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RECIPROCIDADE E HIERARQUIA ENTRE
OS BORôRO ORIENTAIS
J.

CHRISTOPHER CROCKER ( *)

Nos últimos anos, os antropólogos sociais se têm esforçado para
reformular as suposições e os conceitos tradicionais utilizados nas
análises de conflito e vêm procurando aplicar os resultados dessa
reconsideração à fnterpretação de certas matérias etnográficas complexas. As obras de Edmund Leach ( 19 54; 1961 ) , Vic~or Turner
(1957), Thomas Beidelman (1966a; 1966b; 1968), David Maybury-Lewis ( 1967) e Mary Douglas ( 1967) tratam explicitamente das
conseqüências sociais do reconhecimento, por uma sociedade, de
dois ou mais princípios normativos contraditórios ou opostos. Também
discutem os cismas resultantes da aplicação de um princípio único,
tal como a patrilinearidade, que une e divide, a um tempo, indivíduos
e grupos. Esses estudos, além de outros, acentuam que a compre7nsão de tais fenômenos exige considerações extensas sobre a respectiva
sociedade como um conjunto de idéias ,complexas relacionadas entre
si. Os modelos usados para interpretar as conseqüências de tal conflito para o sistema social total variam desde o equilíbrio dinâmiço,
de Leach, até a ênfase na determinação ritual, de Turner.
Este artigo trata de uma tribo sul-americana que se pode considerar regulada por princípios de organização opostos. Num plano
teórico, me ocuparei de certos aspectos da reciprocidade e hierarquia
na medida em que dizem respeito a problemas de solidariedade e
conflito sociais. Em primeiro lugar, o artigo apresenta o modelo
J. Christopher CaocKEa, "Reciprocity and Hierarchy among the Eastern Bororo", Man. n. s., v. 4, Londres, 1969, p. 44-58 . Tradução de Maria Christina Serra Teixeira. lleproduzido com autorização do autor.
( •)
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" consciente" ou ideal de organização social aceito pelos Borôro
Orientais do Centro-Norte de Mato Grosso, Brasil ( 1 ). Nesta tribo,
as relações de linhagem no interior do mesmo clã são organizadas de
acordo com princípios hierárquicos, enquanto princípios opostos
regem as relações entre linhagens de clãs diferentes. Os contrastes
entre estes dois conjuntos · de conceitos de organização ·são revelados
pela comparação de dois mitos que explicam, respectivamente, as
origens dos clãs e das linhagens dos Borôro. O resultado dessas diferenças é a oposição entre membros do mesmo clã, · ou parentes, e
por outro lado, a solidariedade entre membros de metades diferentes,
ou afins. Num plano mais geral, os pormenores que completam o
esquema social dos Borôro facilitam a solidariedade . e continuidade
de suas aldeias e, na falta de instituições políticas centralizadas, os
integram num sistema tribal de notável coesão.
A sociedade dos Borôro é composta de oito grupos corporados
nominados (obe, primeira pessoa do singular i-wobe), de que o indivíduo se t0rna membro por descendência matrilinear. Cada aldeia
deveria compor-se de oito clãs. A residência pós-marital .na aldeia é
de· preferência uxorilocal, mas a dos indivíduos solteiros é patrimatrilocal ( 2 ). Tradicionalmente, os Borôro eram caçadores e coletores
que cultivavam milho como complemento alimentar e, embora a
agricultura se tenha tornado cada vez mais importante nos últimos
anos, eles ainda se consideram caçadores e pescadores. Nenhum
grupo corporado possui propriedade economicamente significativa,
com a possível exceção das aldeias, que têm ou tinham direitos de
usufruto sobre as áreas adjacentes a elas. Tampouco tem importância
sociológica a herança da propriedade individual, uma vez que quase
tudo o que pertence a uma pessoa é destruído no seu funeral. Mas
os cargos e .certos direitos sobre pessoas, e a propriedade ritual são
transmitidosfmatrilinearmente. Os oito clãs são agrupados em metades
de quatro clãs cada uma, e cada clã é, idealmente, dividido em três
subclãs que incluem um número variável de matrilinhagens nominadas, a maioria das quais se diz manter sua própria constelação de
direitos e obrigações rituais.
Os próprios Borôro discutem sua organização social em termos
de uma planta da aldeia ideal. Quase todos· os homens adultos e
muitas mulheres são capazes de reproduzir .uma versão aproximada
( 1) A etnografia desta tribo é ·bem extensa ; ~s interpretações mais completas são
as de C OLBACCHI NI e ALBlSETTl, 1942; ALBlSETll e VENTUJlELLJ, 1962; L~Vl-STJlA.USS, 1936;
C llOCKEJl, 1967.
(2) Com isto quero dizer que um indivíd.uo solteiro usualmente decide morar com
ambos os pais, ou com os pais substitutos, se estes ainda estiverem casados; se não, um
homem solteiro reside geralmente com o pai, e uma jovem com a mãe.
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Fig. 1: Modelo da aldeia borôro
(segundo Albisetti e Venturelli, 1962; 436').

