

principio pessoal, o

-7 • A primeira seria entre os finados

e k UJe

-

so
de

(7) ~.cit. :110. Os autores nao registram outros tenros para "alma.", etc., ·que
entretanto enmntranns oo dicionário TetDé Tenetehara de Boudin (1978). Suspei
to que o teJ::m:> ekwe seja analisável an "ex-corpo", e que as investigacrres de
Wagley e Galvao nao tenham sido, nessa área, profundas.

634

os seres do devir

morte natural e os de ºmorte feia" - incestuosos ou vítimas
de

feiti~aria.

As almas dos primgiros iriam para a ''aldeia

(?)

dos

sobrenaturais", -juntando-se aes criadores e heróis culturais (Tu-

pa, Ma{ra), urn lugar de abundancia e imortalidade

(fun~ao-Maf)

.Já

as almas dos segundos tornar-se-iam espirites e malignos, associa
dos as aldeias abandonadas e sepulturas - sao os azang

-Añi>,

que controlam o crescimento do milho e sao

freqüentemente

incorporados e coJn,batidos pelos xamas, juntamente com os

espiri-

tes (piwara) de animais mortos, o Senhor da Agua e o da Mata (op.
cit.:110-1). Tanto bs ''bons mortos'' quanto os deuses-her6is
distantes e neutros; o xamanismo e a cosmología dos Tenetehara

-

sao

,

sernelhantes nisso aes Wayapi e diversamente dos Araweté, se diri ge para o enfrentarnento da Natureza.- aza~g,

Anirnais. Bem, a essa

distin~ao

piwara, Mestres

de

entre "boa" e "ma'' morte (com mui-

tos exemplos em outras .partes do mundo - cf. Bloch & Parry, 1982:
15-18) 8 se

superpo~

urna outra, laconicamente indicada: apenas

os

-

parece tambán vigorar para os Siriooo: as almas dos lx:rrens "bcns" nao
reto:rnariarn para assanbrar os vivos, as dos "rnaus" sim (Holnt>erg, 1969:243) •
.
Holrnberg declara enfaticamente (loc.cit.) que nao existe OUtro Mmcb p)sturro ,
que as idéias sabré a alma ·ga:, "a:nfusas e vagas". ~clona contudo dois tipos
de espíritos da mata, os kuríik.wa (cognato de *Ka.rowcura?) e abaci'l<LJaia, antx:>s'
identifica&:>s cnn os espectros dos nortos (¡:ps .239-40, 242). O autor é tao p~
cx:nceitooso quanto a simples inteligeocia dos Siriooo, que se torna dificil acreditar oo que diz, sobre esta área de sua cultura. Já os costumes funerarios
nostrarn aspectos interessantes: após a dea:trposicrao das carnes (o cadáver era
exposto numa plataforma), os parentes oo norte deviarn enterrar seu esqueleto,
de nodo a evitar o surginEnto de urn kurúkwa - exceto o craruo, que era guarda00 caro reliquia protetora. Tem-se ~ urna inversao oo d::>sturre Acné, que pr~
creve o esfacel.anento ck> craruo J;ÓS-decx:lrposicrao, de nodo a dispersar a
alma-ianve que ali se aloja (Holnt>erg,1969:232-6; P.Clastres,1972:300) . Ver Nirnu
endaju,1978:6, sdJre a norte súbita ou violenta caro má, para os Apapocúva.
(8) ~
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xarnis tinharn acesso ao "paraíso'' na aldeia de Maira (p.200).

Por

f irn, os autores apresentam indicios de que poderia haver uma bi -

burca9ao terra/céu para a pessoa de qualquer morto, ao modo
weté, mas se apressam a por isso na conta de alguma

Ara-

influencia

crista (loc .cit. ).
O xamanismo Tenetehara envol ve a incorporac;:.a o de

espiri tos

animais, de mortos e outros. Apenases xamas que controlavam deter
minados espirites eram capazes de curar as

doen~as

estes espirites, incorporando-os, cantando suas

causadas

can~oes

por

e extrain
9

do os objetos que· introduziam no corpo do paciente (pps.116-ss.) .

Assirn, a "p::>ssessao" nao inplicava absolutarrente urna sul:mi.ssao do xarna ao
espirito. o sistema de inoorpor~OO.-possessao (que oo ca.so Tenetehara parecía
(9)

envolver urna verdade.ira transfo~ oo espíri~anirnal - cf. a descri~

de

Snethlage sobre o "xana-sapo", apud Wagley & Galvao, 196l:U2-3) é relativatle:!!

te raro no xamanisrro sul-arrericaI'X), que opera em geral por videncia, au:lic;:ao ,
e exoor¡x>:ra~. Mas ele é regi-Straó:> para os Akuáwa (os possuidos pelo kax>owa1"a devoram pintos vivos), os Asur.inÍ (os xamas encarnarn a Onr;a e o Veacb), tal
vez os Parintintin, os Shipaya; e, fora da área Tupi, para os Yaronarni - Andra
de , 1985; .Mtlller, 1985; Kracke, 1983; Nim.lendaju, 1981; Lizot, 1976:22.
O espirito animal mais poderoso e perigoso, que na época da visita dos autores-fonte nao era controlado por nenhum xarna, é o

do

jaguar. O piwara do jaguar tem o poder de penetrar no carpo de ou
tres animai s, "jaguar izando-os" e tornando-os monstruosos (p. 114).
Essa crenc;:a, que inverte o papel benévolo-útil do espirito do jaguar (morto pelo cac;:ador) nos Araweté, evoca de perto os monstros
Mbyá, animais excessivos , cuja nome é seguido do modificador

- ja

gua , jaguar. A cada espécie animal dorresponde um destes exempla-

res solitários e monstruosos (Cadogan, 1959:·104). O jaguar,

as-

sim , é urna espécie de "animal do animal", limite animal da espiri
tualidade ou vice-versa. Um "xama de jaguar" Tenetehara seria en-
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tao urna espécie de super-xama, capaz de incorporar a essencia

da

animalidade/alteridade.

o xama Tenetehara, enfim,
se poderoso, está exposto a acusa
.,
9oes de feiti9aria, como seu· homólogo Tapirapé; é muito raro

que

se o mate, contudo, pois se cri que ele se tornará um azang e poderá vingar-se (p.125). Ele participa, de qualquer modo, dessa

a~

bigüidade intrínseca do papel masculino focal das sociedades TG ora o xama, ora o guerreiro: protetor e amea9ador, instrumento de
poder ·e de perdi9ao, vincula9ao com os mortos e as feras, destino
pósttírno especial.

- dos TG do norte, registremos
Para terminarmos esta recensao
que OS dados Parintintin nao permitem urna COr1'.'ela9ao entre

desti

no póstumo e condi9ao pessoal. Ao que parece, todos os humanos
'

transformavam-se em añang, espectros terrestres, ao

morrer(Krack~

1983:7). No entanto, os xamas (que já nao mais existiam,
da pesquisa de W.Kracke) em vida possuiriam mais de um

quando
principio

espiritual: além do ra'úv, alma, eram dotados do rupigwára, espécie de dup,l o espiritual do xama (op.cit. :17) que respondia

por

sua eficácia. O destino do rupigwára após a morte de seu portador

é desconhecido. No que toca

a determina9ao

do lugar da chefia al-

dea, já mencionamos (supra:98) a vigencia de urna dupla

ideologia

dos fundamentos da lideran9a, conforme Kracke (1978): o chefe como guerreiro ou como provedor. Seria o caso, talvez, de sugerir mos a hipótese de que o aspecto-provedor do chefe estaria associa
do ¡ figura do xama, visto que este

er~

um tipo de ''pai espiri

tual'.', cujos sonhos concepcionais introduziam espirites desejosos
de nascer no útero das mulheres. A ambigüidade da posi9ao de chefe - ao mesmo tempo um sogro e um pai (1978:34) - poderia ser vin
culada

a

oposi9ao guerreiro/xama.
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~

a etnografia dos Guaran! atuais que . mostra a maior elabo-

rac;ao de uma teoría da Pessoa e das almas, ,desenvolvendo ·rnaxirna mente a distinc;io entre principios cele~te e terrestre do ser humano; ali tambérn se enc?ntra a rnais . completa op_erac;ao de. urna

ma-

,

triz triádica, Natureza/Cultura/So.b x-enaturez._a . . E onde, por firn

a posic;ao de! xarna

conh~ce

rnaior destaque e menor amb_igüi_da~e -

e

onde a arnbigüidade car.acteriza inequívocamente o estado cultural.
Já f iz largo uso e rnenc;ao dos fatos Gu~X'ani n~ste traba~ho;

outro lado, há numerosas diferenc;as internas
e apenas um

a_cosmo.l,ogia

por

Guarani,

ponto de vista "norte-amazonico" permite que eu con-

funda, resumindo, as iSéias Mbyá, Kayová e Ñand_e va ( expos t;as sistema ticamente em Schaden, 1962; para os Ñand~va, ver Nimuendaju ,
1978; os Mbyá, Cadogan, 1959; os Kayová, Meliá, F. & G. Grünberg,
1976).

Os Guaraní di.stinguem, gros.so modo., urna alma de

erige~

-e

,

destino .di vj,,nos,, ligada ao nome pessoa,l e as rezas .ind.i:viduais

.

a pa_l avr~

de

e

a

respirac;.a o I e

Uffia

alma de destino. terrestre 1

conotac;ao .anii:ial, ligad~ ~o temperarnent_o ind~ v~d~al e .
c;ao,

a

a

aliment-a-

sombra e ao carpo-cadáver. A primeira. é d9-c1a, e .pronta,

manifesta a presenc;a . do.s qeuses, a história do cosmos; a
cresce corn ,a pessoa, e encar_n a su.a historicidade.
c;oes sao_ em tudo semelhantes

a

to mais elaboradas: pr:ogressao

~ssas

e

segunda
distin-

dos d~is -a' o _we Araweté, conquan-

a

So~renatur_eza,

regressao

a

Natu-

reza.
Assim, Schaden diz que o agvú, .linguagem-alrna. Ñandeva,

" e~

de · origem .divina, is to é, participa 'da natureza. dos espíri tos· -sobrenaturais''; sua sede seria o peito; ela é "dada" por

Nande"rÚ

(o deus-Pai) e na morte retorna a . ele:

"as re.la~ que a parte divina da alma do defundo mantén
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os carpanheiros sobreviventes sao análogas as que ligain os espirites protetores (yvyrai.djá) aos seus protegidos. Aparea; em so·nlx:>s aos rrembros da familia, traz-lhes rezas, .•. , lhes
p:>de
entregar crianc;:as ~ deverao nascer ou renascer oo seio da f arní
lia" (1962:.118) •
o outro princípio pessoal, ''representa o

car~

ter animal da pessoa", e sua sedeé a ·regiao bucal: "daquilo

que

Ji o

a~syguá,

urna pessoa come, alimenta-se seu atsyguá''; ele se rnanifesta
sernelhan9as físicas e cornportamentais do individuo corn o

ern
animal

que "encarna"; desenvolve-se a partir de urn quase-nada, na crianc;a, crescendo conforme os -excessos cometidos pelo individuo.

~

atsyguá que se desprende do carpo, quando este se decornpoe:

vaga

i noite, de dia retorna i sepultura. Ele ''só anda nos lugares

o

ern

que o corpo andou corno vivo" - repetic;ao rnecanica;
O

ayv~-separado,

ayv~-kue· ,

alma ·celeste , encarna assirn

a

Pessoa própria, enqua·r ito o dtsyguá -separado, ·tornado anguer!I (exsornbra), espectro, este "pouco alma" corno expliéava urn Guarani

a

Schaden, encarna o Individuo, sua história e sua rnorte (1962:115118) .

Nirnue'ndaju, para os Apapokuva-Ñandeva ,· descreve corno

o

ayvykué , álma celeste, que se encarna ern urna crianc;a deve ter sua

procedencia divina identificada pelo xarna, e isto fundamenta o no
me pessoal. Associado aos sentirnentos bons e suaves e as

comidas

vegetais, ele se opoe ao asgiguá, ''alcia - animal", fonte dos sentimentes rnaus ou impetuosos e ao apetite por carne. o .autor observa
que, quando urna pessoa tern o asyiguá de um animal predador,
predominari integralmente sobre o

ayvykué~

este

Este é o caso dos Kain

gang , inirnigos dos Apapokuva, que eram puros asyiguá felinos - pu
ros jaguares . O jaguar é, assirn, o limite do asyigua: jaguar, ini
migo, alma terrestre. Transformada posturnarnente em anguéry,

esta
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por9ao animal é muito temida, devendo ser morta pelos xamas menores (enquanto ao rezador principal, paié, cabe a identifica9ao da
alma divina e sua recondu9ao ao céu) - 1978:53-67, 139.
A reencarna9ao possível dos ayvykué (Nimuendaju, 1978:65-6)

é assim a forma forte, ou máxima, de presen9a das almas

celestes

éntre os ~andeva, e seria devida ao apego da pessoa i vida e

aos

parentes queridos. Caracteristicamente, essa "aderencia" é o opo!
to da repeti9ao mecánica e mortal do espectro terrestre: é o re nascimento dentro da parentela. As outras parcialidades Guaraní ,
nao parece terern tal cren9a na reencarna9ao. Para os Kayová,

a

por9ao-ayvu da pessoa é a encarna9ao dos tavytera, seres celestes
que sao a tranafigura9ao ou correspondente Sobrenatural dos viven
tes (Schaden, 1962:121), e após a marte retorna

a

origem. A

9ao-anguéry só é liberada pelos adultos; como urna. crian9a

por"nao

percorreu lugares'', ela nao tem história, nem espectro (loc.cit.).
A personologia Kaycvá descrita por Meliá, F. & G.Grünberg (1976 :
248-9) identifica o mesmo dualismo: ñ.e'e, "alma espiritual" epalavra-nome, que vai para o paraíso, e a

a,

''alma do carpo'',

que

se torna espectro-angue e pode incorporar-se -ero um animal.
Cadogan ll959:cap.XIX) mostra o mesmo dualismo entre

os

Mbyá: de um lado a ñe'e, alrna-sopro-palavra de origem divina,
outro a "alma tel5rica ou imperfeita'1 ,

de

resultado da vida das pai-

~ces e dos apetites, o "modo imperfeito de viver" -

isto e,

a

condi<(ao humana em geral, corno bem evidenciou H.Clastres (1978)
~ esta por9ao da pessoa, que para os

Mbyá só parece ter realidade

póstuma (ao contrário do asyiguá Ñanq.eva e do

a

Kayová)

I

que

se

tornará o angue, espectro assassino responsável pela dispersao
- uma morte 10
dos viventes apos
(10)
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Mbyá é takykuéri gua (Cacbgan, 1959:104),
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creio rmer anallsar tcf. Dx>ley, 1982:29, "ak11kue") em "o que fica atrás", o
que resta. Isto repete literalmente a idéia Araweté de que os ta'o we
"ficam
atrás de n5s" (supra: 502), oo sentido geográfioo e te1poral.

A

por~ao

animal da Pessoa está associada a um outro

concei

to, o de tupichúa, que para os Pai-Kayová de Amambái significaria
••espirito animal", que acompanha o homem, pausado em seu ombro
regendo seus apetites: seu outro nome é "lx>ca fantasmal". Para

,
os

Mbyá, tupichúa seria um espirito maligno que, encarnando-se em um
homem culpado de transgressoes as regras sociais, o converte

"em

espécie de homem-jaguár, devorador de carne crua" (Cadogan, 1962:
81-2). Este autor registra ainda que o tupichüa seria a "alma

da

carne crua", aquilo que, se encarnado na pessoa que consumir

a

carne desta forma, a transforma regressivamente (jepotaá) em

ja-

guar (1965:7).
Ve-s.e claramente aqui que a
raweté pelos Ma!,
n~á

divi~os

fun~ao-jaguar,

encarnada nos A-

"comedores de carne crua", e nos Tupi -

pelos próprios humanos qua canibais, encentra-se nos Guara-

ní relegada ao pólo da Natureza, contrapartida ativa da

podridao

(espectro terrest+e) e aposto radical do principio pessoal, alma-nome-vegetal-cant9-esqueleto-divino. Isto se coaduna com o ethos
radicalmente anti-caníbal dos Guarani atuais, e ao deslocamento '
da problemática qa transcendencia para a via ascética,

abolindo

todo excesso. A figura e o valor do guerreiro

desapar!

(c~nibal)

cem de todo entre os Guarani, e a posi9ao de xama se hipertrofia.
0 xama -

OU ·

melhor,

_O .

"rezador"/lÍder religioso - . se .constitui no

fundamento da tribo ou agregado aldeao, condutor- das cerimonias '
que reúnem os grupos locais dispersos, a tal ponto que se

pode

dizer que uma sociedade Guarani é antes de tudo wna sociedade religiosa, uni-ficada pelo xama - Nimuendaju, 1978:92-ss.:

Schaden,
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1962: ·19, 99. O espa90 do politice foi integralmente investido pe
sabemos

la religiao. Ext rapolando para os Guaraní antigos o que
sobre os Tupinambá, dir-se-ia que o sogro-guerreiro ,
das enormes malocas e líder dos homens de sua casa na

"principal"
guerra 11 ,de

(11) "Em geral, um grande número de genros favorecía as tentativas feítas nesse sentido [de fundar urna nova maloca] por alguns ~fes de familia. Isso era
deviam
rruito inp:)rtante para estes, pois os hcrrens atraídos para sua maloca
cxnsti tuir os grupos de guerreiros a ele subordinados. 'Ibdas as fontes . . • sao
un.3nimes em indicar o fato da maloca oonstituir, por isso, um grupo guerreiro'
forterrente solidário" .(Femandes, 1963:72-3). A carpilac;~ de Florestan a respeito das regras de f~oo e funcionarrento das aldei~ 'l'llpinambá toma bas tante claro aquele principio de subo~ lógica da aldeia ao grupo dcrrésti
oo, que analisei para os Araweté - supra: 287. A p~ da unidade aldea ,
nesse sentido, se fazia nao por urna dialética interna, que cp.isesse-unisse as
unidades datésticas e/ ou grupos oerinaú.ais, mas por urna reI.a<roo can os inimigos.

saparece para dar lugar

ªº

xama-pai (ñande ru, nosso pai, é o timesmo

tulo dos lideres político-religiosos Guarani atuais) - do

modo e talvez pelo mesmo impulso que fez estes antigos · canibais '
se converterem em ascetás, que buscam superar a condi9ao

humana

"por cima", pela Sobrenatureza. Sem aceitarmos necessariamente

a

tese de H.Clastres que pee urna contradic¡:ao entre o religioso

e o

político como motora do profetismo antigo (mas que dizer das

mi-

gra9oes que ainda continuam, ao contrário do que a autora supoe 1978:85-?) dos Tupi-Guaraní, é f or9a que se reconhe9a urna inver sao notável das sociedades TG antigas no que toca

a

estrutura fun

cional dos Guaraní modernos. Assim, se naquelas o poder
assentava numa base concreta de

con~role

político

sobre as mulheres

(fun-

9ao-sogro) e numa simbólica do guerreiro-canibal (Fernandes,1963:
325-ss.), o papel de xama em sua expressao máxima, isto é,

como

profeta (car a i) era marcado exatamente por sua exterioridade f!si
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ca e social (parentesco} ao grupo tribal - e, como observa

H.

Clastres (op.cit.:41-5), o estatuto de chefe é incompatível como
de profeta. Atualmente o que se encontra entre os Guaran! é a fusao desses deis papéis, na figura do chefe religioso - espécie de
rotiniza9ao do carisma, institucionaliza9ao dessa figura aparent~
.
12
mente impossível, o chefe-profeta ; e nada mais resta dos guer (12) E será p::>r isso que se verifica o que a autora chama de "deslocanento ser
frido pelo discurso sd>re a Terra san Mal: de agora em diante cabe-lhe urna ftm

crao que náda o destinava a

preencher - a de validar a sociedad.e" (1978:108).

reiros da Antiguidade.
Hélene Clastres demonstrou com elegáncia de que forma a cos
mologia Guaraní contemporánea, sobre trazer em si o mesmo desejo'
que movía as

soc~edades

TG antigas - uma recusa da Sociedade

quanto espa90 da imperrnanencia, urna

nega~ao

da

condi~ao

en-

humana

'

mortal -, definirá a Cultura corno rneio de ambivaléncia, e onde

a

polaridade espiritual da Pessoa exprime essa ambivalencia mesma :
"A cultura é a marca do sd>renatural na terra imperfeita, o signo de urna eleic;ao que f?epara os tanen.s da animalidad.e. • • Mas ao
nesno tenpo a cultura é o que separa os tanen.s dos .i.rrortais,pois
para os Qlarani de hoje a:m::> para os .Tupi de antigamente, a via
da Terra sem Mal é a renúncia a vida social. ( ••. ) Entre
esses
deis pól()S, os lxnens oa.ipain ~ posic¡:ao média, que os torna arnbivalentes ••• .Possuem, portante, urna dupla natureza • • • . ( •.• )
• • . catpreénde-:se o ·lugar, aparentenente paradoxai, ocupa.00 pela
vida social no pensamento dos Guarani, ao ~ t.enp:> caro sign:>
de sua desgrac¡.:a e signo da sua eleic;ao: define-se cx:m:> a madi.a c;ao necessária entre um éq.lém (a natureza, que é i.nediatez) e um
além (o sobrenatural, que é ultrapassagem). Seu ser duplo situa,
desta mane.ira, os lntens_ entre duas negat¡i5es possiveis da sociedad.e: a primeira, por assim dizer, para baixo, cx:nsiste en ign:>rar as exigencias da vida social, em pretender furtar-se a traca
.•• (ela) resolve no mau sentido a ambigüidade inerente ao hanem,
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ao situar este últino Ch lado da natur:eza e da animalidade...

