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CAPTTULO 1

INTRODUÇ~O

Deni e o nome dado ao povo que habita o sudoeste do Estado
do Amazonas, no Brasi l, que fala dialetos mutuamente
inteligiveis de uma lingua da familia Aruak . Os Deni vivem em pequenos
povoados espalhados numa vasta ãrea que vai desde as nascentes
do ri o Purus, a te as dos Xi ruã, estendendo- se em direção ao 1este
ate os 669 W, entre o Purus e o Juruã (v. Fig . 1 ) .
Rodrigues
( 1967J c1ass i ficou os Den i como membros do tronco Arua da fam11 ia
lingü1stica Aruak . Outros membros do tronco Arua que vivem no
Brasil sao os Jamamadi , os Paumari, os Jaruara e os Culina .
Os Deni constituem uma tribo unicamente pelo fato de possui
rem uma lingua em comum. Os Deni de cada região têm um nome es
pecifico através do qual se identificam; por exemplo, os Upanava
deni são os Deni do rio Upanava íMamoriã), e os Dimadeni são os
da região onde o rio Mamoriã desagua no Purus.
Dois outros gru
pos locais são os Kamadeni e os Tamikurideni, que procedem de re
gi oes contiguas, nas nascentes do Mamoriã. Os Deni falam da ex is
tência de vãrios destes grupos, e de fato, Gordon Koop visitou
um deles, os Shivakuadeni , que se estabeleceram ã margem do rio
Inauini, bem distante dos demais grupos, e descobriu que a lingua
deles juntamente com a dos Upanavadeni e outros grupos prõximos
ao Cunhuã (Tapuã) são inteligiveis entre si .
As epidemias, como o sarampo, etc . tem reduzido substancial
mente as populações locais, nos Ültimos quarenta anos, de modo
que os sobreviventes, freqüentemente, têm- se reunido e formado
novas comunidades. Uma destas ê a aldeia (79 S, 679 W) que fica
sobre o Marrecão, um pequeno afluente do Cunhuã, e que fornece o
assunto para este estudo. Os antepassados dos Deni de Marrecao
eram basicamente Tamakurideni , Upanavadeni , e Varashedeni,
um
grupo originãrio dos Aruã. As genealogias coletadas na aldeia
de Marrecao incluem pessoas de outras aldeias, que são Upanava
deni, atualmente localizada no Igarapê do 1ndio, Cunhuã, e KunT
vadeni e Varashedeni, localizadas ã margem do afluente do Xiruã-.
Posteriormente, Gordon Koop entrevistou o chefe da aldeia Igarape
do 1ndio para verificar as informações (jã adquiridas anterior
mente) de Marrecão, concluindo que estes grupos mantiveram conta
AT
tos intermitentes e ocasionalmente casamentos intergrupais.
1
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gumas mulheres da aldeia de Marrecao disseram ser procedentes de
outros grupos' a1em dos jã mencionados' o que indica uma extensao
ainda maior dos contatos e casamentos intergrupais, num passado
recente.
Este trabalho tem por objetivo principal descrever a organi
zação social e politicados Deni, tal como foi observada na comu
nidade Marre cão, e preenche uma importante lacuna na etnografia
dos falantes das linguas da familia aruak que vivem no Brasil,
jã que não existem, ou não chegaram ao conhecimento do publico,
estudos ante ri ores sobre os Den1 . Ao mesmo tempo, os autores têm
procurado entender os processos po 11 ti cos e de tomada de deci s.ão
dos Deni, especialmente quanto ã aplicação do programa de desenvolvimento comunitãrio que jã estã sendo implantado na aldeia de
Marrecão. A descrição da familia, do parentesco, da comunidade,
dos processos politicos e da tomada de decisão, fornece o conteu
do dos cap1tulos 2 a 6. O capitulo 7 apresenta a anãlise subse-=qüente do projeto de desenvolvimento comunitãrio e suas implicações especificas para os Den1. O capitulo 8 levantaalgumasques
toes de interesse mais geral, no que diz respeito ao desenvolvT
menta comunitãrio em sociedades de pequena escala.

CONTEXTO HISTÓRICO
t quase imposs1vel apresentar um quadro historicamente pre ciso das origens da aldeia Deni de Marrecão. Os autores não ti
veram acesso a nenh um registro histórico, se e que existe algum~
O esboço que se segue baseia-se no testemunho oral dos Deni ainda
vi vos e refere-se aos 1ugares e aconteci mentas importantes ã vi da
deles. A cronologia ê relativa, pois, atê 1965, as datas são
aproximadas. Gordon Koop calcula que a pessoa mais velha da al deia tenha aproximadamente 50 anos. Nenhum dos acontecimentos
aqui descritos ocorreu antes do nascimento desta pessoa .
As pessoas mais velhas da aldeia lembram-se de ter morado
acima da foz do Mamoriã, prõximo de um pequeno afluente do rio
Pauini. Isto deve ter ocorrido aproximadamente em 1930, guando
comerciantes regionais haviam penetrado hã pouco tempo na area ã
procura de borracha . Dois patrões regionais compraram borracha e peles de Marizanu, chefe da aldeia na ocasião e pai do ho
mem mais ve 1ho da a tua 1 a1dei a, em estudo. Um destes patrões man
teve relações sexuais com uma mu lher deni, e esta teve uma filha~
que e atualmente uma das duas viúvas da aldeia Marrecao.
A aldeia, que fica perto do Pauimi , era evidentemente peque
na, com apenas uma roça; depois de dois anos , os seus habitantes
se mudaram para um lu gar ãs margens do Mamoriã . Em pouco tempo
contrairam sarampo e , apõs a morte de algumas pessoas,
fugiram
para as nascentes do rio Aruã, um afluente do Cun huã ; ali encon 11
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traram outro grupo, e juntos formaram uma grande aldeia, com va
rias roças . Al guns anos depois, dois homens Kamadeni do Mamoria
chegaram a esta aldeia e mataram um de seus chefes, chamado Zuku
vi, atacando-o com arco, flecha e armas de fogo.
Nao muito tem
po depois o sarampo alastrou -se novamente entre a populaçao matando muitos, e mais uma vez eles abandonaram a aldeia. O grupo
de Marizanu separou - se dos outros, e, durante alguns anos, este
ve deslocando -se de um afluente do Cunhuã para outro,
ate fT
xar-se no rio Ziara, por volta de 1945 . Nos cinco anos seguintes, o sarampo obrigou-os a mudarem de aldeia duas vezes, o que
fizeram subindo o rio Ziara. Por volta de 1950 Marizanu morreu
e o grupo dividiu-se em dois, que sucessivamente foram-se mudan
do para diferentes localidades, descendo o Igarape Pretinho, ou
tro afluente do Cunhuã. Alguns acidentes ocasionaram o abandono
destes locais, antes mesmo que as roças estivessem prontas para
a colheita. Certa vez um homem foi morto e parcialmente devora
do por uma onça, um outro disparou acidentalmente uma espingarda
e morreu ... Desta maneira, as pessoas acharam que os espiritos
eram maus e mudaram- se para outros lugares.
Por volta de 1955 vãrios grupos reuniram-se para formar uma
grande aldeia (com 15 a 20 grupos domêsticos)l no Igarape Pretinho. Apõs alguns anos, durante os quais foram plantadas sete
roças, aconteceu um desastre . Primeiramente , um regional, chamado Sab rão,. envenenou um dos chefes para rouba r-1 he a mulher (cu
jo pai e um dos "patrões 11 mencionados) ; apesar disto, esta se re
cusou a acompanhã-lo. Depois houve um outro surto de sarampo que
dizimou um grande numero de homens, mulheres e crianças, fazendo
com que a população abandonasse a aldeia e se estabelecesse mais
abaixo do Igarapê, onde permaneceram ate 1962, aproximadamente .
Naquele mesmo ano foi formada uma nova aldeia,
perto do
Cunhua, chamada Ma ravi za, cujo chefe , e fundador de aldeia a tua 1 ,
e
era Hima . Esta aldeia era compos ta de 14 grupos domésticos
manteve seis roças, durante vãrios anos . Foi nesse lugar que a
população entrou em contato com 2 brasileiros, Chico Serveiro e
Adriano Lopez , para os quais passou a trabalhar periodicamente,
desde então. Em 1965, um membro do Instituto Lingü1stico de Ve
rao, Paul Moran, começou uma pesquisa lingüistica em Maraviza-.
Em 1966, um dos habitantes da aldeia foi morto por um Deni de ou
tra região quando comerciava ãs margens de um afluente do Xiruã-:Temendo novos ataques, a população de Maraviza fugiu pela flores
ta ate chegar a um afluente do Igarapê Pretinho , um lugar chamado
1. Nota: No original "household" e o conjunto de pessoas que habitam uma mesma
casa. Ãs vezes aparece no texto com a conotação de casa . Excetuando estes
casos, foi traduzido por "grupo domestico".
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Kuhu, onde Paul Moran os encontrou morando por dois anos, regres
sando depois ãs proximidades do Igarape Pretinho.
Em 1971, a aldeia cindiu-se novamente, e seis grupos domes
ticos desceram o Cunhuã ate chegar ao rio Mosego, onde poderiam
trabalhar para Chico Serveiro, outros oito grupos domésticos foram para o Marrecãozinho, outro afluente ao norte do Cunhuã, e
dois grupos domésticos mudaram-se para perto de Adriano Lopez,
sobre o Cunhuã, estabelecendo-se na lo calização atual da aldeia.
A recente histõria deste povo ressalta vãrios fatos ; dentre
eles: nunca viveram mais do que cinco ou seis anos em um local;
locomovem-se freqUente e repentinamente, devido a conflitos com
regionais ou medo dos esp1ritos locais que causam acidentes, doen
ças ou morte; tendem a dividir-se em pequenas aldeias, em vez de
conti nuar a expansao populacional em uma sõ localidade.
Estas
pequenas aldeias podem reunir-se de tempos em tempos para formar aldeias maiores se as condições lo cais forem favorãveis. Estes fatos são uteis para se entender a origem e o crescimento da
atual aldeia no Marrecao.

J

CAPÍTULO 2

A ORGANIZAÇAO SOCIAL DA ALDEIA

COMPOSIÇAO DA ALDEIA
A aldeia dos Deni de Marrecão existe neste local desde 1973,
aproximadamente, compondo-se o primeiro povoado apenas de quatro
familias. Hã um ano haviam derrubado e queimado uma ãrea para
fazer uma roça com a ajuda dos regionais. Estes, depois de lhes
fornecerem as mudas, apropriaram- se .da maior parte da primeira
colheita do ano seguinte. Nesse mesmo ano, estas quatro familias
construiram suas casas em uma pequena clareira, perto da roça,
prepararam e plantaram mais uma roça, com a ajuda de uma familia
visitante. Em 1974, a quinta familia construiu uma casa na al
deia, embora tivesse passado a maior parte da estaçao chuvosa co
letando sorva (lãtex), com os regionais, no Cunhuã. No mesmo ano
prepararam uma terceira roça e outros parentes os ajudaram, com
a possivel intenção de se mudarem para a comunidade.
Em 1975, um dos autores (Gordon Koop) chegou na aldeia sob
o patrocinio do Instituto Lingüistico de Verao (SIL) para estu
dar a lingua deni. Neste tempo, sete familias jã haviam estabe
lecido residência na aldeia, e, entao, Gordon Koop iniciou a cons
truçao de uma pista de pouso para facilitar as comunicaçoes com
a mesma. Nesse mesmo ano, seis novas familias estabeleceram-se
na aldeiQ e outros individuas, ocasionalmente, passaram algum
tempo lã. O pagamento, em mercadoria, pelo trabalho na pista de
pouso parece ter pesado bastante na decisão de estabelecerem-se
na ãrea. Em junho de 1976, a populaçao havia preparado mais três
roças em volta da aldeia. A pista de pouso, de 600 metros, fi cou pronta em agosto de 1976, permitindo o acesso de avioes mono
motores ã aldeia.
Em 1977, a aldeia tinha 16 grupos domésticos residentes (v .
Fig . 2), incluindo 16 casais, dois viuvos, duas viúvas, e seus
filhos. Destas familias, quatro estavam lã hã quatro anos, três
hã três anos e as outras viviam ali hã 2 anos ou menos.
A populaçao desta aldeia tinha tido contato permanente e ex
periências com os comerciantes e moradores brasileiros nos rios
de seu terri tõri o. Excetuando-se quatro, todos os homens da a15
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deia t r abalham para regionais, pelo menos durante curtos perio dos do ano . Vari os deles mudavam durante a estação chuvosa para
col etar so rva (lãtex) e, assim, pagar suas dívidas ao comerc i ante
(v . tabel a 1) . Outros trabalhos ofereci dos pe l os regi ona i s con sistem em limpar a terra, caçar, fazer fari nh a de mandioca, ou
trabal har como empregado nos barcos dos comerci antes.
Em 1977,
mu i tos homens emigraram para cortar madeira a fim de suprir a nQ_
va serraria a ser aberta, em Manaus, em 1978.
.
.
Todos os homens falam um pou co de portugues e os mais JO
vens , que vi veram entre regionais, falam o portug uês col oqui aT
razoavel mente bem .
Na epoca deste estudo sete dos homens casados ausentavam- se
parte do tempo trabalhando para regionais, enquanto suas mulhe res
e filhos permaneciam na aldeia . Dois de l es estavam ausentes nes
te periodo, traba l hando com suas familias. Desta forma , a compo
s i çao da comun idade altera-se continuamente, ã medida que mudam
as necessidades sentidas pelas pessoas e as obrigaçoes para com
os regionais. Eles se mudam de acordo com a percepção de como
podem at i ngir melhor seus desejos em um determi nado perí odo de
tempo , e de acordo com as exigências de seu patrão , a quem eles
de vem.

'
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A PO PULAÇÃO DA ALDEIA E O PADRÃO DE RE SIDÊNCIA
(abril 1977)

RESIDtNCIA

Homens

Mul heres

Men in os

Meni nas

To ta1

Pe rmanent e

4

5

8

8

25

Emigrante
Ocas ion a1 1

8

6

4

7

25

Emigrante
Est aci ona l l

8

7

8

5

25

Visitante
Estac iona1 2

4

2

1

l

8

24

20

21

21

86

TOTAI S

.

1. As mul heres e as crianças nessas categorias podem , ou não, acompanhar os ho mens , dependendo do tipo de trabalho disponive l e que os pa trões re gi onais
pennitam que as esposas acompanhem os seus maridos .
2.

Estas pessoas não têm casa na aldeia , mas podem passa r algum tempo nel a,
rante a es t ação seca , aj udando na derrubada e na pl antação de roças .

du -
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OS GRUPOS DOMtSTICOS
A unidade social e econômi ca, bãsicas da aldeia, e o grupo
A maioria
domestico, o qual e constituido da familia nuclear.
dos Deni de Marrecão vive em casas simples, de uma sõ familia,
construidas com estacas, sape e troncos de palmeira partidos (pa
xiuba). A casa geralmente e retangular, com o telhado de duas
ãguas levemente inclinadas, paredes incompletas, e o chão de pal
meiras partidas que se ergue o eqüivalente a 1 ,50 cm do solo. Ca
da casa tem uma escada que conduz a seu interior, e uma 1are.ira
de barro, construida no chao ou numa pequena plataforma coberta,
situada do lado de fora da casa principal. O resto do mobiliãrio
compõe-se apenas de uma rede para dormir, armada perto do fogo,
e varias outras, embutidas num mosquiteiro, assim como os potes
de metal e panelas adquiridos dos comerciantes. Todas as pessoas
da aldeia vestem algum tipo de roupa, comprada diretamente pronta de regionais ou feita de pano comprado. As roupas ficam penduradas nas estacas e nas vigas que sustentam a casa . O milho
seco e os cestos de algodao encontram-se também pendurados no te
to . As facas, facoes, machados, espingardas e outros instrumen-=tos bãsicos são guardados em cantos e frestas, embaixo do sape .
Outras mercadorias como conchas, colheres, lanterna ou lamparina
podem ser encontradas pelo chão.
A aldeia tem quinze grupos domésticos dos quais dez são famil ias nucleares, duas abrangem um dos pais e filhos solteiros,
e uma inclui mãe viuva, sua filha, o marido dela e a criança de les. Existem, na aldeia, somente dois grupos domésticos de fami
lias extensas; um compreende dois irmaos e suas esposas, e o ou
tro ê composto por um homem mais velho que deu sua irma mais jo
vem como esposa ao irmão mais novo de sua mulher, vivendo todos
juntos . No grupo domestico extenso fraterno cada familia nucle
ar ocupa uma parte separada da casa, tem sua prÕpria fogueira, e
cada esposa tem a responsabilidade de preparar separadamente a
comida de seu marido. Visto que, geralmente, um dos irmãos passa algum tempo trabalhando para os regionais, o resto do grupo
domestico desencoraja os homens que tenham a pretensão de vi sitar
a mulher que ficou sõ . O outro grupo domestico extenso parece
ser somente um arranjo tempo rã ri o ate que o jovem casa 1 decida se
pretende continuar casado, ou nao.
A diãde em foco nos grupos domesticas deni ê a de marido-mu
lher . O casamento confere a estes indiv1duos o direito de mante
rem relações sexuais, terem filhos, e disporem do trabalho e da
produção do parceiro. A divisão de trabalho no grupo domestico
e definida através das trasações econômicas entre o marido e a
mulher. o dominio do homem ê a floresta, enquanto o da mulher e
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o lar. Os homens caçam, pescam e trazem para casa carne para su
as esposas. Então, a esposa ê responsãvel pela distribuiçao do
alimento excedente entre os parentes vizinhos, e pela limpeza e
preparação do restante para a familia . Os homens da aldeia derrubam a floresta, fazem queimadas de grandes ãreas e as dividem
O
entre as familias para o cultivo de suas respectivas roças.
marido adquire uma parcela para sua mulher e as mudas
necessãrias para a plantação; ela planta , com ou sem a ajuda dele, colhe a produçao e a prepara para o marido. Os homens dizem que
suas mulheres devem trazer-1 hes a comi da jã no prato, pronta para
ser comida. Outros detalhes deste padrão bãsico de produção . e
troca estao resumidos na tabela 2.
A relaçao marido/mulher ê freqüentemente permeada de ten sões, criadas pelo ciume e pelas freqüentes relações extraconju
gais. Vãrios infonnantes descreveram os homens recém-casados co
mo estando no cio (hazirade), pois são extremamente ci umentos e
têm medo de deixar suas mulheres sozinhas. Alguns homens casados hã pouco tempo não permitem que suas mulheres lavem roupa,
busquem lenha ou façam qualquer coisa, sozinhas , fora de casa .
Alguns vao ainda mais longe e espancam suas mulheres diante de
qualquer aparência de namoro .
Apesar desta preocupaçao dos recém- casados,
as relaçoes
extraconjugais são bastante comuns. Um deles disse que este ti po de relaçoes sõ ê permitido se o marido nao descobrir, porque
se ele descobre, hã brigas. O mesmo homem havia apanhado a pro pria mulher praticando este tipo de relação e decidiu deixâ- la.
Contudo, ela estava grãvida e, então, o pai dele tentou conven
cê- lo, através de uma longa conversa, sobre a sua responsabilida
de para com a criança , dizendo - lhe, tambem, que deixasse sua mu::lher trabalhar, rir, e ate mesmo divertir- se com outros, sem incomodã-la. Dessa forma eles teriam um relacionamento tranqüilo ,
sem discussões ou brigas. O informante disse que , seguindo os
conselhos do pai, voltou para sua mulher e, desde então, seu casamento transcorre bem .
A estabilidade de um casal ocorre, geralmente, com o nasci mento de filhos. A responsabilidade para com os filhos nao ê ne
gligenciada, embora os pais possam brigar e separar-se temporia=mente; a maior parte destes voltam a juntar- se, tentando superar suas dificuldades conjugais . No entanto, as prolongadas ausências dos maridos, que trabalham para comerciantes regionais ,
produzem tensões bastante fortes nos casamentos, porque as mulhe
res quando ficam sozinhas, por um mes ou mais, começam a procurar
companhia e os unicos homens que estão por perto jâ são casados .
Isto irrita nao somente aos maridos ausentes, como também ãs demais mulheres
casadas
da aldeia. As
brigas causadas por este ti-...,. .
po de re 1açoes nao so desunem a f am111 a con t1 gua, mas toda a comu
nidade .
~
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A mulher no grupo domestico tem como responsabilidade principal a ali mentação e educaçao das crianças ; o pai estã freqüentemente fora de casa, na floresta ou trabalhando para os regia
nais. Desde cedo, as maes fazem com que as meninas aprendam as
atribuições das mulheres , tais como carregar ãgua, buscar lenha,
lavar roupa, colher mandioca, socar milho, cortar bananas e moer
sementes no pilão da comunidade. Frequentemente, as crianças
acompanham suas mães quando estas l avam roupa ou vao ã roça buscar mandioca. Contudo, aos meninos nao e dado o dever de exe cutar as tarefas femininas, exceto ajudar no transporte de cargas
muito pesadas de mandioca .
Os meninos, ãs vezes, com apenas cinco ou seis anos , jã são
levados pelos pais, de canoa, para a pescaria; com oito anos jã
podem organi zar , sozinhos, expediçoes de pesca no rio; quando po
dem suportar a caminhada, eles vão com os pais nas caçadas , le-=vando cons igo apenas uma faca ou arco , pois não caçam com espingarda ate entrarem na puberdade, quando estao fisicamente maduros. A maio ri a dos meninos, aos doze anos de idade, jã aprendeu
a abater animais, colher frutas, derrubar ãrvores , e a fazer qua
se todo o traba lho masculi no na floresta.
Os Dení enfatizam a idade relativa no relacionamento entre
11
siblings 11 .2 Os 11 siblings 11 mai s velhos são chamados az u (irmao
mais velho) ou adi (irmã mais velha), enquanto que os 11 siblings 11
menores são chamados pe los mesmos termos usados para filho (shu
vi) e filha (inu }. Os 11 siblings 11 mais velhos aprendem facilmen-=te as responsabilidades da paternidade , pois os pais colocam os
i·nnaos menores sob seus cui dades. Se o fi 1ho mais ve 1ho ou a fi
lha mais velha não conseguem impedir que seus irmaos menores se
machuquem em alguma travessura ou sofram qualquer outro tipo de
dano se rão , certamente, repreendidos ou surrados pelos pais. A
medida que os filh os mafs velhos vao se aproximando da puberdade,
recebem a responsabilidade quase total sobre os ma i s novos , enquanto os pais se ausentam para procurar alimento . O desempenho
deste pape l paterno permanece na vida adulta; freqüentemente os
11
siblings 11 mais novos dirigem-se aos mais velhos em busca de
apoio e assis ten ci a para problemas conjugai s e outros e , também,
por respeitarem os mais velhos, assim como respeitam os próprios
pais.