do modelo de aldeia da figura 1 e em toda a tribo há consenso
quanto _aos nomes dos clãs, às suas divisões em linhagens ( 3 ), à
propriedade ritual ~ outros atributos associados a essas unidades e
assim por diante. Creio que esta extraordinária unanimidade está
correlacionada com outras características notáveis da sociedade, tais
como o forte sentimento dos Borôro de constituírem uma tribo única
e distinta e a ausência aparentemente tradicional de rixas sangrentas,
guerras entre aldeias e desarmonia social ( cf. Crocker, 1967; von
den Steinen, 1940; Montenegro, 1963).
( 3) Hã grande desacordo e confusão a respeito de alguns pormenores da segmen ·
tação em linhagens, mas adiante se mostra ser este um aspecto principal do modelo.
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Este artigo se ocupa, principalmente, das características e implicações estruturais do próprio modelo nativo, embora se faça breve
menção de certos aspectos de sua utilização e suas conseqüências
para o cümportamento. Nenhuma aldeia borôro hoje existente consegue reproduzir mais do que uma versão muito aproximada da
planta ideal e é possível que isto valha ta"mbém para o passado aborígine.. Os Borôro têm consciência de que, devido a graves perdas
de população, nas últimas décadas, a grande distância entre o
real e o ideal permanecerá e provavelmente aumentará ( 4 ). Não
obstante, reconhecem ainda ao modelo validade permanente como
guia para as relações corretas entre indivíduos, grupos e comunidades.
A planta da aldeia é para eles uma planta moral, que estabelece essa
ordem normativa que deve regular a sua sociedade. Lévi-Strauss
( 1955 : 228-9) observou que, se uma comunidade borôro for de
todo impedida de realizar o modelo da aldeia, ocorrerá uma radical
desorganização social. A planta da aldeia borôro é, pois, comparável aos caracteres genealógicos utilizados em muitos grupos africanos e tem, como eles, suas áreas de ambigüidade e incerteza (Fortes
1953: 28) .
As posições dos clãs no círculo da aldeia são localizadas com referência aos pontos cardeais determinados pelo curso do sol, de maneira que cada clã se encontra em relação geográfica definida com
todos às outros. Essas posições refletem aspectos das relações normativas corretas dos clãs inter se. Os Borôro consideram muito importante que as posições das casas em #determinada aldeia correspondam tanto quanto possível às indicadas pelo modelo, e entre
as obrigações principais dos dois chefes rituais da aldeia está a de
determinar a localização das cabanas toda vez que a aldeia se desloca.
Na verdade, os clãs que em princípio fornecem estes chefes são conhecidos pelo título de "Planejadores da Aldeia" (Bado Jebage). No
interior das metades, os clãs imediatamente adjacentes são considerados mais estreitamente relacionados, quer do ponto de· vista social,
quer do ritual. De modo semelhante, afirma-se que a proximidade
(4) Na primavera de 1965, a população total dos Borôro Orientais era de uns
500, dos quais 150, mais ou menos, moravam em duas missões salesianas. Os restantes
estavam agrupados em cinco aldeias localizadas no São Lourenço e seus afluentes. As
duas maiores tinham populações flutuantes de 70 a ·100 ~ssoas. Nas últimas quatro ou cinco
décadas uma série de aldeias borôro se desintegrou e seus habitantes se espalharam
pelas aldeias remanescentes. Graças a isto, certas comunidades lograram retardar seu
declínio demogrãfico e manter equiHbrfo entre os clãs nelas ri: presentados. As visitas
entre aldeias, que se realizam em grande escala e que, por ocasião das cerimôni:as
importantes, equi:valem a um êxodo virtual de uma localidade para outra, facilitam esse
Processo de equilíbrio por darem a aldeias vizinhas a possibilidade de juntar os seus
recursos. Mas, diante da desfavorãvel relação . entre o número de nascimentos e o de
mortes, estas soluções, gradualmente, deixarão de ser eficientes.

167

de posição e a distância entre linhagens dentro do mesmo clã re. fletem as suas relações normativas. . Mas a analogia termina aqui,
pois os princípios que ordenam .as relações de indivíduos e unidades
dentro do clã são muito diferentes dos que regem a interação entre
os clãs. Ao referir-se a um clã qualquer, os Borôro costumam acenar com a cabeça ou fazer um gesto na direção do espaço correspondente à localiza~ão desse clã ( 5 ). Finalmente, quando discutem
os tradicionais laços rituais entre unidades sociais, os informantes
sempre traçam linhas que representam esses laços entre objetos
arranjados em círculo de forma a reproduzir a planta da aldeia ( 6 ).
Cada clã é concebido como elemento totalmente único e vital
na estrutura social. Cada um tem no círculo da aldeia uma posição
precisa que pertence somente a ele, e os membros de um clã ·não
podem ser substituídos pelos de outro. Cada clã está asso~iado
a determinado conjunto de espécies naturais, fenômenos meteorológicos e geográficos, elem·e ntos culturais e certos espíritos nominados,
e nenhum destes itens aparece em qualquer outro clã. o nome do
clã é, geralmente, o de um dos elementos que este possui-, áo passo
que os outros fornecem nomes para as linhagens e os membros individuais do clã. Essas conexões entre unidade social e natural, entre
entidades sobrenaturais e culturais, são essenciais para as personalidades sociais dos indivíduos e estabelecem o caráter das relações
do clã com outros grupos similares. Eu afirmaria, por isso, que essas
entidades podem ser chamadas totens. Desde que um Borôro tem
direitos cerimoniais específicos sobre os totens em virtude de sua
filiação a um clã, e desde que a nominação de uma pessoa com um
título derivado de um dos .totens do clã de sua mãe é ato decisivo
que o torna membro de um grupo, o relacionamento entre indivíduos, unidades sociais e totens é matrilinear. Os Borôro costumam
dizer que os membros de um clã são "irmãos" e "irmãs" (pa-mána
mage, pa-tuie mage) e inferem daí que eles estão ligados por descendência comum, mas isto se refere mais a esse parentesco matrilinear com a entidade mística do clã, com seus totens, do que
a uma ideologia de hipotéticas conexões genealógicas.
Cada clã tem a posse ou direitos de disposição sobre um grupo
tradicional de elementos cerimoniais, incorpóreos ou reais, tais como
cantos, chocalhos, colares, brincos, toucados, pinturas corporais, e
assim por diante. A quantidade e a variedade dessa propriedade
ritual produzida pelos Borôro são bem impressionantes. Distingu~m
. ..

eles, por exemplo, uns sessenta tipos diferentes de arcos cerimoniais,
distribuídos de forma mais ou menos igual entre todos os clãs. O
estilo de cada elemento cerimonial é imposto pela tradição e deve
ser reproduzido o mais rigorosamente possível em cada exemplar.
o conservadorismo e a associação entre a unidade possuidora e o
elemento são tão marcados que os homens mais velhos têm freqüentemente a capacidade de menci~nar o clã associado a quase
todas as variedades, por exemplo, de brincos e estojos penianos de
festa. Freqüentemente, essa propriedade ritúal está ligada aos totens do clã. Por exemplo, o clã dos Paiwoe, associado a grandes
macacos (pai), possui direitos sobre um arco decorado com pele
de macaco, "o arco de macaco", e tem a seu cargo a representação
cerimonial de macacos. Contudo, muitos elementos cão esteio de
modo algum associados a totens, e os informantes não podiam tampouco dar qualquer explicação sobre o motivo pelo qual uns pertencem a determinado clã e não a outro ( 7 ).

(5) D !z-se que no mundo dos mortos, os totens de cada clã vivem juntos numa
área correspondente à ocupada pelo clã no círculo da aldeia; por exemplo, os seres
totêmicos dos Kie moram ao nor-noroeste, os dos Paiwoe ao sudeste, e assim por diante.
(6) Para um exemplo de tal diagrama ver ALBISETTI e VENnnELLI, 1962 : 450.