A
a

outra consiste, nao em descxmh~ a orden social que define
oondi9ao humana, mas em ultrapassar esta cx:>ndic;ao, isto é, em l.!
bertar-se da rede das rela~ 1unanas •.•• é a renúncia ~ben '
estar desse mundo, a procura neoessariamente solltária da :irrorta
lidade. (1978:92-95).
...
E assim, a urna regressao a Natureza., isto é, submissao
a
11

por9ao terrestre-animal da Pessoa, produzida pela

infra~ao

das

normas da Cultura (notadamente: uso do fogo de cozinha, reciproci
- i ca
d a d e a 1 imentar, temperan9a sexual ) 13 , contrapee-se
urna et

{13) O hioo que pede a carpletude ou perfei<;.3o, transcrito ao final

de H. Clastres

crao"'

o

<ws.

oo

1-

livro

120-122), sublinha especialmente as "oormas da alirrenta-

CCltlfX}rtarrento

culinário e social próprio.

deal da ascese, pela abstinencia de carne, continencia sexual,uso
abundante do tabaco, generosidade absoluta, o canto e a dan9a(l978:
97-108) - forma simétrica de transcender a condi9ao humana,

isto

é, a cozinha, a sexualidade, a reciprocidade, de modo a, tornando

leve o corpo, sublimar integralmente a carne e alcan9ar a transfi
.

.

gura9ao-matura9ao (o aguyje) e a imortaliza9ao-imputrescibilidade
(o kandire}. Como bem observou H. Clastres, trata-se aqui de

urna

4upla ética - a simplesmente humana, de respeito .as normas,

que

busca evitar a regress¡o anima1, · e a étic~ da salva9ao individuaL
do renunciador que busca superar a condi9ao humano-mortal, progre
dindo

a divindade.

Ao contrário do verdadeiro renunciante coleti-

vo que era a sociedade nomade dos movimentos proféticos, o moderno renunciador Guarani é sempre

ind~vidual,

e individualista:

". • . as rel ~ can o sagrado 500 setFre pessoais. . . o caráter
individual.ista da rel.igw Guaraní •• ·• .assume aqui a fonna de ne-

cessidade inq?eriosa ••• t a .e ssencia de urna religiao cujo projeto
é a realizac¡2o do tx:nen CCitD deus e que se preterrle ref
so

lexao
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brea i.m:>rtalidade. Ora, a ilrortalidade 'SÓ é pensável a:m:> a oon
tra-ordem. • • Ser rrortal ou ser social: duas express0es da mesma'
realidade~ Quer dizer que só é possivel pensar a:m:> nao-necessária arela~ ccm a nprte na medida mesma en que se pode pensar
cxm:> nao-necessária a sua rela9ao a:m outros" (op.cit.:99-100).
Se o mundo da Natureza era morte, ferocidade
litárias, o mundo ideal da

Sobr~natur~za

e

podridao so-

é uma nao menos

ria perfei<;ao. Nega<;oes simétricas da Sociedade: morte

solitáabsoluta

-

.
.
ou imortalidade, fim de qualquer
forma de ambivalencia
do humano,

de sua condi9ao intercalar; o hornero é algo entre dois outros, que
.

os Guaran! poriam como o Jaguar e o Deus-Pai, a besta

caníbal

e

os senhores das palavras abundantes, a corrup<;ao e a incorruptibi
lidade. A condi<;ao humana é pura potencia, e

dessemelhan9a a si:

aqui corno nos Araweté, só Albures seu destino se realiza. A diferen9a significativa entre as filosofías

Araweté e Guaran!, entre

tanto, é que a primeira nao procede a urna avalia<;ao moral negativa da

condi~ao

de vivente: que sua concep9ao da Divindade é

ela

mesma ambigua; que a Reciprocidade, sobre poder ser contornada na
própria terra, é mecanismo posto a servi90 da alian9a com os

deu

ses - os quais portante, em que pese a "extraordinária religiosidade"

do~

Guarani, estao bastante mais perto do .hornero que a Divi!!
dade destes últimos 14 ; por fim, enquanto os Guaran! desenvolveram
(14) E assim a Mo-p~ constibltiva da Divindade, sua rela~ can o Devir, manifes~se-á nos cantos sagra(bs ·Guaran! de fonna nuito outra que a do
jogo recur~ivo da palavra Al.heia Cbs Araweté. h;¡Ui, os deuses nunca falain: as
ºbelas palavras" do discurso profético
um solllóquio desesperado. Diz H.
Clastres:
"A bela linguagem nao é a que, dirig~sé aos deuses mais que
aos hc:l1ens {jx>is o. canto Guarani. é una forma: de prece) ,
apenas
deslocaria as rela~: é urna linguagem sen rel~. • • Nela
,
quem fala é tarcbém, ao mesrro tetp::>, quem esa.ita. E, se interroga,
sabe que
ha outra resposta além <le sua própria pergunta •••

sao

nao
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pergunta que nao pede nenhuma resposta • 0u melh:>r I
Q
que as belas palavras parecen indicar é que pergunta e resposta•
( • • • ) Una

sao igualnente inp:>ssíveis.

Basta prestar ª~º ros tarpos e
fonnas verbais: a af~ só está oo passado e no futuro;
o
presente é serpre o tenpo da nega~ ••• " (1978:114-5).
Na rrúsica oos deuses Araweté, nao é o tenpo (verbal) que marca o deslizatle;!!
to da palavra, mas o regime enunciativo: a afirma~ está
senpre na boca de ou
.
tro; o Eu é senpre a pessoa-objeto. Antl-prece, a nrusica divina é a voz afirma
tlva dos deuses.

-

ética anti-canibal, os Araweté inventaram uma escatologia ca-

urna

nibal - transforma9oes divergentes da sociología canibal dos

ve-

lhos Tupinambá.

2.

CANIBALISMO TUPI: A IDENTIDADE AO CONTRÁRIO
Pouco sabemos sobre a escatologia e a teoria Tupinambá

Pessoa. O que é claro

é que ambas teciam-se

a

volta da guerra

da
e

da execu9ao ritual dos cativos, meta, motor e motivo fundamentáis
desta sociedade:

"Co~o

os Tupinan\bá sao muito belicosos, todos os

seus fundamentos sao como farao guerra · aos seus contrários" -

na

frase lapidar de Soares de Soúza, epigrafada por Florestan Fernandes.

E

sabemos também (supra:597-8) que o estomago do inimigo era

o único túmulo digno de um guerreiro Tupinambá;. sem a marte
maos alheias paralisar-se-ia o mecanismo pendular e

em

interminável

"Et ne pensez pas, que le pr~sonnier s'estonne de ces rx:ruvelles
[que será devorado en breve], ains a ~inion que sa nort est honorable, et qu' i l luy vault beauooup mieux nouriJ:; ainsi, que en
sa maison de quelque nort oontagieuse: car (disent-ils) on
ne
se peult venger de la nort, qui offense et tue les tx:mres, mais
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veme

de

on
bien ceux qui ont esté occis et massacrez en fait
guerre ...." ('Ihevet, 1953:196 - eu sublinhJ).

A escatología Tupinambá parece ter combinado os vários moti
~

vos que identificamos nas sociedades TG contemporaneas: um princí
pio espiritual único, mas destino diferencial dos mortos conforme
urna "boa" ou "má" morte (na guerra ou ero casa), ou ainda conforme
a condi9ao pessoal do morto (homicida ou nao).

~vreux

(1894:25l)a

firma ser este principio o An, quando no corpo, tornado

An-guere

após a morte. Léry (1972:195-6), descrevendo os costumes funerá ríos (para os que morrem de _doen9a, etc.), aponta o temor da

ne-

crofagia dos espiritos-Anhánga · cfun~ao-Jñ;): deixavam-se alimen tos junto

a

sepultura, caso contrário o Anhángua desenterraria

e

devoraria o cadáver; e isso era feito até que apodrecesse o corpo.
"Afirmam eles que o nosso corpo é feíto de limo e do pó da terra'
... ; portante fica-lhe sujeito

[a

terra] até transformar-se em na

tureza espiritual". Já vimos como as almas dos covardes (i.e. nao
- matadores) iam-se com os Anha , e que apenas os guerreiros tinham
acesso · ao mundo dos antepassados, deuses e heróis civilizadores ,
no céu (p . 597). Métra~x (1979:11-2) associa essa cren~a as numerosas prova9oes e obstáculos a serem enfrentados pelas almas

em

·..

sua viagem ao paraíso, e observa que as almas femininas dificil mente ali entravam, exceto as esposas de . grandes matadores e cani
bais: transforma9ao do tema Araweté de que só as mul heres sao necessariamente devoradas pelos
~

M~~(ver

tambérn Gandavo, 1980:137) .

perfeitamente razoável super, portante, que, do ponto

de

vista da vitima, a execu9ao e devora9ao caníbal eram opera9oes
que, libertando-a · do apodrecirnento, da necrofagia dos Anha

e

de

seu próprio destino espectral, transformavam-na em puro espirito,
hornero sem sombra. Mas outra continuidade era também obtida: ainda
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de seu ponto de vista, sua morte era sua própria vingan9a.

"E,

como estes cativos veem · chegada a hora em que hao de padecer, comecrarn a prega_r e dizer grandes louvores de sua pessoa, dizendo
que já estavam vingaios de quem os há de matar •.• " (Soares de Souza, 1971:326). Já estavarn vingados: porque já haviam morto e corni
do muitos dos inimigos, porque seus parentes vivos os vingariarn •
Sua rnorte, presente, juntava o passado e o futuro. Onica forma de
vingar-se da morte, como tao bem observou Thevet. Absoluta cumpli
cidade entre vítimas e executores. Pois, agora do ponto de

·-

vista

destes últimos, a morte e devora9ao do inimigo consumavam uma vin
gan9a das mortes sofridas, assegurando ao mesmo tempo o acessodos
jovens i condi9io de homicida, isto é, de Pessoa plena, capaz

de

irnortalidade póstuma - vimos que o paraíso é dos bravos. Novarnente passado e futuro.

A

morte do inimigo era duas vezes vida, duas

vezes nega9io da morte: vingan9a, transfigura9io. ·

"Exo"-canibali~

mo? Sem ter morto um inimigo um homem nao existía; a execu9ao ritual era a cerimonia de inicia9io masculina, que assirn, alérn

de

cancelar uma morte prévia, vingan9a restauradora, criava vida, in
ventava homens. Só um matador podía casar-se e ter filhos,

pois

os Tupina.mbá, semelhantes ai a muitos outros pavos, equacionavam'
a fun9ao guerreira e ºmortifera do homem

a

fun9ao reprodutiva

e

vital da mulher. Os ritos da menarca e os do prirneiro homicidio e
rarn identicos; as jovens "cumpriam o mesmo ritual dos carrascos "
(Thevet, 1978:133): escarifica9ao, tatuagem, ;eclusao, abstinen cia. Ambos, rnulher e matador, derrarnavam urn sangue vital para
o
grupo 15 •
•
(15) Ver o que diz 5ahlins (1983: 83) : ".. • no sistema global oo sacrificio [nas
ilhas Fiji], nulheres cruas e hcrrens cozioos ten a nesma finalidade • .Aml:x:>s sao
reprodutivos, 'life-giving': a mulher diretanente, a vítima sacrificial cx:rco '
un neio de troca de mana entre hanens e deuses. Eis aqui outra e:xpress00 de
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sua equivalencia: urna esposa estéril nao é estraJXJUlada para aa:npanhar a alma
do seu marido ro Além, fonte ances!Xal da reprodu:rao humana e natural; e, qu~
to ao guerreiro defurrlo que nunca matou, nunca trouxe para casa un sacrif ício
hll'l\al'X), ele está condenado a pilar um nonte de excrerrento cx::m sua ma9a de guer
4
ra, por toda a eternidade... [Nota: J Trata-se, caro dizem os Maori, de 'o carn
po de batalha can o hanen, o parto can a mulher' • • • Os Azteca agiarn e
pens~
varn conforme esta nesma representacrao da reprodu:rao social". Para os Azteca,
ver Duverger: "No rratento do nasclirento, a parteira, alegremente, lanc;ava gri
tos de guerra, 'pois a parturiente acaba de lutar o ban canbate; ela se to~
ra un bravo guerreiro; ela havia feito un cativo, ela havia capturado um be
re'" (1979:93). o dispositivo sacrificial Azteca, apesar de suas numerosas se
me~as can o carplexo Tupinambá, organizava- se conforme outras
idéias, re
f erentes a manu~ao do e::¡uilíbrio energétio;> do cosrros (idéias que se
reen
contram em diversas cosrrologias sul-americanas - ver Reichel-Dolmatoff, 1973,
.
1976). A antropofagia era urna prática secundária e derivada (Duverger, 1979:
202) I nao a notiva~ do sacrificio. A equa9ao Azteca: (filho : mulher : : ca
tiv0 : hanem) invertia \.S'l\a outra, cativo = filho de seu captor. O doro de u
ma vítima sacrificial era chamado de "pai" por esta, e nao a:nia de sua carne,
porque isso seria auto-cani..baliSTO (Duverger, q>.cit.:204). Sociedades tao di
ferentes cano a Grécia clássica e os ~gor da Nova Guiné também desenvolvern
estas correl~ entre estados ou atributos fernininos "típicos .. - menst.ruaCj:ao,
parto,· cas~to - e as~ agressivas p~rias do papel masculioo - guerra
ou caya. Cf. Vernant, 1974:38; Huber, 1980:48. Já entre os 'I\lkano, é o x~
nisno masculioo que aparece c:x::m::> o correlato da menstrua<;:ao; e ao contrário
dos Azteca, orrle o parto é um sinulacro da guerra, e dos Tupinarrbá, orrle o ho
micídio é o equivalente "nortífero" da menstrua<;oo, para os 'I\lk.:mo a inicia<;ao
masculina mimetiza o aspecto "life-giving" da menstrua<;ao: os harens re¡:etern
as mulheres, tanarn a seu cargo o parto; oos '1\Jpinarrt>á é a norte do OUtro, nao
o parto do Mesm:>, que inventa a masculinidade (ver S.Hugh~ones, 1979:125, ~
si.m; C.Hugh.Jones, 1979).

.

O canibalismo Tupinarnbá, como diz H.Clastres (1972:81), "in
sere-se ern um sistema infinitamente complexo", que nao se
reduzir a urna "fun<;ao11 simples.

deixa

Corno todo rito central de urna cul

tura, corno todo mito ern geral, nao há urn nivel privilegiado de
plica~ao

para ele; pois ele mesmo i, ern si, ''une mis e en

e~

rapp ort

de plusieurs niveaux d'explication" (L.-Strauss, 1973:82; cf .

S.
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Hugh-Jones, 1979:246, sobre o

~

dos Tukano).

-

Ele sera,

assim,

urna figura sobredeterrninada: canibalismo restaurador talvez,
cancela a "heteronornia" produzida pela morte

~entro

que

da sociedade,

e que resgata a rela9ao do grupo com seu passado; mas também cani
balisrno produtor e instituinte, que irnpulsiona a máquina

social

para o futuro, ao criar a espiral da vinganc;a 4 e que produz

Pes

soas plenas, adultos-rnatadores-pais; canibalismo funerário enfirn,
onde os inirnigos canibais servern de transubstanciadores do prisi2
neiro, convertendo-o ern "born rnorto" - ern _ser sublimado e memorial,
sem carne que apodrece e espectro que arneac;a, ern ser capaz de ser
vingado, cuja ·r norte faz sentido e cria movirnento.

Complexo,

so

bretudo, por ser urna figura sacrific.ial, o canibalisrro se pretende
superac;ao in actu dos limites lógicos e fronteiras conce'i tuais

qtE

a Cultura mesma se irnpoe.
Nao ternos espac;o aqui para urna recensao do copioso material
prirnário e interpretativo sobx;e a a,ntropofagia Tupi-Guaraní, e em
particular para urna discussao detalhada daquilo que melhor
e~creveu

dedicou

.

sobre ela - a soberba

a

já se

.

~onografia

que Florestan Fernandes

guerra Tupinarnbá enguanto aparelho de captura de vítimas

sacrificiais humanas.

Credor do mérito de ter tornado a sério

quilo que todos os cronistas dfziarn sobr.e. a motiva9ao

a

da

guerra

Tupinarnbá - a vinganc;:a de sangue. .,., Florestan irá aplicar

sobre

isto a teoría maussiana do sacrificio, e

procur~ri

determinar
16
lugar central dos mortos do grupo no sistema caniba1 •

o

(16) Ver Carneiro da Cunha & Viveiros de Castro, 1985; em prepara9ao, para ~
. .
·'
ma discussao mais sistemática dos tenas abordados a seguir. Alguns desenvolví
mentes ali presentes foram ino:::>rporados as 'páginas abaixo.
.,;.

Mortos recentes a serem vingados, ou ancestrais .mí tices · a se
rem cornernorados, a execu9io e devora9io _rituais envolviam um
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go de irnagens" e urn processo de substituic;oes ern que o

prisionei

ro inirnigo, sobredeterrninado e ''ambivalente" corno é próprio de to
da vítirna sacrificial, aparece corno urn rneio de

cornunica~ao

entre

l

aqueles e os viventes.

pr~

A antropofagia ritual, culrninac;ao do

qesso guerreiro, surgiria corno urna conseqÜencia natural do

siste

ma do Sacrificio:
"Tudo girava en torno da cx:munhao ooletiva, prarovida pela inges
tao da carne da vítirna, cx:m a entidade sobrenatural beneficiária

do sacrificio ••• O canibalism::> tupinambá tinha urna fW'1'íªº reli
giosa: a de pratover urna m::xlalidade coletiva de a:munhao clireta
e imediata can o sagrado''. (1970: 326, 327) .
Quern comia , em suma, seriam os mortos do grupo (ou a

''enti

dade sobrenatural" , referencia aos espiritas contidos nos maracás,
que incitavarn

a

guerra caníbal), representados pelo

sacrificante

(a sociedade) e encarnados no sacrificador (o executor); e

o gue

'
comiam, do inirnigo,
era a sua pr6pria (dos mortos do grupo) ''subs
táncia" (p. 325) - eu talvez dissesse sua própria morte . Creio nao
estar me afastando demasiado do raciocinio de Florestan se disser
que o canibalismo forneceria urna espécie de corpo místico as

al

mas ou espirites a serem vingados-comemorados. Essencialrnente

fu

nerário, portante (mas nao no sentido a que aludí acima), o

cani

balismo seria urna recupera9ao-incorpora9ao do morto, ~ inimigo ,
pelo grupo - restaurac;io do ~'Nós coletivo'', recuperac;ao da auton~
mia (pps. 332 , 336 , 339).