2.

Preferi mos man t er o ori ginal "s iblin g" , de uso j ã consagrado nas traduções pa
ra o português , a usar a recen t e traduç ão portugues a-germano.

l
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QUADRO 2.

AS TRANSAÇÕES ECONÔMICAS DOS MARIDOS E MULHERES

DOS HOMENS

DAS MULHERES

CONTRIBUIÇAO

CONTRIBUIÇAO

ATIVIDADE

Carne

Comida cozida

Distrib u ~ção,

Derrubada 2

Terra, mudas

Alimentos; verdu
ras cozi das

Plantar , colhe r,
cozinhar.

Coleta de frutos
de palmeira

Frutos

Fruto cozido ou
caldo de frutas

Cozinhar, socar,
peneirar, misturar.

Corte de ã rvores
de frutas silvestres.

Acesso ao fruto

Fruto cozido ou
cru

Coletar, cozinhar.

Construção e co~
serto de casas

Abrigo

Redes, mosquiteiros, roupas

Cos turar, remendar
e lavar.

Coleta de produtos da flores ta

Mercadorias

Mercadorias

Trabalhos doméstico~
para habitantes
locais não-1n dios.

Colheita de mandioca para a pro
dução de farinha
vendável.

Mercado ri as

-

Confecção de
artefa tos para
venda

Mercado ri as

Mercadorias

ATIVIDADE
Caça , Pescal

preparaçao.

-

Confecção de artefatos para venda.

1.

A pesca pelo envenenamento do peixe~ uma ati vidade da comunidade . Neste ca
so, os homens coletam e preparam o veneno, e jogam-no no rio; então, todos
participam, pegando os peixes mo rtos com as mãos e levando-os para casa , onde
as mulheres l impam e preparam.

2.

Estas ati vidades constituem, freqüentemente, em esforços coope rativos, incluindo tanto homens como mulheres , embora a responsabilidade recaia apenas
sobre um dos sexos .
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OS AGRUPAMENTOS FAMILIARES3
A aldeia original tinha somente quatro casas, numa pequena
clareira na selva; hoje em dia, dezessete casas, divididas em vã
rios agrupamentos, espalham-se em volta de uma praça central. Os
Deni nao tem alguma organizaçao êmica formal para localizar as
casas em volta da praça, e nem existem metades ou grupos de descendência unil inear na aldeia de Marrecao ou na Igarapé do Indio.
Segundo informações que nos foram dadas, e conforme os exem
plos constatados na aldeia Igarapé do Indio , presume - se que; no
passado, as aldeias Deni nao passavam de grandes agrupamentos fa
miliares compostos de um nucleo de agnatos masculinos, suas espo
sas, filhas, genros e, algumas vezes, outros parentes. No passa
do, por vãrias razões, dois ou mais agrupamentos decidiram viver
juntos. Nossos informantes nos relataram que os grupos Varashe
deni e Kunivadeni moravam juntos, perto do Xiruã, e que tinham
se tornado sogros entre si (hedituhari); formando um agrupamento
agnãtico. Uma agregação de agrupamentos agnãticos parecida acon
teceu na aldeia de Marrecão. Os Tamakwideni formaram dois agru-=pamentos familiares (A e C), embora eles ainda se classifiquem
como 11 siblings 11 (seus falecidos genitores eram irmãos), e não se
casem entre si, nem com outros agrupamentos na aldeia. Contudo,
apenas um, dentre estes grupos de agnãticos, formou um agrupamen
to familiar (O), Fig. 3; o outro grupo agnãtico foi assimilado pe
los três dos quatro agrupamentos existentes na aldeia . Com isto
não se quer afirmar que, algum dia, estes homens não formarao um
agrupamento residencial. Mas, no momento, apenas um homem idoso
tem esposa, e dois homens jovens são genros dos homens Upanava
den i .
A organização interna da aldeia baseia- se na agregaçao temporãria de 11 siblings 11 que formam agrupamentos familiares de es
trutura fluida. Estes agrupamentos alteram sua composição, tama
nho e foco ã medida que novas pessoas se estabelecem na aldeia-;
jovens se casam e constituem novos grupos domésticos e membros
mais idosos morrem ou emigram para outros lugares.
O primeiro
estabelecimento da aldeia continha somente um agrupamento fami1iar , cujo núcleo permanece ainda como agrupamento A (v . Fig . 3) .
O agrupamento A era originalmente composto de dois irmãos, a irmã completa deles, e uma prima paralela (considerada irmã), com
os seus respectivos cônjuges:

3.

No original "family clusters", traduzidas aqui por agrupamentos fami liares ou
simplesmente agrupamentos .
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Os lideres masculinos dos grupos domesticas 1 e 3 eram os
fundadores da aldeia, os que organizaram a preparação das roças
e a construção das casas . Contudo, como o lider do grupo domestico l havia si do um chefe, e um dos doí s irmãos em 2 e 3 era seu
genro, este homem foi o lider do agrupamento e chefe da aldeia .
Quando novas familias começaram a chega r, em 1974 e 1975, forma
ram-se sucessivamente, no período de um ano, os agrupamentos B e
C. Os grupos domesticas 5 e 6, (v. Fi g. 3) f ormaram a base do
agrupamento C. Pouco tempo depois os grupos domesticas 7, 8, 9
e 10 chegaram e formaram o agrupamento B. Nesse perío do, o grupo
dompestico 4 separou-se do agrupamento A e seu lider colocou -se
ao lado de seus "irmãos" (FIP) de B, recentemente chegados .
O
casamento de uma filha de B com um filho de C formou o grupo domestico 12, assim que o genro fixou residência perto dos pais de
sua esposa e começou a trabalhar para eles . Este casamento cons
tituiu o cl imax da expansao de B, ate o seu estado atual , como
mostra a ilustração abaixo :
Os grupos domesticas nQ
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Enquanto isto, o agrupamento C também havia-se expandido
a traves do casamento--um filho do chefe do agrupamento A casou-se
com uma filha do grupo domestico 6 e mudou - se para a casa do sogro no agrupamento C. Apõs 3 meses ou mais, morando na mesma ca
sa, o jovem casal estabeleceu o grupo domestico 11 no agrupamento
e, perto do sogro.
O agrupamento A também estava crescendo.
Os filhos de um
casamento anterior do chefe vieram viver com ele na aldeia, esta
be l ecendo, assim, o grupo domestico 13. Destes, um havia-se ca
sado com uma filha do grupo domestico 6, vãrios anos antes, o ou
tro, apõs fixar residência em A, casou-se com uma irma mais ·nova
da esposa de seu pai e de outros homens de A. Em janeiro de 19 76,
o chefe ficou seriamente doente e morr-eu . Seus dois filhos mais
ve l hos, zangados com os espiritos, deixaram a aldeia e foram rio
abaixo, para perto dos regionais; sua viuva derrubou a casa e
construiu outra seis metros adi ante, por causa dos espi ri tos maus
do lugar anterior; sua filha e seu genro mudaram-se com ela para
o novo local.
Poucos meses depois, alguns homens da aldeia pediram ao irmão do lider do grupo domestico 6, agrupamento C, para ir morar
com eles e tornar-se seu novo chefe; este homem havia morado com
seu sogro em outra localidade, onde juntos formavam um agrupamen
to familiar independente (E) . Gostou da ideia de ser chefe e-:em pouco tempo , mudou-se para a aldeia, estabelecendo o grupo do
mestice 14, e trazendo consigo nao apenas sua mulher e seus fi-=lhos, mas tambem seus meios-irmãos mais novos e a meia - irmã. Pau
co tempo depois, seu sogro faleceu (agrupamento E) e os filhos
(masc. e fem.) sobreviventes, irmaos de sua mulher , vieram morar
ria al deia; os filhos mais novos ficaram no grupo domestico 4 com
o seu FIPP, e os dois filhos mais velhos (masc . e fem.) casa
ram-se , respectivamente, com a meia-irmã e o meio - irmao do novo
chefe , consumando assim um casamento com intercambio de irmas. A
meia- i'rmã do novo chefe e o marido dela permaneceram no grupo
domestico ; seu mei·o-irmao estabeleceu o grupo domestico 15. Finalmente, outra meia-irmã e seu marido , juntaram-se ao agrupamen
to C, formando a presente composição, como mostra a ilustraçao
da pãgina seguinte:

'J
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Passada a tristeza, os filhos do antigo chefe regressaram e
novamente fixaram residência na aldeia. Contudo, não regressaram
como membros do agrupamento A, mas constru1ram novas casas geminadas (13) . O irmao mais moço derrubou sua ve l ha casa , mudou -se
do conv1vio do sogro, agrupamento C, e construiu uma nova casa
perto dos irmaos formando juntos, um novo agrupamento , o D, ilus
trado abaixo:
Os grupos domesticas nQ
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Durante o ciclo de desenvolvimento da aldeia, o agrupamento
A cresceu gradualmente, dividiu-se e posteriormente contraiu- se .
Atualmente, permanecem nele três dos quatro grupos domésticos ori
ginais, e um genro mora com a mae de sua esposa , no grupo domes-=tico 1, embora esteja construindo, no momento, sua propria casa,
perto da de seu pai, no agrupamento C. A composição atual
do
agrupamento A estã ilustrada logo a seguir :

•
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De acordo com a anãlise histõrica, acima exposta, e Õbvio
que os laços estruturais mais importantes nos agrupamentos fami1 iares são aqueles entre irmãos do sexo masculino (siblings) en
tre o sogro (hedi )/o genro (hirubadi). o principio agnãtico cons
tftui a base da organização soei al Den1. Os homens que são fí
lhos do mesmo pai, ou cujo avô paterno e comum , constituem um
agrupamento de parentesco e, geralmente, moram prõximos um do ou
tro , trabalham juntos, e arranjam casamento para seus filhos e
filhas. Se um agrupamento contem três ou mais homens adultos ma
duros com suas mulheres e filhos, eles podem construir suas casas
perto uma da outra e formar um grupo residencial ou agrupamento
fami 1 i'a r.
Raramente os agrupamentos familiares contêm apenas homens
agnatos com suas mulheres e filhos. Assim que a filha se aproxi
ma da puberdade, o homem geralmente arranja o seu casamento e o
genro passa a morar na mesma casa, ou em uma casa ao lado do so
gro. Durante três meses lunares, o genro nada recebe de sua mu
lher, alem dos favores amorosos. Por outro lado, ele deve caçar:
pescar, coletar frutos da floresta, e entregar tudo ã sua sogra
(mashudini), excetuando uma pequena porção que entrega ã sua mãe.
Apos este periodo de três meses, sua mulher começa a cozinhar pa
ra ele, levando a comida no prato, como antes lhe fazia a sogra-:Então, ele passa a dividir o que caça ou pesca entre sua mulher
e sua sogra, reservando uma pequena parte para sua mãe.
Geralmente, o genro mora perto do sogro no per1odo de um ano
ou mais, quando, então, trabalha com ele na maioria dos seus pro
jetos como construção de casas ou derrubada da mata . . . tambem,ele
caça e pesca juntamente com o sogro. O genro pode mudar-se para
longe, desde que consiga o consentimento do sogro.
Os pais da esposa são particularmente zelosos no que se refere ao seu bem-estar; se o genro bate ne l a, zanga-se freqüente
mente ou tem casos com outras mulheres, o sogro pode levã - la de
volta para casa . Um jovem do grupo domestico 11 perdeu sua mu
lher, numa ocasião, por essa razão.
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Se um genro se muda, desejando reunir-se ao agrupamento fa
miliar de seus irmãos, isto acontece, geralmente, depois que sua
mulher jã teve um ou mais filhos. Nessa fase , ele entrega toda
a caça ou pesca a sua mulher, exceto a pequena parte que continua
dando a sua mãe, que ainda dã um pouco de carne aos pais dela.
Também, ele continua auxiliando o sogro , quando solicitado.
Algumas vezes, o homem continua como membro do agrupamento
familiar de sua mu lher, permanecendo junto aos irmãos dela, mesmo apõs a morte do sogro, por não ter irmãos suficientemente ma
duros, ou, então, por estar satisfeito com a situação.
As vezes, uma irmã viuva volta a morar com seus irmãos·, e
estes providenciam a carne para ela. Freqüentemente, as filhas
dela permane cem sob a custodia deles, os quais desempenham o papel de sogros dos homens que se casam com el as, ou, e provãvel
que ate casem seus filhos com as filhas de l a; isto, porem, não
foi verificado na comunidade em estudo.
Uma agregação de agrupamentos agnãticos, semelhante a esta,
aconteceu na aldeia Marrecão; os Tamakurideni formaram dois agru
pamentos familiares (A e C), apesar de se classificarem como sen
do irmãos entre si (os pais jã falecidos eram irmãos), de nao se
casarem entre si e nem com outros agrupamentos na aldeia . No en
tanto, somente um destes conjuntos de agnãticos formou um agru~
menta familiar (O) (v . tabela 3); o outro foi absorvido por tres
dos quatro agrupamentos da aldeia. Isto nao significa que , futu
ramente, estes homens não venham a formar um agrupamento residen
cial ; contudo, atualmente, hã somente um homem mais velho com sua
mulher , e dois jovens que são genros dos homens Upanavadeni .
A avançada idade cronolÕgica e o princ1pio bãsico da organi
zação em um agrupamento. Os jovens dirigem- se aos homens mais
velhos usando o termo abi (pai) ou azu (irmao mais velho) e os
homens mais velhos chamam seus agnatos mais jovens de shuvi (fi1ho ou irmão mais moço) . Os homens mais ve 1hos sao pa taharu ( che
fes) em relação aos mais jovens; freqüentemente ordenam aos mais
novos: "tragam isto!" ou "façam aquilo~". Quanto menor a di ferença de idade, menor a autoridade exercida pelo irmão mais ve
lho. As vezes, um irmao mais jovem e mais agressivo exerce a lT
derança no agrupamento .
E importante ressaltar que as categorias de identidade local, usadas pelos Den1, como Varashedeni ou Upanavadeni nao são
imutãveis. Se um homem permanece no agrupamento de sua mulher ,
e seus filhos crescem nele, eles serão identificados pelo nome
desse grupo lo ca 1 , em vez do nome do lugar de origem do pai. Con
tudo, eles não se tornarão membros do agrupamento agnãtico
da
mãe, ao inves disso formarão seu prÕprio agrupamento e trocarao
mulheres entre os homens da mesma geraçao de 1es, no grupo ao qual
a mãe pertence. Sendo assim, as categorias de identidade local
não influem na formação de agrupamentos fami li ares ou na regula-
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mentação do casamento. Jã houve caso em que dois agrupamentos
familiares mesmo possuindo categorias de identidade diferentes
e mesmo se considerando agnatos, nao se casaram entre si; no en tanto, outros de uma mesma categoria de identidade trocam de ir
mas livremente . Logo, os agrupamentos agnãticos sao as unidades
bãsicas que regulamentam o casamento deni.

QUADRO 3. A COMPOSIÇ~O DOS AGRUPAMENTOS FAMILIARES DEN1

AGRUPAMENTO

GRUPOS DOMESTICOS
AGNÃTICOS

GRUPOS DOMESTICOS
DE
CUNHADOS OU GENROS

GRUPOS DOMtSTICOS
DE
IRMÃS VIÜVAS

OUTROS

-

2

-

l

B. Upanavedeni

3

2 (b)

l

c.

3

l (l ª)

A.

Tamakuredeni

Tamakuredeni

ib

,
D.

Va rasheden i

E.

Upanavadeni

1

(e)

3

-

-

lb

4

(4ª)

l

l

a. Residente no grupo domestico do "hedi" (Pe) ou "vabumi" (le)
b.

Estes homens constituem uma segunda linha agnãtica de Varashede ni , mas
residencial .

e.

Constitui uma aldeia separada, localizada no Igarape do Tndio.

não um agrupamento

j
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O CASAMENTO E O PARENTESCO
A regra bãsica do casamento deni e que os individuas nao po
dem casar- se com alguém das seguintes categorias de parentesco:-

~

1
'

atu vi

(avô)

atizu

(avõ)

abi

(pai)

ami

(mãe)

adi
karipene

.
(irmã ma i s velha)
.
(irmã mais moça)

azu

(innão mais velho)

khabu

(innão mais moço)

da'u

(filho)

tu

(filha)

hunudini

(neto ou neta)

A abrangência minima dos termos acima in clui todos os membros do prÕprio agrupamento agnãtico, mas alguns termos podem ser
ampliados para incluir membros de outros agrupamentos, tambem a_g_
nãticos, com os quais existe uma relaçao agnãtica conhecida ; por
exemplo, os homens mais velhos dos agrupamentos A e C, de Marre
cão, e os do agrupamento E, de Igarape do 1ndio, classificam-se
como azu e khabu porque seus falecidos pais eram irmãos . Portan
to, eles nao trocam filhas nem fazem casamentos entre os agrupa-:mentos.
Contudo, as genealogias deni são bastante superficiais e os
laços agnãticos rapidamente esquecidos . Os homens dos agrupamen
tos A, C e E não se lembram do nome do pai de seus pais; alem do
mais, e conveniente ignorar laços agnãticos distantes pois, fa
zendo isto, o numero de agrupamentos disponiveis para fornecer
mulheres torna-se maior. Certa vez um infonnante disse que seu
pai chamava um homem de Igarape do 1ndio de azu (innão mais velho), enquanto chamava as filhas deste homem de hirumadini
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( fi 1has da irmã), sendo que o termo correto" para fl p e ka ri pene
(irma mais nova). Ele disse ainda que o relacionamento era tao
distante que não se lembravam mais . O fato relevante nesta esco 1ha ê que seus filhos não poderiam casar- se com sua kari pene,
mas poderiam com sua hirumadini; também e significante notar que
estes homens não utilizam os termos referentes a neto para os ne
tos de seus i rmaos" de outros agrupamentos fami 1i ares.
Os homens e mu 1heres den i podem casar- se com todos os que
são classificados como avini (esposo potencial) . O termo avini
sõ pode ser usado entre pessoas de sexo oposto. Para um homem o
termo refere-se a sua fi P, flm, i e, e a qua 1quer mulher de. sua
geração que não seja sua adi (irma mais velha) (iv) ou karipene
(irmã mais moça) (in) . Para uma mulher o termo refere-se a seu
FiP, Flm , IM, e a qualquer homem de sua geraçao que nao seja seu
azu (irmão mais velho) (Iv) ou khabu (irmão mais moço) (ln). Um
homem refere-se aos homens pertencentes a estas mesmas categorias com vabumi (cunhado), e as mulheres referem-se ãs mu 1heres
avini, em relaçao a seus irmaos, usando karadi (cunhada).
O padrao de casamento deni, observado em Marrecão, não incluiu casamentos de fim ou fFP, embora a troca de irmas destas
categorias esteja sendo planejada, de acordo com os boatos da al
deia. O casamento mais próximo em grau de parentesco jã consta
ta do, foi o fFI Pm, sendo que outros ocorreram entre primos di s-=tantes, cruzados e classificatõrios . Ao mesmo tempo, os Oeni mos
traram preferência por troca de irmãs, quando isto fosse possT=vel; e a prova disse é que seis dentre os vinte e um dos seus ca
samentos eram "troca de irmas", realizados entre dois agrupamen
tos agnãticos. Os homens deni casam suas filhas antes que estas
se menstruem pela primeira vez, e, portanto, sao raras as mulheres solteiras ; a troca de filhas e uma forma de assegurar uma mu
lher para o filho.
Os Deni dizem que tambêm e possivel casar-se com uma hirumadini (fFim, fie, etc . ) . Nõs registramos o casamento de um homem
com sua hi rumadi ni (fi eI), apõs a morte de sua primeira mu 1her;
este caso mostra as di fi cu l dades dos vi uvos em acharem uma nova
mulher, fazendo com que procurem-na na nova geração .
Por exemplo , um homem recentemente viúvo do agrupamento B, da aldeia de
Ma rrecao, quer casar-se novamente, mas nao consegue uma esposa.
Ele havia prometi do sua fi 1ha de dez anos a um jovem do agrupamento A, e este jã havia se mudado para a casa dela, a fim de co
meçar o processo do casamento . Apõs a morte de sua esposa, ele
perguntou aos homens de A se uma irma deles, também viuva, casar- se-ia com ele, mas ela recusou. Então, ele tomou a filha de
volta e disse ao marido que somente quando arranjasse uma esposa
que cozinhasse para e 1e, pode ri a recebê- 1a novamente . Com uma fi.
lha em idade de casar, ele tem maiores possibilidades de encontrar
uma esposa , ate mesmo da idade da filha dele, no caso , sua hirumadini.
11