(7) As razões de ordinário citadas para a aquisição de determinado elemento por
uma linhagem ou clã são que um membro da unidade foi o primeiro Borôro a ver ou
fazer e, a seguir, denominar aquele elemento, ou que direitos sobre o elemento foram
formalmente cedidos para todo o sempre por pessoas do grupo a ele associado oriainariamente.
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Na teoria indígena, cada um dos direitos do clã sobre objetos,
atos ou pessoas pode ser conferido a determinada linhagem. Porém,
os informantes eram, freqüentemente, incapazes de fazer isto com
elemeptos específicos e indi".avam um subclã ou clã como unidade
possuidora. Ao que afirmam, há, entre as linhagens de cada clã,
grandes contrastes no tocante ao valor e ao número dos direitos de
cada um, e dessas diferenças decorre o grau hierárquico da linhagem. Os Borôro acham que todas as linhagens num clã são orde- .
nadas numa hierarquia permanente e inalterável estabelecida durante a criação da sociedade. À linhagem superior pertence o chefe
ritual e presumivelmente político do clã, à segunda o seu representante, e assim por diante. Há um consenso bastante geral sobre os
títulos e direitos das três ou quatro linhagens de grau mais ai.t o em
cada clã, mas quanto aos direitos e às posições sociais das demais
liilhagens no clã reina confusão e ambigüidade. Os Borôro conceituam a linhagem .c omo sendo basicamente um conjunto discreto de
nomes pessoais derivados dos totens do clã e afirmam que só pode
ser dado a um bebê um nome que pertença à matrilinhagem de ~ua
mãe. De acordo .c om o princípio n·ativo, as relações de linhagem
entre membros de um clã podem ser determinadas com base nos
nomes pessoais dados a cada um deles logo após o nascimento.
Mas há uma série de fatores que complicam esse processo, como
demonstrarei abaixo.

Não raro os Borôro falam das hierarquias de linhagens em
termos de idade relativa, chamando a linhagem superior de "no~so
irmão mais velho" (pa-mana, primeira pessoa do plural) e refenndo-se a linhagens de grau inferior como "mais jovens" (pa-wie). Os
informantes afirmavam de maneira muito positiva que essa forma de
ordenação não tem nada a ver com as relações genealógicas entre
os antepassados do clã, e negavam explicit~me?te que . ela expr~sse
a ordem de nascimento de um grupo de co-irmaos utennos considerados os antepassados apicais das linhagens. Entre os Bor?ro,_ a
idade relativa é um dos princípios mais importantes de ?rgani~açao.
As pessoas idosas têm um direito geral de dar ord~ns as inais n?vas mas o que mais importa ·é serem os irmãos mais velhos (reais
e ciassificat6rios) juridicamente responsáveis ~elos mais jovens, 9ue
lhes devem respeito e cooperação. Desde que, d? .ponto de v1s~a
nativo, uma pessoa tem tanto mais posses mat~na1s quanto mais
velha for a conceituação da linhagem de grau mais alto como a que
tem mais' posses do que qualquer outra linhagem do clã é congruente
com a interpretação de ser ela a "mais velha" . A:demais, par~ _os
Borôro, o , homem possuidor de numerosas prop~1edades tra~1c10nais é dotado, implicitamente, das apreciadas q~ahdade~. morais ~
sobriedade sabedoria e autodisciplina. Tudo ·isto legitima a reivindicação' das linhagens superiores de exercer autoridade moral e
assumir responsabilidade pelo clã.
Na prática, contudo, esse esquema es.tá /s~jeito a uma. série de
alternações e manipulações, regidas por pnncip1os esta?elec1d_os pelo
próprio modelo. Três práticas diferentes entram ~q~1 e~ Jogo.: a
substituição de uma linhagem por outra, as associaçoes imprecisas
entre atributos e linhagens e a divisão em subclãs. Fornecem elas
uma estrutura para a competição pelo poder e pela posição soei.a i
entre pessoas e linhagens no interior do mesmo clã. O ~argo de
chefe da linhagem, cujo título é o mesmo que o nome da h~hagem,
deve passar por um grupo de irm~o~ ut~rin~s, ind? do m~1s _velho
ao mais jovem. Com a morte do ultimo irmao, o filho da uma real
mais velha sucede no cargo. Mas acontece freqüentemente que em
determinada aldeia a linhagem não tem mais ih~mbros jovens; neste
caso o seu chefe nomeará um jovem de uma lirihagem adjacente do
mes~o clã para seu sucessor. Em geral, quando uma linhagem não
está representada na comunidade, o membro mais velho de sexo
masculino da linhagem de grau imediatamente superior do mesmo
subclã pode assumir as obrigações rituais da linhagem que !alta,
exercer os seus direitos, e até, em alguns casos, usar o seu titulo.
Seus irmãos suas irmãs e os filhos delas também gozam desta elevação de st~tus, em?ora os Borôro tente~ distingu,~r e~t;,e os di~~itos
mantidos "temporanamente" dessa maneira e os reais , adqu1ndos
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por nascimento e nominação. Na maioria das atuais aldeias borôro,
resultou desse processo que muitos indivíduos adultos pertencem a
duas ou três linhagens a um tempo, mas as pessoas sentem grande
dificuldade para determinar qual dessas filiações é a obtida por
nascimento e qual delas foi adquirida.
Isto se deve, em parte, a certa confusão sobre quais os totens
e por conseguinte, quais os nomes que estão ligados a determinada linhagem. H á uma associação das linhagens a aspectos ou condições
dos totens. Assim, a linhagem Karia Bokodori, do clã Bado Jeba
Xobugiwuge, pode usar nomes relacionados com a onça fêmea, enquanto a linhagem O Exerae Bo Exerae do mesmo clã (mas de outro
subclã) usa nomes associados com onças machas. Uma linhagem de
grau inferior, ou subordinada, do mesmo subclã que a Karia Bokodori tem direitos sobre nomes derivados de onças pretas fêmeas, e
ass-i~ por diante. Como cada totem em particular pode ser utili- .
zado como a raiz sintática de não menos que dez nomes pessoais e
como, em alguns casos, um nome pessoal pertencente a uma das
linhagens de categoria superior é também o título de uma linhagem
inferior, é muito difícil evitar ambigüidade na associação de nome
e linhagem ( 8 ). Provavelmente esta confusão reflete e também favorece o processo de cisão e de fusão de linhagens através do tempo,
e, sincronicamente, permite ,aos membros de um clã fazer reivindicações conflitantes, mas, não obstante, legítimas, de cargos e direitos.
O sistema borôro, segundo o qual direitos de propriedade e a
filiação a linhagens decorrem de nomes pessoais, pode ser interpretado como recurso de diferenciação e competição sociais no interior
·do clã, como uma "linguagem" em que os Borôro podem discutir as
posições sociais e as diferenças pessoais dos membros do ·clã. Em
muitas sociedades primitivas ·estas funções são preenchidas pelo sistema de parentesco, e é significativo o fato de . os Borôro darem