Para Florestan, assirn, a

rela~ao

deter

minante e inicial - a distancia a ser preenchida pelo sacrificio '
- era entre os viventes e os mortos do grupo: o que ele chama

da

difer~a

fun

"dialética interna" do sacrificio humano (p . 319). A

dante, a alteridade primeira era essa: a rnorte, o morto, levavam '
consigo

''a verdade da sociedade '' (Bataille , 1973:64), produzindo

urna heteronornia, urna dessernelhanc;a a si:
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". • • o sacrificio da vi tima f azia parte das cerimónias
funerá
rias devidas [~1 parente 1irorto] , e ao invés de ser urna ron.se
qüencia do inperativo da vinganc;a, era sua causa. ( ••• ) ••• o sa
crifício nao era causado pela a9ao dos ini.rnigos, mas ¡:x>r necessi
dade do 'espirito' do parente rrorto ¡:x>r eles. ( ••• ) Sabe-se que
a vi tima nao podia sair do • oosso gnJpO. • ( ••• ) De acorde
can
esse sumário exame, aquilo que se poderia interpretar a:m::> sendo
a 'Idéia diretriz' da noc;2o de ving5a dos Tupinambá traduzia,
essencialmente: a intenc;ao de socorrer o 'espirito' de um par:en
te, rrorto en cordi~ que punham em risco a integridade de sua
'pessoa', ou de satisfazer a necessidade de rela9ao sacrificial
do 'espirito' de um antepassado ou ancestral mítico. A 'puni<;ao'
se apresenta, assim, nao c:x::rro a causa da a<;ao sacrificatória:mas
c:x::rro lJlla de suas consa:¡Üéncias lógicas". (1970:318, 139, 320
grifos oo original).
E com isso Florestan produz urna interpreta9ao

nao-trivial

do explícito e onipresente motivo da guerra e do canibalismo:
vingan9a de sangue.

a

-

Ernbora nao o diga com todas as letras, o que

o autor propoe é urna teoría do bode expiatório,

da

substitui9ao

sacrificial, onde a vitima ao mesmo tempo encarna e

aplaca o mor

to - o morto é o Inimigo; é ele que, fazendo pesar sobre os vivos
o imperativo da vingan9a, mantinha estes numa espécie de desassos
sego fundamental 17 •

-

(17) "Nao se pode negar que, de fato, os textos revelamos Tupi.nambá a:m::> . se
res rrental.Jrente atormentados ..... (Fernarrles, 1963:303). No final de sua segu.I'!

da obra o autor, estendendo urna generaliza9ao de Lévy-Bruhl, marcará o ºsacri
ficio sangrento" c:x::rro tendo valor expiatório, que seria inposto pelo espirito
do rrorto: " ••• o terror infundido pela vi.nganya dos espirites dos rrortos, senoo
muito maior que o tenor corresporxiente incutido pela expectativa de vingan-;a
¡:x>sterior dos ini.rnigos, é que dá a ving~a 'o caráter de 'obrig~ao
essen
cial'" (1970:345). Nenhuna fonte consigna esta arrea9a e autoriza esta conclu
sao, que Florestan ~ de ir buscar na teoría, pois ela é essencial para o fe
ch.amento de seu m:xlelo de sacrificio aos ancestrais. AD postular o "culto dos
rrortos" ocm::> base oo sistana guerreiro, Florestan repete urna fél'OC>Sa teoria de
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~teirlnetz,

rejeitada por Mauss e Durkh~irn. Steinmetz deriva a pena jurídica
da vingani;a de sangue, e esta pc;>r sua vez do terror aos nortos, base do
culto
a estes. Mauss, en urna minuciosa crítica de Steinmetz, irdic.a que os casos de
vingani;a exigida por esp{ritos de fU1CéStrais sao enpiricamente pouco numerosos,
nao fundaOOo a universalidade exigida pela teoria ~ pauta - e que surgen ali
"onde a familia patriare.al está perfeitamente organiz9C}a, eme o ancestral é
deus e age corro tal" (Mauss, 1969:681). Mas istó é justamente o que Florestan
pretende de.nonstrar, pelo exane do sacrificio Tupinambá - o que é una peti~ao
de principio. e.aro se sabe, Ma45s e I;>urkheim senpre distiDJUirarn entre as or!_
gens da pena e as da ving~a, e ambas de qualquer medo de (ou culto a) os m:>_E
tos. A vendetta, \loltada para fora do grupo, teria seu fundamento en um i.npul
so de restaura~ da 5olidariedade "religiosa" do cla, ferida pela norte de um
de seus rnsnbros; a pena jurídica, ao excluir do grupo un de seus membros, deri
va da infra~ao de interdi~ rituais, e visa cancelar urna inpureza, um "tabu"
'cDurkheirn, 1973; Mauss, 1969; ver Verdier, 1980:16). Florestan segue de ~
to a teoría durkhe.i.miana da "ving~a de sangue" - e!roora nao insista na idéia
do. "saD:3Ue" caro ~íntx::>lo do cla -, mas a reifica no "inperativo de vingarv;a"
posto pelo espirito de um norto que é preciso vingar para transfoimar en an~
~al, e assim reenoontra Steinmetz, I.évy,..Bruhl e outros.
Nada há de absurdo na articul~ entre "anoestrali~ao" e sacrificio
humarK>. t o que se passa, por exenplo, .entre os Fataleka
de Malaita
(Guidie
.
ri, 1980) •. Mas nada há de ~sário., nem os dados Tupinarrbá autorizam tal
hipótese.
~ interessante, por fim, ob~ar a · seme~a entre a teoria
expiató
ria ~ Florestan e a leitura que René Girard (1972:379-85) faz do canibalisrro
Tupi, no cont.extO de sua teoría g~al do Sacrificio - a qual, una espécie de
"batailleanism:>" de di.reita, nuito fez para desacreditar este conceito. o ca
ni.balism:> 'I\Jpi i, para Girard, um exerrplo da figura universal da vítirna enissá
ria, substituto ·Si.ntJÓlico do ·assassinato intra-sOe:ial, o desloe.amento da vio
lencia "númética" para fora: o bode expiatório cc:rro fundamento da Religiao.
Ver as observ~ de Verdier, 1980:13-14, e de Detienne, 1979:35.

-

A guerra Tupinambá será entao
(ele é ''o

alfa e o Smega da

por sua vez, i
do morto

fun~io

fun~ao

guerra"~

do sacrificio

1970:351);

o

das necessidades e exigencias do

humano

sacrificio,
espirito

do grupo; o canibalismo é, em s_uma, um sistema de

das exiquias, por inimigo interposto - semelhante, de resto,

segu~

...
as

653

araweté: os deuses canibais

--

prá ticas malaias descritas ·por Hertz, em

q~e

a captura de cabe9as

encerrava o luto e aplacava a alma do morto (1928:6, 20). Em

seu

caráter .de ''comunhio . coletiva", o canibalismo nao . seria assim

.um

refinamento de crueldade, como . dizi~ Hertz do ex6-canibali~rno, ao
contrastá-lo com o ethos devocional do "repasto sagrado" endo-cani
bal (op.cit.:27), mas urn ato de piedade filial; a morte do · inimi
~o era a imola9ao

(p. 210) dé urna vitima - sacrificio, literalm~n

-

te: transferencia de energías (p. 324), recupera9ao d_e essencia vi
tal; sacrificio ..ao parente morto tp,332).
Note-se de passagem que
.
~sta ~déia

de recupera9io. mistica s~ adequa bem i

leitura pslcan~

lítica da "rela9ao oral canibal", forma de recupera9ao do "objeto
perdido'' (o morto; Green,
enta

~

1972:50) .~

Mas o grande modelo que

teoria de Florestan é o culto de ancestrais -

de agnatas · -, cujo rito · principal é a antropofagia.

ori

idealmente,
A guerra

Tu

pinambá, "instrumentum religionis.", e urna luta contra a Morte. Sua
func;ao é a de restaurar a a·utonomia · e a coincidencia a si,
da com a

mort~;

de urna ''máquina

trata-se portante,
de _ su~rirnir

~sse

gigantesco

perdi /

dispositivo,

o temp?'' ., como se disse do mito e

rito: o que se devora, entao, é o devir; é ele,

disfa~9ado

do

ern mor

· te (oa se r~velando corno" Morte), que é 6 I~i~(go.

Ber¡i, ,

comecemos por perguntar: . até que ponto a guerra

cani

bal Tupinambá pode 'ser encaixada no modelo sacrificial de

& Mauss?

Hubert

Este nao é jamais temperado por- Rlorestan, no curso

sua demonstra9ao; na verdade, é a guerra que recebe urna

"lapida

9io'' sutil. até que se adapte ao escrinio da teoria, para ali
lhar sem ja9a.

Todas as impurezas

sao

postas no limbo

de

das

bri
"fun

O Sagrado .sao os Ancestrais¡ ~ assim o

matador

seria urna espécie de . complemento do ·xama: sabemos como o

xamanis

96es derivadas''.

mo Tupinambá f uncionava dominantemente corno um preladio
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guerra

r-
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- pela boca do xarna

o~

"espirites'' pediam ''vítimas'',

os

feito·s

dos antepassados erarn evocados como emula9ao, as dividas de
gue lembradas -; o matador, entao, no outro extremo da

san

cadeia,

fazia passar para o Sagrado a vitima, oficiando um rito funeririo.

o xama trazia os mortos 'do grupo, o -matador remetia a estes - os
nimigos sacrificadós.

i

Voila.

Nao se poe em dÚvida que o sistema canibal Tupinambá defina
urna estrutura de tipo "sacrificial" .- Como tal, ele de fato envol
.
- 18
"lu
ve todo um jogo de identifica9oes e substitui9oes , onde o
(18) A~~ pela difurrlida prática de exumac;ao .de cadáveres inimigos para o
esfacelamento de seu cránio, recurso de desespero na falta de inimigos sobre

quem se vingar e tanar oovo neme (imchieta, 1933:2~6-7), gue sugere c:quela ca
suística de ersatz tipica do sacrificio (lanbren0s· dos oois e pepinos Nuer}, e
que se reencontra entre os Jíva:to: na falta de ~as humanas para serem enc:o
lhidas,· usavam-se cabec;as de pregui9as ·(Harner, 1973:148-9);· os Tupinambá ado
tavam substitutos metonímicos, os Jívaro m=tafórioos. Notar ainda que o tema
Jívaro e Murrlurucu da captura de ~as dá lugar, entre os Tupinarnbá, ao do
esfacelamento do crarüo, o que nos p:Je n~ pista irtpossível de seguir aqui.
gar de morto'' circulava incessantemente no interior
1

da

criando urna figura continua onde as posic;oes se fundiam e

série,
inter-

--exprimiam: mortos do g.rupo, cativo e matador se espelhavam,

de

um modo semelhante aquele que descrevi para. o "cogi to caníbal"

A

raweté (supra: 581).
Veremos a seguir alguns -ingulos desse jogo de irnagens.O que
se deve observar

aq~i ~que

Florestan, ern seu . afi

de .demonstrar

que a antropofag.i a Tupi era urna "comunhao corn os ancestrais", pro
cede a algumas

re~u9oes

e interpola9oes.

*
Thevet

descre~e

*

*
efe~uado

pela

Estes erarn cedidos a viúva de urn

morto

um processo de substitui9io

captura de prisioneiros.
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na guerra, como compensa~ao, ati odia de sua marte

(1953:194).

Havia ainda um .ritual de "renova~io da sepultura" e de

lustr~9io

dos bens do morto; o cativo renovava· o túmulo · ant,.es de ser

intro

duzido na aldeia; em seguida, na casa qo finado, eram-lhe

entre

gues os objetos pessoais daquele, -para que os usasse.

As

armas,

antes de serern passadas aos parentes, eram lqvaqas pelo prisionei
ro, para as livrar da ''corrup9io''.

Thevet aproxima estas

oper~

95es de um sacrificio: o cativo agia ''como se ele fosse urna
ma que devesse ser irnolada

a.

sua Ido rnorto] mempria"

viti

(1953:'193)

19

•

(19) Fica inplícito neste trecho que mesmo as rrortes r..aturais deviam ser vinga

das (os rrortos em terreiro e devorados nao fXXli.am, óbviarrente, ter .

túmulo} •

Urna passagem ambigua das CPJB,1:307 parece sugerir a mesma coisa.
O cativo, assim, nio s6

tomari~

o lugar e os objetos do mor

to, como
.. que obturando o vazio que ele deixara,. mas seria urna

p~

9a essencial de um ciclo funerário, ·e de ou tro, ma tr imoriial: rep·~
nha em :circula9ao os objetos do rnorto, era "casado" corn sua vi'úva,
e depois sua execu9a'o capaci tava 'o vingador

a

sucessa.'o

leviral

(1953:105-106, 194).
~ essencialme~te a partir d~ste texto que Florestan

sua teoría.

A execu9ao de ~~a ~itirna era éxigida pelo

do morto, e este rito

d~

tecerá
..
espirito
; ·

segundas exiquias o situaría no lugar de

ancestral 1 aplacando sua sede de - vingan9a e lhe res ti tuindo a
tincia" perdida.

O espirito do morto infundiría certas

des" suas na vítima, que seria entao ao mesmo tempo
9ao· e meio de

apaziguamento~

sua

"S\IDS

''qualid!
encarna

A devora9ao devolvería ao grupo

a~

''energias'' perdidas na pessoa do parente morto.
Ora, Florestan superestima, senao inventa, mediante urna

co

lagem de fontes onde a solda do desejo teórico é rnaior que as par
tes documentaís, a importancia dos mortos do grupo como
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dários

individualizados do sacrificio.

Os dados a respeito

interveniencia efetiva de espíritos de mortos individuais

no sis

tema sao vagos, senao nulos; o mesmo se diga de qualquer

rela9ao

entre o matador e o morto a ser vingado (para Florestan, o
dor encarnava o espirito do ancestral).

da

Conquanto seja

mata

provável

que o xamanismo Tupinambá tenha envolvido urna comunica9ao com
mas dos mortos ou ancestrais míticos, ern nenhuma fonte

al

encentra

mos registro de "imperativos de ving:a n9a" postos por espíritos de

mortos, via o xama.

O "desejo de comer carne humana'' que

Staden

atribuí aos espirites infundidos nos chocalhos de cadA homem(l974:
174), após urna complexa opera9ao de transfusao xamanística

que

preludiava a guerra(atestada por vários outros cronistas), é tudo
o· que sabemos: é muito pouco certo que se tratassem de

espíritos

de mortos humanos individualizados.

prirnus rnQ

Nada sugere que o

vens da guerra Tupi fosse localizado na esfera da ''Religiao"

nes

te sen t l..d o 20 .

(20) O próprio 1hevet distintue claramente o espirito "Houiousira",

que seria

a fonte dos poderes proféticos dos xamas - usados para a condu9ao das· expedí
~s guerreiras - , das al..nas cbs rrortos, "Cherepicouare", sobre cujo
estqdo
no Além os xamas inforinavam os viventes . Nao menciona, nem dese jos canibais
dos espíritos (caro Staden), nem iltperativos de vingarn;:a dos rrortos (1953: 76-8,
82-4, 117-8) . I.embrerros que os rnaracás de cada hanem, ao serem i nfundidos can
espíritos pelo xama, eram chamados de "querido fiTho" por seus denos - e
nao
de "ancestral " ou algo assim .•• (Staden,1974:174).

Em segundo lugar, a vingan9a nao parece ter se exercido

ja

mais na base de urna reciprocidade simples, em jogo "soma zero" de
morte por morte.

A retalia9ao ·vicária e "por atacado",

a

evoca

9ao global de "mortos" que deviam ser vingados - tudo isso era

o

modo usual de condu9ao da guerra e de manifesta9ao do impulso

da

vingan9a.

vi

O que havia a vingar era , a bem dizer, o pas sado,
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sando o futuro.
rno a

vingarn~a

·A substitui9ao de um morto · por

individualizada,

9 ulares que regra.

pareC~f!l _ ter

~

cativo, bem

e~

sido antes casos partí

O canibalismo, enquanto forma de socializa9ao

máxima da vinganc;a - incluindo no camp? da· "rev i ndi ta carpulsória"
(Fernandes 1963:123) as centenas de pessoas que corniam da

carne

do cativo -, indica a mesma dispersao da vingan9a do lado dos
ventes; quem se vingava, quem era vingado, sobre . quem

vi

exercia

~e

a vingan9a - tudo isto remetía ao elemento da generalidade

21

.

(21) Ver carneiro da CUnha & Viveiros de castro, 1985. AD canentar a leitura
que Mauss faz de Steinmetz, Durkheim (1969: 126-30) manifesta urna
inusitada
perplexidade quanto ao bem-fundado das idéias de seu sobrinho, que eram ali,
aliás I identicas as suas .(as d 'A Divi sao do Trabalho Social) . A lÓgica da re
para9ao-restaura9ao do corpo social pela vinganr~. parece-lhe deixar
escapar
qualquer coisa. Justifica esta dúvida evocando os casos em que urna norte exi
ge urna víti.JM expiatória do prÓprio grup:? {o que seria, no horizonte etnJgráfi
co em que JX>s novenos, um pouco o caso dos Aché - P·.Clastresr 1972:254-269). E
concluí que todas as teorías scbre a pena e a vingan9a nos pSem diante de
"phénomenes tres carplexes dont les sentiments tres
sinples, qu 'atteint la conscience irnnédiate,
ne
sauraient rendre <XXtpte ... " (p.130)
O que é, mesno que pela negativa, urna bela defini~o ·ao que se passa IX> caniba
lisrro Tupinarrbá, onde a "sinplicidade " do ódio áos inimigos servia de signifi
cante a operac;Oes bern rnais carplexas que a restaura9ao da integridade do "Nós "
coletivo ou a satisfa9ao de "necessido.des sacrificiais" da um ancestral.

~

preciso lembrar,

s obre t~d o ,

que sempre havia alguém a vin

g ar, mesmo os mortos em casa, os parentes distantes, os
dos aliados, os afins, etc.

E semp re havia alguém que

vingar: alguém a querer ganhar norne,.
a cabe9a dos contrários.

Para

pode~

inic~ar-s e

parentes
precisava

como adulto sobre

caracterizar a execu9ao

tual como sacrificio funerário, expiatório-propiciatório,

ri

Flores

tan precisou minimizar o valor produtivo, positivo da execu9Go ri
tual, e sugerir que es se aspecto reme tia a urna "func;:ao ii.eri vada do
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sacrificio humano" - precisou subordinar a fun9ao
fun9ao retrospectiva, a

p~odu9ao

do; o pre90 da inven9io .de

u~

a

prospectiva

recupera9ao, o futuro

culto funcionalista dos

ªº

a'

passa

ancestrais

foi essa redu9ao da vin9an9a ~ um mecanismo de cornpensa9ao

místi

ca, de homeostase do Imaginário:

<.

,_

"Os referidos efeitos do massacre da prineira víti
ma devem ser carpreerrlidos caro 'f~ao derivada'
so sacrificio humano ••• ( ••• ) ••• ~ possível
dis
ti~r duas conexé5es sociais específicas do sacri
ficio humano: a de objetiva9ao do carisma por inter
médio do sacrificio da pri.Reira vítiina e a de CXJti
dianiz.ac;:3o oo carisma por meio de sacrificios ulte
riore5. J:X> ponto de vista da f~ao social do sa
crifício hurna.rx:> na sociedade tupinarnbá, arrt>as repre
sentam 'f~ derivadas', pois a ·f~ao pri.rnária,
a qual se prerrliam as duas formas de rotini749ao
do
.
carisma (sacrificio e xamaiiisrro) é de natureza re
ligiosa". (1970: 201, 215)".

Ora, já vimos corno a. execu9io t::i tual era condi9io

.non .de
.aces·s o . ao ·estatuto
de homem adulto,
"
.. "'

-

~

corno a guerr·a e · o canibalismo criavam urna

c~paz

sine qua

de procriar,

condf~ao

e

pessoal ( "reli

giosa") ideal: sq os bravos sao dotados de alma imortal.

A acurnu

la9io de nornes, fun9io direta da morte de inimigos, era "a

maior

honra" Tupinambá (Staden, 1974:172); matava-se assirn por vingan9a
mas também para ganhar nome • . Se o prirneiro motivo sugere urna "re
cupera9ao" e urna CC?mplementariedade, o segundo é · aberto, curnulati
vo, suplementar (supra! 388) .•
podia - vingan9a antecipada?
(Bloch

&·

Parry, 1982:8),

Matavam-se e se corniam quantos
Seja; mas também predacio

se

positiva

acumula~ao~

"De tooas as honras e gostos da vida, nenhum é tama
nho para este gentio o::m:> .1!'3tar e tonar rones

nas

cabe:;as de seus CXJntrários, nem entre eles há fe~
tas que cheguem as que f azem ria norte dos que matio
can grarxles oerini>nias .•. " (cardim, ·1977:113).
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Matavam-se e se comiam mulheres, crian9as; se um

prisionei

ro adoecia, dizia-se: "queremos matá-lo, antes que. morra"
1974:120); desenterravam-se os inimigos para,
nio, tomar nome;

A

condi~ao

pessoal da -vítima

(Staden,

p~rtindo-lhes

era

o era

irrelevante:

"para matar um menino de cinco annos vao

tao enfeitados como P.e
ra matar um .gigante" (Cardim, op.cit.: 118) 22 • Sem inimigo
nao

(22) ~ significativo, entretanto, que os bons cant.ores ou músicos gozassem de
imunidade ou fossem perdoados (5oares de Souza, 1971:316; cardim 1978:111; J.
lt>nteiro in HC.JB,VIII:415). Isto rX>.S traz de volta ao cx:crplexo da oralidade e
a oposi~ canto/canibalism:>. H.Clastres (1978:41-ss) interpreta estas pass~
gens cx:uo se referindo aos caraís, os "profetas", exclusivamente, conforme sua
teoría da "extra-territorialidade" destas figuras. Ist.o nos parece for9ado:
era a questao da excelencia vemo-musical que ~tava em jogo (cf. o destaque
dos chamados ºsenhores da fala", os~ hábeis no discursar), e era ela que
fundava urna imunidade a .devora~. S~s~ o que fizerem os jesuitas can esse
"pendor" Tupinanbá para a música, que nao pode se~ post.o ccm:> sinples testenu
nho da alma bárbara, infantil, danesticada pelo canto, etc., mas que deve sim
ser interrogado em sua significac;ao oosnológica. caro observa can agudeza Já
cx:me 1-bnteiro: "Assi que a 2~ bem-aventuranxa destes é serem cantores, que a
prime.ira é ~rem matadores" (HCJB,VIII:415). E tais "bem-aventur_ancras" estao,
evidenterrente, correlacionadas; se a prineira foi obstáculo a cate::iuese, a se
.
gurrla foi poderosa arma estratégica: de urna fonna .ou de outra, os Tupinambá ~
cabavam e acabaram setpre m:>rrendo pela boca, de .seus i~gos ou dos ·padres.

-

há a pessoa, feixe de nornes, corpo laboriosamente coberto de inci
soes comemorativas, rosto ornado de pedrarias que legitirnavam
fala, alma imortal.
vos.

Sem mortos alheios nao há, literalmente,

a
vi

Nao parece possível, em suma, privilegiar a func;ao recupera

tiva do sistema canibal face

a ·sua

fun9ao

cr~ativa

e dinamica.

O valor do prisioneiro como fonte de nomes ilumina urna a s so
ci•~~o

pouco comentada, talvez devido ao caráter mais espetacular

de sua qualifica9ao como um "afim".
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(p.e
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radoxal), o i nimigo era urna ave ra~a.

Tio logo entravam

amarra

dos na aldeia, os cativos eram recebidos pelas mulhere s , numa

ce

rimonia que invertia a sauda9ao lacrimosa· com que elas recebiam vi
sitantes amigos - e na qua! se choravam as agruras
bs cativos, seu destino de ''f utura comida'.'

pass~das.