11
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Alguns homens deni tambem se casaram com suas mashudini
(iP, eim) ou ami (im, eP). Porem, tais casamentos são arranjos
convenientes para mulheres mais velhas, viuvas que não tem marido ou f ilhos que cacem e pesquem para elas, e homens jovens que
não conseguem encontrar esposa. As vezes, estes casamentos sao
razoavelmente duradouros e deles nascem alguns filhos; outras ve
zes, são temporãrios, durando o tempo necessãrio para o marido
encontrar uma mulher jovem. Registramos dois destes casamentos
em nossas genealogias; os homens e seus filhos ainda estavam vivos, mas as mulheres jã haviam morrido hã vãrios anos.
Para os Deni, as trocas para fins de casamento entre os· gru
pos agnâti'cos não mostram uma regularidade padronizada num certo
periodo de tempo. o objetivo principal e conseguir uma mulher,
e trocas formais, diretas ou indiretas, (Levi-Strauss 19691 dimi
nuem a possibilidade de obtenção, uma vez que os grupos sao bas
tante pequenos e a distribufçao demogrãfica por sexos e bastante
variãvel; assim , o sistema de parentesco serve para manter 1ivres
todas as possibilidades de conseguir uma esposa .
O padrao de
troca (v. Fig. 4), observado nos Deni de Marrecão, revela que ca
da agrupamento agnãtico transaciona com pelo menos três outros
agrupamentos, excetuando- se De F porque os homens são muito jovens e suas filhas, crianças ainda pequenas . Em contraste , o
agrupamento B e muito mais antigo; hã genros morando com suas fi
lhas e que realizou trocas com pelo menos cinco grupos agnã ticos
distintos. t interessante notar que os homens mais idosos de B
e C quando se casaram, estavam morando perto de um agrupamento de
Kunivadeni (X) e obtiveram deles algumas de suas mulheres .
FIGURA 3.

O INTERCÂMBIO DE MULHERES ENTRE
OS CONSTATADOS AGRUPAMENTOS AGN~TICOS DENÍ

bx

F

2

a

~-º
a

1.

Uma mulher dada ao outro grupo

2.

Duas mulheres dadas ao outro grupo
a. Troca de irmãs
b. Estes agrupamentos agnãticos não residem na aldeia,
veis os dados completos sobre os casamentos.

não estando dispon1-
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Os agrupamentos agnãticos e seus correlativos residenciais
constituem a estrutura interna para a existência das relações so
ciais da aldeia. Qualquer atividade fora do grupo domestico
afetada, de uma forma ou de outra, pelas relações entre os grupos
familiares . Um determinado agrupamento mobilizarã seus membros
para o trabalho, e estes se ajudarao mutuamente nas disputas internas da aldeia. Alem disso, os agrupamentos constituem-se no
principal apoio aos lideres que exercem influência nas atividades
da aldeia. Ao mesmo tempo, o grupo residencial e uma unidade
bastante flexivel, contraindo-se ou se expandindo ao sabor dos
interesses dos individuas e grupos domesticos que o compõem .. As
familias permanecem em um agrupamento não por alguma identidade
corporativa, mas devido a interesses mútuos, alicerçados nos la
ços de irmandade e casamento. Quando um individuo sente que seus
interesses jã não sao mais satisfeitos no grupo ou aldeia, ele ~
livre para mudar-se para outro lugar~ margem do rio, juntar-se
a outros parentes ou trabalhar para os regionais; isso jã tem
acontecido e continuarã a acontecer.

e

•

1

1

CAPITULO 3

O SISTEMA DE PARENTESCO DENI
terminolõgico deni, no seu significado bãsico, e
um outro exemplo etnogrãfico da terminologia dravidiana para .pri
mos e do padrão bifurcado da termi nologia avuncular. (V . tabela
4). Os primos paralelos são classificados na mesma categoria de
irmãos e os primos cruzados recebem termos distintos
(abuni,
avimi, karadi), que variam de acordo com o sexo do falante.
Os
1rmaos do pai são classificados na mesma cate§oria de pai {abi)
e as innãs da mãe, na mesma categoria da mãe (ami); o irmao da
mãe {hedi) e a irmã do pai (mashudini) são classificados com ter
mos d1·st1ntos. Para um falante masculino, sendo ele o ego, os
filhos e as filhas de seu irmão sao classifi cados pelos termos
que o sao os seus prõprios filhos e filhas (da 'u e t u) e os filhos e as filhas de sua irma são classificados de maneira distin
ta: (hirubadi. e hirumadini); para o ego feminino, o padraoéanã
logo ao padróo do ego masculino. Os Deni talvez teriam desenvoT
vida um sistema dravidiano de parentesco e casamento, se o casamento entre primos cruzados do primeiro grau e a troca de irmãs
tivessem sido mais difundidos entre eles.
Os termos apresentados na tabela 4 definem o universo das
relações sociais deni. Todas as pessoas que falamd i aletosdeni,
e se compreendem entre si, sao classificadas neste sistema; porem, os termos são utilizados de uma forma tal que não restringem, mas ampliam as opçoes de casamento . Para entender a utilizaçao do parentesco deni faz-se necessãrio determinar a infl uên
eia do elemento genealÕgico na extensão termino lÕgica e o quanto
outros principias substituem as bases genealÕgicas do sistema.

o sistema

AS BASES GENEALÕGICAS DO PARENTESCO DENI

o fato

social bãsico do parentesco deni e a relação entre
os progenitores e a progênie. Os termos ime'i e ime'eni s ign i
ficam literalmente genitor e genitora e sao usados-para descrever
as relações pais/prole, tanto dos seres humanos como dos animais.
Quando Gordon Koop pedia aos informantes que explicassem porque
os individuas eram classificados de maneiras especificas, eles
sempre apresentavam uma linha particular de parentesco através
25
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QUADRO 4.

SIGNIFICADO PRIMARrol DOS TERMOS
DE PARENTESCO DOS DEN1

Referência:

Tratamento:

Significado Primãrio:

atuvi
ati zu
i me' i
ime'eni
abi
am1
hedi
mashudini
azu
adi
khabu
kari pene
vabumi
avini
karadi
bedi
bedini
da'u
tu
hirubadi
hi ruinadini
hinudini
makhi
panadi
nebude

tu vi
tizu
vava
a'a
abi
ami
kuku2
ashu2
azu
adi
shuvi

PP, Pm
mP, mm

lílU

abuni
uvini
karadi
shuvi
•

lílU

shuvi
.
lílU
tati3
mashi3
hinu

p

m

P, IP
m, im
Im, Pe, PM
i P, me, mM
IV, VFIP, VFim
iv, vfIP, vfim
IN, NFIP, NFim
in, nfIP, nfim
6 FiP, Flm
6 fiP, flm, ~ FiP, Fim
~ fiP, flm
F
f

F,
f,

d'
d'

FI,
fl,

~
~

Fi
fi

Fi, ~ FI
d' fi' ~ fl
FF, fF, Ff, ff

d'

M
e

nebude

esposo/a divorciado/a

l.

Pessoas pertencentes a categoria especificada, sempre serao identificadas pelo
termo especificado, independentemente dos elos genealõgicos alternados a ego.

2.

Somente se usa, se alter for mais velho que ego. Para as pessoas mais jovens
do que ego, os termos tati emashi são usados em relação a masculino e feminino
respectivamente.

3.

Somente se usa se alter for mais jovem que ego. Para as pessoas mais velhas
que ego, os termos kuku e ashu são usados em relação a masculino e feminino
respectivamente.
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da qual traçavam o vinculo. Freqüentemente, os desacordos entre
os vinculas baseiam-se na disputa sobre a paternidade de determi
nadas crianças e a validade de laços assegurados pelos irmãos-.
Sem duv1'da, o âmago do parentesco deni e genealógico e a extensao
dos termos para alem do seu significado primãrio e limitada, em
parte, pelo alcance do conhecimento genealógico dos Deni.
A linha agnãti ca e uma variãvel -chave do sistema de parentes
co deni porque no traçamento da genealogia eles desviam da linha
genealógica, a fim de abranger os parentes agnãticos, ao mesmo
tempo em que ignoram os não-agnãticos do mesmo grau de parentesco. Este principio foi mais claramente comprovado pela dificuldade que tiveram os informantes em lembrar os nomes das irmas
dos agnãticos e dos irmãos da mae, na primeira e na segunda gera
ções ascendentes. A maioria dos homens e mulheres deni mais ido
sos lem5ra-se apenas dos primos paralelos do pai, na primeira ge
ração ascendente; e lembra-se apenas dos irmaos do pai, na segun
da geraçao ascendente. As poucas mulheres, citadas pelos infor
mantes, eram, em geral, esposas destes homens.
A profundidade linear mãxima das linhas agnãticas deni estã
na segunda geração ascendente, e a extensão colateral mãxima dos
laços agnãticos dã-se na primeira geração descendente, na linha
agnãtic~ do IPP, !ou_a terceira linha colateral, segundo A!kins,
1974:10). Os Den1 nao possuem termos que expressem bisavas ou
bisnetos. Foi dificil encontrar informantes que admitissem a
existência de pes5oas nestas categorias de parentes co . Isto nao
e surpreendente dado o periodo relativamente curto de vida das
recentes populações deni. Pela estimativa nao hã alguem, na aldeia de Marrecão, que tenha mais de ci nqüenta anos; somente um
homem e duas mulheres jã eram viuvos e duas viúvas e outro casal
eram avos; todos os netos tinham menos de cinco anos, na epocada
pesqui.sa. A aldeia de Igarape do Tndio tem somente uma v1uva,
que e uma avõ em potencial. Vãrios dos informantes não selembravam sequer o nome de seus avõs (PP; mP; Pm; mm) porque nunca
os tinham visto ou porque eram muitos jovens quando morreram .
Consegüentemente, os Deni desconsideram os laços de parentesco
que nao sejam os de innãos completos ou meio-irmaos, na segunda
geração ascendente. As ramificações decorrentes disto são duas:
a primei'ra delas diz que os termos referentes a neto sao aplicados somente aos descendentes dos irmãos e meio-irmãos do ego, ex
cluindo, portanto, a segunda geração descendente da linha agnãtT
ca do IP e IPP, (v. Fig. 5), que e colocada na categoria de pos-=s{veis parceiros conjugais. Na segunda delas, a quarta linha co
lateral de ego, que era a terceira colateral do pai de ego e por
isso tmpossibilitou a troca para fins de casamentos na geraçao
do pai, tornou-se em parentesco distante, com possibilidades de
casamento. Os homens deni adaptam sua tenninologia,
chamando
seus primos e suas primas patrilaterais paralelas do quarto grau
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de col aterali dade de hedi (Im) e de mash udi ni (iP), se são mais
velhos , ou hi rubodi (Fi) e hurumadini (fi) se são mais jovens.
Isto coloca as mul heres em categorias nas quais tornan-se esposas
potenci ai s de ego masculino, e seus filhos candi datos viãveis pa
ra troca em caso de casamentos. Em consegüência , hã uma distor=ção no ponto em que o conhecimento genealogico falha e as consi
deraçoes sociais, no ciclo de desenvolvimento das linhas agnãti=cas, ganham prioridade .
Juntamente com estas restri ções lineares e colaterais da ex
tensão dos termos , os Deni expressam a priori dade dos vi nculos
agnã t i cos , a traves da restrição da ex tens ao dos termos de pa.ren tesco paral elo aos agnatos conhecidos e aos descendentes agnãti cos de meios-i rmãos maternos e primos paral elos matri l aterais de
prime i ro grau (Fim). Isto também é uma funçao da memória genea
lÕgica na qual as relações de parentesco através das mulheres sao
esquecidas mais rapidamente do que as através dos homens. Estas
prioridades agnãti cas são expressas pelas seguintes regras:
1)

Na primeira geraçao ascendente, os termos para agnatos
como abi (P) e mashudini (iP) são extensos para incl uir
todos os descendentes de homens ate o quarto grau de
colateralidade, os meios - irmãos maternos e os primos pa
ralelos matrilaterais de primeiro grau do pa i
(FimP~
fimP) . Todos os demais cognatos nesta geração são elas
sificados de ami (m) e hedi ( Im ) . A razão lógica para
que estes termos sejam extensivos , ate ao quarto grau
em vez de ate o terceiro, nao e genealógica , mas soci al.
Um homem den1 explicou que ele chamava de abi um outro
homem em quarto grau de colateralidade porq ue el e ouvi u
seu pai chamar aquele mesmo homem de azu (IE) , e sen do
que o homem deni não conhecia a "l inha geneal ógica " que
o l igava ãquele homem, re cusou - se a chamar os f i l hos
deste ultimo de "siblings".

2)a .

Na geração de ego, os termos ref erentes a irmão são
extensivos aos agnatos ate o terceiro grau de colatera
lidade , aos meios-irmaos maternos e aos pri mos parale-=los matrilatera i s em primeiro grau (Fim , fim).
Fil hos
11
11
de quase-agnatos (IimP e ImP) , podem ser cl assi f icados
como irmãos ou pri mos (cônj uge ou cun hado em potencia 1 ) ,
dependendo do grau de interação e proximi dade social em
rel ação a ego . Termos referentes a primo são extensivos a todos os demais cognatos, nesta geração .

2)b.

Um desvio da l i nha genealÕg i ca ocorre na geração de
ego na qua l os laços de parentesco são terminológicos e
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A PROFUNDIDADE LINEAR E A EXTENS~O
COLATERAL DOS VTNCULOS AGN~TICOS

Gerações
+4

+3

+2

6

6

6

atuv

atuvi

6

6

vabumi

6

u

+1

abi

o

•
ego

"6

6

azu

azu

azu

6

6

6

6

da'u

da'u

6

6

-1

-2

da'u

6
hinudini

abi

abi

hinudini

vabumi

o
Linhas Colaterais

abi

6

da'u

6

vabumi

hedi

6
vabumi

6

hirubadi
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não 9enealÕgicos, isto e, onde ego sabe que o pai de a.:!_
ter e classificado pelo pai de ego como 11 sibling 11 ,sendo
desconhecido o relacionamento exato. Em casos como estes, (FimP, Fim) alter e fundido com os parentes-cruza
dos na primeira geração ascendente ou na primeira des-=cendente dentro do mesmo padrao descrito anteriormente,
referente aos primos paralelos patrilaterais em 49 grau
co 1atera1 .
3)

Na primeira geração des cendente, os termos para agnatos
da'u (F) e tu (f) para um homem, hirubadi (Fl) e hirumadini (fl)-Para uma mulher sao extensos, a fim de incluir todos os descendentes de homens até o terceiro
grau de colateralidade e os descendentes dos meios-ir
mãos maternos do sexo masculino e primos paralelos matrT
lineares do sexo masculino, em primeiro grau
(FF im:
fFim). Os demais cognatos desta geraçao sao classifica
dos pelos homens como hirubadi (Fi) e hirumadini (fi):
e pelas mu lheres como da'u (F) e~ (f) .

Deve- se ressaltar que e impossivel traçar um padrão unico
de parentesco deni. Estas regras variam de acordo com a idiossincrasia de cada genealogia deni e com a hi stõria socia l de cada
pessoa, onde residiu e o contato, ou falta de cantata , com pessoas destas categorias onde ocorrem as distorções. Quanto menor o
conta to com um pa rente consagüineo, maior a probabilidade de se
perder as caracterist1cas da relação genealógica, sendo esta relação redefinida em termos de categoria casãve l mais distante.
Este padrão de truncar os laços de consangüinidade em favor dos
l aços de afi nidade assemelha-se ã descrição de Basso (1975 , p.
211) sobre o parentesco Kalapalo, sugerindo uma distribuiçao mais
ampla deste fenômeno .
Finalmente, a idade relativa de uma pessoa em relaçio a ego
e sempre significativa, e nenhum termo que denote mais idade do
que a de ego pode ser apli cado ãs pessoas mais jovens e vice - ve!
sa. Individuas mais velhos do que ego, mas genealogi camente na
primeira geração des cendente, são classi ficados com os membros
mais velhos da propria geração de ego ou os da primeira geraçao
ascendente .
Os termos de tratamento dão ênfase particular ã idade relativa em relação a ego. Os termos shuvi e inu são usados
tanto
para irmãos mais novos como para cr ianças . Os termos kuku e ashu
denotam distância e respeito, e nun ca sao usados para uma pessoa
mais jovem; algumas vezes, um homem chama rã seu cunhado de kuku,
e nao abuni, quando este for bem mais velho . Pessoas que genealogicamente são kuku, ashu, ami ou abi em relação a ego, sendo,
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porem, mais jovens, são chamadas de tati, mashi,
res pec ti vamen te.