pouca importância a genealogias, ao conceito de parentela unilinear,
ou a uma terminologia de parentesco baseada na descendência. Seu
sistema normativo fornece desde logo nomes distintos que podem
ser usados como metáforas para descrever divergências do conceito
ideal e meios para mantê-lo através de rigorosa observância dos
princípios matrilineares. Primos paralelos matrilaterais e, em certos
casos, irmãos germanos podem pretender uma filiação " temporária"
(8) Os info rmantes afirmam que os nomes pessoais são os únicos elementos de
propriedade de linhagem que não podem ser " emprestados" a linhagem de menor
categoria, mas isto acontece, às vezes, estipulando-se q ue a pessoa nomeada re tenha sua
filiação natal de linhagem (CRUZ, 1941).
Tal p rática aumenta a confusão nessa área.
LÉv1-Sn Auss mostra que este tipo de conexão em que um aspecto varcial da entidade
totêm.ica se reflete nos nomes pessoais e nos t ítulos das subdivisões de clãs ocorre em
muitas sociedades diferentes (LÉvl-STRAuss, 1966: 174-6 ).
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a linhagens diferentes, de maneira que é bem elevado o grau de
manipulação do modelo para adaptar-se a circunstâncias parti~ula
res. Há, contudo, limites definidos. Não se deve exagerar o grau
de manipulação e a ambigüidade do modelo em ·certos níveis altamente específicos. A maioria dos nomes dos atuais Borôro pode
atribuir-se a uma linhagem determinada ou, pelo menos, a um conjunto definido de linhagens, e os velhos são unânimes quanto a
muitos pormenores dél tradicional diferenciação de linhagens e de
descendência dos indivíduos. A um homem conhecido como de uma
linhagem de menor categoria pode permitir-se que atue como membro duma linhagem de alto grau, mas quaisquer pretensões suas de
a esta perten~er por nascimento seriam ignoradas ou ridicularizadas. Acima de tudo, a divisão em subclãs restringe as áreas de
incerteza a limites bem definidos e organiza o sistema num nível
mais geral.
Segundo a maioria dos informantes, todos os clãs se dividem,
teoricamente. em três unidades menores, Xobugiwuge ou "os de
cima", Boedadawuge ou "os do meio", e Xebegiwuge ou " os de
baixo", e cada uma delas compreende de uma a quatro linhagens.
Estes termos derivam de um suposto declive, de leste para oeste, do
terreno em que se constrói a aldeia, de modo que se presume ficarem as unidades a leste fisicamente acima das a oeste( 9 ). Existem várias designações alternativas para as unidades "de baixo" e
"de cima"; usualme~te, mas nem sempre, as primeiras são designadas
Xoreu, "preto", e as últimas Kujagureu, "vermelho" ( 1º). Os subclãs "do meio" são, geralmente, ignorados: a maioria dos informantes
omitia esta divisão ao descrever a planta da aldeia. Quando se
pede a um Borôro que indique a filiação a um subclã de uma linhagem qualquer, ele quase sempre responde em termos de uma unidade "de cima" ou "de baixo", embora, se solicitado, ele possa
em geral citar u'ma ou duas linhagens menores como pertencentes
(9) Os rios ao longo dos quais costumam ser construídas as aldeias borôro correm
de leste para oeste, de modo que a suposição corresponc!e muitas vezes à realidade. Mais
importante, porém, é a afirmação de que, no Além, o terreno tem sempre declive de
leste para oest~ . e acredita-se que o modelo da aldeia reflete esta situação. (Ver ALBISETII
e VENTURELLI, 1962 :443-4 para uma discussão mais ampla deste ponto.)
Um dos pontos
levantados por eles não parece ser inteiramente correto porque os meus informantes concordaram com os de LÉVI-STRAUSS, dizendo que para alguns propósitos a aldeia era, antigamente, dividida numa parte "superior" e outra "inferior" por um eixo norte-sul pelo
meio da aldeia. Esta divisão, ~namente, não vigora entre os Borôro atuais ( L ÉV t-STRAUSS,
1936: 270-5).
{10) As vezes se empregam os nome5 Kugurireu, "pequeno", e Kurireu, " grande",
e em certos caso5, particularmente nos dos clãs de chefes, o subclã pode ser designado pelo título de sua linhagem principal.
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ao subclã "do meio". Cada uma das divisões "de cima" e "de
baixo" inclui, pelo menos, uma das linhagens importantes, de alta
categoria, do clã.
Com muita freqüência, os direitos das linhagens no subclã se
fundem, de modo que se diz que um item pertence .aos Paiwoe Xobugiwuge ou aos Kie Xoreu. Consideram-se as linhagens constituintes de um subclã estreitamente ligadas entre si,. e na teoria nativa as normas que definem a conduta conveniente entre os membros de um clã valem com maior vigor no interior d 0 subclã. O fato
de um homem assumir os direitos e deveres de uma linhagem não
representada se legitima, não raro, com o argumento de que aquela
e a sua própria Jinhagem pe.i;tencem ao mesmo subclã. Sempre que
um clã está bem representado numa aldeia, ele é dividido em duas
se·cções, cada uma com seu próprio chefe ( 11 ). Um destes homens
é, em geral, reconhecido como chefe de todo o clã. Em minha
opinião, os subclãs representam um modo alternativo de organizar
as relações entre linhagens do mesmo clã, substituindo até certo
ponto o arranjo hiei:árquico que se estende peJo clã. Cada subclã
pode ser visto como uma linhagem principal ou mais importante
cercada de linhagens colaterais de menor categoria, de importância
variada. Os membros destas últimas podem usar as prerrogativas
da linhagem de posição elevada no caso de não terem direito equivalente sobre um objeto ou um ato comparável. As linhagens de
menor categoria não são ordenadas umas com referência às outras,
mas se relacionam através de seu status de dependência mútua para
com a linhagem superior. Tal parece pelo menos ser a man~ira de
os Borôro conceituarem o asssunto, pois a prática real é difícil de
verificar, uma vez q~e sã<? extremamente raros os casos em que
representantes de mais · de duas linhagens de um subdã residem na
mesma comunidade. t significativo que, embora os informantes
sejam capazes de classificar os sub:;lãs uns com relação aos outros,
na base da qualidade e da quantidade de direitos tradicionais possuídos pelas linhagens no interior de cada um, eles, ao que tudo
indi~a, consideram. os . subclãs mais próximos um do out!o· do que
as linhagens de pnme1ra e segunda categoria. Por conseguinte as
divisões em subclãs podem . .ser interpretadas como recurso para
facilitar a. diferenciação dos membros dos clãs e a competição entre.
eles, recurso mais flex.ível, máis geral e menos inseguro do que
a ordenação hierárquica.
Cumpre acentuar que esta última classificação de unidades sociais vigora apenas no interior do clã. Relações entre clãs se tra0