(Staden 1974:87)

lembrado, e sua devora~ao antec ipada cbm

graficamente

Para
era

~legria

feroz; eram cobertos de pancadas e insultos pelas rnulheres

23

.

As

(23) Que a:>m isso tanbém tanavarn oovos nones (J.t-bnteiro in HCJB,VIII:411).

recepcrao dos cativos constrastava igualmente can a acolhida fe.minina

A
j~

dos

v~ que haviam

norto um ini.migo ·pela prirceira vez na guerra: entao, as mulhe
res proferiam, an meio a louvores, os rones que o ra.paz tanara (J .t-bnteiro, i

dern: 410).

sim que eram conduzidos as suas rede s , porém, cessavarn os agraves
(Gandavo, 1980:136).

Os cativos eram bem tratados: davam-se-lhes

mulheres, desfrutavam de urna liberdade semi-vigiada, e eram

ali

mentados por seus "donas" - o captor ou aquele a quem forarn

cedi

dos - , a té que f os se chegáda a sua hora (coi sa que podía dercorar

a

nos).
Entrementes, erarn tratados como animais de estima~ao,
"xerimbabos" -

1974:84).

termo com que jocosamente se os chamava

como

(Staden,

Esse simbolismo · é es tratégico par a se entender a

ca do cativeiro.

lógi

Ele nos alerta para o fato de que, desde a

entrada na aldeia, o inimigo ficava subordinado

a

s ua

esfera feminina.

Traz ia-se-o para lá, aliás, sob este pretexto: Staden é poupado e
levado para a aldeia "a fim de que suas mulheres tamb ém me vissan"
(1974:82).

Recebido pelas mulheres, ligado ao grupo por urna

lher que tanto o servia como o vigiava, preparado para a

mu

cerimo

nia da morte pelas mulheres, e le era, depois que morto por um

ho

mem, devorado por todos - mas preferencialmente pelas mulheres, a
crermos nas f arnosas desc ri9oes da voracidade caníbal das

velhas
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(Léry 1972:150-151), em urn ritual onde elas

contri·buído

hav~am

com aspectos essenciais, a bebida e a lou9a.
Os animais de estima9ao favoritos dos Tupi eram (e sa0} · as
aves belamente coloridas, cuja plumiria fornecia
para os ritos de. execu9ao.

a

ornamenta9ao

Os cantos que antecediam a morte

cativo o comparavam a .· um papagaio: "se tu foras papagaio,

do

voando

nos fugiras" ·, diziarn as· rnulheres, e ainda: · "nós somos aquelas que
fazemos estirar o pesco90 ao pássaro" (Cardim, 1978:1Í6) 24 •

Se

(24) Já o exécutor arrernedava urna ave .de rapina, em sua aproxima9ao a vítima
(Cardiro, p.117). 'lhevet descreve a ~luma900 do cativo e a chuva de penas de
papagaio a:rn que as mulheres o oobriam em sua entrada na aldeia, "cx::m:> sigoc>
de sua nnrte" (1953: 193-4).
lan9armos mio dos paralelos contemporineps, veremos que as
de estirna9ao - papagaios e araras em particular - sao de
de feminina.

aves

propried~

Mesmo que sua piumária vá enfeitar .os homens,

sao criadas e alimentadas pelas

elas

mulher~s.

..

Caberia assl.m perguntar qual o homólogo das pena's de
ro que o cativo forneceria.

.

pass~

A resposta parece simples: nomes; em

primeiro lugar a seu executor, e subsidiariamente a várias

pe~

soas - os que o haviam capturado, os que o recapturavam nurna ence
na9ao de fuga prévia

a

esposas dos executores.

execu9ao, as mulheres que o recebiam;
E, se a guerra e a morte in situ

possam ser aproximadas (metaforicamente) da

ca~a,

talvez

o que é verossí

mil se nos socorremos novamente dos paralelos contemporaneos,
t ·a o o aprisionamento de inimigos correspondería ao -cativeiro
aves ornamentais.
as penas das

a~es

as

O inimigo iria adornar seu matador assim

en
das
como

. ' 1 a~o
~ 25 •
a que era assimi

(25} O Pe. Antonio Blázquez regoz1Ja-se C'Cll\ os sinais de cristianiza9ao de al
guns Tupi da Bahía: '"Vendieron también todo el plumaje que tenían para se vis
tir ellos y sus mujeres, lo qual aver hecho es muy cierta señal del Spíritu San
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cor~nes.

to aver tocado sus

Porque estas

plumas~

que ellos tienen, son

las

rrejores alhajas que; ellos tienen y dellas usavan quando ma.tavan sus contrários

y los canían ... " (CPJB,III:l 37) .

Staden é conciso: "Seus tesauros sao

penas

de pássaros".
Note~se,

entretanto, que as aves de estima9ao nao eram cría

das para serem comidas, ao passo que os prisioneiros sim .Mais que
uro papaga ~o , o cativo era urna esp~cie de ''jaboti com plumas'',cri!
do por seus adornos (nomes que forneceria) e por sua carne;

sua

pessoa sof ría urna apropria9ao diferencial conforme os sexos .

As

mulh eres também podiam tomar nomes sobre ele , como vimos, e

até

mesmo matá-lo quando furiosas - mesmo.· ai, porém, preci savam

cha

mar um homern para quebrar o cranio do cadáv€r (Anchieta,1933 :203)
-; e, por sua vez, os homens tarnbém comiam a carne do inimigo.Mas
o "renome" das mulheres era claramente subsidiário

a

a<;ao masculi

na; . já o repasto caníbal era dominado por elas ; e+a, de certo
do, a forma po~ excelencia de sua participa9ao no sistema da
gan9 a .

A gula das velhas talvez seja bem mais que o

prisio

principalmente ao

matador;
seu valor ''substancial'',
a carne , parece ter cabido
.
.
.
'

tes as mulheres.

o

vin

estereótipo

que ali se quis ver (Bucher, 19 77) . O valor ''nominal'' d o
neiro, digamos assim, era por9ao sua atribuida

mo

an

cranio e os nomes, entao , aos homens, que CaE

turavam os inimigos;. o corpo as mulhere s , que os "criavam",

como

a bichos de estirna9ao .
Os Tupinambá parecem ter desenvolvido urna técnica de "domes
autentica

tica9ao" dos inimigos que atingiria o requinte de urna

husbandry - pois o cativo produzia filhos corn a mulher cedida, os
quais seriam mortos e sobre eles novos nemes tornados .
de se entregarem mulheres aos cativos, o que

A

prática

era sempre

cons ide

rada "grande honra" para elas e .seus parentes, ter ia ~nt ao tal ob
je t i vo:

"na noi te em que

1 os

prisioneiros

1

chegarn lh.e dao por

mu
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lher urna f ilha daquele que o tomou, ou urna das parentas

mais che

gadas; e a causa é pola honra que daquele casamento lhe nasce,pof
que tendo f ilhos do tapuia, nele hao de tomar os mesmos no.mes

e

com a mesma sólenidade que no pai" (J.Monteiro, in HCJB,VIII:411)
26

•

(26)

Explica9ao parcial, insuficiente para cobrir todas as fun9oes

o costume de

se mataresn e caneran os filhos dos cativos oom

mulheres do

grupo era causa de escandalo para os eurq:>eus: as maes · ~ os avós rresiros ¡:x:xliam
a:>rOO-los (Soares de Souza, 1971:325). 'Ihevet dá caro razao a teoria patrilate
necessário
ral da concep;ao: filhos de inilnigos eram ini..migos; matá-los era
"para que nao viran ini.nú.gos" (1953:1349-40). caro se depreende disto tudo, a
articulac¡:ao da guerra Tupinambá can a honra passava por a:>nex0es de idéias bas
tante diversas da acepcrao mediterranea do conceito.
entrever

des ta cessao de mulher"es aos inimigo's; mas ela permite
temas inequívocamente indígenas.
Este

''cas~mento"

do prisioneiro, problema

f~moso,

deve

en

tao ser reinserido em um sistema de múltiplas finalidades. Ele pa
r~ce

estar associado, antes de mais nada,

a

ligac¡:ao do cativo com

o dominio da feminilidade. Pois o caso era tanto o da entrega
urna mulher do

g~upo

ao cativo, para

s~rvi-lo,

do cativo a urna mulher, para guardá-lo.

de

quanto o da entrega
jogo

Por isso, está em

tanto urna relac¡:ao entre homens de grupos inimigos (onde o · cativo
é termo, e a mulher cedida relac¡:ao), quanto urna relac¡:ao entre

homens e as mulheres do grupo, através dos cativos

~

que

entao a ser "relac¡:ao", valor: urna posi9ao, essa de "signo",
ern condi9oes usuais

ocupada pelas rnulheres.

mas sobretudo rela9ao: ''anti-''afim, o cativo

os

passam
que

Afirn talvez,terrno;
~ figur~

que materia

.
. comp 1 exo d as ca t egorias
.
. 27
um rearranJO
cu lt urais
l iza
t

(27) Vale insistir sobre a posi9ao marcada das mulheres na antropofagia Tupi,
e sobre o registro "feI'ni.nino" do cativo. Tais aspectos se erquadram nas obser
va~

141-9).
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*

Mas· nisto tudo, e o canibalismo?
so i

suficiente par& dar

con~a

*
Honras, nomes,

ving~rn;:a,

desta forma. singular de

se

nada dis
trata

rem os inimigos. Por que se corniarn os "animais de estima9ao''? Flo
restan, cr iticarrlo as hipóteses que pr<?punham urna "incorpora9ao das
virtudes'' do inirnigo por via oral, apropriando-se de seu
desenvolve explicac;6es mGltiplas - destruic;ao defensiva do

''mana",
supo!

te corporal da alma da vítíma, recupera9ao da "substancia" (as as

i

pas sao dele) do morto a ser vingado -, para terminar fundindo-as
--·
na idéia da "comunhi6 com a entidade sobrenattlral'' que se duplic!
va de urna "superioridade mágica" sobre os inimigos, alcan9ada

pe

la devorac;ao: isto explicava porque a cornunidade precisava associ
ar-se

a

tríade cativo-rnatador-espíri to, carendo a carne do primeiro:
"O problema central, aquí, oonsiste em saber porque a ooletivida

de se associava ao processo de recupera9ao mística. ( ..• ) tal as
sociac;ao seria dispensável, oo que concerne a situa9ao da entida
de sobrenatural. Tanan:lo-se por base os resultados da análise
reoonstrutiva, inp)e-se lag:> urna resposta: é que a coletividade
precisava p0r-se em seguran;:a oontra o 'espirito' da víti.ma.

Po

rém, é possível que este fator fosse antes resultante que causal,
isto é, efeito da antrq:ofagia cerinonial combinada aos
ritos
de purif icac;ao [do matador:] . Nesse caso, o que se a chava atrás
da referida associa9ao? Parece que a necessidade de rerrover ou
inverter o estado de heteronania mágica, criado pela rrorte
de
um parente em oondic;Oes que exigiam a rela9ao sacrificial. A co
letividade se assot:iava ao processo de recupera9ao mística, :pJr
que o que ele signif:icava para a entidade sobrenatural, signifi
cava tambérn para o grupo. Se aquela recuperasse a sua integrida
de, a coletividade

recuperaría a sua. Por isso a rela9ao sacri
ficial,caro fonna de vingan9a,estaria inccrnpleta sem a antrcpofa

gia.

A

ooletividade precisava participar do processo de recupera

9ao nústica, porque scm:mte esta participac;ao poderia assegurar-lhe autorania mágica diante d~ determinado gru:pJ hostil e
pr~
pqrcionar-lhe um danínio mágioo efetivo sobre ele. O
paren te
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rrorto, cuja integridade fora restabelecida em conseqüencia da re
cuperac;:ao mística, voltava a fazer parte do 'oosso grupo',

o::xro

rrsrbro potencial da sociedade dos ancestrais míticos e dos

ante

passados; a unidade mística do

1

nosso 'grupo 1 se reC'Olpuñha'

m:srro terrp:::> que a do grupo hostil se quebrava.

A

ªº

antropofagia ,

reconduzindo os
devoradores
.
. ao estado' de autorxxnia mágica, .confe
ria-lhes danínio ou poder mágico sobre a ooletividade inimiga .

-

~

-

'

(1970:

Esta n:::iva interpretat;ao do caníbalisrro tupinambá...

327; cf.tb. p. 342).

Este parágrafo sintetiza a teoría de Florestan.

Malgrado o

que quer demonstrar, o que aí fica claro é que o sistema . Tupin am
bá se caracterizava por um desequilibrio perpétuo, onde

a

mia" ·de uns só podía ser obtida as custas da "heteronomia
tros.

E que, portanto,

~

"autono
dos ou

ti

idéia mais geral de Florestan 7 a de que

a guerra garantía a eunomia e o equilibrio sociais amea9ados pela

'
morte, a qual dissimilava a Sociedade
e lhe confrontava com o
vir ,· deve ser abandonada~

Pois o ' que acontece é que a

de

Sociedad e

Tupinambá incluía os ~nimigos, ela nao ' existia fora da rela9ao com
o Ou tro - heteronomia generalizada·, dialética "externa" do
fício humano, necess idade de mortos
lheias.

alhei~s

sacri

maos
a

e de morte em

A no9ao de restaura9 ao da identidade grupal via vingan9a,

a idéia de urna " au tonomía" só fazem sentido dentro de urna perspe~
tiva que confunde o local e o global; que~ adotando a

fenomenolo

gia nativa, confunde a ótica de cada grupo local, tribo,aldeia ou
com a estrutura social

gl~

bal, e esta nao tem nem suje i to nem centro, constituindo-se

como

parentela (as unidades de

vingan~a),

.

'

rela9ao-ao-inimigo e corno puro devir: a vingan9a interminável é o
fundame nto da Sociedade.

Duplament~

in-termihável: nao tem termo,

e nao se deixa prender por seus ' termos.
A sociedade Tupinambá, e nquanto unidade empír i co-fe nomenoló
gica - aldeia, gr u po de aldeia s , "tribo" -, é urna coisa