inu,

ou shuvi

O CASAMENTO E OS TERMOS DE PARENTESCO DEN1
A extensao dos termos de parentesco deni, alem do conhecimento genealÕgico de cada individuo para definir o universo total
de relações sociais, nao pode ser entendida sem se levar em consideração as prãticas e estratégias do casamento deni, pois, para
os Deni, o casamento e uma necessidade fundamental na vida,
e
conseguir uma mulher para si, ou para um filho, e um assunto de
primordial importância. A extensao dos termos de parentesco re
flete esta preocupação.
Regras de afinidade. Todos os Deni que não são agnatos de
ego, cognatos para1elos (regras de extensão de 1 a 3)
ou avas
classificatorios sao considerados avini
(conjuge potencial),
vabumi ou karadi (primo cruzado do mesmo sexo) em gerações pares,
e hedi (O sogro do Im) ou ami (m), na primeira geração ascendente. Alguns informantes restringiram a aplicaçao dos termos de
referência a parentes genealogicamente conhecidos, enquanto outros os aplicavam a todas as pessoas conhecidas.
Alguns Deni
freqüen temente respondiam ãs perguntas sobre re 1acionamento entre
pessoas genealogicamente nao-aparentadas por laços agnãticos, di
zendo:
unaru (eu digo a ele ... ), e dando um termo de tra tamen
to. Não fomos capazes de identificar qualquer padrao constante
nesta utilização variãvel dos termos de referencia e tratamento;
no entanto os termos vabumi
hedi
e mashudini foram usados
pelos informantes somente em algumas ocasioes, sendo que muitas
respostas para pessoas, nestas categorias (genealogicamente ou
não), utilizaram os termos de tratamento abuni
kuku
e
ashu
De fato, Gordon Koop quase terminou a coleta dos dados
sobre parentesco, antes de descobrir os termos hedi e "mashudi
ni". Nas perguntas seguintes, os Den1 insistiram que hedi e
11
kuku significavam a mesma coisa; porem presumimos que 11 hedi 11
tenha um emprego mais restrito, referindo- se basicamente a Im,
PM, Pe, e seus irmãos (meios ou completos) do mesmo sexo ; contudo
nao temos provas reais para tal. Para a primeira geração descen
e hirumadinT
dente, os homens aplicam os termos hirubadi (Fi)
(fi) e as mulheres os termos da u (F) e tu (f).
Uma ilustração
do padrão regular de extensao terminolõgica para linhas agnãticas, aparentadas ou não, e demonstrada nas Figuras 6 e 7.
A significação desta regra e que todas as mulheres não- per
tencentes ã linha agnãtica de um homem e ã linha agnãtica do seu
!PP, excetuando-se sua avo e a im, tornam- se esposas potenciais
para este homem, se são, particularmente, da mesma geraçao ou de
gerações mais jovens . Sendo obvi o que um homem nao pode se casar
com duas ou mais mulheres, o sistema aumenta consideravelmente
11
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FIGURA 5. O PADRAO REGULAR DE EXTENSAO TERMINOLÕGICA
AS LINHAS AGNÃTICAS APARENTADAS OU NAO
(FALA MASCULINA)
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O PADRAO REGULAR DE EXTENSAO TERMINOLÕGICA
AS LINHAS AGNATICAS APARENTADAS OU NÃO
(FALA FEMININA)
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as possibilidades de se obter uma esposa, numa sociedade em que
toda mulher se casa assim que atinge a maturidade sexual. O sis
tema, tambem, aumenta o numero de mulheres com as quais pode- se
manter relações sexuais; assim, muitos homens e mulheres aprovei
tam todas as possibi lidades existentes.
De acordo com o estudo sobre Piaroa de Kaplan (1972 , 1973),
poder-se-ia concluir que os termos deni, referentes a primo, tio/
tia e sobrinho/sobrinha, denotam categorias de afinidade, e nao
de consangüinidade, embora Scheffler e Lounsbury (1971, p. 92 -97)
sustentem o contrãrio com argumentos adequados e bastante convin
centes. Embora os Deni, de acordo com o que sabemos , não tenham
um conceito exato de afinidade, deixam bastante claro que o centro do seu relacionamento com pessoas destas categorias e o casa
mente e o sexo . Os dados dos Deni dão um grande apoio ã afirma-=ção de Basso (1975) que trata sobre a importância da afinidade
no estudo de parentesco, afirmação a cujo merecimento nao se tem
dado o devido valor.
Casamentos irregulares e escolha terminolÕgica.
Nos casos
em que os casamentos envolvam indivíduos relac ionados com ego,
que nao estão dentro do padrão l Õgi co do sistema, os fi lhos desse
casamento são classificados de acordo com a relação cl ass ifi catõ
ria de ego com o pai, a menos que a mãe tenha uma relação consan
güinea , genealogicamente conhecida, mais prõxima de ego .
Entendemos por casamentos irregulares : aguele que envolve
duas pessoas que o ego classifica como nao- casaveis entre si (ir
mão e irma), ou o casamento entre pessoas de gerações diferentes
(~ia/sobr inha ), ou ambos (pa i/irmãl . Val~ salientar que, na mai.Q_
ria dos casos, estes casamentos nao sao irregulares do ponto de
vista dos cônjuges. A ocorrência de alguns casamentos intergera
ções , a variação dos laços genealÕgicos , causada pelas rel ações
entre meios-irmãos, e a diversidade de alianças matrimoniais entre linhas agnãticas produzem vãrias formas de calcular as relações de parentesco e as escolhas individuais; estas produzem si tuações em que os relacionamentos são conflituosos e exigem, tam
bem, escolhas, por parte de ego, na classificação dos filhos do
casal , como , por exemplo, quando o azu de um homem (me i o- irmao
mais velho por parte de pai) casa- se com sua adi (meia-irma mais
velha materna), mesmo que o casal seja mutuamente avini (cônjuge
potencial) entre si. Neste caso, se el e escolhe a relação com
seu azu , as crianças serao da'u (F) e tu (f), e se com sua adi,
serao hi rubadi ( Fi) e hi rumadi ni ( fi ) . Os Deni resolvem a maioria destas relações prob l emãticas
abrindo precedênc i a ao vínculo genealÕgico mascu l ino em detrimen
to do feminino. No caso citado anteriormente , o informante elas
s ifi cou as crianças como seus próprios filhos; o caso ilustrado
na figura 8 mostra padrões similares .
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Contudo, em algumas situaçoes, os Deni são forçados a escolher entre o precedente agnato e os vínculos consangüineos prõxi
mos ã mulher envolvida; por exemplo, quando o hedi de um ego mas
culino (Im) casa-se com sua ami (Fm), tendo ambos relações de pa
rentesco classificatõrio distantes, os filhos sao classificados
como vabumi (Fim) e avini (flm) . Contudo, se ami eirmã completa
da mae de ego e hedi nao tem vinculo genealÕgico conhecido de
ego, os filhos sao classificados como ( s i blings
(azu, adi,
khabu, karipene). Outros casos (figura 8) mostram que vínculos
genealõg1cos com mulheres conhecidas podem se impor sobre o pre
cedente agnãtico, quando a relaçao com o homem estã alem .do co
nhecimento genealÕgico.
11

11

)

ALGUMAS CONSIDERAÇTIES METODOLÕGICAS
Conforme a anãl ise feita com o parentesco den~, e ev·i.dente
que as irregularidades do ststema são quase tão significativas
quanto ãs regularidades. t na periferia do parentesco de um in
dividuo que ele avalia alternativas e faz escolhas, e onde encon
tramos a dimensao total do comportamento, em relação ao sistema
de parentesco. Analisando as irregularidades, chegamos a uma des
crição do parentesco deni, baseada na agregaçao de fatores, den-=tro do dominio do parentesco.
Devemos confessar que nossas predisposições iniciais eram
outras. Apõs examinar uma selecionada amostra de genealogias da
comunidade encontramos o que pensãvarnos ser um sistema de parentesco dravidico simétrico, bilateralmente extensivo, embora tenhamos encontrado, também, alguns detalhes anômalos nos limites
de nossas genealogias mas que, i nicialmente, não lhes demos impor
tância, atribuindo-os ã falta de conhecimento Eºr parte de nos-=sos informantes ou a fatores genealõgicos que nao eram do conhe cimento deles. Então, para checar nossa anãlise , examinamos uma
segunda co leção de dados que consiste em listas de pessoas, resi
dentes na aldeia, nas quai.s os indiv1duos tinhamatribuido termos
apropriados de parentesco . De um momento para outro, as "discre
pâncias" tornaram-se quase tão comuns quanto o "padrão", forçan
atingindo-;
do-nos a reconsiderar completamente nossa anãlise,
assim, os resultados apresentados acima .
Parece que a origem do impulso de subestimar as discrepân
cias aparentemente insignificantes dos nossos dados proveio de
nossos preconceitos anal1ticos, uma vez que a anãlise formal e
estrutural nos induz a procurar as regularidades e a ignorar as
irregularidades no sistema; nossos preconceitos são compostos de
limitações genealÕgicas, como uma principal fonte de dados sobre
parentesco. Suspeitamos que estas falhas metodolÕgicas são muito
mais difundidas, nos estudos de parentesco, do que a disposição
dos analistas, de parentesco, em admiti-las.
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Nao questionamos o uso de genealogias como instrumento bãsi
co de coleta de dados, mas somente a confiança excessiva nas mes
mas; certamente o parentesco deni não pode ser entendido sem um
conhecimento completo de como os Deni traçam suas linhas genealõ
gicas. Ao mesmo tempo, outros métodos sistemãticos de coleta de
dados, como obtenção de termos de uma lista censitãria, identifi
cação de parentesco entre facções ou grupos cooperativos, regis
tro do uso de termos nos eventos especiais ou cotidianos , sao es
senciais para uma anãlise precisa e inteligivel .
Uma consideração cuidadosa das discrepancias e irregularida
des nos dados de campo pode mostrar que o problema nao estã nos
dados, mas no método gue o antropólogo estã aplicando em sua anã
lise . Enquanto as analises formais e estruturais tropeçam nos
dados do parentesco deni, o comportamento deni e sistemãtico e
pode ser descrito adequadamente, dando-se a devida atenção ãs me
tas, alternativ as e escolhas de comportamento em relação ao pa-=rentesco. Para se chegar a esta descriçao, deve - se partir do
pressuposto de que o parentesco e parte de um complexo cultural
mais amplo que define meios para se atingir determinados fins, e
que a variaçao (no sentido de desvio) e a escolha sao atributos
fundamentais do comportamento humano .

FIGURA 7.

O CASAMENTO IRREGULAR E A CLASS IFICAÇÃO DE PARENTES (FALA MASCULINA )
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CAPITULO 4

A LIDERAN ÇA E A POL1TICA NA ALDEIA

A população da aldeia re conhece quatro homens como possuido
res de autoridade e poderes espe ciais. Dois destes homens sao
chamados patarahu , ou chefes, e dois são zuphinehe (xamãs).
O
11
conceito de chefe pode ter sido assimilado do conceito de
pa trão11 brasileiro, mas, se assi m foi, a populaçao atual não selem
bra mais quando teve os primei ros chefes; se houve alguma inova-=çao, esta se institu cionalizou. Os chefes residem nos grupos do
mestices 13 e 14 e são tambem os l í deres de f acto dos agrupamen-=tos C e D, respectivamente. Os xamas também são os l í deres de
facto dos seus agrupamentos familiares A e B; um reside com o gru
po domestico 3 e o outro com o 7; o xamã do agrupamento familiar
B e ativo , enquanto que o do agrupamento A parece inativo.

OS CHEFES DA ALDEIA
Caso l
Quando o chefe do grupo domestico l morreu, a população da
aldeia chamou um dos homens velhos da aldeia (grupo domestico 6)
para ser o chefe. Expl ica ram-1 he que seu pai havia si do chefe e,
portanto, ele também poderia sê- lo. Contudo , pouco tempo depois
a população da aldeia começou a queixar- se , dizendo que ele nao
or~anizava_bastante festas , que~ele era kurumi (trabalhador , fr~
gues), e nao patarahu (chefe, 11der). Em pouco tempo, o homem
declarou que nao queria ser chefe e visitou seu irmão mais moço,
que morava ao l ado norte do rio Cunhuã , chamando- o para morar na
aldeia e ser chefe.
O homem mais moço decidiu que gostaria de ser chefe e mu
dou-se para a al deia, para o agrupamento familiar e (grupo domes
tico 14), e pouco tempo depois exercia sua nova autoridade, or
ganizando festas.
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Caso 2
O chefe (grupo domestico 13) do agrupamento familiarDfalou
que seu pai lhe chamou antes de morrer e disse que retornasse a
esta aldeia e se tornasse chefe. Quando seu pai morreu, ele estava bastante zangado com os maus espiritos do lugar, e foi-se
embora por muito tempo. Enquanto esteve fora, a populaçao aceitou um novo chefe (g rupo domestico 14), do agrupamento familiar
C. Quando ele retornou ã aldeia, disse que algumas pessoas ins is
tiram para que ele fosse chefe, dizendo-lhe que o chefe anterior
(grupo domestico 14) nao organizava bastante festas e nao oonvocava a população para conseguir comi'da suficiente para comerem
juntos. Disseram-lhe que era muito ruim não ter chefe e encorajaram-no a ser chefe .
Ele sabia que seu pai tinha sido chefe e achou que alguem
da familia deveria ocupar o seu lugar. Falou sobre isso com seus
irmãos, mas eles não podiam ser chefes porque ainda nao tinham
filhos em idade de correr, mesmo sendo um deles mais velho que
ele; falou, tambem, com outros homens da aldeia e com o outro
chefe. Todos concordaram que a aldeia teria dois chefes e ficaram satisfeitos.
Estes casos revelam vãrios aspectos sobre os chefes deni.
Em primeiro lugar, os criterios públicos de seleção de chefes
exigem que o candidato seja: 1) um homem maduro com filhos sufi
cientemente crescidos para correr; 2) um homem cujo pai tenha
sido chefe e 3) um homem que queira ser chefe . Contudo, estes
fatores não bastam para fazer um chefe, pois o individuo deve
agir como tal. Se ele nao mostra suas qualidades pessoais e não
exerce o tipo de liderança esperada, a população simplesmente diz
que ele não e o chefe .
Seria um erro supor que a partir dos casos citados, a chefia
den1 e uma posição hereditãria. De fato, hã ênfase numa concl usao oposta ã suposição anterior, evidenciando que o desempenho
do cargo e muito mais importante que a hereditariedade . Geralmente, espera-se que o filho do chefe tenha herdado ou aprendido
as qua 1idades pessoais necessãri as a um 1i der e que as demonstre,
para que tenha o direito de ser chefe . Isto e bem ilustrado nos
casos citados. Os dois homens (6,14) do agrupamento familiar C
que se tornaram chefes não agiram como tais, de forma a satisfa
zer a toda a população. O homem mais velho (6) falhou completa-=mente; o mais jovem (14) continuou a agir como chefe, mas sem
muito apoio, expressando-se, freqüentemente, de forma ambigua em
relação ã continuidade de seu mandato . No caso 2, o mais velho
dos três irmãos declinou em favor do mais jovem que tinha filhos
mais velhos e era muito mais assertivo.
A firmeza e um fator chave na chefia deni. t evidente, na
vida cotidiana da aldeia, que o chefe (13) de D sobrepujou o che
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fe (14) de C. O chefe 13 ê muito dinâmico e agressivo;
trabalha freqüentemente para regi onais, trazendo para casa cafe , leite, bolos, açucar e partilhando-os com a populaçao ; veste boas
roupas e conserva uma imagem de sucesso; possui somente um braço, pois o outro foi amputado devi do a uma gangrena, apõs uma mor
dida de cobra mas, a despeito disso, ele e seu irmão construiram
uma casa bem grande e promove bailes brasi l eiros ã noite, utilizando uma vi trola movida a bateria.
Quando este chefe estã na aldeia, ele fala de madrugada ã
população , organiza festas publicas e convoca a mesma a traba lhar . Das observaçoes de campo conclui - se que o chefe 14 so · ê
efetivo quando o 13 estã ausente. Isto pode ser atribuído, em
parte, ao fato de que três dos homens do agrupamento familiar C
estão freqüentemente fora, trabalhando para os regionais, de i xan
do de dar apoio ao chefe 14 . Contudo, grande parte do desempenho
deste se deve ã avaliação da população.
A firmeza não pode ser voltada apenas para os interesses do
chefe, mas este deve se identificar com os interesses da popula
ção. O sucesso de um chefe depende grandemente de como as pes-=soas avaliam sua 11 fala 11 • O chefe 13 diz ãs pessoas que não quer
zangas , conversas mãs e vadiagens, mas estomagos cheios , risos e
cantos ; criti ca as constantes disputas e mexeri cos da aldeia, en
corajando as pessoas a substitui-l as por festas, cantosedanças-.
Em contraste , o chefe 14 queixa - se das mulhe res cujos maridos es
tão longe, pois tiram proveito de sua generosidade , e lhes reco-=menda que obtenham seu prõprio peixe, apanhem seus frutos e cole
tem seu prõprio alcatrao (breu) para fabricar seus u!ensilios-.
Uma mulher disse 9ue o chefe 14 tinha uma fala muito ma e o che
fe 13, um pouco ma . El a tinha duvidas se o chefe 14 permaneceria no cargo durante mui to tempo.
O apoio f un damental ao chefe vem de seu agrupamento familiar
e de agnatos residentes em outros agrupamentos familiares.
O
chefe 14 tem o núcleo mais amplo de apoio, incluindo os cinco gru
pos domésticos do agrupamento familiar e e dois grupos domêsti-=cos de B, que são agnatos dos homens em C e residem no agrupamen
to fam i liar dos sogros . O chefe 13 ê jovem e tem um pequeno nllcleo de agnatos (dois irmãos); neste caso, a diferença crucial
em sua liderança, é a eficiência com a qual ele mobiliza apoio,
fora do seu agrupamento familiar.
A estratégia adotada pelo chefe 13 foi o sistema de "patrão" ; ele conseguiu , trabalhando bastante, um bom credito junto
a três patrões bras il eiros e, assim, compra grande quantidade de
mercadorias que são "vendidas" aos dema is habitantes da al deia .
Estas vendas não são transaçoes em dinheiro e sim, extensoes de
credito que sao pagas com trabalho ou outros serviços.
Usando
esta estratégia , fez com que os xamãs 3 e 7 contraissem divida
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com ele e, portanto, ganhou o apoio dos agrupamentos familiares
A e B, dos quais sao os respectivos líderes.
Outro meio de exercer influência e obter apoio e casar as
filhas e irmas com membros de outros agrupamentos familiares. Os
atuais chefes de Marrecão são ainda muito jovens para ter filhas
em idade de se casar, contudo, ambos utilizam suas irmas para ex
pandir suas bases de apoio. O chefe 14 tem um cunhado morando
em sua casa, e trabalhando para ele como se fosse seu genro. Ou
tro cunhado mora no agrupamento familiar, e não tendo outro parente agnãtico na aldeia, dã todo seu apoio ao chefe 14. O chefe
13 tem uma irmã casada com o irmao mais novo de A e, através dela, obtem o apoio desse grupo domestico.
Contudo, todas estas estratégias dependem da vontade dos li
derados em continuar tendo a liderança. A liderança na aldeia:
ou no agrupamento familiar, tem como base principal o consenso
dos membros a serem liderados. Se estes s~ recusam a cooperar,
o unico recurso que o chefe tem e agir da mesma maneira, pois ele
não tem autoridade para obrigar as pessoas a aceitarem suas deci
soes ou lhe darem apoio.
A estratégia de patrão, usada pelo chefe 13, torna poss1vel
a utilfzaçao de poder coerci-tivo; ele pode obrigar as pessoas a
saldarem suas d1vidas, ameaçando-as de intervenções externas; is
to, porem, ainda não aconteceu. Um problema de estratégia de pa
trão ê que o chefe 13 e seus trabal hadores precisam deixar a a1-=deia, de tempos em tempos, a fim de trabalhar para o patrão brastlei·ro, deixando seus apoiadores que residem na aldeia, sem che
fe. Para superar esta evidente desvantagem, ele estã preparando
seu irmao mais velho para tornar-se chefe e tomar seu lugar quan
do ele estiver ausente.
A LIDERANÇA E A TOMADA DE DECISAO
O foro publico para tomadas de decisões na aldeia ocorre de
madrugada, pouco antes da saida do sol. Algumas vezes, apos o
primeiro galo cantar, por volta das 4:30 da madrugada, o chefe
ou qualquer outra pessoa que queira dizer algo, começa a falar
em voz alta e clara de sua rede. Apõs terminar os comentãrios e
as discussões começam a cruzar a praça da aldeia, enquanto as pes
soas em suas redes dao suas opinioes . Geralmente, apenas homens
maduros, que têm crianças em idade de correr e participam da aspiração de uma droga parecida com o fumo, a que chamam de shina,
falam nessas reuniões da madrugada. Quando, na discussao, se
chega a um consenso, os dissidentes podem expressar seu desconten
tamente ou simplesmente permanecer silenciosos, evitando partic1
par na atividade planejada.
O processo de deci sao varia de acordo com o prob 1ema em ques
tao. Uma das prãticas mais comuns e a sugestao publica, basea-=-
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da em novas informações, seguida de discussão, consenso e ação.
Isto pode ocorrer a qualquer momento; por exemplo, um
homem
escuta porcos selvagens na floresta e chama seus irmãos; a maioria dos homens deixarã o que estã fazendo e, armando-se de
espingardas, segui-lo-ã; ou, um homem informa que viu uma boa
ãrvore para fabricar arcos, e, na manhã seguinte, o chefe, de sua
rede, diz: "Mostre-nos onde estã a ãrvore e nõs vamos buscar ma
deira para fazer os arcos!"; outras pessoas concordam em ir e 9
dos treze homens, que atualmente se encontram na aldeia, saem pa
ra cortar a madeira.
Quando um chefe se defronta com cr1ticas e sugestões, por
exemplo, quando um homem pergunta quando ele organizarã a prõxima festa, ou uma mulher queixa-se de que ele nao estãagindo como
um chefe, que nunca hã festas e danças, etc., ele realiza discus
sões preliminares, antes do foro publico matinal,
conversando
com vãrios homens da aldeia para ver quando eles querem a festa.
Com o apoio destes, o chefe anuncia na reunião matinal a festa e
decide que homens irão pescar, quais coletarão os frutos e que
mulheres fornecerao a mandioca.
A terceira atuação do chefe consiste em fazer uma proclamaçao. Geralmente, isto ocorre nas discussões da madrugada, mas
ele tambem pode fazê-las a qualquer momento, colocando-se de pe
na escada de sua casa e gritando para a aldeia; por exemplo, ele
pode decretar que todos devem ir a casa do autor (Gordon Koop)
buscar remedios para vermes, ou pode dizer ãs mulheres, cujos ma
ridos estão trabalhando fora da aldeia, que pesquem o prÕprio
peixe. Algumas pessoas apoiarao estas proclamações com comentãrios semelhantes ou repetiçao da declaraçao; podem discordar e
ate recusar-se ã cooperar. Neste ultimo caso, as pessoas dizem
que não podem fazer nada e algumas simplesmente não cooperam.
t Õbvio, a partir desta discussao, que a tarefa principal
do chefe e liderar e não coagir, pois, pela sua capacidade serã
obedecido. Contudo, um dos pré-requisitos bãsicos para sua lide
rança e que ele detecte e atenda de forma satisfatoria os dese-=jos de seus seguidores, porque ele e o principal i niciadore coor
denador das atividades publicas .
A atividade publica mais importante de um chefe e a organização de festas, que ocorre normalmente antes da alvorada, no
dia da festa, mas pode tambem acontecer vãrios dias antes . Alg~
mas vezes, ele pode marcar uma festa em comemoração ao sucesso
de uma caçada, na qual tenham matado uma anta ou vãrios por
cos-do-mato. Entretanto, geralmente um dia de festa significa
que vãrios homens terão que pescar para providenciar a carne. A
festa e o evento social mais importante da aldeia, e as pessoas
esperam tê-las freqüentemente .
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Espera-se, tambêm, que o chefe inste as pessoas a se compor
tarem de maneira adequada . Muitas vezes, ele começarã o dia re-:produzindo as queixas feitas por algumas pessoas, dizendo-as que
parem de comportar-se dessa forma, recomendando a aldeia inteira
a cessar com os mexericos e a ter boas conversas. Alem disso, os
chefes podem convocar as pessoas para trabalharem em projetos co
munitãrios, dizendo-lhes, quando tem festa: "peguem nosso peixe:
cacem nossa caça, peguem nossa mandioca e nossos frutos". Entre
tanto, um chefe nao tem o direito de exigir que as pessoas pesquem ou cortem mandioca para seu uso pessoa l.
Alem disso, ele
não tem autoridade para decidir o que e um empreendimento comuni
tãrio vãlido; a população chega a um acordo em relaçao ã conve-:niência de um projeto e, sõ então , o chefe pode convocã-la para
trabalhar nele. Primitivamente, as festas, as derrubadas ou caçadas, parecem ser os únicos empreend imentos de âmbito comunitãrio, sendo que as derrubadas tiveram o seu inicio com individuas,
e nao com chefes.
Na situaçao atual, a população da al deia estã se deparando
com algumas novas opções de trabalho comunitãrio. Como parte de
um programa geral de desenvolvimento comunitãrio , os chefes convocaram a população para trabalhar na derrubada e na constru~ao
de uma pista de pouso, perto da aldei a . Os motivos eram economi
cos, incluindo mâquinas manuais, ferramentas e mercadorias esco-:lhidas pela população. A maioria dos homens e algumas mu l heres
trabalharam durante longos periodos de tempo na pista, mas cada
indiv1duo sentiu-se livre para trabalhar quando lhe era convenien
te, ao invês de ao chamado do chefe. Contudo, os chefes foram
eficientes na mobilização de pessoas para manter a pista limpa,
na ausência do autor (Gordon Koop), novamente através de recompensas econômicas.
Tradicionalmente, os chefes não tiveram a responsabilidade
de fiscalizar a distribuição de bens, pois os Deni quase não tinham excesso de comida ou bens que justificassem a distribuição
comunitâria e, quando tinham, os individuas, não os chefes, eram
os responsãveis pela distribuição do excedente. Com a implementaçao dos projetos de desenvolvimento comunitãrio, incluindo tra
balho publico na pista de pouso, cultivo de arroz e milho, intra
dução de mãquinas de costura a pedal, introduçao do triburador
de mandioca e o descascador de arroz, os chefes adquiriram novas
responsabilidades. A casa do chefe 13 e grande, pri ncipalmente,
porque lã são guardadas a mãquina de costura e o descascador de
arroz . A casa serve, então, de quarto de costura comunitãrio e
de local para os bai l es brasileiros . O triturador de mandioca e
o amolador ficam com o grupo domestico 3, que e o lider do agrupamento familiar A. O chefe (14) de C, o xamã (7) e o lider do
agrupamento familiar B tomaram conta de dois tachos de torrar fa
rinha (de ferro, com l.50m de diâmetro).
Todas as pessoas da
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aldeia tem acesso a estes utensil ios; os lideres dos agrupamentos
familiares e os chefes sao os responsãveis por eles.
Uma das novas responsabilidades dos chefes, a distribuiçao
de mercadorias em pagamento pelo trabalho, ocasionou alguns inci
dentes des agradãveis. Apos o chefe 13 ter mobilizado pessoas pa
ra traba lh arem na capina da pista de pouso, foi -l he atribuida a
tarefa de distribuir tecidos e munições, em pagamento aos que tra
balharam; contudo, algumas pessoas queixaram-se dizendo que ha-=viam trabalhado, mas nada haviam recebido. O chefe prometeu comprar mais algumas munições para pagar aos três homens que sequei
xaram, mas nao prometeu ãs três mulheres que fizeram o mesmo .. Os novos deveres do chefe como mediador entre a aldeia e os
regionais, ate agora, não aumentaram em mu i to sua influência ou
importância na comunidade. Ele permanece um lider com os mesmos
direitos de acesso aos recursos importantes da comuni dade que os
demais ; contudo, tornou-se mais ativo quando coordenador das ati
vidades comunitãrias. O chefe 13 aprecia, em particular , esse
papel e tomou a si a responsabilidade de guardar a semente do ar
roz , para ser distribuida, por ele mesmo, no final da prõxima es
tação seca.
OS