( 11 ) " Bem representado" significa aqui mai5 de oito ou dez pessoas. Cumpre lembrar
que as atuais comunidades borôro raramente têm mais de sessenta ou setenta pessoas.
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<luzem num idioma de igualdade e de complementaridade de diferentes atributos, ao passo que as existentes entre linhagens no interior
do mesmo clã expressam percepções de desigualdade e similaridade.
Mas ao mesmo tempo, as metades e os clãs em cada metade são
vistos normativamente como relacionados assimétrica e hierarquicamente, enquanto se considera que os membros de um mesmo clã
ocupam o mesmo status e são equivalentes e substituíveis uns pelos
outros. O restante deste artigo se propõe demonstrar por que esta
contradição tem de prevalecer, dada a natureza dos atributos das
unidades sociais e de suas relações formais tal como estipuladas
pelo sistema normativo.

•

•

•

mensão da ordem normativa dos Borôro e que se encontra em dois
mitos de origem.
Há muito tempo, segundo a maioria dos Borôro, os antepassados de cada clã viviam em sua própria região, muito distante das
áreas ocupadas pelos progenitores de outros clãs. Eles lutavam
violentamente em cada grupo e um com o outro nas poucas ocasiões
em que tinham oportunidade de encontrar-se. Alguns informantes
achavam que esses grupos eram tribos distintas, falando línguas ·diversas, praticando costumes diferentes, mas igualmente bárbaros, e
não sendo mais do que outras tantas variedades de animais selvagens. Na verdade, cada grupo se compunha dos descendentes de
determinado animal, geralmente um inseto, como traça ou besouro.
Em conversa particular, essas criaturas são às vezes mencionadas
como "mães e pais" (paxe pao) de tal ou qual clã, porém assuntos
dessa natureza nunca se discutem em público, pois são considerados vergonhosos e insultantes ( 13 ). A figura 2 relaciona o inseto e
outros antepassados · de cada clã.

Como mencionei acima, os Borôro consideram cada clã dotado
de caráter distinto, e totalmente diferente de qualquer outro clã.
Desde que um princípio único de comparação não é aplicável a todos
os clãs, eles não são comparáveis e não podem ser classificados por
graus. Macacos e tatus são dois ani~ais completamente diferentes
que ·c ontrastam em quase todos os aspectos, e é impossível referir-se
a um ou a outro~ ou aos clãs que eles representam, como "melhor",
"menor" ou "mais feio". Mas pode-se falar em macacos mais velhos ou
mais jovens, em tatus maiores ou menores, em antas mais bonitas
ou mais feias e, por conseguinte, as linhagens podem ser comparadas e ordenadas numa hierarquia, ou os subclãs classificados como
superiores ou inferiores ( 12 ). O universo borôro, que inclui tanto
a natureza como a sociedade, expressa dois princípios de organização: a desigualdade de itens semelhantes, relacionados assimetricamente, e a igualdade de itens dessemelhantes, em relação simétrica. Tais estruturas, como Bateson salientou há algum tempo
( 1936: 178-97), implicam que no primeiro caso as unidades trocam
objetos ou atos dessemelhantes (p. ex., obediência em troca de liderança), enquanto no segundo elas se relacionam pelo intercâmbio
de coisas semelhantes ou equivalentes (mulheres por mulheres).
Estabelecer a validade desta dedução para os Borôro e relacioná-la
à contradição mencionada a.cima requer a exposição de outra di-

Durante este período pré-social, amoral, atemporal, deram-se
fatos narrados na maioria dos mitos borôro, e estes refletem um

(1 2) Obviamente, o âmbito de qualquer comparação decorre da natureza dos cr i·
térios usados; os Borôro po deriam logicamente comparar clãs em termos aplicáveis a
todos os animais. Mas, para eles, neste contexto, os limites lógicos são estabelecidos
antes por espécie;; do que por ordens ou classes.

(13 ) Alguns informantes citaram uma série de animais como pais de virias linhagens, em vez de clãs, mas esse s seres foram sempre descobertos e adotados por um
membro inteiramente humano da linhagem e do clã. Entretanto, é interessante que essas
mudanças fazem este mito concordar mais perfeitamente com o segundo, discutido adiante.
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TRIBO OU CLÃ

ANTEPASSADO

1.

Kie

2.

Bokodori Exerae

ru boraparu kujagu, tipo de rã. "Rã com vermelho
ao longo das partes laterais superiores", literalmente.
bokodori, besouros em geral. Este termo refere-se,
também, ao tatu-canastra.

3.

Bado Jeba
dois clãs)

o, pequeno inseto dágua; também, socó.

4.

Paiwoe

at~rua,

S.

Apiborege

apido, palmeira acuri.

6.

Arore

aroro, larvas de borboleta listadas de vermelho e
preto (dizem ser encontradas em muitos tipos de
árvores).

7.

Iwagudu-doge

iwagudu, tipo de corvo ou gralha.

(os

traça gigante.

Fig. 2: Antepassados dos clãs borôro.
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universo em que as distinções entre seres humanos, espíritos e espécies naturais são toldadas e, não raro, inexistentes. Esse caos terminou e a organização social se estabeleceu através dos feitos de
dois heróis culturais, Baitogogo e Borogei, que criaram a planta da
aldeia, o sistema de prestações rituais entre os clãs, os grandes cerimoniais e os direitos de propriedade dos clãs. Cada tribo foi transformada num clã exógamo e relacionada a outros clãs por um sistema de metades. A transformação de um mundo anárquico, desorganizado e muito parecido com o dos animais em um mundo
moral e socialmente ordenado é atribuída, no mito, à introdução de
trocas ou prestações prescritas entre os grupos humanos, em particular das que se dão no contexto de casamentos e funerais.
As implicações analíticas desta história .parecem ser bem claras.
De acordo com o ponto de vista nativo, os clãs são compostos de
seres totalmente dissimilates, vindos originariamente de regiões diferentes, e que descendem de espécies de animais distintas. Os
heróis culturais não obliteraram essas diferenças naturais, antes instituíram um modo pelo qual os clãs poderiam trocar objetos, atos e
pessoas. Esta troca deve ser de ~oisas muito diferentes, uma vez
que estas participam da unicidade do clã, e dessa maneira se levanta
o problema de equivalência. O ato central que transformou o homem natural em homem com cultura foi a proibição do incesto de
clã e de metade, a formulação de regras de casamento, e a instituição
de um método pelo qual os mortos de uma das metades seriam
substituídos por membros da outra. A troca, para os Borôro, é,
antes e acima de tudo, troca de mulheres. por isso, eles precisam
insistir na similaridade ou substituibilidade natural das mulheres
em oposição a sua unicidade sodal (14 ). Isto é tanto mais difícil
quanto as mulheres de cada clã têm espécies diferentes de animais
como antepassados genealógicos, o que implica que elas são, por
natureza, dessemelhantes. Além disso, se homens de uma das
metades devem substituir os membros falecidos da outra metade,
resulta daí necessariamente que todos os ·homens partilham atributos
naturais idênticos e são equivalentes uns aos outros. visão bem
diferente da apresentada no mito. Mas a esta altura devemos considerar o segundo mito, que apresenta todos os Borôro como tendo
um antepassado comum e, por conseguinte, equivalente em termos
de descendência.
Depois que a sociedade foi fundada pelos heróis culturais e
algum tempo tinha passado, apareceu em cena um homem irascível
( 14) O problema é o mesmo se os homéns são considerados como objetos de
troca, o que eu acredito ser a visão das mulheres borôro. Minha dívida, aqui, às teorias
de Lévt-STRAUSS, particularmente como vêm expostas em The Sai·age Mind, é óbvia.
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e orgulhoso chamado Meriri Poro. Um dia, seu filhinho encontrou
por casualidade um grupo de homens Borôro pescando com timbó,
um cipó cuja seiva atordoa os peixes. Os Borôro quase sempre usam
este método para a pesca ritual, em que - dizem eles - os
homens nela ocupados representam espíritos, sendo que os próprios
espíritos estão, não raro, presentes. de forma invisível. Os pescadores ofereceram ao menino vários tipos de peixe, dizendo de cada
um "e. assim a vulva de tua mãe", e faziam outras grosserias e
comentários obscenos. Tal comportamento em contexto cerimonial
é de todo inconveniente. Constitui inversão da situação ritual correta que, por definição nativa, exclui qualquer elemento de sexualidade manifesta. O menino voltou para casa e contou a seu pai
o que havia ocorrido. Tremendamente furioso, Meriri Poro foi ao
rio, onde descobriu dois espíritos chamados Jakomea, e os matou
como vingança pelo insulto a ele próprio e a sua família. (O mito
é um tanto ambíguo em certos pontos; é difícil dizer se os pescadores obscenos eram homens agindo como espíritos ou espíritos
agi_ndo como homens, e o mesmo vale para as criaturas mortas por
Meriri Poro. Em um e outro caso, a obscenidade e as mortes são
inversões das relações adequadas entre homens
espíritos.)
Outros espíritos do mesmo tipo geral (aroe) causaram em represália um dilúvio terrível que inundou completamente a terra dos
Borôro e do qual Meriri Poro escapou fugindo para o topo de
uma alta montanha. Quando as águas recuaram, ele descobriu que
todos os outros Borôro se haviam afogado e, após algum tempo, ele
uniu-se a uma cerva. A sua primeira prole era extremamente peluda e bestial e ele a matou, porém as crianças subseqüentes nasceram sem pêlos e humanas. Estas ele atribuiu a várias unidades
sociais até estarem representadas todas as linhagens e estar resta~elecida a ordem social preexistente.
Cada filho de Meriri Poro
e a cerva é considerado o antepassado apical de uma linhagem específica, e todos os Borôro modernos são tidos como os descendentes
lineares diretos desses filhos. "Somos todos iguais", dizem os informantes, "porque temos uma só mãe e um só pai, m~s as pessoas
da mesma linhagem são mais semelhantes ainda"
Este mito pode ser interpretadó no presente contexto como
forma de acentuar a similaridade e a .equivalência naturais de todos
os Borôro. Aqui Merirí Poro divide seus filhos similares em unidades sociais diferentes, impondo assim diferenciação cultural à
identidade natural. No mito anterior, contrastes naturais são transformados por trocas sociais que acentuam equivalências. O primeiro
mito não menciona explicitamente as linhagens como tais, enquanto
o segundo trata muito claramente da origem e do caráter desses