amorfa.

~~~~~~~~
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Estav~m aus~ntes

linhageir~s,et~

quaisquer segmentaq6es internas,

rias., rituais; nenhum artifí.cio "dic;tlético" contrapunha-unia . par
tes de urna totalidade anteposta como

Principio~

para

recons~i~uí-

\

~la

entao como sist.e ma

d~ di~eren<;as.

As casas-grandes ou

cas, uni4ades . elernentares da sociedade,
mente, ¡ revelia de qualquer

. in~t~ncia

jµst~punharn-se

englobante.

malo

rnetonimica

Toda essa von
aqu~

tade de indiferen9a . interna, que aparecia aos cronistas como

la urbanidade definidora da vida entre paren tes, dentro da ald.e ia,
.

se compensava pela proje9ao radical das

di~eren9as·

pela transforrna9ao de toda alteridade ern ódio.

''para

fara",

E no entanto,

es

tes Outros retornavam, indispensáveis, unificadores dos grupos lo
>

cais moleculares (''nao há festas que cheguem is que fazem na
te dos que matao ..• "), e estas diferen9as encontravam seu
em urna troca de mortos, ern vez de urna troca de esposas.

mor

regirne
A

execu

9ao cerimonial do inirnigo fundava, a um só tempo, a sempre lábil
.
.
-28
unidade aldea , e rnantinha a máquina global das dif eren9as ope
'

(28) Raretó cqu.i ao bélo ensaio de P.Huber (1980). robre o ritual de
porcos .ent.re os Anggor, sociedade melanésia, "flexível." e

11

ca9a aos

frouxarrente estrutu

rada" o:::rro se disse .de . tantas_ da regiao e éiaqui. Diz Huber que é preciso ver
corro "a sociedade pode ser concebida corro furu;ao de um certo tipo de evento.
A sociedade Anggor "é, si.nplesmente, urna furu;:ao da ca9a aos parcos" (p.45). Urn
evento cria o soci~l, q\le nao existe cano Substancia anteposta. E exatanente
isto para o caso do ritual ant.ropofágico e a "Sociedade" Tupinarnbá.

+ando.

Simpiose fúnebre, alian9a as avessas (por isso o cativo é

um "an_ti-afim"), movimento perpétuo; revezamento indefinido de pon
tos de vista: ·se a verdadeira Sociedade implica essencialmente
posi~ao

de Inimigo, esta posi9io se determina como fundante,

a
re

versíve1 e generalizada, criadora de urna topologia sui generis,i_!2
capaz de ser reduzida a urna dialética
·. :eométrico, · cristalino e digital..

interior/exte~ior

de

tipo

.t:-se sempre, e antes, o inimigo
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de alguém, e é isso que define o Eu: . identidade aos contrários, i
dentidade ao contrário.

A simbólica de transforma9ao do cativo em

''cunhado" talvez manifeste ista, esta paradoxal ''exterioridáde in
terna" do inirnigo.

Suprema honra ceder um'a irrna ao iriimigo, supre

rna honra matá-lo, suprema honra morrer por maos inimigas: é que o
dual matador-cativo encarna as duas fases da Pessoa Tupinambá, li
gado por urna inimizade vital, feíta de tempo e de morte.
Mas cheguemos ao canibalismo. Vimos que Florestan o explica
em termos de

co-participa9ao sacrificial, que visa urna autonomía

e urna superioridade ''mágicas"

diante do inimigo. Mas a antiga hi

pótese sobre urna ~incorpora9io das qualidades" dos inimigos,

que

Métraux urna vez aventou (1979:82; e depois afastou, 1967:69), nao
é de todo absurda. H.Clastres já notava que ela seria

con~orme

as

analogías alimentares Tupinambá, que interditavam aos jovens

car

nes de anirnais lentos, prescreviam aos futuros xamis urna dieta de
;/

pássaros canoros e águas de cascata (1972:82).

De fato,"eles tim

para si que as naturezas e condi~5es daguilo gue cornero se muda n~
les"

(HCJB,VIII:419). Bem, se afastarrnos a idéia - que remonta

a

Montaigne, e que Florestan retornou em nivel "abstrato" - de um en
do-canibalismo por estomago inirnigo interposto (comernos quem

co

rneu nossos parentes, logo •.• ) por pouco verossímil, entao há

que

perguntar o gue, que gualidades sao incorporadas pela devora9ao.
O costume de

~e

devorarem rnulheres, crian9as, quern se pude!

se, p5e de lado qualquer inten9io de incorpora9ao de ''for9as''. Se
e melhor cativo era um hornero adulto, e matadór, os Tupinambá
lutamente nao rejeitavam o que lhes caísse

a

-

mao.

Ora, tudo

que as vítimas tinham em comum - sua "natureza e condi9ao" o serem inimigas.

Ponharnos entao a hipótese de que o que se

abs~

o
era
co

mia era essa condiiao; a qualidade incorporada era assim urna posi
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~io,

nio urna ·substincia - nio era matéria, mas relaxio. A "natur!

za" do que se comia era urna abstraxao: canibalismo espiritual, por
tanto.

O que se comia era urna

posi~ao:

a posi9io de Inimigo, nao

a substancia de um inimigo. ' O que se come do homem será
Espirito, rela9io incorporal: é impossível a

manduca~io

sempre
sem

"conforme o Espirito'', quando o que se come é o homem.
xio da Inimizade, portante, e nio

devora~io

ser

IncorporA

da carne ou do

''espí

rito" (concebido como substancia) de um inimigo: generalidade
abstra9io.
teoría

Note-se, por fim: o que diz o principio analógico

aliment~r?

Que ''a natureza e

muda em quem come.

condi~io

do que se come''

e
da
se

Isto é: se quem come um animal lento se torna

moroso-,
quem come um inimigo se mudará em... inimig!=>?
.)
Esta é a minha teoria sobre o canibalismo Tupinarnbá. Ela

-

e

consistente com o que vimos entre os Araweté, lá quando se tratou
da "música dos inimigos": lá também o matador se tornava Inimigo,
e falava como o inimigo.

Incorpora~io

de um incorporal,

devir-i

nimigo: é isso, o canibalismo; o contrário dá suc9ao narcísica da
identifica~io:

quem come é que (se) altera •

•

Talvez demasiado abstrata, e.sta teoría ao menos nao

imputa

cren9as aos Tupinambá, mas_ propoe um movimento lógico imanente ao
complexo canibal.
lismo

~efensivo,

Vejamos outra hipótese.

A no9ao . de um· caniba

que visava burlar a vingan9ada alma da

vítima,

é inadequada: o resguardo do matad_o r, segundo Cardirn e outros, vi
sava protege-lo da alma (imortal) do morto - a ele justarnente,que
nao comía dele. Tal idéia seria compatível corn urna concep9ao dual
da alma, ao modo Gua.rani e Araweté: devorado., nao
vi tima nao liberaria seu espec.tro maligno.

apodrecendo, a

Note-se,

entretanto,

que o espectro de um rnorto , é perigoso para seus companheiros, . nao
para seus

ini~igos

- entre os Araweté como entre os -Tupin('lmbá.

Ne~
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sa coriexio de idéLas, o

canibális~o · se~ia,

ao boritriri6,uma opera

<rªº essencial para o destino.-·póstumo da ví tiina.

*
Se o que se comia,

*

*

no ca ti vo, era o Inimigó - em · cjeral, é tam

bém como figura geral do Morto ou da inerte que- o prisidneiro
guerra se determina.

Mais u~a · vez p~rece · impbssiv~l . re~utir o te
iétalia~io · ori ' ·a6 · impulso - co~

ma da guerra de ·vingan9a -Tupihambi ¡

·o

retivo de um desequilibrio religioso produzido ·pela morte'.
co do movim·e nto . guerreiro era o futuro·, nio ó ·passado.
to -da religiio? Sim, mas esta religiio se

~oltavá ~ara

fo

Instruin·e n
a

postgri

dade, nao para os ancestrais.
~

de

•

preciso extrair as devidas implica9oes do fato de que

morte nas rnaos dos inimigos !.. a execu9ao ritual em terreiro-

a
era

' .

a mor te ideal.

E que por is so, a "heteronomia" produzida pela caE_

tura e devora9ao de um membro do grupo terminava sendo essencial .
•

~

....

4

;-

•

A marte em terreiro era urna "life-giving death" (De Coppet, 1981):
marte plenamente vingável, isto é, nio-absurda¡ perpetua<rao db nQ
~

s~u gr~

me do morto na memória dos vivos (Fernarides, 1970:255) de

po, desdobrando e legitimando assim os 'nemes que este morto
lou em vida, sobre a rnorte de seus inimigos, e servindo

acum~

ademais

para futuras aquisi9oes de neme . por aqueles q~e o deveraovingar;
e por fim, contra-produ9ao direta ae · nomes e pessoas plenas ha so
ciedade inimiga, na medida em que sua marte serve
outros.

~

verdade, como diz Florestan com alguma

a

inicia9ao dos

irania~

que

"vítimas" nao se apresentavam espontanearnente ao massacre,
savam ser obtidas

a

for9a (1970:160) ~

preci

Mas nao é menos verdade que

a marte na guerra era a Única morte digna do
o pretexto da vingan9a e dando vida

as

a máquina

~uerreiro,

criando

social. A

heterono

mia era a condixªº da autonomia¡ a morte era o motor do

socius,
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levándo.- o sempi:;-e adiante, isto é, aos· inimigos.

c;a como intencioñalidade primeira,

sen~o

·o que é a vingan

um modo de reconhecer que

a verdade do Eü está ñas· rnaos do Outro, sempre? Interminável, era

caracteristico da vingan9a

'

Tupinamb~

jarnais atingir o equilibrio:
29
há sempre alguém a menos ou· a mais na· batan9a
(29) OU seja: e.xatarnente ao contrário do que postula R.Girard (1972), a

inter ·
minabilidade aa· vingan9a 'T upi ~o ~e mostra caro vi olencia negativa,
impossi
bi1itadora da vida social, que precisa ser desviada para a violencia substitu
tiva .do "Sacrificio". Ela é plenanente posi~iva,sua ausencia de te,rno é o que
a constitui caro furrlante, instrunento de acesso da sociedade ao mundo do tem
.

.

po: ela é o vir-a-ser Tupi. Por isso _tarrbém, · a crítica de Verdier (1980) a

Gi

rard, em nare de una vingaJ19a "dcrnesticad.:i", sistana de regula9ao e controle
~ociais, par_
ece7 oos insuficiente para dar conta dos fatos Tupi.nambá.
Acrescente-se enfirn, se isso for necessário,· que nao se trata aquí, ab
solutamerite, de estar a fazer quaiqu~ "apolo;iia da violencia" Tupinambá :._:. mas

9e mostrar que ali se. passavam ferimenos ·irredutíveis

as

nossas idéias de vin
muito
gan;:a, violencia, etc. Feri:men9s . "muito caiplexps_, cujos sentimentos
sirrples". • . já disse Durkheirn.

- alheias era a "mor te fo,r mosa" para
Por is so, morrer em maos
os Tupinarnbi, expressio que repete

~

kalos thanatos dos her6is ho

méricos, a "bela morte" no· campo de bata:l.ha (Anchieta, 1933: 223;
Vernant, 1984).

"leito

Por isso, o est5mago dos· inirnigos era o

de. honra ... de que fala tvreux .( 1874:107): rnorrer pela rna9a do
trá.rio era enfirn, como . -observou Thevet em passagern já citada,
único modo de tornar .a morte

vindicável~

con
.o

isto é, justificável. Pa

ra o grupo, portante, seus rnortos erarn preciosos para o vir-a-ser
dos viventes; pois nio se dava que a vingan9a surgisse porque

as

p.essoas morrern e precisara ·ser resgatadas do fluxo do devir; tratava-se de morrer (em mios inimigas de

prefer~ncia)

para haver a

gan9a, e assim futuro, ·que novos viventes viessem e
Os mortos eram, eles, o

instrumen~o

o

vin

vivessem.

da religiao Tupinambá,

giao da guerra, de vivos em busca de renome e imortalidade.

reli
Ins
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trumento da religiao, pretexto da vingan<;a, os mortos eram o nexo
com os inimigos, e nao, como quis Florestan, o contrário. Sacrifí
cio is avessas, onde o inimigo nao é meio, mas fim: o outro

como

destino. Assim, o triingulo sacrificial de Florestan deve ser rea
morto do grupo 11 1 . mesmO que figura individual

interve

niente, era lugar neutro e vicário, a percorrer todos os

termos

valiado: o

11

da série - um avatar do famoso

11

significante flutuante''. Cativo e

matador, os outros termos, também.eram figuras da marte, e era en
tre eles que a partida se jogava: faziam seu destino no auelo,
sando os martas como trampolim.

Vejarnos como ''morto",

u

"inimigo"

e ''matador'' se inter-exprimem.

O inimigo era um morto. Vimos como o cativo podia funcionar
como lugar-tenente de um morto do grupo, ~orno q}guém cuja

prese~

!

9ª ao mesmo tempo canee lava e sublinhava a ausencia daquele_.

Flo .

restan fo.rnece, neste contexto de substi tu.i 9ao sacrificial ·,

ele

mentes para que se perceba q ·ue

0

cativo substituí o morto;

mas o morto enguanto morto (mantendo com este, enguanto

-sim,

ex-viven

te, urna rela9io da mesma espicie que aquela· ~ntre o ta'o ·we.
pessoa que o gera, no

pens~mento

e

a

Araweti1. E assirn - admitindo-se

esta substitui9io individualizada -, a idéia de Florestan sobre a
necessidade sacrificial de aplacar o espirito do ºancestral"- ter.ia
algum · sentido. Matar a . vítirna, urn "representante" seu
morto} , nao estaría traindo

u~

(enguanto

ressentimento contra este morto

pesto is avessas como temor da f6ria do ancestral, na aus~ncia de
vingan9a? Isso talvez explicasse porque nao se adotavam os

p"ris.i~

neiros, incorporando-os em vida, isto é, co_mo substitutos

do mor

to enguanto vivo (como faziam . os Txicao1

30

.

o par cativo~matador

(30) Menget (1977:87, 114, 153, 255) deixa claro que os Txicao consideravam
rror te de um inimi.go, erquant.o vinganc;a contra a rrorte (era isto a guerra
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cao),

caro solucrao menoo boa que sua captura - mas o cativo. nao

substituía o

rrorto ao nivel de sua parentela, ocuparrlo sua posi9ao, e siro a rúvel

global,

trazerrlo JX'N'Os rx::mes para a sociedade .

•
assirn, encarnaría faces complementares do rnorto,
sob

~modo

morto.

presentif icando

opositivo essa ausencia-divisao · produzida pelo

e

no

Ele seria entao o inirnigo e .seu vingador, é ele que quali

f ica o jogo especular do duelo cerirnonial, ele é o "terceiro
cluido'' do sacrificio. O rnorto enguanto vivo seria

in

representado

pelo matador; enguanto rnorto - isto é, enguanto inirnigo - pelo

i

nimigo. Se o par rnatador-cativo constituí, corno dissernos,a Pessoa,

é porque ela só estará inteira, entao, no rnorto: na ausencia. Sao
precisos tres para fazer urn, e duas mortes? Talvez: mas a

Pessoa

é isso mesmo, ausente., marta, rela9ao; ela aí é puro limite, . coE_
gelamen.to ;imagináfio de . um devir que se estabelecé entre o cativo
e · o matador, intercalaridade que é defasagern, defasagern que . é

o

devir da Pessoa.
Um morto era o inirnigo. De vários modos; Cardirn, ao

falar

dos costumes funerários do gentio, diz: "depois de rnorto

laltjuérn

do grupo] o lavao, e · pintao rnuito galante, corno pintao os
rios'' (1978:111) . . Isto é, os rnortos erarn

p~ntados

contrá

como padrao or

namental dos cativos para a festa da execu9ao: imagens

póstumas

de inimigos prestes a morrer. Quase como se urna marte em casa fos
se irnprópria, esta pintura nao estaria afirmando

ªº

mesmo

que todo morto (em casa) é um inirnigo, e que por isso todo

tempo
homem

deve morrer como inimigo, como se rnorresse em terreiro alheio, de
corado para urna · execu9ao "própria", pública?

O tratamento do corpo dos mortos - daqueles que nao
sepultados no estomago dos inimigos,

m~s

tiveram a indigna

foram
morte

entre parentes , na rede como as mulheres (Gandavo , 1980:137 } -

a
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presentava um aspecto notável:
.

a _ amarra~ao · do
.
'
,,.

cadáver, que
.

.

chegar ·a .um completo enovelamento - is to e, ligadura e

velamen to

1978: 111; Monteiro in HCJB, VIII: 416) ·. Thevet

(Ca~dim,

que isto visava o nao-retorno do morto, coisa que
muito receavam

(1953:97)~

podia

esclarece

os

Tupinambá .

íni

Curiosa simetria: ao passo que os

migos mortos eram desmembrados, ·despeda<;ados (para serem
após urna cauinagem), os mortos do grupo erammantidos
ligados e vela4os, eventualmente

comidos
"coesos",

~etidos

deritr6 daquelas
que guardavam a beb.i da ·dos festins públicos canibais 31 •

pahelas
E mais:

(31) o enterro en Urn.as-panelas visava evitar tcx:lo eontato do oorpo can a ter
ra. Isto ros leva ao horror da pqdridio~ ·.

se p inimigo morto era comido,..
po exigia a

deposi~io

o sepµltamento de um membr:o d·o

cotidiana de

alirn~ntos sobr~

o seu

gr~

túmulo

- até que as carnes ·fossem consurniqas - para que osJ Anhang na.o de
senterrassern e devorassern o cadáver, como já vimos (p. -6:4 7) • Met!,
fórica

e

meton~micamente,

um· morto em _casa era

u~

inimigo: pint!,

do como tal, temido como tal, evocando os Anhang, aquelesdem5nios
rnuitissimo tem,i.dos por serem urna figurayao da má morte - com eles
iam ter os covardes. Já os que morr,i.am em rnaos alheias;, .· como · ini
migos dos inimigos, estes nao tinham espectro, pois foram
dos - e es tes· eram prezados, pois morreram
"social", nao-natural, morreram com
nimigo",

~ss~m,

instaura-se urna
32
grande complexidade •

C()IDO

sentido.~

reverber_a~ao

-heróis, de

devora
mor te

Entre "Morto'' e

11

I

de signif-icado .. · de

(32) Ver Carneiro da CUnha 1978:144 e passim, para _a análise do rresm::> ceitplexo
conceitual: rcorto, inirnigo, afim~ ~treos Krahó, cp:upo Je-Timbira, . onde ele
entretanto entrará em una oosnologia e uhá forma social muito· diversa do sis
tena Tupinarrbá.
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Protag~

Mas o mesmo se dará en.tre_ o cativo e seu executor.
execu9ao~

nistas do drama da

átomo dual que atualizava o

cial da sociedade, o diálogo que trocavam

par~cia

essen

permutar

suas

4

posi9oes - o cativo justificava sua rnorte, afirmando sua

c0ndi9ao

de matador; caucionava a .devc;:>ra9ao que ia sofrer, evocando ·os ini
migos que comefa; legitimava o nome

q~e

lembranao· o neme que deixaria; ped.i a

seu executor iría

a vingan9a que · o

tomar,

escolhera

como vít~ma, porque só ela permitiria que ele -próprio fosse vinga
do: seu presente seria o

de seu matador, seu passado foi o

~uturo

par~

de um ma.tador; do discurso do cativo, diz Anchieta "que. mais

cia estava ele para matar os outros que para ser morto"(l933:224)
·-; todo um conjunto de .gestos cabalísticos feítos com a borduna ,
a

a~rna

da morte ·que, decorada como o rosto do cativo, era passada

entre as suas . pernas e as do matador· (HCJB,VIII:412),parecia unir
estes deis homens; o simulacro
-se

a

d~

duelo que era encenado -

dava-

vítirna certo espa<;o. para a esquiva e . o revide - parecía

qu~

rer afirmar a ~igualdade'' dos an~agon~stas. E por fim, havia o ri
goroso regirne de resguardo do matador: afastando-se para sua casa
após a pancada fatal,

~ra

.o 6nico a nio comer do cativo (ao

trário, aplicavarn-se-lhe n.o pulso os · lábios .cortados do

con

inimigo·,

.

.

corno se a inv~rter a rela9io canibal - Cardirn, 1978:120; tar~alho,
1983:45); jej\léU"d:> por dias em sua rede-; tinha seus bens livremente

apropria

dos por todos · ('lhevet, 1953:274; Soares de Souza, 1971:324); era escarifica
do e · submetido a diversas precau9oes místicas contra a alma da vi
tima.

Esse resguardo era corno urn luto: as festas que o

encerra

vam erarn análogas as que, faziam os paren tes de urn rnorto. E· ressur
gia com novo nome, corno novo homern: transfigurado, _corno sua víti
roa, por quem - di zern os cronistas corn muí ta razao - ele se enlutava.

Mas volternos

ao · pon~o

de vista do cativo, que é

0

essencial
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nesta conexao escatoló9ica do canibalismo. Se a rnorte•ern terreiro
é

a marte forrnosa, a

execu~ao

e devora9ao devem

ser

entendidas

corno práticas diretarnente funerárias (e nao. parte de urn

hipotéti

co ritual de segundas exéquias) •

coveiros·

Os inirnigos erarn

os

por exceléncia, seu estómago a sepultura mais segura: os rones que
eles tornavam, as {narcas que inscreviam ern seus carpos, erarn a -me
rnória rnais eficaz que cada hornero podia deixar de si: se o inimigo
born é um inimigo morto, o boro rnorto é aquele que o · foi pela

ma9a

do · inimlgo.

o canibalismo cdmo modo funerário - o exo-canibalismo corno
.funeral, esta é a singularidade Tupinarnbá

depende de um

conju~

to de cren9as escatológicas a que aludimos reiteradas ve2es rteste
livro. Um destes temas é o horror ao enterramento do corpo. Vimos
~orno Cardim explicava a relutáncia de rnuitos cativos ein serem res