XAM~S

DA ALDEIA

Os xamas deni não gostam de falar sobre suas ocupações pessoais, impedindo-nos, portanto, de obter uma visão mais particu
l ar do seu papel; outros na aldeia, porem, estavam mais desejosos
de falar sobre o assunto e responderam ãs perguntas de Gordon
Koop. Vã ri os homens da aldeia informaram que lhes perg un taram,
quando ainda crianças , se queriam tornar- se xamãs , ao que eles
recusaram, dizendo que queriam continuar como er am . No momento
da pesqui sa, um garoto de três anos estava sendo preparado para
uma f utura carreira de xamã ; seu pai disse que o avô materno do
menino o havia escolhido como sucessor, pouco antes de morrer.
A diferença fundamental entre um xama e as demais pessoas e
a presença , em seus corpos , de uma s ubstância chamada katuhe e a
habilidade de comunicar- se pessoalmente com os tukurime (espíri tos2 . Katuhe e uma substância consis tente, amarelada, seme lh ante a cera que se extrai das colmeias de abe lh as na floresta; nor
malmente, o xamã mastiga esta substância, antes de ter visões e
de comun i car- se com os espiritos . A compos ição guimi ca da mesma
faz com que o xamã fique doente do estômago . Apos mastigar a
substância durante uma semana , ou duas, el e a vomi ta e dorme em
sua rede , quando então, as pessoas dizem que o xama voa com asas
prÕprias para o ceu , onde ele ouve os tukurime. o pai do apren
diz de xama , que tem tres anos, disse que seu filho jã tinha um
pouco de katuhe em se u co r po , mas ainda não havia entrado em con
tato com os esp1 ri tos.
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O atual xamã da aldeia (7) ê o encarregado de ensinar o jo
vem-aprendiz. O pai do menino disse que quando ele for maduro
(tiver aproximadamente 14 anos), acompanharão xamã ã floresta,
quanto então ouvirão xama falar com os espiritos, e,
receberã
dois de seus próprios espiritos. Contudo, isto e somente o come
ço;. ã medida
que...,.. for
.
. aprendendo a obter sua prõpria katuhe, tera
mais e mais esp1ritos.
o principal papel do xamã, na aldeia, e procurar ter visões
e comunicações com o mundo dos espiritos, a fim de explicar a
morte e a doença, como tambêm determinar que ações as pessoas de
vem executar para se prevenir contra mais calamidades futuras-.
Hã muitos espiritos na floresta e o xama freqüentemente vai lã
para conversar com ele s. As vezes, os espiritos ficam com fome
e sobem ate o céu para comer; geralmente , o xamã espera que vo l
tem para conversar com eles . Quando morre uma pessoa, o xamã
procura comunicar-se com a alma dela para determinar a causa da
morte; para fazer isto, mastiga katuhe atê ter uma visao na qual
lhe crescam as asas e voe ao cêu de onde pode ver as almas (abanu) dos indios e os esp1ri tos que são perigosos. Escutando suas
conversas descobre o que aconteceu com a alma do morto, e/ou o
que causou problemas para aquela pessoa. A partir destas infor
mações, as pessoas decidem se devem mudar para outro lugar ou se
tomar outras providências para evitar calamidades futuras.
O xamã cuida também das pessoas doentes ou mordidas de cobra. Quando uma mulher grãvida começou a sentir as dores de par
to antes do tempo, o xamã foi ã casa de Gordon Koop pedir ajuda~
explicando que a mulher tinha visto, no dia anterior, um caçador
carregando um gato selvagem, morto, e que isso era um mau sinal.
Neste caso, se ela não tomasse reméd ios , o bebê morreria; então
o xamã receitou um cafe forte com açucare pediu ã mulher de
Gordon Koop que desse os ingredientes para o mesmo, ao que ela
atendeu. A mae pariu uma menina saudãvel, naque l a mesma tarde .
As picadas de cobra são temidas , principalmente, porque sao
muito comuns e freqüentemente mortais . O xamã (7) explicou que
as almas das pessoas sao gordas como antas e as cobras matam as
almas e as devoram sempre que podem; e se um homem morre em con seqüênci a da mordida de cobra, acreditam que a cobra conseguiu
devorar a alma dele. Para recuperar a alma da pessoa angustiada, o xamã persegue as cobras, na selva, dispersando-as a pauladas . Depois ele volta, colocando a al ma na cabeça da pessoa, so
prando -a para dentro do corpo . Se for bem sucedido , a pessoa so
brevi ve .
O xama, tambêm , tem responsabilidades para com a liderança
secular. Ele atua como chefe , organ izando festas para a aldeia
inteira; contudo , se um dos chefes estã presente, geralmente ele
irã ate este e dirã: "Preciso de uma festa; voce poderia marcar
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a data?" Cada xama tambem e o lider econômico do seu proprio
agrupamento familiar; contudo, seus deveres publicos mais importantes sao cantar nas festas e iniciar as cerimônias de casamento.
O xama e um especi a1is ta em canções. Embora todos os homens
tennam suas canções e possam dirigir os cantos em algumas ocasioes, o xamã e o cantor da aldeia. Depois de uma noite de festa,
os homens reunem-se na praça da aldeia e, dando-se os braços, for
mam uma fileira, com o xamã perto do centro .
Apos as mulheres
terem-se alinhado em frente aos homens, o xama começa cada can
ção, e os outros o seguem, cantando e dançando com movimentos. pa
ra frente e para trãs, em circulo.
O xama tambem lidera as cerimônias publicas de casamento.
Quando a famil ia determina que duas pessoas vão se casar, o chefe
organiza uma festa e o xama convoca todas as pessoas a se reunirem, apõs a festa, para dançar ate de manha . Em ocasiao especial, presenciada por Gordon Koop, eles dançaram a noite toda e,
chegando a madrugada, o xamã anunciou que X havia dado sua irmã
a Y, hã duas semanas, e que agora Y deve ri a dar sua irmã a X.
Apos este anuncio, dois homens (4 e 15) pintaram barbas pretas
em seus rostos, foram ãs casas do jovem homem e sua noiva, desa
marraram suas redes e desfilaram pela aldei a com eles . Entre pia
das e brincadeiras grosseiras, amarraram as redes juntas na casa
do irmão mais velho da esposa, onde o casal fixaria residência.
Homens e mulheres começaram então uma competição com verdadeira
luta livre, em que homens e mulheres disputavam uma grande pesca
de frutas e cujo objetivo era que as mulheres conseguissem tomar
as frutas das maos dos homens. Por um per1 odo de mais de 3 horas
permitiu-se ãs mulheres vencerem os homens e tomar as frutas.
Todos, inclusive o xamã, participaram do jogo que simboliza, ao
menos em parte, o carãter competitivo da vida conj ugal deni.
A responsabilidade final do xama no casamento deni e impla!.!_
tar os espiritos dos filhos ainda não-concebidos no ventre da no
va esposa . Pouco tempo depois do casamento, o xamã aspira uma
droga (shina) e entao, com este ritual ele "cura" a nova esposa.
Nesse momento, a mulher pode pedir o tipo de espirita que deseja
para seu filho, e o xamã os darã a el a. Quando termina o ritual,
todos os espiritos dos fi lhos que a mulher conceberã estao nela
e ela , apos manter relações sexuais repetidas com seu marido,
ficarã grãvida . Algumas vezes, os filhos recebem os nomes dos
espiritos particul ares que a mãe solicitou para eles.
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CAPITULO 5

A LIDERANÇA E OS RECURSOS DA COMUNIDADE
PROPRIEDADES
Dois principies bãsicos regem o conceito de propriedade dos
Deni. Pri'meiro, os recursos que não sao modificados pelo traba1ho humano como a flores ta, a terra e os ri os, que são acess l:vei s
a quem queira usã-los, pois são dominio publico . Segundo, qualquer coisa, que tenha sido trabalhada, torna-se propriedade do
lndtviduo que a trabalhou. Excetuando a praça, onde ocorrem as
festa s e as danças, e a ãrea do ri o, onde as pessoas tomam banho,
lavam a mandioca brava e buscam ãgua fresca, não hã propriedade
comunal na aldeia; ate as ãreas citadas são publicas no sentido
de que qualquer um que queira pode utilizã-las. Contudo, hã res
trição no tocante a tomar banho ou defecar no rio (acima do lugar
onde se recolhe a ãgua para beber), e ã construçao de casas na
praça da a 1dei a .
O produto do trabalho pertence ã pessoa que o realiza e, no
caso de outras pessoas ajudarem, ã pessoa que iniciou o projeto
e o levou ate o fim. Cestos, arcos, fle chas,zarabatanasecanoas
perten cem aos individuas que os fizeram . Espingardas, muni çoes, tachos, panelas, facas, facões e machados pertencem aos in
divlduos que pagaram por eles com trabalho ou produtos . Uma casi
pertence ao homem que a planejou e organizou sua construção, embora outros o tenham ajudado.
O homem que começa a roça pode ereferir não dividi-la.
Um
homem na aldeia fez a derrubada das arvores com a ajuda de seis
homens, alem de seu filho. Quando chegou a época de planta~ ele
di'sse que não a dividiria e que plantaria sozinho . As pessoas
não se aborreceram, declarando que ele forneceria a mandioca para
as festas e, assim, todos comeriam da produção de sua roça.
A regra de propriedade, referente ã lavoura e ãs ãrvores cul
tivadas, e que a pessoa que planta possui a produçao . Desta for
ma, mesmo quando se dã a um homem uma parcela de terra, e se ou-=tra pessoa p1anta lã, desta e a produção . Os Deni p1antam mandi o
ca um pouco antes da estação chuvosa , abrindo as covas com enxa-=das e co locando as mudas no solo. As mulheres e crianças sao res
ponsãveis pela plantaçao da roça, embora freqüentemente recebam
4?
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ajuda dos homens, sendo a produção sua propriedade e para o con sumo do seu grupo domestico. O homem que nao quis dividir sua
roça plantou-a juntamente com sua mulher, duas filhas, seu filho
e a esposa dele. Neste caso, todos eles retiram alimentos da ro
ça; seu filho recebe uma parte, e sua filha, outra.
Contudo, a utilização da propriedade ê um outro assunto. O
individuo pode fazer uso de algo que não lhe pertença, desde que
o proprietârio não tenha outros planos . O chefe (14) usou a man
dioca de roças que não havia plantado durante um ano inteiro ate
sua prõpria roça começar a produzir. O chefe do grupo domestico
4 zangou-se com todos em 1974 e decidiu nã6 plantar, mesmo _que
eles lhe dessem uma parcela de terra. Em 1975, ele circulou pela
aldei·a pedindo comida, pois suas hortas não estavam lhe fornecen
do alimento e provavelmente, nao forneceriam por muito tempo, e
algumas pessoas deram a comida . Neste caso, algumas pessoas re
cusaram-se a ajudã-lo porque ele não havia plantado, ee humilhan
te continuar pedindo comida; poucas pessoas querem viver nestas
condições .
Pedir emprestado ferramentas, espingardas, munição, canoas
ou outros instrumentos de caça não traz nenhum constrangimento,
e este tipo de coisas ê emprestado li'vremente, na expectativa de
que serã devolvido. Se um homem mata um animal com a munição de
outro, escolhe-se as partes internas do animal para o dono da mu
niçao, a fim de que este as consuma ou distribua. Somente peças
de vestuirfo não são comumente emprestadas de um grupo domestico
a outro.
A aldeia não trabalha como uma unidade nas atividades produ
tivas. Não hã caçadas comunais e mesmo o envenenamento de pei-=xes tende a ser uma atividade mais do agrupamento familiar que
da aldeia. Ao planejar algumas atividades, os homens contam ape
nas com seus ;·rmãos, filhos e genros para ajudã-los ; outros que
queiram ajudar são bem- vindos e recebem de volta produtos ou tra
balho. Ate mesmo as festas, que sao um empreendimento da comunT
dade como um todo, dependem dos esforços dos individuosque obtêm
peixe, mandioca e frutas, e, independentemente um do outro, con
tribuem para a festa.