e
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grupos. Assim, os Bor?ro têm d~is ~odelo~ º:U <:onjuntos d: no~as
contrastantes para validar os dois up~s pnnc1pais . d~ relaçoes; intra
e extraclânicas, existentes em sua s'!c1edade. . o/. idioma da d~~en
dência matrilinear comum, com sua enfase na 1de1a de um P!1rtic1par
do ser do outro e na idade relativa, deveria ordenar as rela~oes entre
os membros do mesmo clã. A interação entre pessoas e unidades de
diferentes clãs é organizada por princípios de diferenças ?e naturez_a
·mediados por trocas prescritas e .é..ex~ressa p~las metaforas denvadas dos conceitos borôro de patnf1haçao e afinidade. O problema,
naturalmente, é que estes dois conjuntos. de nor~~s :m parte se
contradizem. O mito de Meriri Poro vahda as d1stinçoes entre as
linhagens, mas não fornece nenhum fundamento par~ es~as se. combinarem em clãs, e muito menos em metades. O pnme,:ro mito estabelece os clãs e a natureza de suas relações, mas nao trata da
organização interna de cada clã ( 15 ). Os dois mitos não operam
simplesmente em dois níveis de organização, porque ~ nature_za do
clã decorre parcialmente do modo pelo qual seus atributos sao r~
partidos entre os elementos constituin~es e dos mo~os pelo.s 9uais
estes, como unidades discretas, se relacionam com unidades similares
em outros clãs.
Já salientei que somente itens do mesmo tipo podem ser ordenados numa escala. Se tal ordenaçã-0 introduz uma diferença permanente entre os elementos, ela falha em seu propósito, que é o de
organizar sua similaridade. Os Borôro admitem que os membros de
um clã devem competir uns com os outros pelo status, por b~ns
raros (inclusive mulheres) ·e pelo poder. ~ problema, assu~,
torna-se o de manter a coesão interna e a unidade externa do ela
frente à competição entre seus membros. A hierarquia .for:nal d~s
cargos de linhagem é ocupada, a qualquer momento, por irmaos, primos paral~los e parentes ~a trilineares mais .a~astados. e estas categorias a um tempo ordenam a sua compettçao, exp~es~am os seus
status diferentes, e permitem-lhes apresentar, na maiona dos. contextos uma frente unida ao resto da sociedade. Mas se esta hierarquia f~sse demasiado rígida, a unidade dos membros· do. ~lã,_ essen~ial
para a integração da aldeia, se perderia, e os m~mbros Jª ~ao sen~m
comparáveis ou substituíveis para os fins do sistema social. Assim,
os membros do clã estão presos numa rede instável de relações,
forçados a firmar, a um tempo, as suas diferenças de status e sua
(15) A rigor, isto não é inteiramente verdade, uma vez que em na~ativas , ~os
processos pelos quais os heróis culturais organizaram a sociedade se faz mençao exp!1cna
das ·Hnhagens, de seus direitos, status e relações. Mas, ainda aqui, o que se acentua sao o!\
limites entre os clãs e a natureza dos serviços recíprocos que as metades devem uma à
outra.
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igualdade ( 16 ). Em parte, esta dificuldade se resolve pela ordenação
mais flexível dos subclãs, e em parte por meios menos formais. Os
princípios de idade relativa e sucessão matrilinear podem ser superados por jovens aptos, que consigam quem lhes dê apoio, dentro
como fora do clã, ·mediante uma série de recursos legítimos.
Normativamente, cada aldeia borôro é dirigida por um conselho
composto dos oito chefes das linhagens de categoria mais alta, um
de cada clã, e de seus representantes e de outros homens de prestígio.
Os Borôro dão grande valor ao consenso e à evitação de todo conflito
aberto, e a relação entre os chefes de clã é igualitária na teoria como
na prática. ·Porém, embora haja, usualmente, um grande número
de "chefes da aldeia" (pagimejere), os membros do conselho ainda
competem por status e poder. Para obter uma posição privilegiada
no conselho, deve um homem ser capaz de controlar seus parentes
matrilineares e conseguir o apoio que estes, não raro, relutam em
dar-lhe. Apoiar um irmão de clã pode ser contrário aos próprios
interesses, mas ao mesmo tempo é vantagem, para o clã como um
todo, ter um ·chefe respeitado e ser solidário com referência a outros
clãs. Estas relações extraclã se ligam a certos novos aspectos do
modelo normativo.
Pode dizer-se que todos os c\ãs têm status igual, embora isto
implique que eles compartilham de ·algum atributo comum variável,
o que, em termos da teoria social borôro, certamente não é o caso.
Gralhas são uma .coisa e antas, outra. Mas aqui encontramos dois
problemas. Primeiramente, a equivalência dos objetos, serviços e
direitos trocados entre os clãs deve ser admitida, porém nunca pode
ser verificada. Isto bem pOde ser uma característica quase universal
de prestações formais. Desde Mauss, os antropólogos sociais têm
reconhecido -que receber uma doação é estar em dívida com o doador
ou estar. sujeito a ele, e que freqüentemente a doação retribuída
não somente elimina a obrigação anterior como estabelece uma nova.
As qualidades não-comparáveis do que se considera apropriado como
doação ajudam neste processo. · Os Borôro nunca sabem ao certo
que clã deve o quê a quem como conseqüência .das trocas rituais,
digamos, durante o ano passado. Esta ambigüidade é tantq maior
quanto qualquer conjunto de trocas é considerado como apenas um
de uma série de trocas que remontam à origem do tempo social. Sincrônica ou diacronicamente, é impossível estabelecer simetria nas
Convém
dividem de outros
maneira análoga à
dos Tallensi. Em
( 16)