9a_tados: nporque dizem que é tris.te causa m9rrer, e · ser fedorento
e comido de bichos" ••• (supra: pp. 5-97-8) 33 • Jácome Monteiro é

Nao

(33)
creio entretanto ser possível reduzir apenas a urna escatología esta
- .
· sabranceria can que os cativos recusavarn o resgate. Morrer
em terreiro
era de
.
.
ver e prerrogativa: <X>nfirJna9ao de que se infligira dano aos ini.mi.g~, gar~
ti~ de que se seria vingado. Por isso muitos desprezavarn as oportunidades de fu
ga: seriarn rejeitados pelo~ seus, por fazerem crer aos ini.mi.gos que sua na9ao
nao os era capaz de virqar (Garrlavo, 1980:97¡ Abbeville, 1975:231).

-

ainda mais explícito¡ falando dos a9ouros ·ao gentío nas suas gue!
ras, ele relata -que urna das coisas que fazia urna expedi9ao
tir de seu inténto era o apodrecimento das

provis6~s

que

desis
levava:

"se a carne depois de cozida · toma bichos, o que é mui fácil

causa da muita que'n tura da terra·, · e

~ dizem

que assi como

a

por
carne

toma bichos, assirn seus contrários riao os cornerao, mas deixá-los-

-aó

encher de bichos depois que os rnatarem, o que é a mor desonra

que h a- en t re es t es b-ar b aros ••• " (HCJB,VIII:413).
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Anchieta, ainda: "os prisioneiros, no entanto, julgam
assim tratados excelentemente e com distin9ao, e pedem urna

ser
morte

tao ••. gloriosa; porquanto, dizem que só os fraco s e medrosos

de

4

terra,

ánimo é que morrern e vao, sepultados , suportar o peso da

que eles creem ser gravíssirno" (1933:45). Gravíssimo, de fato,nos
dois sentidos da palavra. Se a terra pesa, poderiamos dizer, usan
do um conceito Araweté, que a marte caníbal aligeira, torna
a pessoa, soltando rnais
Esse horror
tava, é

fun~ao

a

d~pressa

terra e

a

leve

a alma de seu lastro?

podridao, de que a devora9ao

liber

de urna polaridade espiritual póstuma , e do destino

diferencial das pessoas conforme seu valor: a terra, os Anhang, a
podridao e a mortalidade definitiva, de um lado: o céu, os deuses
e antepassados,

~

a imortalidade, de outro. O primeiro destino

e

o dos covardes e o da maioria das mulherés: o segundo é o destino
do . guerreiro. A marte .heróica era assirn o coroamento de urna

vida

heróica: sobre matar e comer muitos inirnigos, o ideal parecia ser
o de terminar comido; assim se tinha a carne sublimada , e o
rito liberado qe toda mortaiidade. O canibalismo se insere

porta~

to na problemáti ca pan-Tupi de imortaliza9ao pela sublirna9ao
por9ao corruptível da pessoa.

Ele é a forma suprema de

tualiza9ao": o guerreiro ideal nao tem corpo, pois foi

da

"espiri
devorado.

Este é o modo Tupinambá de realiza9ao daqu ele anseio que depois os
xamas-ascetas Guaraní procurararn realizar pela rejei9ao de toda a
lirnenta9ao carnívora, pelo jejum e pela dan9a: a diviniza9ao como
supera9ao do corpo putrescível.
Ora, o objetivo de sublima9ao da pessoa poderia af inal

ser

o btido de modo menos violento. Por exemplo, pelo ende-ca nibalismo ,
como diz Thevet que f aziam os · "Tapuias", que comiam seus próp.rio s
mortos porque aterra nao era digna de os apodrecer

(1953 :273): e
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como fazem tantos povos do mundo 34 .·. Mas os .Tupinambá
(34) Ver, p.ex., os Gim1 na Nova Guine, orrle as nulheres a:mem

engrenaram
~us

parentes
masculinos nortos, caro técnica de regener~ao da pessoa, e justificam
esta
prática dizendo que o rrorto "nao deve ser deixado apodrecer" (Gillison, 1983:
35,39,41).
este seu horror

a

terra na paixao pela .g uerra, sua vontade de

i

mortalidade em um devir guerreiro, p_ond<? a q~estao da morte qe <?!
da um como alavanca para todo o funcionamento da vida social. Dai
a curiosa separa9ao entre a parte do individuo e a parte do grupo,
a estranha dialética da honra e da ofensa: morrer ein maos alhe i as
e ser devorado era uma honra para o individuo, e um i'nsulto

a hon

ra de seu grupo , que exigía resposta equivalente. Era urna honra,
entao, ser a causa de urna ofensa ao próprio · grupo 35 • Ser devorado
. (35) DaÍ a necessidade de Florestan af~nnar que esta rrorte "punha em risoo a
integridade da .'pessoa.", exigindo o sacrificio
reparador. Esta idéia se
baseia, aparentemente, ·apenas em una 6bserva9ao obsc\ir'a de Gandavo, que afinna

0s rrortos andam ºna· outra vida feridos, despeda<;ados, ou de qualquer rnane:i,
raque acabaram nesta" (198Ó:l24). Sobre
. ser
. estranha·face a todos os outros

que

textos que afirmam a "fornosura" da norte em terreiro e o horror a nao-devorsi
cao, esta afirmac¡:ao leva a una pista falsa, por confundir des tino do individuo
e resposta do grupo.
era

~elhor

9a, nao p o r

vinga~

que apodrecer no chao¡ mas se era devorado por
pi e dade~··

~q ue

r epousav~

a honra, afinal,

sobre i!

so : sobre s~ po der se~, via devo ra9ao ,motor de perpe tuac¡:io ~a vi~
ganc¡:a, o penhor da perseveraxao no próprio dev i r da sociedade.
ódio reciproc o dos inirnigos era urna sqtil colabo ra9io , com
.

.

seu simulacro de "exo-''canibali s mo onde os home ns se

O

es se

entredevora

t

vam para que seus grupos se perpetuassern ·no q ue tinham de·

e s sen

c i al: sua rela9 io-ao-inirnigo, a vi ng an9a. A i mo rtalidade era ob ti
~

O.a pela

vin_ga n~a,

e a busc a da imo rtalidade a produzia.

Entre

a

morte do inimigo e a imortalidade .pessoal, e s tava a trajetória_ de
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cada um, ~ o destino de to4os. Devir-imortaL, isto ~, interminabi

lidade do devir.

3 .. EPILOGO: ANTROPOFAGIA E -ESTRUTURA SOCIAL TUPI·GUARANI
" ••• ; pois muitas pessoas pensam que
preenderam suficientemente uma coisa
do dei~am de se assombrar com e Za."
(Spinoza)

aom
qua~

g necessário terminar. Para isso, retomemos um problema clás
sico: a defini9ao do cativo de . guerra como um "cunhado" de seus ma
tadores. Vejamos como o tema do canibaiismo se articula ao da afi
nidade;. e como ambos nos devolvem ao impulso fundamental da cosmo
logia

Tupi~Guarani.

Hélene Clastres, hesitando em se decidir por urna explica9ao
do canibalismo Tupi, vai por em eyidencia a rela~ao semantica

e

objetiva entre inimigos e cunhados. Touaja (tobayar, etc.) é a

p~

lavra que designa ·ambas estas cagegorias; e já dissemos

como

se

cedia uma mulher ao prisioneiro, que se transforrnava assim em

um

"cunhado". A

gue~ra

de captura de "cunhados" para serem mortos

e

comidos traduziria, entao, talvez, o anseio por um mundo ideal, o~
de a af inidade - a alian9a e a dependéncia dos outros - nao

ex is

tisse. Os Tupinambá, assim, estariam realizando uma vingan~a

nao

contra seus inimigos, mas contra · seus "cunhados'', ou melhor:

urna

vinganxa contra a.afinidade (19.72:81). Voltamos ao tema tantas
zes aludido

~qui:

o mundo . sem afins.

v~

A morte dos .cativos de guer

ra seria urna inversao do motivo considerado usual da guerra

indí

gena - a captura de mulheres. Em vez de se apresarem mulheres ini
migas, e com isso escapar do fardo da alian9a, negando-se

a

reci

procidade, os Tupinambá negavam ao contrário esta mesma exigencia
fundadora da vida social: capturavam preferencialmente homens,que
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viravam em cunhados, para os matar. Criavam um simulacro de afini
aniquilar~

dade, para desviar contra este o desejo de

prescindir

de, os afins reais. 4 guerra Tupi ·seria urna ''nega9io ritual

da a

lian~a"

rebe

(1978:47) - ritual de inversao, portante; ritual de
liao. Negatividade 36 •

(36) · ~ curioso ooservar o paralelisrro inverso desta idéia can as ~ - · Girard
(1972:383-ss) sobrero canibalisrro. ~te autor, que achaque o "elemento antr2
pófago" da guerra TUpinambá
exige nenh\lna expli<29ªº particular", por ser
a manifesta~oo de um mais geral "canibalismo do espirito huma00 ere que se
trata cqui do deslocamento de urna violencia intestina para o exterior do grupo;
a ~ac, inimigo = cunhado se explica assim: o "cunhado" é o "substituto sa
crificial" do innao, é a vítima expiatória do desejo insistente e recalcado de
matar o sernelhante. Para H.Clastres, trata-se é de nao matar os cunhados reais,
trata-se é de. realizar ritualmente o desejo irrpossível de matar o diferente.
Mas para arri:x>s, oo fim das ex>ntas, trata-se senpre de outra <X>isa que o que é
feito.

"nao

11

'

Aqu.i temQs tal vez umá idéia interessante, que forma· sistema
com o complexo que subjazeria ao profetismo e ao mito da ·
sem Mal" dos Tupinambá. e Guarani antigos.

A

autora mostrou como a

suspensao das regras sociais que vigorava no seio
na palavra dos profetas só poupava

~

"Terra

das · migra~oes

costume - bania-se o

e

traba

lho, a autoridade, as regras de incesto -, justamente o canibalis
mo e a guerra de
migra~oes

vingan~as

(1978:47). Como se o profetismo

e

pusessem "em prática" aquilo que a guerra canibal

as

-

so

ousava manifestar ritual e negativo-indiretamente: o fim .da Sacie
dade, da
Thevet,

~ei

e da Alian9a. Vingan9a contra a marte, como observou

vingan~a

contra a afinidade, como sugere H.Clastres,a "vi!!

' contra as bas·es da condic;:ao
gan9a" Tupinambá seria urna dupla luta

humana: submissao aos ou-tros e
guerreiro Tupinambá a mesma

a marte.

E

no

paixao do asceta Guaraní: derrotar a

marte é derrotar a sociedade (supra:645).
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Mas será mesmo que se pode ler o profetismo Tupi-Guarani na
clave da nega9ao? Ora, se aquilo . que seu discurso preservava - ou

nao

mesmo exacerbava - era a vingan9a e o canibalismo, entao ele

•

era urna negac;:ao dos fundamentos da sociedade (simétrica ·e inversa
da nega9ao gestada por um "Estado" que e.staria a nascer entre
Tupi), mas urna af-irrna9ao justamente daquilo que permanecía
cial para esta sociedade. Fundarnentalistas mais que

os

essen

--

revolucioná

ríos, o que os profetas anunciavam era a contarninac;:ao de todo

o

campo social pelo princ!pio que sempre guiou a trajet6ria pessoal
de cada hornero: o acesso i

Te~ra

sem Mal que, corno vimos, era o ho

.
t e d a proeza e d a mor t e guerre1ras
.
37
rizon

.

o

profetismo seria ne

(37) Estas pondera.c;Oes sao urna paráfrase do que se escreveu em carneiro
c.unha & Viveiros

da

dé Castro, 1985. A qualificayao dos argurentos de H.Clastres,

entretanto, é de Manuela C. da CUnha.

gador apenas na medida em que a vinganc;:a e o canibalismo ji o eram,
negadores da alian9a. Será, entretanto, possivel sujeitar

estas

figuras ao irnpirio da negatividade, ao jogo da representa9ao (''ri
tual de nega9io 11 • • • )· ?
Comecemos por observar que é interessante
que os Tupi-Guara
.
ni tenham pesto no real - no profetismo e no canibalismo - aquilo
que a maioria das sociedades humanas parece nao mais que desejar,
ou que, por considerar impossível, pinta em cores sombrias,confor
mando os homens

a

sua condi9ao: morte, reciprocidade , finitude

e

negac;:ao. Essa realiza9ao do impossível, se encontrou sua maior ex
pressao - e entao seu necessário "fracasso" - no ·turbilhao do pro
fetismo, nunca deixou de guiar a trama da vida coti-diana.

"Nega

9ao" da aiian9a , o sistema da guerra era o que unia a todos os Tu
pinambá, em anti -alian9a mortal/vital. Ritual certamente, mas nao
simples representa9ao: se nao se matavam os afins reais,

comiam-
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-se de verdade os afins simbólicos. E veremos como aquilo que
Araweté já intentavam, com seu singular instituto da

os

partilha· de

esposas, reencontra-se no sistema· Tupinambá: a as.socia~ao de

um

desejo de endogamia, que dissolva e dispense a afinidade, com urna
~

necessidade absoluta do outro, do inimigo.

"
tal ambiguidade
(tal

''ambivalincia") que marca a filosofía Tupi, e talvez a

distinga

de outras do continente : se)a daquelas que parecem apoteoses
rocas do principio da reciprocidade (como as

Je~Bororo),

bar

seja

quelas que manifestam um horror de mónada ao exterior e se

da

conce

bem como massa internamente indiferenciada, territorializada, sem
pre q

tra~ar

~caribe) 38.

fronteiras contra o . que é o nao-Eu (como as

~ com estas últimas que a filosofía Tupi

(38) Ver, Jn?lis urna· vez, Kaplan, 1975, 19Blb,
mais semelhan9as; com a
rioridade é o'utro, a

d ife ren~a

diferen~a

*

1~84;

Piaroaapresenta

Riviere, .1969, 1984.

essencial que o lugar da

ex te

é diferente.

*

*

Dava-se urna mulher ao cativo (ou o contrário, como

vimos).

Esta é diversamente qualificada, pelos cronistas, como irrna ou fi
lha do captor, do dono do cativo, do futur o executor, do

c~efe

aldeia; e a inda corno a vi Úv·a de urn morto a se.r vingado. O

da

ca ti vo

nao era um afim genérico, portante; rnantinha urna re la9ao específi

* .corn
ca
os hornens que lhe dariarn, dir.eta ou indiretamente ·, a morte.
.
.
Sua entrega i

guarda da . irma do matador parece ser o caso paradi~

rnático: os pais costumavam reservar c ativos pa ra a inicia~ao

do

filho, ao mesmo tempo ern que lhes davam suas filhas.
Mas o prisióneir-0 era um afim ' sui generis. Em vez de prestar
o ''servi90 da
sa , ele

no~va'' ' como

receb~a

competia aos jovens que. pleiteavam espo

- pedira, e era entretido e
urna mulher que nao

ali

mentado por seus afins . Em vez de ser participante obrigatório nas
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expedi~oes

bélicás lideradas pelQ sogro, era a própria presa

guerra. Em vez de provedor de alimento, era a "futura
Por ·fim, em vez de termo de uma

rela~ao

de troca

de

comida".

matrimonial

en

\

tre homens do mesmo grupo, o cativo, homem exterior, era rela9ao,
objeto de

presta~oes

·entre. os homens desse grupo.

Uma das obriga9oes do homem recém-casado erá presentear seus
jovens cunhados · com cativos, para que se iniciassem ou
seu pai. o

prisio~eiro,

portanto, era uma

"equivalente" de urna esposa

r~cebida.

presta~ao

vingassem

matrimo nial, o

Mas os cativos nao eram

ap~

nas presta9ao entre afins: também entre irmaos, entre amigos;eram
um presente dado
ra muitas

a quem se estimava cu se devia algo. Servindo
pa
.
-

coisa~, ~s

inimigos consolidavam óu criavarn · múltiplas
'
39
entre homens e mulheres , pais e filhos, afins, amigos.

oovardia
Thevet registra a anedota edificante de urna viúva que, faoe a
dos parentes de seu marido, vcil ela rresma a guerra e traz cativos para
que
$ellS filhos vinguem o pai. Acostumarrlo-se a tal rnister macabro, ela tex:mina as
surnirrlo a aparencia de un.hanan e se vota ao celibato. Na falta de prisionei
ros, assi.rn, as mulheres viren hanens: essa parece ser a JTOral da história .
~ 39)

.Eram, em suma, o nexo central da sociedade : sem es se elemento
terior e fundante,

obje~o

ex

da · gu.erra . de captura, nada vinha a ser,

nem mesmo os individuos: para , ter filhos, um homem carecía de
tar um inirnigo. Muito mais que cunhados,

p~r tanto,

eram os

ma

inimi

gos: eram quase tudo.
Por 6utro lado, a equa9ao inimigo = cunhado tarvez seja mais
,
esclarecedora da

situa~ao

qos cunhados

(ZH)

verdadeiros que

dos

.inimigos cativos. O cativeiro vigiado por urna esposa era urna
tua9ao-limite da uxorilocalidade ".temporária"
estava, em principio, condenado. Pois o
nio-aparentada estava

home~

a qual

todo

que tomava

si
jovem

mulher

A merci do sqgro e c unhados, vivendo em ca

sa estrangei·r a, incorporado

a

economia doméstica e guerreira

dos
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afins . Ele encenava uma como versao atenuada do drama do
inimigo "uxorilocalizado"

a

revelia e votado

a morte

cativo,

nas maos dos

afins. Trata-se menos, portante, do cativo ser um "cunhado''

que

do cunhado (ZH) ser um "cativo ". Mas de um se passa ao outro:
ra se obter

~ma

p~

mulher, é preciso matar um inimigo; para se poder

escapar do cativeiro uxorilocal, é preciso ofertar inimigos

aos

cunhados.
Isto talvez de urna boa idéia do que pensari am os

Tupinambá

da uxor ilocalidade; e este é um ponto essencial. Se o nexo do ini
migo era o fundamento simbólico de toda a trama social interna Tu
pinambá, a uxorilocalidade aparece como o nexo real desta
E

tr ama .

assim é necessário pSr em rela9ao duas práticas famosas dos

pinambá: ésta do cativeiro e "afiniza9ao " dos inimigos , e a do
samento avuncular • . Pois, se o cativeiro é a máxima

Tu
~

uxorilocalida

de, o casamento com a filha da irrna é o limite mínimo dessa forma
40
residencial, ou o modo de se escapar dela .

(40) />quele que tana por esposa a filha da innao nao sai, em principio, de seu
grupo residencial; por sua vez, aquele que cede urna filha para os irmaos
de
sua mulher quita urna parte da divida corn os afihs. 'fuevet é explícito: a entre
ga de urna fil.ha libera o pái de sua "servl,dao " (1953: 130) . Talvez seja dema.is
sugerir que essa presta<;ao da filha fosse c;x>ndi9ao para a saida da situa~ao u
xorilocal; mas de toda forma, a cessao de urna filha ou a prestaxªº de um cati.
vo sao a contrapartida da obten9ao de urna esposa - e se desrespeitadas, leva
vam ao confisco da Im.llher por seus innaos ('Ihevet, p. 131; CPJB,1:307).
Pri
sioneiro e filha se "equivalem". ~ interessante a:rnparar este sistema can a ló
gica que preside (parte da) nanina9ao Timbira: a li, o ZH "salda" parte de sua
divida produzindo um alter-ego de seu WB; ~sto é, seu filho será naninado por
este últino, recebendo os rones dele. {Ladeira, 1982: 81). Os Tupinarnbá
davam
urna f ilha ero troca de una esposa, ou um cativo ero troca de si mesrros (poi s o
cativo seria urna espécie de versao cx:mestível do ZH), para seus afins; os Tim

..

bira "dao" um filho que recebe os nanes de seu MB, tornando-se "ldentico" a es
te. O ZH Tupinambá dá nanes, isto é, cativos, a seu WB; o WB Timbira dá
seus
nares ac filho do ZH. E, se o ZS Timbira é um duplo do MB, o cativo Tupinambá
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é o "substituto em espécie" do ZH.
Tudo se passa corno se as estruturas de troca matrimonial ex
plodissern em duas dire9oes polares: de urn lado, esta

hiper -ex og~

rnia absoluta, onde se cediarn temporariamente rnulhe~es aos
gos, os quais eram qualif icados como

"an ti -afins. ~',

inirni

cunhados

para

inferior

doxais; de cutre, essa avareza endogami ca , esse limite

da reciprocidade que tangencia o incesto (Livi -Strauss,1967c:523),
mov~mento

~

de contra-afinidade: o

~asamento

com a filha da

irmi.

corno se nao houvesse um lugar estável pa ra a af inidade no siste

ma Tupinambi: entre a ''uniio privilegiada'' do casarnento avunc ular
e a situa9i~ "desprivilegiada" do cativo-ma~ido, ~ corno se a
nid~de ~esaparecesse,

afi

dilacerada entre seus contrários.

Entre .tais -extrernos de "exo-" e endogamia (reside ncial,

al

dea, de parentela) estavarn os casamentos comuns e inicia is, de mo
derado coeficiente exogimico - que quanto rnaior, mais levava

a u

rna residéncia uxorilocal tio cornpuls6ria e "temporária" como a dffi
cativos: mas que ern vez de terminar com a rnorte , acabava eventual
mente pela cessio de filhas ou cativos. Estes casamentos comuns e
iniciais , porém, erarn apenas · isso. Pois toda a maquina do

renome

tinha como conseqÜéncia, ou objetivo, a sua supe raxao: a

po lig~

rnia dos chefes/grandes guerreiros era um valor e resultado
ciais da

guerr~;

e ela implicava a

v~rilocalidade,

bem como

inversao de hierarquía entre doadores e receptores de
ceder f ilhas cu irmas aos c h efes e heróis e~a urna honra
des, 1963:224:

esse n
urna

mulheres :
(Fernan

a uniao de chefes com meninas pequenas pode

suge
-.

rir que estas cairiam na categoria de ''filha de irma'').
Tanto a uniao avuncular corno a poligamia dos guerreiros apa
recem assim como formas de esquiva ou de escape do campo