O TRABALHO
Os agrupamentos familiares constituem o centro do trabalho
cooperativo na aldei·a . A qualquer momento, um homem pode chamar
seus filhos, genros e irmãos para ajudâ-lo, pois eles devem pres
tar-l he seus serviços, trabalhando, mesmo que elenao lhes dê uma
parte do produto ou retribua com trabalho, posteriormente. Seus
irmãos esperam reciprocidade posteriormente, mas somente a de
forma geral. Estes homens constituem o nucleo de qualquer grupo
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de trabalho cooperativo no tocante ã const r ução de casas ou derrubada de roças; os outros homens da a1dei a , seus abuni (cunha
dos) e seus fi l hos (hirubadi), com os quais ele e seus filhos t ro
cam frmãs por esposas, sao remunerados de acordo com o quantia de
traba 1ho rea 1i zado. Se um abuni passa um di a aj udando-o a cortar
suas ãrvores, ele trabalhara durante um di a , cortando as ãrvores
na roça do abuni; se um homem presta ajuda durante a maior parte
da derrubada, obterã uma porção eqüivalente de terra para plan
tar. Esta troca segue um padrao de reciprocidade equi l ibrada . O desenvolvimento de uma roça ê o ma ior empreendimento cooperativo dos Deni, sendo os trabalhadores f reqüentemente remunerados com parcelas de terra, ao i nvés de com traba l ho reciproco
ou parte da produção . Geralmente , um homem i nicia uma derrubada ,
cortando , com outros membros do seu grupo doméstico , a vegetação
rasteira de uma parte da f l oresta. Muito antes de começar a der
rubada, ele comunicarã ãs demais pessoas da comunidade que pre
tende fazer uma roça naquela ãrea ; esta comun i cação pode ser feT
ta, de tempos em tempos, nas reuniões da madrugada, para que aque
les que desejarem ter parce l a desta roça , possam j un tar-se ã ele
no roçado de vegetação rastei ra. Freqüentemente , as mu lheres
mais vel~as e as menfnas prê- püberes ajudam nessa fase .
Apõs a derrubada ~a vegetação rasteira, aque 1es que gui serem
parcelas da ro~a poderao se of erecer para derrubar as arvores ;
este trabalho e pesado e leva vârias semanas, mesmo com a parti cipação de muitos homens. Quando a derrubada termina , e cessam
as chuvas, os homens deixam as toras e os ar bustos cortados secar
por um ou dois meses; então, queimam o terreno e dividem a terra
em parcelas que são di strib uidas aos que contribu1ram de maneira
si'gnificativa com o trabalho.
A roça ê reconheci da com o nome do homem qu e in iciou a derrubada, por exempl o, a roça de Bi zu este homem recebe , também ,
a parte mafor e central da roça. Esta ê di vi dida em parce l as ,
proporcionalmente eqüfvalentes ao trabal ho realizado pelas pesso
as que participaram da derrubada (v. Fi g. 8J . Os l imites são de
marcados com pequenas toras queimadas , dispostas em li nha reta
atravessando a roça, ou uma fileira de pês de abacaxi.
Em 1976, fez - se a derrubada para três roças . Numa delas (v .
Pig. 81 , a derrubada foi feita pe l o xamã 17) , que e o lide r do
agrupamento B. Cinco dos se i s grupos domes ti cas de B par tici pa ram e receberam l otes, sendo destinada ao genro (12) uma par cela
especial, maior que as outras; o chefe (13b) e seu i rmão (13a) de
D, hirubadi do xamã (7), participaram e receberam , também , parce
las grandes. O chefe também e "patrão" do xamã.
Outros cinco
homens, abuni do xamã , cortaram ãrvores e receberam par celas da
roça; o chefe (14) e seu irmão (16) de C receberam parce l as , as sim como dois homens de A, que não têm res i dência permanente na
11
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aldeia. O outro homem (2) tinha interesses comerciais e requereu
uma parcela mafor de terra, a que fizera jus com seu trabalho.
A segunda roça fof realfzada conjuntamente por homens dos
agrupamentos famfliares A e C, que são irmãos classificatorios.
Sefs dos nove lotes desta roça foram destinados a grupos domesti
cos destes dois agrupamentos familiares e os outros três, para
homens que eram seus abuni. Um destes homens (13a) estava vincu
lado aos homens de A atravês de uma troca de irmãs, outro (10)
havfa dado sua filha em casamento a um filho de A, e o terceiro
(4) era irmão da mulher do lider (3) de A. _Assim, a roça e conhe
cida como a do 11der do agrupamento A.
. A derrubada, da terceira roça foi feita pe 1o irmão mais ve 1ho
(6} de C, seu fi 1ho, genros, irmãos e dais abun i .
Como jã foi
colocado anteriormente, ele decidiu nã·a dividir a roça, dizendo
que estes homens haviam cortado apenas 'uma ãrvore',
cada um.
('Uma ãrvore' significa fazer um talho no tronco de vãrias ãrvores menores, e, então, cortar a maior que ao cair derruba as demais). Ele pagou a um abuni (17), cortando uma ãrvore em sua ro
ça; porem não ficou claro se considerou o outro abuni· (4) remune
rado com alimentos que lhe foram presenteados anteriormente. Aos
seus irmãos e genros não precisava pagar em parcelas ou qualquer
outra troca egüivalente, pois eles não reclamaram.
t necessario, nesse ponto, uma palavra de advertência ao
leitor que tem em mente fazer um trabalho de campo em etnologia.
Se ti'vessemos dados somente de 1974 para conduzir nossa anãl i se,
ter1 amos chegado a conclusões erradas de que a aldeia e a uni da de
residencial e cooperativa primaria. Naquela época, os sete grupos domésticos da a 1dei a traba 1havam juntos numa derrubada para
uma grande toça, que foi dividida em dez partes. Seis destas par
tes foram destfnadas a membros do agrupamento familiar A, na sua:
composição orfgfnal, e quatro foram destinados aos dois homens e
seus respectfvos filhos que formariam o agrupamento e. Os dados
mais recentes, adicionados ãque le quadro histõrico das aldeias
denr, transitarias e de curta duração, leva-nos ã conclusão de
que os agrupamentos familiares, mais do que a aldeia, constituem
as unidades resi.dencial e cooperativa pri.mãrias. Cada agrupamen
to farnf lia r pode expandir-se, atraindo grupos domes tf cos nao - agnã
ticos para fi·xar residência com eles, como aconteceu quando os
grupos domêsticos 5 e 6 juntaram-se ao agrupamento A. Como e evi
dente, na composição original do agrupamento A, os laços marT
tai's, atravês de irmãs, apresentam a justificativa principal para
e$tas mudanças. Estes agrupamentos extensos, se continuam a crés
cer, acabam por sé dividirem segundo as 1tnhas agnã ti cas, como
jã foi des crito ao tratar do desenvolvimento desta comunidade.
O_trabalho conjunto desenvolve-se nos agrupamentos, ao inves de
se-lo na aldeta como um todo.
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FIGURA 8.
Interpretação:
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A PRODUÇ~O E A DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS
A produção de alimentos e fundamentalmente uma atividade do
individuo e do grupo domestico; cada grupo doméstico planta sua
prÕpri a roça e usufrui do produto dela, que ê, principalmente, a
mandioca brava (~). As mulheres cortam as raizes, deixando-as
de molho em buracos, ao longo do rio, durante tr~s dias,quandoen
t ão são espremidas para se retirar o veneno; o miolo da raiz e tor
rado em tachos planos e servido com peixe, carne ou cal do de fru
ta de palmeira. Outros produtos (v. tabela 5) que complementam
a dieta al em da mandioca, são: aipim, banana, batata-doce, abõbora, mamão e abacaxi. Como parte do recente projeto de desen
volvimento comuni'tãrio, alguns grupos domésticos têm plantado m1
lho, arroz e cebola, que tambêm complementam a dieta de mandioca-:Cada grupo domestico consome sua prõpri a produção e, geralmente, as pessoas não pedem ou tomam alimentos de outra roça. As
exceções ocorrem quando um grupo domestico esgota suas reservas
de mandioca ou quando uma nova familia se insta l a na aldeia; es
tas familias devem pedir autorização a seus parentes, na aldeia-;para colherem roças deles, caso contrãrio serão chamados de la
drões. Não hã roças comuns para a aldeia ou para os agrupamentos
familiares.
O trabalho produtivo dos homens estã sujeito a diferentes
regras de distribuiçao . Se um homem encontra uma ãrvore frutife
ra na floresta, com mais frutos do que as que seu grupo domestico
pode consumir, ele avisarã sua mulher e anunciarã i aldeia sua
intenção de derrubar a ãrvore. Então, todas as mulheres, da al
deia, que estiverem i'nteressadas podem ir com ele, e sua esposa-;para colher os frutos.
Quando um homem pega um peixe ou mata um animal da floresta,
traz sua presa para casa e a entrega a sua mulher, com exceção
de uma pequena porçao que deve entregar a sua mãe , se ela ainda
estiver viva. Sua mulher distribuf, então, a carne ou o peixe
de acordo com a quantidade disponivel e as necessidades das pessoas que os cercam; se a quantidade for suficiente somente para
o seu grupo domestico, ela guardarã toda a carne, a menos que al
guem venha es peci fi camente pedir um pedaço . Se houver excesso su
ficiente, ela o distribuirã com os demais membros do agrupamento
familiar e/ou a sua mãe e irmãs, que podem pertencer a outros
agrupamentos .
Quando os homens caçam juntos, ou matam um animal grande co
mo um veado, um porco selvagem ou uma anta , eles esquartejam o
an imal na floresta e dividem-no entre os caçadores ou entre os
homens que o l evarão de volta a aldeia. O homem que matou o ani
mal ê o primeiro a escolher a carne, a menos que tenha usado mu
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nição de outro homem, quando este, então, e quem escolhe primeiro. Em todo caso, a carne e apossada pelos homens envolvidos
na caçada e dada a suas mulheres que então completam a distri5ui
çao. Todos os grupos domestfcos da aldei"a recebem alguma porçao
de carne.

AS FESTAS
O chefe 13 resumiu os i dea i·s dos Deni nas ~eguintes pa1 avras:
"Eu sou o chefe e eu quero convers.as boas, -risos e festas . · Se
vocês também querem, anunciarei~ Lima festa" ... As festas são · as
ocasiões em que as pessoas tentam deixar de lado todos os confli
tos, hos ti 1 idades e dis cus·sões vio 1en tas que permei·am a vida da
aldeia, e unir-se em torno de boa comi.da, risos e danças. As fes
tas sao ofereci das tão f_!:eqUenteme.nte quant0 as eessoas queiram-;
de acordo com as limitaçoes dos recursos ali'ment1cios; para que
uma festa tenha êxito e necessãrfo ter 9astante carne, peixe, e
mandioca. Durante os meses de fevereiro e março de 1977, houve
seis festas, com intervalos de dois dias a três semanas e meia
entre uma e outra.
A preparação para uma festa começa quando o chefe a anuncia
na reunião da madrugada. Nesse momento, os homens decidem se e
como dividirão as responsabilidades e que co i sas especiais farão
em funçao da festa. Numa das festas observadas , os homens ve 1hos
foram pescar e os mais moços cortar frutos de palmeira que as mu
lheres moem para preparar o caldo; em outra ~casi· ao, todos os ho
mens pescaram, e noutra eles trocaram de papeis com as mulheres-estas foram pescar e eles torraram a mandioca e tomaram conta das
crianças. Esta festa, especialmente, foi muito alegre , pots todas as pessoas ri·ram 5astante da troca de papeis . Contudo, em
todas estas ocas iões, a olitenção de comida ê basicamente. uma ta
refa individual--os homens pescam sozinhos, ou em grupos de doii
ou três, e as mulheres cortam mandioca sozinhas. O iinico empreen
dimento da aldeia que envolveu a participação de todos, o quaT
foi descrito pelos informantes, foi uma longa festa, que durou
cinco dias e para a qual os homens ficaram caçando dez dias, fora
da aldeia, defumando a carne ã medida que matavam os animais e
retornando, então, quando havia um suprimento abundante para a
longa festa. Ate nessa ocasião, porem, os homens se separam em
pequenos grupos para caçar.
Os jogos começam quando os homens voltam da caça ou da pes
ca. Ãs vezes os homens amarram os petxes em barbantes e os p~n~
duram em suas 1anças . As mulher~, jovens ou ve 1has, correm para
fora de suas casas, quando os homens chegam ã eraça, e tomam o
peixe deles. Os homens lavam-se e di"rtgem-se assuqs casas, onde
outras mulheres, que não as suas esposas, lhes oferecem um rect-
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piente com caldo de palmito fermentado, que tomam de um sã trago.
Nem bem o liguido atinge o estômago, retorna, e o homem continua
a vomitar ate esvaziã-lo completamente.
Em algumas festas, os homens invertem os pape i s e trazem pra
tos de mandioca para suas mulheres. As mulheres gritam, riem e
saem para comer um pouco, enquanto fazem comentãrios, em altas
vozes, sobre os homens. Finalmente, terminadas as preliminares,
o chefe traz para o centro da praça uma grande travessa de alumi
nio, um caldeirão com mandioca e um tacho chei o de carne ou de
peixe . Apõs colocar sua mandioca na travessa, chama as pessoas
para a festa; um por um, todos os grupos domésticos trazem ·mandioca, peixe ou carne, sendo que homens e meninos se reunem em um
circulo , mulheres e meninas noutro. Cada pessoa tem o seu prõpri o prato ou tigela que usa rã com sua porção de mandioca e carne .
Os homens e mulheres realizam um ritual de generosidade , passan do a carne ou o peixe de seus pratos para o prato de outras pes soas do mesmo sexo. Freqüentemente, um pedaço de carne passa por
muitas pessoas antes de ser comido; cada um se serve de mandioca,
pegando um punhado das travessas comuns.
Geralmente, o comer em conjunto começa ao escurecer e acaba
quando a escuridão exige que se retire as ·travessas e caldei r5es
para dar lugar is danças, 9ue v~m em seguida. Em cada festa, o
xamã, ou outro homem especifico, lidera os cantos e as danças,
que podem continuar ate a manhã do dia seguinte . Muitas vezes,
de manhã, apõs a festa, homens e mulheres lutam na praça; freqüentemente , as mulheres brigam para tomar frutas ou pedaços de
cana-de- açúcar dos homens, sendo que, algumas vezes, as mulheres
desafiam os homens. O evento termina com todos sujos , cansados,
mas geralmente felizes; apõs o que tomam banho e saem para mais
um dia de trabalho.

CAP1TULO 6

AS DISPUTAS E SUAS RESOLUÇÕES

AS ORIGENS DO CONFLITO
O conflito ê um aspecto fundamental no contexto diirto da
vi da den i. Sons de vozes zangadas cruzando a praça da aldeia são
acontecimentos diãrios, apesar do ideal, expresso pelos Deni, de
que o ambiente se conserve com boas conversas e risos. As dispu
tas giram em torno de violaçoes de direitos de propriedade, aduT
têrios e outros comportamentos considerados anti-sociais. Tanto
homens como mulheres queixam-se de roubo de alimentos como bana
nas, ou outras frutas, e do desaparecimento de ferramentas; elas
repreendem as crianças por atirarem flechas nos mamoes e os genros
por destruiremos pertences das filhas, quando em acesso de raiva; gritam uns com os outros por tomarem uma canoa ou qualquer
outro objeto alheio, sem falar primeiro com o dono e pedir-lhe
permissão.
Talvez a mais grave e permanente fonte de conflito seja as
relações sexuais ex traconj uga is; sao comuns as brincade i ras sobre
relações sexuais com outros homens ou outras mu lheres, e os ho
mens estão constantemente conv idando mulheres, e ate meninas, pa
ra manterem relações sexuais com eles . Assi'm, homens e mulheres
ficam bastante zangados se desconfiam que seu parceiro estã mantendo relações sexua i's com outra pessoa. Estes casos são freqüen
tes, ocorrendo quando as mulheres vão ã roça catar mand ioca , ã
floresta buscar lenha, ou durante as danças noturnas de uma fes
ta. A introdução do estido brasileiro de dançar abriu um novo
campo para ligaçoes extraconjugais ou, pelo menos, para suspeitas
destas ligações.
A ausência de vã ri os homens da aldeia em qual quer epoca do
ano, trabalhando para os brasileiros, ê um dos fatores que agrava
ainda mais o problema, pois suas mulheres ficam ã procura de outros homens e as demais mulheres, cujos maridos permanecem na al
dei a, ficam agitadas, tentando impedir que seus maridos sejam to
mados. Em um incidente observado, uma mulher (16), cujo marido
estava fora da aldeia, anunciou a todos que puderam ouvi -l a, que
o homem (1) com quem havia dançado era 'grande' e que queria dei
~
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xar seu marido e casar-se com ele. t obvio que, a partir desta
declaração , estourou uma confusao total na aldeia.
Contudo as transaçoes sexuais não sao as unicas fontes de
comportamento conflituoso; explodem disputas quando as pessoas
não cumprem suas obrigações para com seus parentes. Pode aconte
cer que quando indivíduos pedem continuamente comida, peixe, ou
materiais utilizados para fabricar os artefatos, sem nunca ofere
ce r algo em troca, ou quando um homem ou mulher negam- se veemen-=ternente a dar aux1lio em trabalho, mas, esperam que outros traba
lhem para eles. A reciprocidade ê importante, e as constantes fa
lhas no cumprimento desta obrigação ocasionam disputas .
Fina1-=mente, comportamentos anti-sociais corno zanga, queixas excessivas e atormentação de crianças pequenas, geram raivas e ressenti
mentas.

O CONTROLE DO CONFLITO
As disputas entre os Deni iniciam com a acusaçao publica.
Se a pessoa ou pessoas ofendidas não conhecem o autor da falta
ou se os faltosos são numerosos, a acusaçao e feita nas reuniões
da madrugada. Se um indivíduo se sente ofendido el e fala por si
mesmo , declarando que ofensa foi feita a ele ou a sua propriedade
e, então , ameaça com o que pretende fazer, caso não receba uma
compensação ou a ofensa se repita; se, porem, mais de uma pessoa
ê ofendida, o chefe pode falar a toda aldeia sobre a ofensa e
anunciar a expectativa do publico quanto a um comportamen t o compensatõrio. Depois que ele termina de falar, os indiv1duos que
concordam com ele manifestam seus sentimentos.
Contudo quando o ofendido conhece o agressor ou agressores,
faz a acusação em plena luz do dia; o mêtodo mais comum consiste
em sentar-se no topo da escada que conduz ã sua casa e começar
a falar em voz alta para toda a aldeia, relatando a ofensa , enquanto a pessoa acusada responde de onde estiver e 9 assim, estã
formada a discussao. Freqüentemente, o acusado nega qualquer im
plicaçao no ass unto, especialmente se a acusação e de cunho se
xual; contudo, o ofendido não se contenta com as negações e con-=tinua a explicar suas acusaçoes. Esta discussão pode conti nuar
i'ntennitentemente durante vãri'as horas e ãs vezes, vãri os dias .
Durante estas discussões, os tndivíduos da alde i a podem ofe
recer apoi'o a um ou outro dos litigantes. A fo rma mai s comum de
apofo ê a repetição do que foi dito pela parte a que se e favorã
vel; se um i ndividuo, porem, mora do lado oposto de onde mo ra a
pessoa que el e estã apoiando, deve deixar sua casa e senta r- se
na escada com a pessoa, mostrando, portanto, sua pos i ção . Em cer
ta ocasiao que os homens tiveram uma di scussão com as mulheres
da aldeia, todos eles se reun i ram na casa do chefe (13), ficando
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em pe atrãs dele enquanto apresentava sua causa contra as mulheres. Se um individuo estã zangado com alguem de sua propria casa deve sair e sentar-se, na praça, na escada da casa que fica
do lado oposto, de onde explicarã a afronta; se as pessoas daque
la casa não o apõiam devem virar os rostos ou deixar a casa. Os
casos seguintes esclarecem mais o processo de controle e solução
de conflitos.
CASO 1
Uma manhã, apõs uma festa e um baile que havia durado a noi
te inteira, a velha viuva (8) foi para sua escada e começou a
acusar sua nora (9) de ter ti do re l açoes sexuais com o chefe (13) ,
de que ela não valia nada e que seu filho a mandaria embora,quan
do terminasse o trabalho dos brasileiros e voltasse para a aT
deia. De inicio a jovem negou tudo, mas sua sogra continuou a
reprimenda, ate gue a jovem ficou com muita raiva, cessou de negar e disse ã viuva que seu filho não era bom , que ela não o que
ria mais e que. iria embora. Nesse momento, o xama (7), e irmão
da viuva, falou-lhe que se ela fosse embora deveria, pelo menos ,
levar consigo seu filho de tr~s anos, ao invés de deixã-lo aos
cuidados do pai, como havia feito da ultima vez.
A jovem nao deu muita atenção e começou seus preparativos.
Arrumou suas roupas numa trouxa e foi ã roça pegar comida , chamando o outro_chefe í14) e o fi lho de seu irmão, que ê casado,
para acompanha-la ate a roça onde, segundo os boatos , manteve re
lações sexuais com ambos. Depois retornou, preparou sua comida~
recolheu seus pertences e dei'xou a aldei'a, sem o seu fi lho, no
meio das i·ninterruptas ofensas verbais de sua sogra e de outras
esposas zangadas. Chegando ao rio, apropriou-se de uma canoa e
remou ri o abaixo, a tê um povoado brasi lei ro.
Na manhã seguinte, o homem (2) que era o dono daquela canoa
saiu para sua escada e, dirigindo-se ao chefe (14) que possula a
outra iinica canoa da aldeia, disse que a jovem estava errada em
ter tomado sua canoa sem falar com ele e que ele precisava dela
na que 1e dia, e lã nã·o estava, ·e jã que o chefe ( 14) estava imp 1i
cado no caso nao deveria i.r ao rio naque le di'a, mas deixâ-lo utT
1i zar sua canoa para descer o rio. Enquanto este falava, o xamã
( 7) suói u e sentou- se ao seu 1ado na escada, 1ançando o1bares acu
sadores ao chefe e fazendo cornentãrios de apoio . O che fe negou
qualquer i'mplicação com a jovem e disse que iria ao rio de qualquer forma e, virando,se, deixou a aldeià , seguido pela esposa fu
riasa e ·de cara feia. Um dos autores (Gordon Koop) pedi u-1 he que
levasse um recado, nao-relacionado com o assunto, para os brasi
leiros de Cunhuâ, mas e 1e recusou a deter-se.
Quando o autor
correu atrãs dele e o segurou, a mulher deste repetiu o que o
autor dissera, expressando apoio ao autor e censura a todo o com
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portamento do seu marido.
Naquela noite o chefe e sua esposa voltaram pacificamente ã
aldeia. No dia seguinte, a mae e esposa fujona voltou e começou
a cuidar do seu filho, como se nada tivesse acontecido , a sogra
não fez provocação alguma e o homem cuja canoa havia sido tomada, estava novamente contente. Durante vãrios dias a jovem permaneceu perto de sua casa, exceto quando ia buscar comida, para
evitar os mal tratos publicas que certamente a atingiriam e, gradualmente, foi recuperando o contato normal com a aldeia.
CASO 2
Um homem aleijado que morava com sua irmã e o marido dela
havia sido professor de lingua deni do autor (Go rdon Koop). Com
o pagamento que recebeu comprou um rãdio que mantinha ligado dia
e noite na a1dei a. Sua i rma estava zangada com ele porque, sendo
que ela e seu marido lhe forneciam diariamente carne , peixe e
mandioca, ele gastava a maior parte dos seus sa l ãrios com ele
proprio; e mais ainda, embora fosse capaz, se bem que de forma
limitada, de pescar, cortar pequenas ãrvores, roçar com o facão
e p1an tar, e 1e p1an tava somente a1gumas bananas e raramente fazia
outras coisas.
As mulheres da aldeia criticaram- no publicamente por sua pre
guiça e ele travou batalhas verbais diãrias com el as na praça da
aldeia. Quando elas se queixaram do seu rãdio, ele o manteve li
gado mais alto, durante mais tempo e ate mais tarde da noite. FT
nalmente, o xamã (7) ficou muito zangado e disse ao aleijado que
o mataria se nao se desfizesse do rãdio e parasse com toda aque1a conversa mã. O aleijado ainda mais zangado disse ao xamã que
viesse ã sua casa e estendendo o rãdio para ele disse:
"Que
bre -0
O xamã, entao, pegou sua espingarda e fez o rãdio em pe
daços.
O al ei jado , contudo, continuou a discutir com sua irmã ate
que esta lhe informou que ele nao poderia mais continuar em sua
casa. Ele se mudou para a casa do chefe (14) , onde permaneceu
por alguns dias, e depois foi fazer as pazes com a irma , dizen
do-lhe que não estava mais zangado e que não queria brigar; que-=ria ter boas conversas novamente; também, disse as mesmas coisas
ãs outras mulheres com quem estivera br i gando, inclusive, uma
delas lavou suas roupas. Pouco tempo depois ele voltava para a
casa de sua irmã . O xama ofereceu-1 he dois co 1ares de penas para
que ele pudesse vender, dizendo - lhe que faria mais , para pagar o
rãdio, ao que ele recusou, pois ele mesmo havia pedido a ele que
o quebrasse. Entretanto, ele não começo u a pescar ou fazer outras tarefas, e logo sua irmã estava se quei xando novamente .
11
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A SOLUÇ~O DE CONFLITOS
Não hâ mediadores ou ãrbitros formais para as discussões en
tre os Deni. As pessoas confrontam-se, os observadores tomam par
tido ou permanecem neutros, e entao os litigantes desafiam suas
vontades diante da intensidade do apoio publico. Se um litigante
sente que a situação lhe e vantajosa pode destruir, ou tentardes
truir, a propriedade do seu opositor , como fez o xamã no caso 2-:0s homens recorrem freqüentemente a esta tãtica nas suas discussões com suas mulheres, sendo que os sogros não hesitam em·amea
çâ-los de violência fisica ou até de levar de volta suas filhas-;e como hã escassez de mulheres solteiras, esta ultima tãtica levou muitos genros ã rendição. Muitas discussões. porem, nao sao
resolvidas tão facilmente.
Algumas pessoas constrangem outras a tal ponto que estas se
recusam a prestar os serviços mais comuns tai s como:
um marido
pode recusar-se a trazer carne para a sua esposa; um homem pode
ajudar o outro em sua casa ou em sua roça; uma mulher pode recu
sar-se a dar mand ioca a seu marido ou a dar a carne trazida por
ele a outra mulher, como também a ameaça de ir embora, recusando
fazer todo o serviço, jã ilustrada no caso 1. Apos duas noites
com uma criança chorando , a sogra idosa ficou feliz em ter de
volta sua nora, mesmo sendo esta indócil.
Nos conflitos sexuais, a menos que o casal tenha sido apanha
do em flagrante por um dos esposos ofendidos, eles negam tudo pu
blicamente; porem, quando descobertos, e quase impossivel evitar
uma briga. Um informante contou que seu irmão apanhou-o com a
esposa dele e, imediatamente, pegou uma faca para matã-lo;então,
ele disse que lutaria se seu irmão quisesse.
Mas o irmão recusou, dizendo que se fosse um outro qualquer, ele o teria esfaqu~
ado.
Ameaças p~r meio de violência fisica a pessoas ou ataques a
propriedades sao comuns. Se a contenda for bastante seria , as
pessoas ameaçadas sabem que correm perigo e deixam a al deia . As
brigas entre familias e agrupamentos familiares foram comuns num
Eassado recente e são uma das vãrias causas do constante fluxo
as Comunidades Locais e das mudanças entre as familias dos deni.
Os informantes ainda se lembram-se de pessoas que foram mortas
por causa de serias discussoes.
A reconciliação ocorre como foi ilustrada nos dois casos jã
citados . A primeira etapa da reconciliação consiste em deixar
de lado a zanga e a conversa mâ. A mulher jovem conseguiu isto
simplesmente voltando ã aldeia; e voltou tranqüila porque veio
de livre vontade, sem que ninguem a forçasse. No caso 2, o homem
dirigiu-se aos adversãrios, dizendo-lhes que não mais estava zan
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gado nem queria brigar. Virar a cara para alguém é sinal de res
sentimento; encarar a outra pessoa é sinal de que a conversa ma
estã superada .
A segunda etapa da reconciliação e reassumir os vinculas so
ciais normais e cumprir as obrigaçoes que se tinha com as pessoas
as quais se brigou. A jovem mulher voltou e reassumiu seus deve
- e respeitavel
nora, novamente; e, tambem,
cessou,res como mae
ao menos durante a1gum tempo, de seduzir ou dançar com os ma ri dos
das outras mulheres. Em contraste, o aleijado falhou no cumprimento destas expectativas de ajuda razoãveis, e a reconciliaçao
durou pouco.
Algumas contendas nunca atingem um estado de reconciliaçao,
mas continuam indefinidamen te. Enquanto as pessoas envolvidas
podem ventilar publicamente seu descontentamento e obter apoio
comunitãrio de alguma forma, continuam a contender e viver jun
tas. Isto acontece especialmente entre mulheres que convivem dia
riamente e cujas vozes levantadas em discussões sao ouvidas cons
tantemente na aldeia, enquanto tornam publicas suas frustraçoes-:Os homens têm muito menos tolerância com as 'conversas mãs', repreendendo freqüentemente suas mulheres por suas brigas constantes. Embora os homens também contendem entre si, raramente e por
muito tempo porque lutam ou saem da aldeia, indo caçar ou pescar
sozinhos na floresta, onde deixam o ressentimento sumir. Certamente que se os homens não tivessem vãlvula de escape, a incidên
eia de violência seria bem maior.