notar aqui que as matrilinhagens borôro nem "se juntam", nem se
modos e que tampouco se pode dizer que se fundem e se dividem de
encontrada em sociedades clássicas tais como a dos Nuer, dos Tiv, ou
suma, os Borôro não têm sistema de linhagens segmentário.
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relações entre os clãs. - O desequilíbrio !e~a as se~intes. séries 17de
trocas ao que se poderia chamar a dialetica d~ reClprocidade ( ~.
Assim, a igualdade dos clãs postulada pelos nativos resulta ~m ass1.metria e contrastes de status, que se manifestam da ~aneira mais
clara nas çaracterizações indígenas das relações no~mattvas ~ntre as
metades. Isto nos leva ao segundo problema mencionado acima.
Se todos os clãs são igualmente diferentes, poderíamos perguntar
por que devem ·e star organ~zados na bas~ de doi~ grupos de quatro,
pois isto implica que as unidades de .cada' grupo tem alg_? em comum.
Por certo os Borôro ·considerariain . correta esta deduçao. Em cada
metade, ~s antepassados dos clãs e as regiões de q~e vieram têm
atributos semelhantes que contrastam com os que sao a base d~s
origens dos vários clãs da metade oposta. Os antepassados dos elas
Exerae estavam espalhados pelas regiões do oeste da, ~erra dos Borôro, enquanto os dos Tugarege se enc~ntravam em van~s pontos do
leste. As criaturas ancestrais Exerae sao da terra e da ~gua parada,
-mas os que deram origem aos clãs Tugarege estão as~ociados com, o
ar ou são coisas consideradas distantes da terra ( cf. figura 2) . Alem
disso, a maioria dos totens dos clãs Exerae têm relação com criaturas
terrestres e entidades associadas com as forças da natureza, ao passo
que os totens dos cl~~ Tugarege ~brange~ a~:mais aquáticos, pássaros
e categorias de esp1ntos. Podenamos 1nfenr que, co~o as metades
expressam princípios cosmológicos completamente d1feren.tes, elas
devem pelo menos . ser simetricamente relacionadas e equivalentes.
Tal, porém, absolutamente não é o caso.
A observação de que as metades oc~p~ll), ·um.a s co!Il rel,açã? .às
outras, posições de inferioridade e supenondade s1mbóhcas e t~ivial,
mas ela vale para os Borôro apenas na medid~ em que se considere
um só .conjunto de critérios de ordenação. A me;ade Exerae; ou,
melhor, aos .clãs que a constituem . perte~ce~ os tttul<?s !º~mais de
chefia da aldeia e os direitos sobre a reahzaçao das cenmon1as e dos
ritos borôro mais importantes. Neste sentido, é superior; mas os
Borôro não raro dizem que a melhor interpretação dos termos Ex~rae
e Tugarege é dar-lhes o significado de "fraco" e "forte", respecttvarnente. Isto, em parte, porque no princípio os Exerae re:eb~ram d~s
Tugarege todos os seus direitos mais prestigiosos. Os . dois her?1s
culturais eram, eles próprios, Tugarege, e dotaram seus filhos .e afins
da metade oposta com a posse dos bens e atributos mais estimados
dos Tugarege. Os membros das duas metades declaram às vezes que
(17) Devo a T . O . Beidelman o haver elucidado estes po~tos. Sou de op~o
que seu modelo de reciprocidade se aplica estritamente às sociedades que prati~am
troca direta. mas com várias modificações pode ser encontrado provav.elmente em muitas
outras sociedades.
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n?~ª teriam se não f.osse por doação da metade oposta, e isto é