gravita

cional da uxori localídade . Longe de ser urna regra automi tic a

que
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permitisse derivar _um cálculo de seus efeitos sobre a •

estrutura

social, a · uxorilocalidade era um efei.to do s.istema político (e es
te uma f

un~ao

da "cosmologia" da

v;ingan~a) .~

a

ades~o

a seus

mos, em cada caso, era um limite negativo que dependia do

terestado

nao

histórico do sistema. Trocando em miúdos: residia assim quem
tinha outra saída

~supra,

p. 96). Eis porque a no~ao de

-

· "uxorilo

calidade temporária" para o caso Tupinambá é inadequada: ela
bentende, nao só urna "viriiocalidade definitiva", como urna

su
norma

tividade mecanica, e nada disso se aplica. Q axioma uxorilocal eta
urna

situa~ao

inicial da qual a questao era escapar, e nem

sempre

se conseguía - se o sogro é poderoso, e a parentela do genro
41
ca... ·

fra

(41) Riviere (1969:272-5) menciona a interpretayao de Kirchoff do casamento !.
vuncular ccm:> nolo de evitar o ~serviQO da

noiva", e a questiona para o caso
Trio. Esta dúvida talvez val.ha tant>érn para os TUpinarrbá
- mas meu ponto d:>noer
.
ne a uxorilocalidade (adenais, penso que do ponto de vista do ZH que cede a f.!
'
lha, estava efetivamente envolvido· o rootivo de escape ao servic;:o da ooiva, ou
salvo da divida matri.nonial). ro oooparar Cp .. 275) os efeit.os da uniao MB/ZD em
sociedades patrilocais e matrilocais, o autor irá constatar que, nestas últi
mas,. o resultado é a erxklgam.ia
aldea. Mas o problema é justarrente o destes . ró
.
tulos juralistas e autanáticos, "patri-viri" e "matri-uxorilocal"; o que
se
passa ros 'l\Jpi (e tanbén nas G.lianas - Riviere, 1984) é que o casanentó avun
cular é parte de una estratégia geral de erdogamia, que inflete ou cría solu
~ residenciais a pC?steriori - SEJl1?re a partir dé un "atrator uxorilocal •• de
base, mas do qual se quer e se pode (se se puder) escapar. Note-se por f im que
a difun:llda idéia de urna paisagem "patri-virilocal" para as sociedádes amaror1!_
cas (Turner, 1979a:l65; idéia que vem de Iarie, e Murdock, e que P. Clastres
tanbém oatproU - 1974:cap.3), a oontrastar a:m a uxorilocalidade Je-Bororo, é
cada.vez Jte!X)S sustentável. o que é preciso explicar sao os. casos de patrilo
calia.aae, caro '1\lkan::> e Jívaro, porque a sii{~ao geral é a da subordinac¡:ao
daS sol~s residenciais a un <:01plexo
de fatores: . polI~co,. . matrim:>niais,cul
.
turais.

-

.

-

A
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sistema residencial Tupinarnl?á era complexo:
est~ita

(1) a uxorilocalidade

vigorava no caso· de jovens nao-aparentados com

a familia

da mulher; isto sugere que o avunculato era o limite de urna venta
de endogamica

~

m~is

ampla, e que a p oss ível existencia da troca si

métrica {primos cruzados bilaterais ) como f orma alternativa

tam

bém intentaría essa repeti9ao de la~os entre parentelas, ao

modo

_P iaroa (Kaplan, 1975);
ferencial"

(2)

a uniao avuncular, conquanto forma "pre

(mas nao prescritiva, como já notava Anchieta),

seria

praticada sobretudo pelos primogenitos e f ilhos de líderes

resi

denciais, corno parte de urna estratégi_a de sucessao virilocal;
o avµnculato se articulava ao motivo da poligamia,

fun~ao

(3)

por sua

vez do renome guerreiro. A guerra, as sim , inscrevia-se no sistema
de casarnento e residencia diretamente ., seus efei tos iam além
ritual de homicidio qualificante. A uxorilocalidade nao era

do

" tero

porária", mas temporal - ponto de partida que se abria ao evento,
gerador de urna· dinamica de dif erencia9ao dependente

da

proeza

guerreira (de Ego ou de seus parentes mais velhos - ou as duas coi
sas).
Assim os Tupinambá, em vez de obterem mulheres

diretamente

dos inimigos (a captura de esposas nunca foi motivo ·da guerra) ., ob
tinham- nas e as acumulavam por intermédio dos i nimig os

(ou

cunhados - a ZO). Em vez de matarem os parentes das mulheres

dos
que

poderiam tomar na guerra, davam _parentas aos homens capturados,
matando-os, obtinham esposas do pr6prio grupo: a endogamia
dia da "exonímia" ·

e

da morte alheia. Escapando da "s ervidao"

~

<lepe n
uxo

rilocal pelo renome guerreiro, um hornero seria entao capaz de ~por
esta sujei9ao a seus jovens genros, maridos das muitas filhas que
ele gerara nas suas rnuitas esposas

42

- e assi m o ciclo passava pe
- .
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(42) "E assirn quem tem roa.is filhas é mais honrado pelos genros que oom elas ad
quirem, que sao seripre sujeitos a seus sogros e cunhados .•. 11 (-A nchieta,

1933:

329).
los inimigos, necessariamente: a ''uxorilocaliza9io" de ~ativos

e

ra ao mesmo tempo a caricatura ·dramátic;a de urna situa9io interna,
o meio para cada um de escapar a ela, e o instrumento para a impor
aos outros.
Partindo da defini9ao do cativo como um cunhado, vim dar es
sa enfase na questao da uxorilocalidade, porque 'os modos de
dencia me

resi

parecem mais importantes para o entendimento do

siste

ma Tupinambá que os as vezes postulados grupos de descendencia p~
trilinear. As unidades guerreiras e cerimoniais da sociedade eram
as malocas

(ca~as

grandes multifamiliares): os homens que ali

mo

ravam eram o bando guerreiro elementar; elas eram as unidades

de

produ9ao coletiva do cauim, ·e as partes anfitr{ is nas

de

festas

devora9ao canibal; os líderes das malocas formavam o "conselho de
chefes" (Fernandes, 1963:cap.V), o corpo poli~ico '·miximo

da

deia. Tudo leva a c~er que essas unidades residenciais eram

al
cen

tradas sobre urna familia . poligimica encabe9ada por um grande guer
reiro, capaz de ''adquirir" um grande nGméro de genros, ao
tempo em que procurava manter os f ilhos homens casados
mente - um sistema naturalmente instáve1

43

mesmo

viri.local

• De toda forma o

(43) Algunas imica~es ('lbevet, 1953:135) 'sugerem que

a virilocalidade,

nexo

irre

diata ou progressiva, só era acessivel aqs filhos de parentelas fortes; outras
(cf ~ Fernandes 1963:224-225) que o casamento dentro da rresma maloca era
vel: o que por sua vez sugere a maloca cx:xro abrigo de urna parentela

possí

bilateral

e um fechainento errlogfunico possivel.
propriamente político que fundava o grupo residencial era ,a

rela

9ao de dependencia do genro recém-casado (ou pretendente - pois o
servi90 da noiva come9ava bem antes da uniao) para com o sogro po
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lígamo, lfder guerreiro, e para com seus cunhados so,lteiros óu "vi
riloc.a lizado.s ". O fundamento do poder . político,
tru~ura

a base dessa

es

social pode ser -: como se disse de outras sociedades

continente - a

afinida~e

e a dependencia dos "wife-takers".

pelo menos nos Tupinambá, esta base sociológica depende

do
Mas,

de

urna

"cosmolo9ia!': no caso, a guerra-, .o · que confere ao sistema um dina

-

mismo e abertura ao evento mui to fortes. Nenhuma institui9ao ••trans
'

'

versal" ou · segmentacr.a o institucional neutraliza o

m.o vimento

do

conjunto, nenhuma regra: unive.r sal - exceto a vingan9a, o renome - .
articula um cálculo "'prescritivo". Sociedade "performativa".,
fez do Ódio ao inimígo· o que · os

h~vaianos

que

fizeram do amor e do se

xo - signi·ficantes instituintes do socius {Sahlins, 19'85) -, aqui
a proeza guerreira era o que mantinha o sistema, isto é, mantinha
o movimento de escapar dele: poligamia, funda9ao de nova casa,

-a

tracrao de genros, retencrao de filhos. Com isso, o estado 'his.t óri
co do si.stema determinava· seu curso posterior, sempre a. partir do
."a.tratar uxorilocal" - sistema meta-estáv.e l, carregado de histori
cidade, onde tudo dependía. de quantos inimigos se podia computar.

o líder guerreiro era antes de tudo um sogro, e um chefe de
casa-grande. As aldeias Tupinambá naó eram nada mais que a agreg!

qio destas malocas centrípetas, fundadas na afinidade e

voltadas

para a guerra: "Em geral, um grande número de genros favorecia as
tentativas feitas nesse sentido de

fundar urna

nova

.casa-grande

por alguns chef es de familia. Is,so era mui to importante para
tes, pois os homens atr'a idos para a sua maloca deviam

es

constituir

os grupos de guerreiros a ele subordinados. Todas as fontes ••• sao
unanimes em indicar o fato da maloca constituir, por isso, um

gr~

po guerreiro fortemente solidário" (Fernandes, 196.3:72-73). A com
pila~ao

de Florestan a respeito das regras de forma9ao dos grupos
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locais deixa claro que a ~ldeia éra urna unid~de

..

sa-grande :· era um agregado

.

tendenci~l

~ubordiriada

.

·e instáve-1, · sem

i

ca

composic;ao

f ixa, fundindo·- se e permutando.· seus · membros com -aldei-as vi Z·i nhas.
A

cisao por desav~n9as interna's era fato coím.im, · e rnuitas .ve·zes · os

inimigos mais feroz es eram grupos· :f ronteir:i9os -qué- out rora se

fa

ziarn· um, e .que ainda re:conheciam la9os.,. de pa.rentesc·o: a guerra en
t.r;e os indios de Salvador e os de · Itaparica r ·e montava· -a .urna cisao
por causa de uma mulher (Soares .d'e Souza.; 19.71:·301) ; .o cer imonial
de pazes ent,re chef es inimigos, testemunh·a do pelo Pe. Leonardó dó
Vale, .foi possível porque "ai·nda que ·elles tenhao o guer·rear· pelá
melhor vida e . pass a tempos t que há' nao de.ixa0 de conhecer a

quie.

ta9ao que de has guerras ce.ssarem lhes nace,. espedialménte

polo

parentesco e l.i;an9a de

~ casame-ntos

"que .·antre

él~les

<liá, e

amizade

que noutros . tempos · tiver.ao" .(CPJB;II1:47S). Knchieta se ·m aravilha
com a guerra de Piratininga ter: «'.>pos to tios e . sobrinhós, ·pai·s· . ·e
filhos, irmaos., primos •. .; . .(CPJB:. ,111:551) ,., Se. pór .urn ·lado ·a

:unida

de ,guerreira' máxima. erarn os blocos de · aldeias · ali-a-das,ligadas .por
parentesco, por outro a transíc;~o do parente para. o _ inimigo podía
ser brusca e drástica, e comec;ar dentro de urna s6 aldeia.

Mas a ·solidatiedade .da _casa...;grande tamb.ém precisa ser.
::.aO.a. A grande instabilidaO.e matrimonial Tupinambá.,_ ' tao

mati

fla~entada

pelos jesuitas, sugere que fuesmo a maloca era ,um agrupamento flui
do; sua composic;=ao, . apoiada nos lac;os de af inida9e, ero .,,vi:gor

·. num

momento dadó., de.pendía da,. ou se .rnanif estava ern-, a a.tividade ·guer
reira. Ou seja, a · sociedade Tupin~mbá se ·apoiava inteirarnente .· na
"dialética externa" da captu.r a de inimigos para ·vin9an9a · e repoma
c;ao. A guerra

produ~ia

a sociedad e, em todos · os n.í v,eis .: as pessoas,

a Pessoa, o grupo residencial (onda a guerra era .o pre90 .e a · fun
9io da afinidade}, a . aldeia · (onde o parentesco criava ·um
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mento fluido unificado pela guerra), o bloca territorial de

"unidade"

dos (onde a cerirnonia canibal servia corno exibi9ao de
contra os inimigos do momento, qualif icando todos
..
•
rno obje~os possiveis da vinganc;:a destes).

alía

co

os . pr~sentes

E quanto a tao falada ' ''patriiiriea~idade'' .a6s Tupinambá?
~

Pa

rece indisputável que eles pro.fessavam urna forma extr'e ma de

teo

.

ria patrilateral da concep9a.'o: · o e>Gerripio da devora·c;r'ao dos filhos
.
.
.
dos .cativos com rnulheres do grupo o atesta, e era justificado p~
los indios coro base na citada teoria; igualmente, · a licitude

do

casarnento corn a f ilha da irma justif icáva-se assim , a crermos nos
cronistas,· a ·c ome9ar pela memóría de Anchieta sobre o

"casamento

dós indios . do Brasil ... (1933:448-56°) . . Mas, da patrilateralidade co.!}
,.,

cepcional-concei. tual para a patrilinearidade la to sensu ( i 'sto - é;
sem sentido sobiológico precis6)~ e ~esta p~ra a presen9a de

gru

pos pa·trilineare's ' éorpórados ., vai urna distanciá que ' nada auforiza
a franquear. PoiS" ·o que ·chamá a aten9aó é justamente o

descompas

so entre a abun·a ancia de · informac;:oes sobre a patrifilia9ao conceE..
tiv~, · ~o~ sua incidinbia sbbr~

a · Uniio avbncular (mas ela parece

muito 'mais justificat que fundar o

cas~mento

com .a ZD) , e a ·

ine

xistencia de quaisquer indicios de a9ao" córporada de corte agnáti
co ( ou· outro) • .
0

Inexistindo qualquer forma de . posÍ9ao de identidades ''carpo
rati vas", o CCJTplexo da guerra-devora9ao e~a o único foco de
mento .de identidades ao nivel do irnaginár io grupal (a

11

surgi

autonomia

11

cara a Florestan e á Clastres -nao pássa disso, de figura do imagi
nário coletivo, da subjetividade vivida>. Foco que, sobre nao · de
finir unidades fixas de vingan~a, nao seguía ' línhas de

11

descenden

cia" . . O átomo da unidade guerreira era o par sogro-genro (ou
uxorilocalizado/WB), assirn corno o par mínimo da

vingan~a

era

ZH
o
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dual matador-cativo, ta.mbém concebido dentro de urna simbólica

da

af inidade ..
A vingancra Tupinarnbá nao remete · auma "teoria da

descenden

cia",. mas a urna "t.eoria da alian9a" (Dumont, 1971). Deve-se

rorn

per aqui a associa9ao, que remonta a Robertson Smith, entre a vin
gan<;a e a rnanifesta9ao das f!o:ntei.ras _identi tárias. de grupos "cor
parados •t, tipi~ament.e linhagens. Mas tampouco se trata

de · f azer

valer a idéia de grupos de alian9a matrimonial.consti~uídos, onde
a troca de rnulheres seria duplicada pela ci~cula9ao de ca ti vos.
'

Se

há urn.~ . superposi9.a o entre est~s circ~i tos, eles. nao. def iniam ._gr~
pos internos

a

sociedade. A intensidade .e centralidade da

Tupinarnbá pode estar correlacionada. a isto: nenhu.m outro

guerra
mecanis

me- competía corn a guerra .para assegurar a viabilidade das
tescas aldeias '· nenhum jogo estrutural, nephum .esqueleto
nenhum

sist~ma

de ali.a n9a

perpétu~
. .

giga!!

uniline~r,

entre grupos bem qef. inidqs: sem

essa rela9io com
o exterior~
essa. preda9io guerreira
.
..
.
. onipresente,
.
a forma Tupinambá nao viria a ser. A ausencia de ~qualguer
tica interna" implicava a proje9ao da Dife.r en<;a par_a o

.. dialé

e.xtez:ior,

a .o mesmo tempo em que im1¡>unha urna passagem . por es _s a, e_xter ~or idade
para constituir a .. interioridade .. do socius Tupinambi.
O :tnimigo era o centro da sociedade: nao é isto q'u e a execu
9ao solene na pra9a central da aldeia, onde a .. vítima..

brilhava,

soberbamente emplumado como se um convidado de honra - era a

han

ra que se jogava ali -, nio é isto que ela exprimia?
Se, como mostrou Lévi--StJ:"auss ·, a :r;ela<tªº
camente anterior

a .de

d~ alian~a

é

filia9ao, resg.atando esta de · sua. continuida

de bruta coma Natureza, aqui se dá ,o mesmo: a rela<;ao como
migo é anterior i

Ini

rela9ao consigo mesmo e com o grupo, resgatand~

-a de urna identidade-a-si indiferente e na.t ural - urna n-a qual
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outros seriam simples espelhos a devolver a imagem de um Ser ante
poste como telos. Nao há Tupinambá que nao seja, que nao nas9a

e

.

que nao morra inimigo de . outrem: .toda
ori9em já é resposta.Livres
.
e ferozes, inconstantes e indiferentes, os Tupinamb,á .só eram
vos da guerra:

est~

os fazia existir, e os

empur~ava pa~a

ser

a

fren

te. Habitantes de urna sociedade sem "cOrJ¡>Or.a 9oes" - incorporal,p~
deríamos dizer - e canibal {incorporante, entao), seu combustível
era o tempo. ·

•

* *

Inacabemos, finalmente, com urna volta ao canibalismo.
alian9a e a mortalidade definem o

espa~o

da Cultura - a

diferenciando os homens da animalidade, a segunda os

Se a

primeira

exilando da

divindade -, vimos como a cosmología Tupinambá se arrlsca nas fron
teiras desse duplo limite, e como isso ainda ecoa

no

pensamento

Araweté. Se os deuses Araweté, mortais imortais, sao os afins por
excelencia, os inimigos devorados dos Tupinambá também o eram; um
afim bom é um afim morto; e um bom morto é um deus.

e poss!vel. pensar
ir além da·

condi~ao

o canibalismo a partir deste desejo

de

humana. O canibalismo terreno Tupinambá, aqu!

le divino dos Araweté, a ascese anti-canibal dos 'Guaraní sao trars
forma9oes da mesma -matriz: a instabilidade da cultura entre

Natu

reza e Sobrenatureza. Pode-se entao recuperar o sentido do caniba
lismo como estrutura sacrificial;sem precisar recorrer

a no9ao

de

comunhao com os a·n cestrais.
A presen9a da coletividade .na cerimónia de execú9ao se

ex

plica de outro modo que o fez Florestan. Note-se que o último

p~

rágrafo citado deste autor, onde ele justifica a participa9ao

da

coletividade na morte do prisioneiro, nao coloca o problema da di
f eren9a entre a condic;ao e comportamento do matador e os dos

de
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mais.

Porque o matador nao come sua vítima?
Deve-se destacar um aspecto do canibalismo que, nem por tal
-

ves exagerado .peÍo etnocentrismo dos cronistas, nem por
cil

redu~ao

de

difi

a

fero

estrutural, deixa de ser essencial. Refiro-me
.

.

cidade manifestada. no· ritual canibal, a orgia· de sangue em que se

.

.

mergulhavam as

crian~as

pequenas, a famosa gula das velhas,
.

rompante~

.

de furor, o vivo Ódio ao inimigo, o ethos desenfreado e

brutal que emerge de todas as descri96es dos festins
cos.

os

~preciso

antropofági

repor as coisás no plano do . comportamento,

no do real, e assumir que estamos aqui no elemento da

no pla

violencia,

.

e numa opera9ao alimentar. O sacrificio do inimigo envolve aquilo
.
que Florestan evocava de passagem como sendo o "plano animal"

da

guerra Tupinambá, para logo descartá-lo por inútil enquanto expli

.

ca~ao

.

'

das causas do fenomeno (1970:44-47).
Inútil sem dúvida,
.,

se

a idéia for tomada literalmente; pois a guerra nao é ca9a, e a an
tr6pofagia nio era "alimentar", mas ritual. Ritual alimentar,

en

tretanto - e implicando urna animaliza9io flsimbólica''.
"A regr.a essencial da antropofagia", diz H. Clastres, "é tal
vez a exigef\Cia que todo mundo dela participe" (1972:'80);

outra

regra, é que tudo do inimigo era comido - o máximo de gente, · o má
ximo de carne. Só o executor ,. recolhido
luto e em jejurn, está albeio
dias de bebedeira de cauim

a

~om

a

casa, em silencio

abso

festa. Enquanto · todos coroam

os

uma ' máxima . encena9ao de ferocidade

coletiva, o · matador é a imagem da medida e da cautela. Está claro
que há aí urna divisao do trabalho simbólico. Se o executor
em "estado liminar" - morto, temporariamente sem nome,

entra

desaposs~

do de tuda que tinha, cheio. do .sangue místico da ví tima, que deve
rá purgar por incisoes comemorativas -, a sociedade está em pleno
e exuberante furici9narnento. Mas · as co,isas podem ser vistas ao con
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trário: é o matador

qu~

encarna a parte da estrutura; é

ele quern

exerce o trabalho do símbolo, quern ..suporta o processo de

-

'

.

"reprod~

9ao" da. Sociedade . . Operador do sacrif ício., . ele é . o pi vot do · jogo
de irnagens, encenando a vingan9a,
~spe. lhando o inirnigo e . o
.
·.

morto

a ser vingado, manifestando o valor central do grupo: é o Guerrei
ro, ·a Pessoa, o Nome e o Nwne. Liberada do fardo da r~presenta9ao
lá fora a coletiv.idade é o opost~ de urna Socie~ade:

canibalismo

destruidor generalizado, ferocidade bruta. Enquanto em casa o

rna

tador se espiritualiza, no pátio os demais se "anirnalizam" -

to

dos "jaguares''.· Enquanto, pouco antes, a vingan9a exigia
palav~as

horada troca de

entre o executor e a vítima,

um~

~gora

gan9a é urna confusao de bocas e de gritos, de vozes e de

ela
a vin

imprec~

96es. Ao matador o espirito e as palavras, o neme; aos dernais
carne e

~

sangue. O matador representa; os outros vao

mas para irem, alguém precisa ficar.