-

CAPITULO 7

O DESENVOLVIMENTO E A MUDANÇA SOCIO-ECONÕMICA

Os Deni de Marrecão ainda não experim~ntaram o alto grau de
aculturação, evidenciado por outros grupos Aruak, localizados no
Purus e seus afluentes (Chapman, 1974). Uma das razoes e que os
Deni preferem morar no interior, longe dos rios principais, do
trãfico regular de moradores e dos comerciantes regionais. Esta
preferência não somente os isolou do contato com o mundo exterior
e com as expedi çoes de pacificação dos ri os, como tambem retar
dou o periodo de contato intensivo, ate o começo -da decada de ses
senta. Em conseqüência disso, a cultura e sociedade deni perma-=neceram relativamente coesas e intatas, apesardadepopulação bas
tante intensa dos ultimas trinta anos. O impacto principal da
depopulaçao parece ter sido uma redução drãstica no numero de al
deias de porte de um agrupamento familiar, e a conseqüente agre-=gação das famil ias sob revi ventes nas a1dei as, hoje conheci das .
No entanto, e bastante remota a probabi li dade de que este es
tado de coisas continue. Os jovens deni da geraçao mais nova~
estão tao dependentes do trabalho assalariado pelos patroes re
gi ona is que e i nevi tã ve 1 a ocorrência de uma aculturação bem ma is
extensiva. A questao bãsica não consiste em saber se os Deni mu
darão, mas como mudarao.
No que se refere ao padrão de fixação, os Deni deixaram de
ser pequenos grupos de pre-contato, em processo de cisao, caracteristi cos da adaptação ã floresta tropica l (Carneiro, 1961), pa
ra se fixarem em grupos concentrados, ãs margens dos rios, perto
de seus patroes. Esta alteraçao no padrão de fixação tem conseqüências sociais, econ6micas e ecolÕgicas; as aldeias mais densa
mente povoadas impoem uma forte pressao sobre os mecanismos tra-=di ci onais de controle social, e estes se baseiam, principalmente,
na pressão da opinião publica e na alternativa de mudança para
outro grupo mais prõximo .. Alem disso, os grupos maiores demandam da ecologia local suprimentos continuas de carne e peixe. Os
Deni de Marrecão jã começaram a se queixar da falta de caça e es
tes problemas podem ganhar extensao dependendo, principalmente--:do grau de estabilidade da comunidade de Marrecao, da taxa de
crescimento populacional e da expansão das alternativas dos Deni
na obtençao de ali mento ou dinheiro.
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Os Oeni jã começaram a inovar na ãrea de liderança. Embora
as pessoas ainda esperem o estilo nao diretivo de liderança, caracteristica dos grupos da floresta tropical
(Levi-Strauss,
1944), e valorem positivamente a generosidade e a preservação da
harmonia (Goldman, 1963), suas necessidades reclamam um estilo
mais agressivo de liderança. Um bom exemplo dissoêo sucesso do
jovem chefe que tomou emprestadas as estratégias do sistema de
patrão para expandir sua base de apoio e seu poder po litico. Em
bora os Deni não gostem de ser mandados , estão se voltando para
lideres que mandam, visando obter o mãximo_das vantagens econômi
cas que desejam. O caso deni confirma a hi põtese de Kracke . de
( 1976, p. 465) que a 1ide rança decisiva ê me 1hor sucedi da sob pres
são das condiçoes socio-econômicas, pois, para os Deni, esta pres
são cresce mais e mais a medida que as pessoas dirigem as limita
das opções da economia financeira local para a satisfação
dos
seus novos desejos e necessidades.
O Instituto Lingüistico de Verão, reconhecendoaslimitaçoes
tecnológicas e sõcio-politicas de comunidades indigenas como a
- que lançavam mao
- dos produtos manufaturados Den1..... de Marrecao,
dos e participavam da economia salarial, começou, em 1975, a implementar e administrar pequenos projetos de desenvolvimento comunitãrio, como parte mais ampla do seu programa de pesquisa lin
güistica e alfabetização. O objetivo geral dos projetos era for
necer aos indios tecnologia bãsica, conhecimentos e habilidades
que lhes permitissem maior autonomia e auto - suficien cia em situa
çoes nas quais outros brasileiros estivessem invadindo suas ter-=ras e inserindo-os rapidamente na economia monetãria . Um dos au
tores, Gordon Koop, recebeu a responsabilidade de administrar um
projeto deste tipo para os Deni e o outro, Sherwood G. Lingenfelter,
foi encarregado de trabalhar com Gordon Koop, dirigindo a coleta
e anãlise dos dados sobre a organizaçao social dos Deni, e suas
implicaçoes, para o projeto de desenvolvimento comunitãrio .
O projeto foi fi·nanciado pelo Canadi"an International Develop
ment Agency, como parte de uma subvençao maior ao SIL no Brasil:
destinada a vãrias comunidades indigenas. Ao projeto deni desti
nou-se a soma de (US$2,500.00) dólares para os gastos com mãqui::nas de costura, tachos de torrar farinha de mandioca, serras de
cortar madeira, instrumentos de carpintaria e horticultura e pequenos projetos agricolas.
Antes de fazer estas despesas, Gordon Koop discutiu os vãrios aspectos da proposta com os Deni. Eles expressaram grande
interesse em produzir farinha tanto para venda quanto para o con
sumo local, mas ter i am que expandir consideravelmente suas roças:
pois jâ lhes faltava al i mento para o consumo prÕprio .
Somente
uma mulher havia usado uma maquina de costura dos
brasileiros,
mas todos mostraram- se dispostos para aprender a usã-la. Tanto
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homens como mulheres manifestaram interesse em aumentar a variedade de frutos e outros produtos de primeira necessidade, culti
vados na aldeia. Como contribuição ao projeto, os Deni concorda
ram em abrir uma clareira para uma pista de pouso a fim de facilT
tar as comunicaçoes com a comunidade, em preparar novas roças pa
ra o aumento de produção da mandioca e milho e para a plantaçao:
em fase experimental, do arroz seco, em terreno elevado.
Quando os Deni começaram a derrubada, os autores observaram
que os instrumentos de que eles dispunham estavam em condições
precãrias: facoes sem cabo, lâminas estragadas, numero de macha
dos nao-correspondentes ã quantidade de pessoas que queriam tra-=balhar, etc. Logicamente que eles precisavam dos
instrumentos
necessãrios ã derrubada de grandes extensões de terra, assim como
do plantio das roças, Entao, parte dos recursos financeiros do
projeto foram gastos na compra destes utensilios.
Nos dois anos seguintes, os Deni derrubaram 600 metros para
a pista de pouso e plantaram três novas roças num total de 6,8
hectares. Durante o mesmo periodo, Gordon Koop trouxe para a al
dei a o seguinte material:
1 mãquina de costura;
panos, material de costura.
2 tachos de torrar mandioca
l mãquina de ralar mandioca
3 serras:
ferramentas de horticultura
ferramentas de carpintaria.
1 moedor de grãos
1 descascador de arroz:
sementes de arroz (10 quilos)
sementes de milho (5 quilos)
28 enxertos de laranja, tangerina e abacate .
A mãquina de costura logo fez sucesso ; ~p6s duas semanas de
instrução quanto ao seu uso, seis mulheres ja estavam cos.turando
muito bem. O vestuãrto e uma necesstdade no Marrecão em virtude
das constantes pragas de pi' um (borrachudo) e perntl ongo.
Os
piuns são particularmente abundantes na aldei a, nos campos abertos e nos rios; o vestuãrio protege-os contra os piuns e, entao,
eles vestem o que podem para cobrir seus corpos.
A mãquina e
usada diariamente para consertar velhas roupas ou fazer novas ,
com os tecidos adquiridos.
O ralador de mandioca mecânico e usado quase diariamente pe
las mulheres da aldeia. Homens e mulheres também usam, periodi::camente, as panelas de ferro para torrar mandioca para o consumo
pr6prio e, quando as novas roças começaram a produz ir regularmen
te, para comercio.
-
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A roça experimental de arroz foi um grande sucesso entre os
Deni. Gostaram tanto do arroz que alguns ate tiveram dificuldade em guardar suficiente semente para plantar no ano seguinte. No
entanto, problemas de utilização de solo, rotaçao de cultivos e
fertilidade a longo prazo ainda precisam ser estudados; em virtu
de da fertilidade limitada do solo da regiao, a viabilidade do
arroz como complemento da mandioca permanece uma questao em aber
to. Os Deni expandiram, também, suas plantaçoes de milho com re
sultados e problemas ecológicos similares; as arvores frutiferas
estão crescendo, mas ainda não estão produzindo frutos.
Os recursos introduzidos têm sido bastante utilizados pelos
Deni, e em relaçao ao dinheiro gasto para a aquisiçao destes, fo
ramos que tiveram maior influência na adapta~ão dos Dení; utilT
zando as ferramentas de carpintaria os Deni tem melhorado signi-=ficativamente suas casas. Um amolador a pedal e usado diariamen
te para afiar facões, facas e machados. As serras foramas menos
usadas por falta de conhecimento técnico e experiênci a em
afia-las; o moedor de grãos foi uma falha técnica porque era de
ma qualidade industrial; o descascador de arroz foi eficiente na
primeira colheita.
Os instrumentos de carpintaria introduzidos pelo projeto da
CIDA estimularam diretamente a construçao de canoas escavadas em
um tronco sõ. Historicamente, os Deni usavam canoas feitas de
casca de arvore que tinham a duração aproximada de um mês; os ho
mens deni viam os brasileiros fazerem as canoas escavadas, mas
nao tinham instrumentos para construi-las. Desde o momento em
que as ferramentas da CIDA foram distribuídas , eles construiram
ci nco canoas escavadas que usam para a pesca , o t ransporte para
o trabalho e o comercio com os regionais.
Dois aspectos do projeto ainda estavam pendentes na epoca
da pesquisa: 1) a introduçao de porcos e 2) a introdução de gado. Com os recursos financeiros do projeto , Gordon Koop adquiriu duas novilhas, de um ano, que foram colocadas na granja expe
rimental do SIL, em Porto Velho. Propôs-se que as primeiras crT
as, quando desmamadas, seriam entregues aos Deni, o que ocorreria
provavelmente no começo de 1978, e que a introduçao de porcos se
ria em junho de 1977.
No restante deste capitulo, reavaliaremos as necessidades
dos Deni e o impacto real e potencial que este projeto de desenvolvimento comunitario pode produzir para a satisfação destas ne
cessidades . Exploraremos, em particular, a relevância da organ1
zaçao social e da cultura dení para a solução dos prob l emas espe
cificos tanto dos projetos ja implantados quanto dos ainda pen-=dentes . Final mente, concluiremos , recomendando a realização de
outros projetos de desenvolvimento comunitario entre os Deni.
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A COMUNIDADE E SUAS NECESSIDADES
A aldeia de Marrecão parece afastar-se do padrao histõrico
do povoamento deni. Os Deni não estao dispostos a permanecer mui
to tempo em qualquer lugar; hoje, no entanto, os v1nculos econô-=micos com seu patrão e as vantagens da comunicação com o mundo
exterior, através da pista de pouso, alteram isto.
Embora fre
qüentemente se queixem dos maus espíritos locais e das incessan-=tes pragas de pi uns, investem cada vez mais tempo e trabalho para
estabelecer uma comunidade mais ou menos permanente; a pista de
pouso teve muita influên cia nesse aspecto. Em vãrias ocasiões,
alguns deles disseram a Gordon Koop que se ele nao continuasse a
visitar a aldeia com o aviao eles iriam embora, outros que volta
riam a seus velhos territórios, Cunhuã acima, e outros que se mu
dariam para mais perto de seu patrão regiona l. Contudo, enquanto
a pista de pouso continuar mantendo um vinculo direto através do
fornecimento de medicamentos, mercadorias e outros contatos com
o exterior, eles permanecerão na aldeia.
Este vinculo tem gerado uma relação de dependência, semelhan
te a que eles mantêm com seu patrão, entre os Deni e o lingüista
(Gordon Koop). Os Deni dizem "você nos traz remed i os; você nos
traz mercadorias; você nos contrata para trabalhar na pista de
pouso; você vende nossos artefatos; você e nosso patrao". Mesmo
que Gordon Koop não considere esta dependência a ideal , ela exis
te de fato e negã-la provocaria risos e mostraria desconfiança
entre os Deni, pois, para eles, sõ o atendimento medico grãtis jã
e razão suficiente para permanecerem ali. Alem disso, eles têm
possibilidade de vender seus artesanatos, carne e mão-de-obra,
que seriam mais difíceis de serem vendidos aos comerciantes, ao
longo do rio. o pagamento relativo ao trabalho na aldeia e muito
maior do que ao trabalho fora dela, porque os gastos de sobrevi vência na aldeia sao mínimos; quando saem a fim de trabalhar para
os regionais gastam quase todo o salãrio em alimentação, sobrando
muito pouco para outras finalidades. O patrão , no Cunhuã, pode
garantir muito credito, mas o resultado fina l e um debito relati
vo, que raramente e completamente saldado.
Enquanto perdurarem estas razões, os Deni de Marrecao mante
rao residência mais ou menos permanente. No entanto, um estabe-=lecimento deste tipo terã inumeras implicações inesperadas.
Os
problemas surgem por causa das estratégias bãsicas que definem
os padroes de adaptaçao dos Den1. Estas estratégias visam padrões de residência a curto prazo, geralmente não mais longo que
cinco ou seis anos. Por exemplo, paxiuba, (palmeira cortada), e
utilizada pelos DenT para fazer parede~ e assoalhas de suas casas; apõs três ou quatro anos a paxiuba se enfraquece e não supor
ta mais o peso de adultos, que jogam fora o assoalho antigo e fa
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zem outro. No entanto, o suprimento de paxiuba nesta ãrea e ra
zoavelmente limitado e as pessoas têm cortado palmeiras muito no
vas para fazer assoa lhos; geralmente, os Deni não pensam muito na
conservaçao ou substituição deste recurso. As experiencias passadas ensinam-lhes que quando os recursos se esgotam eles devem
se mudar para outro lugar, onde sao abundantes, e as estratégias
agr1colas tambem revelam essa orientaçao a curto prazo, pois os
Deni não capinam suas roças de forma sistemãtica, mas vão plantando mandioca ã medida que a consomem, ate que a plantaçao tor
na-se i·mpraticãvel. Estas roças, que tambêm contem batata doce-;
milho, cana-de-açucar, bananas, abacaxi e mamão, poderiam dar sa
fras durante um periodo de três a dez anos, contudo apõs o terceT
ro ano elas estao cheias de mato jã tão cerrado que sao abandon~
das, exceto por visitas ocas1~ onais que vão colher abacaxis, bana
nas e mamão. Estas prãticas agricolas são ecologicamente corre-=tas, permitindo o reflorestamento rãpido do terreno e a conserva
ção dos nutrientes do solo; no entanto, imp l icamemuma população
de baixa densidade e alta mobilidade.
_
O recurso esgotado mais rapidamente, contudo, e a caça po.!::_
que muito antes de terem derrubado a floresta que os
rodeava,
eles caçaram tanto que sua necessi.dade de carne não pode ma is ser
satisfeita adequadamente . Na ãrea de Marrecão, os Deni têm um
suprimento abundante de peixe de janeiro a junho, mas o suprimen
to de carne caiu abruptamente no ultimo ano; Gordon Koop obser-=vou periodos de mais de duas semanas em que os homens nao conseguiam matar nada. Antes de fixar residência ã margem dos rios,
perto de seus patrões, os Deni mudavam-se freqüentemente para me
l hores terri tõri os de caça; o novo interesse pe l as mercadorias' e
a prestação de contas por estas, através de trabalho ,
restrin
giu-lhes essa liberdade de movimentos. A determinação atual de
trabalhar na pista de pouso, de 600 metes, foi uma restriçao ain
da maior nesse sentido.
Os Deni estabelecem residências mais permanentes, ao mesmo
tempo em que a população cresce. A maior parte do crescimento da
aldeia deve-se ã imigraçao; no entanto a população da aldeia tam
bem ê mui'to jovem; levando em conta o contingente populacional mã
ximo de 86 pessoas, 53 (61.6%) têm menos de vinte anos de idade-;
24 ( 27. 9%) estão entre os vinte e os quarenta e em peri odo de ges
tação, e somente 9 (10.5%) têm mais de quarenta anos. Estes jo-=vens jã estao acostumados a vestir roupas iguais ãs dos regia
nais, carregar ãgua em jarras de aluminio, cozinhar e comer em
panelas de aluminio, caçar com espingardas , trabalhar com ferramentas de aço, dançar ao som de musicas regionais e conversar ã
luz das lâmpadas de querosene.
As necessidades dos Deni de Marrecao devem ser definidas tan
to em termos de suas aspiraçoes conscientes quanto das conseqüên
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cias inconscientes das tentativas de satisfação destas aspirações, seja trabalhando para regionais ou vendendo produtos, arte
sana tos, ou mao-de-obra a Gordon Koop. t obvi a a necessidade que
os DenT t~m de mercadorias, dependendo de facas, facões, machados e outras ferramentas de aço para produzirem alimentos. A ce
râmica manual estã exti.nta, e os pais não ensinam mais seus fi~
lhos a produzirem tais artefatos; sendo assim, os utens1lios de
cozinha tambêm são essenciais. A praga de piuns e mosquitos tor
nou o vestuãrio e os mos·quiteiros necessidades basicas, assim co
mo o sabao para l avã-1 os. A es·pi.ngarda subs ti tui·u completamente
o arco e flecha e a zarabatana na caça, requerendo um suprimento
cont1nuo de munição. Alem destas necessidades~ os Den1 guerem
motores para suas canoas, doces, biscoitos, açucar e cafe para
suas famili"as; vitrolas, discos e radi"os para o divertimento.
O segundo grupo de necessidades, definido pelos Deni, ê o de
atendimento medico. Interessam-se mai.s particularmente pela medicina cura ti'va do que preventiva. Mal ãri a, vermes, amebas, tuberculose, resfri·ados, pneumonia, infecções e picada de cobra são
problemas constantes entre os Deni. Enquanto Gordon Koop residi.a na aldeia, solicitavam-lhe diariamente vãrios remedias e tra
tarnentos, mas não compreendi·am a necessidade do cuidado preventT
vo da saude, nem a importância de melhorar a situação sa~itãrii
da casa e da comunidade; então, o tratamento sõ consegue uma cura
temperaria~ pois logo as pes!oas ficam novamente doentes em vir
tude das mas condi.çoes sanitarias.
A saude mental e outro assunto que tem preocupado os Den1;
quanto maior a aldeia se torna, maior a i.ncid~ncia de conflitos