valido, quer metamorficamente, com referência ao sistema de direitos
de linhagem, quer na realidade. O parentesco entre as metades na
maioria dos casos, é e~presso antes como entre pais e filhos, do 'que
como entre cunhados. O vínculo entre pai e filho borôro é extremamente estreito. No esquema tradicional de fatos rituais, um homem
participa muito ma~s i~tensamente ?as condições totêmicas de seu pai
do que de suas propnas. Os Bororo nunca podem representar cerimon1almente os totens pertencentes a seu próprio clã, mas devem
encarregar membros de grupos da metade oposta de personificá-los.
Por exemplo, vários clãs Tugarege estão associados aos espíritos
alJe, classe de monstros aquáticos cujo rugido é imitado com
zunid.ores e cuja r~presentação pelo homem é segrédo masculino,
mantido com todo ngor e revelado aos meninos durante a iniciação.
Os aije são símbolos altamente ambíguos, com atributos tanto masculin?s como femininos. Ao passo que a forma geral dos zunidores indica que se trata de símbolos fálicos bem explícitos, os desenhos em
algumas de suas variedades representam vaginas, segundo os infor~~ntes.. Além ~~sso,_ diz-se que as mulheres são terrorizadas pelos
az/e, cuja person1f1caçao real pelos homens se supõe que elas ignorem.
Se uma mulher acaso vê um aije (um homem ornamentado como tal
ou o próprio espírito), seu estômago incha até rebentar e ela morre.
Mas, por outro lado, a e·ntrega de zunidores pelos Tugarege aos
Exerae é comparada a um casamento, no qual esta metade recebe
mulheres da primeira.
Ao passo que os Tugarege "possuem"· os aije e utilizam nomes
próprios de!.es derivados, ape~as os Exerae podem realmente representar. o~ az1e. Eles .são decorados de modo apropriado pelos Tugarege, imitam os movimentos dos monstros e fazem soar os zunidores,
enquanto os Tugarege formam um público passivo. Cumpre acentuar
que tal representação de qualquer entidade totêmica é tida como
grande honra, e n~o como serviço ritual. Os Borôro dizem que, por
os Tugarege autonzarem os Exerae a ser os aije, aqueles podem casar-se "sem vergonha" com mulheres desta metade. Em todo caso
é difícil ·dizer qual das metades é superior em termos de sua associa~
ção com estes espíritos ou com quaisquer outros. O caráter e a direção da relação assimétrica entre as metades borôro dependem não somente de_ qual dos n~merosos atributos simbólicos se usa para a
comparaçao, mas tambem da perspectiva em que estes são avaliados.
Cada metade é a um tempo devedora e credora, superior e inferior,
.
.
oposta e complementar à outra.
. Seria errado não mencionar a insistência na reciprocidade estrita,
na igualdade. e na competição aberta entre as metades que prevalecem
..
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em algumas áreas, em especial na que corresponde à instituição da
casa dos homens. Aqui, as metades estão claramente segregadas uma
da outra, como nunca o são no círculo da aldeia, onde, devido à
uxorilocalidade, cada cabana abriga tanto Exerae como Tugarege.
Os homens não entram com freqüência na parte da casa de homens
pertencente à metade oposta à sua, a não ser no cumprimento de alguma obrigação cerimonial. Durante os rituais e até na vida diária há,
entre as metades, muita competição amigável, que às vezes toma
aspectos de franca hostilidade, para detenn.inar qual consegue cantar
mais alto, fazer os melhores ornamentos, dançar mais tempo, ou
trabalhar mais depressa. As freqüentes festas cerimoniais oferecem,
não raro, oportunidade para uma forma suave de potlatch, em que
as metades procuram superar uma à outra em termos de quantidade
e qualidade de alimento que podem fornecer a seus membros e oferecer a pessoas da outra divisão. Durante os rituais, os homens queixam-se às vezes de que a metade oposta, tomada como coletividade,
não está cumprindo as suas tarefas na medida do possível.
De acordo com Borôro mais velhos, este aspecto das relações
entre as metades era até mais marcado em tempos antigos, quando
os moços de cada metade, ao que parece, usavam suas associadas
femininas (provenientes sempre da metade oposta) para demonstrar
virilidade e uma belicosidade geral contra os parceiros da outra metade. Pessoas, linhagens e clãs da mesma metade são lançados uns
contra outros em numerosos contextos, mas sua maior solidariedade
deriva da união comum frente à outra metade da sociedade. A ordenação normativa que acentua complementaridade, dependência mútua
e assimetria que estrutura as relações entre linhagens discretas e clãs .
de meta<;les diferentes leva a processos simbólicos que realçam a opo-»
sição nítida quando as metades se defrontam como todos indivisíveis. .

relações de parentes, não pode ser aplicado a outros clãs da mesma
~et~de, e se os intere.sses do indivíduo são freqüentemente incompatave1s com os de seu companheiro de clã, este conflito é ainda maior
com pessoas de clãs diferentes.
Uma s~rie de mecan~smos sociais atenua estas oposições. ConJ~ntos d~ tres ou quatro linhagens de clãs diferentes em uma metade
sa~ considerados como parceiros afins tradicionais de uma unidade
~stipulada na ,outra metade. Isto significa que essas linhagens estão
lt,g~das umas as o~tra~ como primos paralelos patrilaterais classificat~n~s, que como 1rmaos podem ser organizados em termos de sen1~n~a?e. Laços ~enealógicos reais deste tipo, que podem ou não
co1nc1d1r com_ os v1nculos tradicionais, também constituem relações
entre_ esses ~las. . ~as talvez o mecanismo mais eficiente derive de
relaçoes cenmorua1s que se originam durante os funerais. Estas levam homens da !Il:sma , metade ( i!lclui~do às vezes irmãos german? s) a t~re~ pos1çao mutua de pai e filho cerimoniais. A integraçao e sohdanedade das metades são tão grandes que os Borôro utilizam estas forças para refrear os conflitos no interior das metades.
.
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Uma das implicações da divisão em metades é que os clãs de
uma devem competir uns com os outros e podem ser comparados e
escalados. Do ponto de vista normativo, os Bor&.r o afirmam que isto
não pode ser verdadeiro e que não existe nenhuma -hierarquia simbólica tradicional que ordene os clãs em uma metade. Mas em sua
vida particular e como indivíduos os Borôro não raro estabelecem
contrastes entre estes clãs em termos do prestígio e do comportamento
geral dos seus membros e pelo número e valor de seus direitos tradi. cionais. Os conflitos mais intensos e endêmicos nas aldeias borôro
ocorrem talvez entre membros da mesma metade, mas de clãs diferentes. O idioma do pàrentesco matrilinear comum, com sua ênfase
em obrigações mútuas entre parentes, se estende para além do clã,
abrangendo o resto da metade, mas não é muito eficaz na determinação do .comportamento. O elemento classificador que ordena as

, . Em resumo~ pois, a sociedade borôro se mantém unida por uma
sene ~e anta~on1smos e conflitos contrabalançados de modo tal que
as un1dad:s l~gadas em um contexto e por um só princípio se opõem
c?m. r~ferenc1a a outros. Não há nisto muita novidade para a nossa
d~sc1p~1na. m~s I?r?Curei demonstrar que os agrupamentos relevantes
nao ~ao nem ind1v1duos nem categorias de pessoas consideradas como
r~lac1onadas do mesmo m.odo. O idioma da organização social boro~o transcende os fatos sociais de de~endência e afinidade. As
~n1dades :m ~pr~ço nã~ são grupos de pessoas que contrastem quanto
a descend~nc1a d1ferenc1al, mas categorias de condições sociais opostas por. d1ferença~ de ~atureza. Este artigo procurou mostrar que
essas dife~enças simbólicas .--: ou a, falta delas - entre linhagens do
me~mo ela, refletem as pos1çoes reciprocas das unidades tais como as
define. o _m odelo ideal d~ aldeia, bem como a natureza das prestações,
d?s d1re1tos e das obngações existentes entre elas. Para os Bororo, pessoas ou unidades ordenadas assimetricamente em termos de
uma hierarquia preexistente devem competir para restringir diferenças
de status. Mas grupos em relação simétrica como de igual categoria
permutam para estabelecer posições de grau contrastantes que ga-
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rantam sua complementaridade e reduzam os motivos .de sua oposição.
Em ambos os casos, um princípio deve ser refreado pelo outro, e cada
conjunto de relações deve implicar as duas idéias de organização
para que o sistema se mantenha no tempo. Sou de opinião que pode
ser proveitoso, do ponto de vista analítico, interpretar a ideologia dos
Borôro neste sentido, isto é, como combinando as características de
uma sociedade organicamente solidária em termos de uma extrema
diferenciação interna e as de uma comunidade mecanicamente solidária, com suas representações coletivas ~omuns. Isso talvez seja
verdadeiro para todas as sociedades humanas, e então este tipo de
conflito entre princípios logicamente incompatíveis de organ:zação
social pode não ser incomum.
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