o

ao

canibalismo só é

real possível

porque ~ nao come. A atualiza9ao exige que alguém se incumba
ritualiza9ao. O matador, calado e recluso, é aquele
'

que

a

da

depois

.

cantará, e dirá seu norne. Ritualmente morto, é o único propriame~
te Humano durante

a devora9ao

- é o guardiao do Simbólico; enquán

to a .comunidade "incorpora", ele é puro Espir·i to. No.t e-se

enf im

que o matador, justamente aquele ,que se. envolve em duelo "narcísi
co., coma vítima, é que está sob o . interdito caníbal - como sepa
ra desmentir qualquer leitura· disto tudo no registro do

Imaginá

rio. Quern come a{nda .sao os Outros.

A antropofagia ritual Tupinambi nio e, ern

absol~to,

urna

re

cupera9ao de substincia (mística ou mo ral) perdida · pelo grupo,nem
wfla assirnila9ao das for9as do inimigo. Ela é urn dev.ir-In im igo,que
ern código alimentar se tra<luz em devir-Animal. o que se incorpora,
como disse mais atrás, · nao é o inimigo como sub s tanc ia ou partic~
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laridade, mas a posi9ao metafísica de Inimigo. Se a guerra

era u

rna "vinga.n9a contra a Af inidade", digamos en tao que a devora9ao é
urna "incorpora9ao da Inimizade" - a transforma9ao do Ego em Inimi
go, sua determina9io ~elo valor-Inimigd.
A oposi9ao matador/coletividade é essencial,_e o · triangulo
que canta é: cativo/matador/sociedade~ Funcionário do

simbólico

e vítima do imaginário, o matador entra em ressohancia com sua vi
tima, e este par encena a Pessoa, o lugar do Bu que é po·ssível; a
comunidade canioal encarna (incorpora) o Outro, o Inimigo como po
.

.

si9ao. A liminariedade do matador e a morte da vítima retiram
bos da sociedade, em dire9ao

a

am

Sobrenatureza; a ferocidade do gr~

po o coloca do lado da Natureza: a cerim6nia c~ia um duplo afasta
mento da Cultura. Por isso ela nao é urna simples opera9ao de reli
giosidade durkheimiana - a restaura9ao da eunornia coletiva -, ~as
urna atua9ao metafísica. O canibalis~ é urna crítica

animal da So

ciedade; mas também uma vontade de diviniza9ao.
O Jaguar-Cunharnbebe, a ética anti-caníbal Guaraní, a conCE!E
9ao dos deuses Araweté como "comedores de carne crua" ,

mostra co

-

rno ternos transforma90.es de urna matriz triádica: animalidade,
huma
.
nidade, di vindade, posta nos termos de r ·e gime alimentar . E

termi

nemos com urna evoca9ao da Grécia antiga, onde o canibalismo

tam

bém foi uro . operador cosmol6gico de base.
Marcel Detienne (1972a,b,1977) mostrou-nos como, para o
sarn~nto

grego, o espa90 da condi9ao humana (a Cultura)

pe~

conf igur:~

va um sistema político-religioso ancorado no sacrif Icio alimentar
aos deuses: aos humanos as carnes putrescíveis como eles

mesmos;

aos deuses a fuma<;a dos ossos e seu perfume, signo de sua
lidade. Do outro lado, os humanos se distinguem dos animais
terern fogo e leis; sem fogo, os animais sao omófagos,
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de cru; sem justi9a, sao alelófagos, entredevoram-se:
"Entre animais e deuses, a ¡x>s ic;:ao do hanem é ben guardada: to
do o sistema político-religioso a sustenta, Jredianfe a
prática
.

.
sacrifíciq

cotidiana do
s~ent9de ti¡x> alinentar. Mas, sob ~
ta forma fixa, o roodelo tri~co nao é correto nern ~· Ele
só se torna assim quando se percebe seu caráter dinámico. A con
di~

nao

h\.Dima
se define sanente pelo que ela nao -é, . mas
tam
bém pelo que ela nao mais é. Na cidade <:Fega, onde
a hi.stória
cultural se ~ia oc:m. o discurso mítico scbre as origens, de
senvolve-se una dupla tradi~ao, marcada pela alternancia da Ida
de de Qlro e da Selvageria. Ora (é o mito de Hesíodo) os hanens
vierarn a o:rrer carne depois de ter conhecido a cxmansalidade can
os deuses, ora (oo mito das Mulheres-Abelhas) os tx:mens só p~
grediram a seu atual regí.roe alimentar após ter vivido muito tem
po a vida dos animais selvagens, oc:rnendo cru e se devorando uns
aos out.ros ••• O nodelo apresenta assim duas abert\.lr'as sinétricas,
pelo alto outra pelo baixo, que desenhatl neste canpo concei
.
tual duas orien~ cx:>ncorrentes 1 cuja hcrrologia é
destacada
pela preserv;a,· ern ambas as extremidades, de um mesno mediador:
Praneteu. Em um caso, pela ~do sacrifício, Prareteu asse
gura a passa~ da a:mensalidade da Idade de OUro a a1imentacrao
carnívora; oo outro, pelo roubo do fogo e a inveni;ao das
técni
cas, Praneteu retira .a humanidade da vida se lvagem e a
resgata
da bestialidad.e ••• " (1972a: 235-6, eu subli nho).

una

Tal sistema de pQsi9ao do humano como fun9ao do

_f_o_g~o~_s_a_c_r
___
i

ficial - onde o fogo o distingue dos animais, o sacrificio

evoca

a comensalidade perdida com os deuses (cf. Vernant, 1979:47 ) -

e

de .constru<;:ao da .po lis em torno desse f ogo será questiona do,pelo s
seus d o is lados , por quatro "anti-si s temas", movimento s de
ma ou renúnc ia da vida s o cial e

r~ligio s a

da cidade, entre o

r e for
VIQ

e ·O IV9 séculos A.• c.: e eles se apóiam em urna simbólica do caniba
lismo. Ass i m, o Pitagorismo e o Orfismo pretendem r omper a
. que separa os h omens dos deuses,

denunc i~.ndo

o reg ime

linha

carnívoro

como mo dalidade da antropofagia, e pregando a as c ese vege tariana,
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imita9ao da divindade • . Detienne

observ~

que há duas variantes

movimento pitagórico: os Puros, rejeitando toda forma de

do

sacrifí

cio sangrento, e toda.- carne, embarcam em um projet9 anti-político
.
radical, configurando urna seita de rénunciadores (1978:14;1972a:
239) ao modo hindu; a outra vertente, reformista; menos religiosa
que polltica, estabelecia- um
.

ca~u!smo
alim~ntar
.
.

-

que
. recusava ape
.

nas certos tipos de vftirnas (especialmente aquela típica: o boi).
mesmo

A ascese dos Pitagóricas e dos seguidores de Orfeu traz o

-

impulso Guarani: superac;io da condic;ao humana "por cima"; a

pr~

pria diferen9a enterna ao Pitagorismo evoca a "dupla" itica" Guara
ni, aquela dos cornuns, ~ue ie cont~ntam em . ~~nter ¡ distincia
"alma da carne

cr~a"

e _o jaguar que dorrne ern cada humano,e aquela

dos xamas que buscam, - pela

nortifica~~o

do corpo, torná-lo leve

imortal (supra: 644). Se voltarrnos atrás na história Guaraní,
remos que o discurso dos profetas, em
tica, aproxima-os

a

s~a radi~alidade

e
ve

anti-polf

dos fiiis de Orfeu: critica total : da Sociedade,

marginalidade, errancia, teologia esotérica (Detienne,

1979:15,

1972b:202).

Do outro lado, ternos os movimentos que buscam a

-

superac;ao

da condi9io humano-política "por baixo", em dire9io i anirnalidade:
Dionisismo e Cin.i srno. O sacrificio dionls!aco, devora9ao se-lvagem
da carne crua de urn animal perseguido fora dos muros da

cidade,i~

verte sisternaticamente a norma sacrif icial da polis; e a tradi9ao
afirma que essa omofagia terminava ern alelofagia, i.e. em
lismo ( 1972: 241-2) .• Dionísio, es se deus que "oscila

caniba

permanenteine~

te entre os pólos da ·selvageria e dd Paraíso redescoberto" (1977:.
204), é concebido como

ca~ador

selvagern,"comedor de carne

crua"

( omestés 1. ornádios) e éanibal. O Cinismo por f im, mov imento bastan
te posterior, assume urn caráter abertarnente "animalesco", crítica
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os seres do devir

radical e individualista do fogo prorneteico e das leis da

polis;

postura essencialmente política e . intelectual, o Cini smo · questio
nará os fundamentos mesmos da sociedade: proibi9ao do incesto, do
•

parricidio, do canibalismo.

Ora, se é possivel ver no Pitagorismo e no Orfismo espécies
de realiza9oes de urna "forma Guaraní", é legítimo propo r que o ca
nibalismo Tupinambá manifesta o . mesmo impulso de

trans c endencia

do humano ."por baixo" - pelo jaguár - que o Dionisismo.

Que

os

deuses canibais Araweté recebam o mesmo epíteto de Dionísio, come
dores de cru , isso fortalece o

pa~alelo. _

Mas o que e

importante

reter aqu i é essa matriz triádica Animais/Homens/Deuses, e
var

q~e

a cosmologia Tupi-Guarani tende para os

obser

"anti - si stemas"

gregos, ou s eja, que ela poe a condi9ao humana, nao só corno ínter
calar (entre bestas e deuses) ma s como

precári~,

como mo mento

a

ser superado; o e~pa90 da Cultura nio é bastiao a ser fortificado,
mas ponto de passagem, lugar equívoco e amb i valente. Pouco sabemos
da religiio Tupinambá; mas o profetismo e o canibalismo

parecem

ter configurado urna sintese em que se buscava essa supera9io

da

condi9ao humana "por cima e por baixo ": a palavra dos profetas pr~
gava a aboli9ao do trab alho , da proibi9ao do incesto, exortava ao
nomadismo e

a

dan9a; mas mantinh a o canibalismo, esse núcleo

excesso que .marca indelevelrnente

a tilosofia Tupi-Guaraní.

de
Pouco

sabernos desta religi_ao: mas seu impulso pode ser ainda encont ra do
na religiao dos Araweté, onde só um

matador é igual ao deus imor

tal -caníbal. Assim como Dionísio, deus omófago

e canibal, é

tam

bém personagem central da mi tología dos renun c iantes vegetarianos
do Or-fisrno, assim também a Divindade Araweté. junta extremos:

é o jaguar e o canto, a carne crua e o perfume, é canibal e
sal dos homens , é ferocidade e imorta lidade, Idade de Ouro e

ela
come~

Sel
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vageria: o animal e o divino numa só figura., o além-hum.ano.
raweté corn seus

u

M~~,

.

Os A

jaguares perfumados, talvez · guardern urn

eco

longínquo do que terá sido a sabedoria Tupinarnbá: a verdade

está

sernpre com o Outro, e sempre no futuro. ·

'
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AP~NDICE

ARAWET~

I: ALDEIAS

Esta lista de aldeias <::X:XTE9ª ern t orno de 1940- 45
- ép:x::a de nascirrento dos principais informantes
deste
aspecto da história do grupo. Ela inclui aldeias de dife
rentes b locos territoriais e está, tanto quanto pa;sível,
ordenada temporalnente . Serrpre que dispusenos de infonna
blooo territorial;

(e)

ataques inimig::>s.

').

Bacajá

-

Yi:ta ' i oho Pipa·("Terra do Jat:OOá Grande")'
4. Iraiy.iwa-hi :ri:~ .
5 . Arar Ira-no Pipa . .

6.
7.
8.
9.
lo.

~-rerre Pipa

Takara-hi ri:pa
·Tapl na-no r>ipa
Peka-hi :ri:pa

Bacajá
Bacajá
Bacajá

Tiap! di:pa

-

-

c:xnpri~")

Bacajá
11
)

Toro.v2. ripa
16 . Iareaka-oo l'tpa
17 . Matad!- hi Pipa

18. ~i te :ri:pa
19 . fla- tot.!_ ripa
20 • Matad! dipa
21. Paratac! ni pa

Bacaj á .

Bacajá
Bacajá
_Bacajá
Bacajá

Bacajá
Bacajá

ls .

Todos

11

Bacajá

12. Ñamire ri~
13·. Ita pi:ki: 'f!
14. Ita pfdi
( "Pedra vennelba

os oorres nao-tr.;iduzidos sao da fo.rma (Norre pessoal) +
hipa", que significa "leito" ou "terra de fulano", e in
dica que a _pessoa ali foi enterrada.
l. Iatad! rripa
1940
2. Mada ' i-hi rt:pa-

Bacajá

( "Ped.ra

~5 adicionais, estas sao indicadas: (a) éroca. aproxima

da; (b)

11. Kañinadl-oo ko f!
( "CUia de K . ")

Bacajá
Bacajá

Kayapó (circa
1955) oo Bacajá
cisao do grupo
ata:¡ues

Bacajá- Ipixuna
Ipixuna
Piranhaq4ara_

. 22 . · Iwa pitE_ peha
, e"A~rreio-do-c:iiu" >
~

· 23.

T~az:a ' e-tc;>ti

ripa

24 . Naiía~ro l'tpa

25. Tararni-hi :ri:pa .
· ·· 26. Yal<oati.:.ro l'tpa
27. Qilaf-kam nipa
28. Yaa !'f na ti'. 1.>c

( ÍILugar dos carapanas")

eCtn J:ardim
..
. Ban

Jaidi.m

Ban Jardim

cisao deste bloco
Jatcbá
Jatobá

. 29. Tod!na-hi rtp_q_
. 30 . Tayopi-hi 1'1:pa
31. Tawicíre-hi ka '-t
( '

San Jardim
san Jard.i.m (e .1962)
Ban Jardim

nakai.>a he

( "onde T. f oi f lechacb")

36 • Ka pi tf!_ i iaho

ataque Kayap5 1967; cisao
do grup:> do Piranh~a
ataqtes Kayap5, grélMe cisao
dos blocos sul e rorte
Ipixuna
assédio KayapS oo Alto

( "Ra;a Nova")

Ipixuna

37. Awad do he

Ipixuna

( "caEX>eira d::>s Inirni cps ti )
34. Ta iiaho
("Aldeia Novaº

rt-pa

35. Irawacll-oo

ArananI

39 . Takawi

ni:pa

rt-péí

40. A 1<.ay ha we

Ipixuna
Ipixuna
Ipixuna (contatos can oo "gate.!_
11

("Onde a casa gue.irrou")

ros

41. Ia 'i r>ipa
( "Lugar da castanheira")

Ipixuna

42. Aroho ' i

Ipixuna

r>ipa

("Lugar do pé de frutao")

4 4 • Mad!ma

ri:J>a

Ipixuna

-

-

46. Naña-hi rt:pa
47. Kañr-mat-hi l'ipa

4a.

-

- -

Tayip~ r-tpa

,

chóques a:rn A.suriní)

Ipixuna
Ipixuna
Ipi>cuna; pr:iJreiro
Ipixuna

49. Arakaiyi'i ti

~

( "Lugar das árvores A • )

paraoo desde 1960)

50. YorodÍ ni:pa
51. Iwarawi-hi ripa
s2 . .Arni.yiti-hi l'ipa

Ban

s3.

na.,

-

Kañrnadf-no rf:¡>a

ata:}ue

Parakara (c. 1974)

("Lugar do ipe")

54. PfdO. ihi pi

("Onde se a::>rreu milho 11 )

38.

Ipixuna

( "Beira do rio") ·

-

iwa-iwa he Piranhaquara (1965-7)

33. Awi' ka pe

ha

45. ~r~-k.iñí Pipa

0nde T. derrarrou cauim11 )

1

32. Tiwawr-ro

43 • Paranl ne

Jardim

(~

sul, se

Jardim

Ban Jardim

Ban Jarcli.m (ataque Paraka

i91s-G>

8an Jardirn

("Lugar da linha de pesca")

55. A

tia.ro nena

( "Lugar da casa

Ban Jard.im

redonda")

5&. Madf-hi ripa

Ipixuna, 1976

5 7 • r-Ere-hi Pipa

!pixuna
Ipixuna (antiga aldeia

58. Yi:ta'i cfmo he

("Lugar do jirau no játcbá") dos Asuriní)

59. Kañ..í-ITDko-ro

. -

Y"tpa

Ipixuna

. APOOICE II: CENSO E

GENEAU'XiIAs
/

60. Toropa' i
61 : Oyo we
(=

ripa

r:1e

'e ñ

Jatcbá
No censo a seguir, os Ín:livíduos nurreracbs de

Jatobá

1 a 136 perfaziam a ¡x>pulac:;ao Araweté em janeiro de
1983. A numerac:;ao segue a partir da casa l (setores

?)

mo-pe

he
("Onde M. quebrou a perna)

62. Macilpa-do

Jatcbá

VI / VIII) até a casa 44 ·do setor V (os
135 e 136 ren-etem

a casa

individuos

45 do setor VII). Os dados

se ordenpm assim: (a) nace pessoal

IT\3.ÍS

usado;

(b)

sexo (He M); (e) núrrero da casa; (d) · folha da ge~
al:ogia; (e) idade estimada. A partir do nQ 137 inclus.i ve, deixo de oonsignilr casa e j:dade. Nas genea
logias, alguns irrl.i víduos aparecem em rnais de
urna
folha, de m:xlo a evidenciar suas ligac:;Oes. só regis
trei, dos rrortos, . aque les que deixa ;-~ descem:lencia

..

em 1983; igualrrente, nao est~o .r~presentados 03
filhos rrortos solteiros dos Araweté que viviam na époea da pesquisa. Os núrreros nas extremidades de cada linha ~orizontal nas qenealogias (grupo
genra".~va

de

nos) 1ndicam ·a rotiexao fraterna maís próxíma e/ou á

folha ero ·que se' 7etoma o grupo .' Linhas tracejadas de
filiac:;ao, ' germanidade ou casamento ind.icarn relaQÜes
" .

.

cla.Ssificatórias ou putativas. Os contornos oontínu.
os a circunscrever gtup::>s de pessoas vivas irrlicam a
casa a

que pertencem.

SETORES DA ALDEIA ATUAL
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l. Moidlma- ro

2. Moidlma-hi
3. Mira
4. Kad!ne-kañI
5. Irano-ro
6. Yowe'l-hi
7. Iadlma-ro
8. Iadima-hi
9. Iad!ma
10. Towañiway
11. Toroti-ro
12. Tapldor!_-hi
13. Mal-kañI
,.
14. KañI-poka'e
15. Iriw~p!!i-ro
16. Iriwip~i-hi
17. K~rereti .
18. Tareara·
19. KañI-pay~-ro
20. Tawicire-hi
21 . Ayo
22. Pocihe
2 3. Kamaraéi
24. Yowe'l

-

-

-

-

I
M I
H I
MI
H I
M/
H /
H

M/
M/

H /

H /
M/
M/
M/
H /

M/
H/
M/
H /

MI
M /
M /
H /

M/

1 I

f .6

e-o /
e-o I

30
25

1 I f .6
1 I f .6 D I 5
1 I f .6 o / 3
2 I f.7 e-o / 35
2 / f.7 e-o / 30
3 / f .6 e-o / 25
3 / f .6 e-o l 18
3 / f.6 o / 3
3 / f .6 o / 1/2
4 / f. 7-8 e / 35
4 / f.7-8 B / 40
4 / f.7-8 e-o / 7
4 / f.7-8 e-o / 4
s / f .6 e / 40
5 / f .6 C-D / 35
Sa / f.6 o / 12
5 / f .6 o / 4
6 / f. 7-8 B-C / 35
6 / f.7-8 B-C / 40
6 / f. 7-8 D / 5
6 / f.7-8 D / 2
7 / f.7-8 D / 14
7 / f.7-8 o / 12

8 I f.7-8 o / 18
26.
M / 8 I f.7-8 o / 18
27.
H I 9 / f.7-8 B-C I 40
28.
M / 9 I f.7-8 B-C I 30
(ver f.1-2. io·2. 108)
H / "9 I f.7-8 o I 8
29. Miri:aka
30. rci-kañi
M I 9 I f.7-8 o/ 5
31. Picinga
H / 9 / f • .7-8 o / 2
.
32. I!Pl-'do
H / 10 / f.4 o/ 25
33. Iaplf-hi
M / 10 / f .4 D / 25
(ver f.1-2, 72)
34. Maiyicic!-kañI M / 10 / f. 4 o / 4
35. KañI-newo-ro
H / 11 / f.4 D I 25
(ver f.l-2, 136)
M / 11 / f.4 o / 18
36. Kañi-newo-hi
37. Kañi-newo
M / 11 / f.4 o / l
,
H / 12 / f.4 e / 35
38. Toiyi
,_
39. Mar.i pa ' i -no
H / 13 / f.4 e / 45
40. Tapay~-hi
M / 13 / f.4 e / so
41. Kin~
H / 13 / f .4 D / 4
42. Araiyi-kañI-no H / 14 / f.4 e / 50
,
M I 14 / f.. 4 e-o / 30
43. Iwa-may~
44. Moneme' !-do
H / 15 / f . 4 e I 30
45. Moneme'I-hi
M / 15 / f.4 e-o / 28
25.

Arita•¡-hi
Arariña-no
Arariña-hi
Arita'~-no

-

-

H /

-

-

I

.. ..... ..

..

46. · Monem~' 1-ti-piha-kañI

M / 15 / f.4 D / 5

47. Kañi-mara-no

H /

48. Moy-piki

M / 16 / f .5 C-D / 10

16 /

f.5

~-O

/30

(ver f . 1-2, 108)

49.

Moyn~i'o-ro

H / 17 / f.4 C-D /

40

50 .

Mad!p~'!-hi

M /

f.4 C-D /

35

51.

'l'emek~

M / 17 / f.4 D / 6

52. TaramI
53 . Irawadl-do

54. Irawayi-hi
55. Ticinea
56. Ta ' ia-ro

17 /

H / 17 / f.4 D / 2
H / 18 / f.4 D / 20
M / 18 / f.4 D / 20

69.
70.
71.
72.

Yiriñato-ro
Arado-hi
Moiwera
Maria-hi

M / 26 /

75. K~wiay!.-hi
76. Ey2.
77. Kanopi~
78. Tod!na
79. Moiraw!-do
80. Mopita-hi
81. K!:p~ira

M /

21

H /

27 /

f.1-2 O/ 9

H /

27 /

f.l-2 O/ 6

H /

27 /

f .1-2 O /3

18 / f .4 D /

2

58. Kanoe
.......
59. Moipara-no

H /
M/
H /
H /

19
19
19
20

/ 40
35
6
/ 50

60. Ap!dima-hi

M / 20 / f.3 D / 18

61. Arawete

H / 21 / f.3 C-D / 25
M ¡ 21 ¡ f.3 e-o/ 35 .

86. Ap2_

H / 22 / f.3 D / 20

87. Moiyiwa

65. Na'1

M / 22 / f.3 D / 15
H / 23 / f.3 D / 14

66. Iwa-kañI

M /

23 /

88. Yarayi-kañI
89. Merereti
90. K!:rere

67. Arariña

ti /

24 / f.3 D / 13

57. Ta'ia-hi

62 . Teredeta- kañI

63. M'oipara
64. Y±riñato

f.S
f.5
f .5
f.3

B-C
C /
D /
C-D

f.3 D / 13

(ver f. 7 - 8, 2 7, 2 8)

68 . Arariña-kañI

M /

24 /

f.3 D / 11

25 / f.3 B-C / 35
2s / f.3 e-o¡ 45
26 ¡ t.1-2 e-o ¡ 30
26 ¡ t.1-2 e-o¡ 40

73. Neña-hi
74. Kanopi~-ro

H /

/
/
/
/

H/
M¡
H /
M/

f.1-2 D / 7
H ¡ . 27 J f .1-2 e-o/ 40

H / 28 / f.1-2 .. C-D /45
M ¡ 28 ¡ f.1-2 e-o ¡ 45
H / 28 /
M / 28 /
H / 28 /

82. Kañi-ma!
83. Kac!-oho

- -

84. Tamo-ro
85. Tamo-hi

H /

91. Mita-hi-piha

-

92. Mita-hi

¡ f.1-2 e-o/ 40

-

f.l-2 D / 11
f.1-2 D / 8
f.1-2 D / 3

29 / f .1-2

M / 29 /
H / 29 /
MI 29 /
M / 29 /
H / 30 /
M / 30 /
H / 31 /
M / 31 /
(ver f .4

e-o/ so

f,1-2 C-D / 45
f .1-2 D /

6

f.1-2 D / 4

f.1-2
f.1-2
f.1-2
f.1-2
f.1-2
, 49)

D /
D /
D /
C-D
C-D

3
18
14
/ 55
/ 40

•

f.1-2 D / 8

118. fla-maf-hi

M /

39' /

f .6 C-D /

31 /

f.1-2 D /

11°9. Irayi-oho.

H /

39 /

f .6 D /

9

M /

31 /

f.l-2 D ! 4

120. Cere'r m!6I

H /

40 /

f .6 D /

13

96 . Takayarna-ro

H /

32 /

f.1-2 D /

121. Yap!dafw!-kañi

M /

40 /
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,RCQ\S

(ano agríoola 1983-4)

..

(:~1)

rcx;:a conjunta, aberta por. mais de urna familia con
jugal. · Tais graus correspon::len . a
distancias so

=o-6

ciais decrescentes entre as familias - e sao eres

o o

c~ntem~te mais

consistentes nesta oorresporrlencia.

•
i50

Distinguern-se tres graus quanto a posi~ao r~
lativa das r~as (ou casas que as plantam): oyo-pi
'
sao ~as conexas, servidas por urri mesiro cami~o;
oyo-api sao rcx;as anexas, separadas por urna divisa
de paus nao-derrubados; e oyo-pitiwa se d.iz de urna

·~7
109 · HO

Apenas as rcx;as conjuntas posSU611 uma ·existencia
"jurídica" reconhecida.
....
·As genea-logias a seguir seguem as conve~oes:
(a) sua ordem é a mesma dos setores da áldeia
e
das genealogías do Apend.ice II (quando possível)
urna ccnipara9ao será instrutiva; (b) os números en
tre ( · ) colocados sobre o sinal = (oonjugalidade)
referem-se a casa do casal; · (e) os contorrps conti
nuos circunscrevem familias de r09a conjunta;
os
tracejados, ro;as anexas ou proximarnente conexas.
Apenas a casa 4 parece ter r~a isolada (nao-cone

I
I .

I
/

..

sificatórias ou putativas.

(2.7) .

~"°{~5

,.,,. - ...._ ,r

xa); (d) os núrreros dos irrlivíduos rerretem ao Apen

ou
e las

/

\,

A::tü 6::;e
_ _ _ ___._ _ _ _--4-_

dice II; os sinais de filia9ao, frate~nidade
conjugalida<le de tracejados derotam rela9oes

.
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