internos e discussões. Outra causa das fortes tensoes sociais na
aldeia e a aus~ncia periÕdica dos homens para coletar sorva ou
fazer qual quer outro traoa lho para os comerciantes regiona is. Tal.
aus~ncia aumenta a pressão sobre os homens restantes, sendo que
preci.sam aumentar o suprimento de carne, e causa uma enorme tensâo entre as mulheres em virtude das tentativas reais, ou imaginãrtas, das viuvas· temporãrias em manterem re l açoes sexua f s com
os mari~ dos de outras mul neres. Os homens, em particular,
quei
xam-se das constantes 'conversas mãs' na aldeia; ã medfda que au
mentam a população da aldeia e o numero de maridos ausentes, i
hostilidade, a ansiedade e o conflito na aldeia tamb~m aumentam,
obviamente com conseqLl~ncias negativas para o bem estar mental
dos mem5ros da comunidade.
Os Den1 também se interessam por um suprimento
alimentar
mai"s seguro. Para isto, criam galinhas que conseguem dos regionais, cabendo ãs mulheres a tarefa de faz~-lo. Contudo, o cui.da
do dfspensado ê m1nimo, pots· as colocam em abrigos fechados, feT
tos de toras, para proteg~-las, durante a noi!e, mas, durante o
<li.a, dei'xam-nas soltas para que cisquem a propri'a comida.
Os
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Deni tambem cultivaram algumas plantas como cebola, pimenta, abÕ
bora , cabaça e lima.
Uma pesquisa feita sobre a dieta deni durante um periodo de
sete dias sugere que a mandioca hã muitos anos tem sido a maior
domesticos
fonte de alimento. Entre as pessoas dos dez grupos
investigados, todos comiam mandioca, no minimo, duas e ãs vezes
três vezes por dia; so uma familia complementou a dieta com arroz. Em dois dos sete dias, algumas pessoas disseram que nao ti
nham carne alguma e com_elementaram a dieta com caldo de frutas ou
papa de milho, e, em tres dias, vãrias delas tiveram peixe numa
refeiçao. A caça foi escassa ate o ultimo dia da pesquisa, quan
do os homens fizeram uma grande caçada para uma festa e mataram
vãrios macacos, um porco e um peru selvagens. A queixa dos Deni
de que precisam de mais carne parece ter sido confirmada
pela
pesquisa.
Para atingir estas necessidades e aspirações crescentes, os
Deni foram induzidos a fazer alterações em seu modo de vida. Es
tas alteraçoes, entretanto - trabalho assalariado , povoamentos
mais permanentes, comunidades maiores - provocaram novos problemas os quais eles nao estao preparados para resolver, pois não
têm desenvolvido prãticas sanitãrias e de atendimento de saude
preventiva que poderiam diminuir o potencial de doenças epidêmi cas destas comunidades, e ainda nao sentiram a necessidade de uma
exploração seletiva e conservação dos recursos ja potencialmente
esgotados. Finalmente, seus mecanismos tradicionais de controle
soei a 1 e resa l ução de conflitos são inadequados para conduzir
grandes contingentes de pessoas, superficialmente vinculadas.
Os objetivos do desenvolvimento comunitãrio para os Deni de
vem ser confrontados com os problemas das necessidades e aspira-=çoes dos Deni, e com os problemas gerados pelas mudanças sõcio -e
conômicas, necessãrias na criação de meios para atingi r tais fins:Estes problemas sao mais dificeis de resolver que os primeiros,
porque exigem mudanças nas estrategias sociais e culturais funda
mentais. As considerações cuidadosas sobre a estrutura soei o-cul
tural, em que se baseiam as estrategias dos Deni, constituem, por
tanto, uma condição previa necessãria a qualquer in ovação ou mu-=dança de programa.
O CONTEXTO CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÃRIO DEN1
Fatores Motivadores
As festas são o foco da vida social deni. Eles plantam gran
des roças para ter um suprimento abundante de mandioca, macaxei-=ra, batata- doce e cana - de - açúcar para as festas, e caçam animais
grandes para se alimentarem, ostentando diante de toda a comun idade a utilizaçao de sua caça; fazem roupas novas para decorar
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seus corpos, nas festas, e impressionar os demais com sua beleza
e elegancia.
Nao ê exagero dizer que os Deni vivem de festa em festa. Se
passa uma semana sem festa, as pessoas começam a queixar-se ao
chefe: 11 Por que você nao organizou uma festa? Você não e um bom
chefe! Você não organiza bastantes festas! 11 •
As mulheres, em
earticular, sempre esperam com ansiedade as festas porque sao a
unica quebra da monotonia na vida diãria da aldeia, mas nao sao
menos fmportantes para os homens. A felicidade e definida como
5oa conversa, boa comida, brincadeiras, cantos e danças, que sao
os acontecfmentos de uma festa. O conceito deni sobre ·festa
(i"ma amusinaha) e li'teralmente "boa conversa prolongada".
Sendo que a visão denT de uma vida ideal estã intimamente
vinculado ãs festas, propostas de desenvolvimento comunitãrio de
vem dirigir-se especificamente a este item. Os Deni estão sempre
dispostos a ajudar, mesmo que seja necessãrio trabalhar arduamen
te, quando se trata de projetos que promovam suas festas, pois
consi.deram que ê um esforço bem empregado .
Outro aspecto mui to importante da cultura den1 e o casamen
to. Para os Deni e inconcebivel que uma menina, aproximando i
idade da puberdade, não se case e comece a ter filhos assim que
for possivel; estes casamentos são bastante estãveis . Dos quaren
ta individuos jã casados, na aldeia de Marrecão, sõ 14 ja haviam
se divorciado, e dois destes permaneceram casados poucas dias,
sendo que uma era uma segunda esposa, mui to jovem, e seu pai trou
xe - a de volta. Isto significa que 72% dos individuos casados ni
aldei"a tem tido casamentos estãveis, apesar das relações sexuais
extraconjugais serem comuns. Um dos fatores desta estabilidade
ê a escassez de mulheres disponiveis para o casamento ; então , um
homem que se divorcia pode passar mui. to tempo sem encontrar outra
mulher. Outro fator e que os Deni são profundamente preocupados
com o bem-estar de seus filhos; uma vez nasc i dos filhos, o divõr
cio raras vezes ê considerado .
O problema de tensão na familia e na comunidade, em virtude
do trabalho migratõrio, jã foi discutido. Gordon Koop observou
que os recentes divõrci·os foram ocasionados pelas a u s~ncias dos
homens . As oportunidades econômi cas que não requerem a separação
tempo rã ri a da mulher e da famil ia são preferi das , mas não são
acessfveis ã maioria dos Deni.
Um terceiro fator motivador importante na cultura deni e gos
to e a atração que os homens têm pela caça , sendo este o princT
pal assunto de conversa e o elemento central do papel masculino-:Se por qualquer razão um homem fica confinado ã aldeia e não pode
caçar, perde o respeito dos demais homens e mu l heres . Os Deni
dizem que um homem aleijado e como uma mulher- -permanece constan temente na aldeia, envolve-se nas brigas e mexericos das mulhe -
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res, e logo e uma fonte de conflitos e disputas.
Para o homem,
caçar e uma fuga da desordem da vida domestica na aldeia. Na flo
resta, ele estã sõ para confrontar sua destreza com os animais
selvagens, ao invés de fazê-la com seu irmao ou amigo; quando os
homens estão zangados, ou choram a morte de um pai ou um filho,
eles desaparecem na floresta. As mulheres, ao contrãrio, gritam
umas com as outras na aldeia, ou lamentam-se em coro para expres
sar sua dor.
As propostas de desenvolvimento comunitãrio, que exijam novos papeis econômicos para os homens, devem .levar em conta estas
orientações diferentes para homens e mulheres. Os homens nao ·es
tao habituados e, nem desejam, passar os dias na aldeia ou perto
dela, onde mulheres e crianças estejam constantemente presentes.
Eles se cansam rapidamente dos mexericos e brigas que são a roti
na da vida das mulheres, e procuram abrigo na solidão da flores-=ta. Novos papeis, que não considerem essa "necessidade" bãsica
dos homens, podem ocasionar conflitos internos crescentes e demonstrar serem mais destrutivos que benéficos para a estruturação
da vida comunitãria. No passado, as mulheres liberavam sua agres
sividade, gritando umas com as outras e puxando os cabelos dos
homens durante as brigas. Por seu lado, os homens, se dirigiam
a floresta ou começavam lutas que acabavam em mortes e rixas san
grentas. Os homens den1 ainda se lembram das hostilidades
do
passado e, ãs vezes, preparam suas armas diante da not1 ci a de que
algum inimigo antigo esteja nas proximidades.
A Divisao de Trabalho
A divisao bãsica de trabalho na sociedade deni segue as mes
mas dicotomias: macho/fêmea; floresta/aldeia. O dominio do ho-=rnem e a floresta e seu papel econômico e extrair algo desse domí
nio. Homens e mulheres trabalham juntos em algumas tarefas como
construçao de casas, derrubada da vegetação rasteira para a plan
tação de uma roça ... fora disso, as tarefas domesticas são o domí
nio da mulher; elas dao ã luz filhos, cultivam alimentos vege-=tais, preparam a comida e alimentam seus maridos e filhos. Somen
te as mulheres cuidam das galinhas da aldeia, considerando- as de
sua propriedade. As mulheres reivindicam ate o direito sobre os
cachorros, mas deixam os homens usã-los na caça. A divisao tradicional de tarefas e de importância fundamental' desde que a
maioria das propostas de desenvolvimento comunitãrio para os Deni
sejam agricolas ou de criaçao de gado. Os homens estao habituados e dispostos a fazer derrubadas, construir casas e ate plan
tar; mas _alimentar ani·mais, carregar ãgua e criar os filhos sãO
tarefas das mulheres. Uma atençao particular deve ser dada ã di
vis ao de trabalho e ã relação competitiva entre homens e mulheres-:-
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Os novos papeis devem ser estabelecidos de forma que se aproximem
das prãticas aceitas pelos Deni , permitindo, ainda, que homens e
mulheres mantenham trocas produtivas relativamente eqüivalentes.
Os Conceitos de Posse e de Propriedade
Durante a administração do Projeto CIDA,
para os Deni,
Gordon Koop decidiu que alguns objetos como tachos grandes de tor
rar mandioca ou ralador de mandioca fossem de propriedade da al-=deia. Pouco tempo depois, os homens den1 pergun taram quem er a o
dono daqueles objetos e Gordon Koop respondeu novamente que· todos
eram os donos, pois pertenciam ã aldeia; eles, maneando as cabeças, riram de incredulidade . Algum tempo depois, o xama da al deia anunciou que se apropriaria de um dos tachos de torrar mandioca, um dos chefes disse que era dono do outro, o outro chefe
disse que toma ri a a mãqui na de costura e o descascador de arroz
para si, e assim por diante. Em suma , o conceito de propriedade
da aldeia e completamente estranho aos conceitos deni de proprie
dade.
Como o costume deles e de que cada objeto pertença ao homem
ou mulher que tenha apresentado o resultado do seu trabalho , não
foi diferente com a introdução dos instrumentos do Projeto CIDA.
Sendo assim, eles se sentem como donos dos "instrumentos comuni tãrios11, porque trabalharam, ajudando na construção da pista de
pouso e outros me 1horamentos 11 comuni tã ri os 11 . Go r don Koop tambem
percebeu que os instrumentos que nao são propriedade de uma pes - ·
soa especifica não recebem os cuidados adequados; as se r ras 11 comun i tã ri as 11 foram deixadas na chuva, enferrujando e freqüentemen
te outros instrumentos se perderam. O sistema de "propriedade
comunitãria 11 e completamente ineficaz para os Den1; neste caso,
sao Õbvias as implicaçoes num outro pl anejamentode desenvolvimen
to. As pessoas que trabalham num projeto esperam ter posse de
parte do produto, pois as pessoas nao trabalharao para cuidar ou
manter a propriedade, na ausência de interesses pessoais.
A Liderança e a Organização Comunitãria
O planejamento do desenvolvimento comunitãrio deve fun damen
tar- se na organizaçao bãsica da aldeia e aceitar os processos de
nT de tomada de decisão . O planejamento tradicional den1 funcio
na a curto prazo e com resultados imediatos; os projetos de mais
longo alcance sao as derrubadas para as roças , uma atividade que
se estende por vãrios meses. Um homem idoso de um agrupamento
familiar inicia um destes projetos decl arando, na reunião da madrugada, que pretende derrubar uma determi nada ãrea da flores ta
para sua roça. De tempos em tempos, pode pedir aj uda ãs pessoas
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de seu agrupamento ou de outros da aldeia, mas elas nao participarao do planejamento do trabalho. Então, o 11 proprietario 11 da
roça organiza a derrubada e quando chega a época de cortar as ar
vores ele anuncia seu plano ã aldeia e diz que quem quiser uma
parcela da roça, ou sua ajuda em outra roça, deve vir trabalhar.
O planejamento do desenvolvimento comunitãrio deve seguir
este modelo bãsico. Os projetos devem pertencer e ser organizados por um homem de um agrupamento familiar que seja idoso e interessado. Estes projetos devem ser de curta duraçao e produzir
resultados razoavelmente imediatos, ,como, por exemplo, quando uma
roça começa a produzir mandioca com oito meses. Quando e necessãrio um trabalho cooperativo, este deve ser recompensado com tra
balho rec1proco, no m1nimo, ou com parte da produçao (v. Fig. 4)-.
O planejamento a longo prazo (alem de um ano) e o de projetos globais sao estranhos ãs praticas den1. Exceto a derrubada
e a plantação, os indiv1duos planejam suas atividades no grupo
domestico, diariamente, e os chefes planejam as festas um ou dois
dias antes. Os brasileiros fizeram planejamentos, a longo prazo,
para a coleta de sorva ou madeira, mas, freqüentemente, os Den1
alteram estes planos, se outras atividades chamam sua atençao.
Para um programa de desenvolvimento comunitãrio ser bem sucedido deve ser projetado como uma serie de atividades, a curto
prazo, com objetivos e recompensas imediatos.
Implementando-se
projetos a curto prazo serã poss1vel desenvolver uma consciência
quanto aos de prazos maiores; isto nao quer dizer, contudo, que
os planejadores devem pensar somente em termos de prazos curtos,
muito pelo contrario, e absolutamente essencial que se faça planos a longo prazo. No entanto não se pode esperar que os Deni
encarem estes planos seriamente, ate que, para isto, tenham sido
preparados através de atividades a curto prazo e novas experiências.
O padrão informa 1 de tomada de decisão pode ser um ponto mui
to pratico para se iniciar e implementar projetos. Empregando-se
este método os planejadores conduziriam vãrias discussoes informais, sobre as propostas, com os homens mais velhos, em seus res
pectivos agrupamentos familiares, e estes continuariam as discus
sões entre si durante um dia ou dois quando entao comunicariam
aos planejadores a decisão tomada. Caso seja necessaria uma dis
cussao posterior sobre aspectos técnicos do plano, as reuniões da
madrugada serao positivas neste sentido. E'. importante enfatizar,
novamente, que são os agrupamentos familiares, e não a aldeia,
os centros de tomada de decisao, trabalho e distribuiçao de cara
ter cooperativo.
Os Den1 acostumaram- se a aprender com estranhos.
Seguiram
as vãrias ideias e técnicas dos patroes regionais para os quais
trabalham. No entanto nao as aprenderam de maneira formal, por
exemplo, na sala de aula, mas o aprendizado se processou na exp~
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riên cia pratica, através do relacionamento, no trabalho do dia a
dia. Os Deni sao receptivos ãs pessoas portadoras de ideias novas, mas um tanto céticas em relação a novas técnicas, ate que
vejam alguma razao pratica para aceitã-las. E essencial que os
conselheiros externos trabalhem com os Deni na introdução de novas habilidades técnicas e, assim, os orientem na aplicação cons
tante das mesmas, ate que as tenham aprendi do e possam uti li zã-1 as
sem a ajuda de terceiros.
A Rede de Relações Externas
As relações entre os Deni de Marrecão e seus patrões regionais ainda persistem, e produzem um impacto continuo na rotina
da vida destas pessoas. As propostas de desenvolvimento comunitãrio que não levem em consideração as duvidas, obrigações, contratos e interesses pertinentes as relaçoes externas, certamente,
não serao bem compreendidas.
O conjunto de obri gaçoes e interesses mais importante ê aque
le entre patrão (empregador) e freguês (cliente, empregado). Dos
24 homens deni que moram na região de Marrecao, somente três nao
tinham um contato direto com um patrão; destes, 21 haviam contrai
do alguma divida, comprando mercadorias a prazo e, portanto, uma
vez ou outra, eram obrigados a trabalhar para o patrão durante o
ano, a fim de sa ldar as dividas. Por sua vez, o patrão fazia con
tratos com os comerciantes, ãs margens do rio, que os abasteciam
com bens manufaturados , em troca de mui ta sorva, toras de madeira
ou outros pr·odutos da floresta.
A cadeia de relações comerciais e complexa.
Um brasileiro
patrão, em relação aos Deni, pode ter vãrios patrões com os quais
esta endividado. Assim sendo, ele depende do trabalho dos DenT
para saldar sua prÕpria divida e para fornecer os bens que os
Deni desejam. Em conseqüência disso, o patrao precisa manter os
Deni endividados, o que nao ê dificil, uma vez que as aspirações
dos Dení excedem, em muito, o poder aquisitivo destes.
Alem do
mais, corno muitos dos trabalhos mantêm os homens denT longe de
suas casas e de suas roças, eles precisam comprar do patrão a co
mi da, enquanto trabalham, e, assim, gastam em comida grande parte
do salãrio 9ue ganham.com o trabalho emigrante.
_
Os Den1 usam o sistema de patrao tanto quanto o patrao o usa
com eles. Quinze dos nornens deni têm dois patroes com os quai·s
tem divtdas, e um deles tem três. O homem deni que tem três patrõ~s e, Eºr sua vez, um patrao, tendo cinco outros DenT 9u~ CO!!_
tra1rarn dividas com ele e trabalham para ele.
Outro Den1 e patrão de dois homens, devido a trabalho e dividas. Os Deni aumen
tam o credito tanto 9uanto o_p~trão o permita e' entaõ' pagam o
mais lentamente poss1vel. Var1os deles trabalham para pagar suas
dfvidas porque , assim, podem comprar mais; alguns se recusam,
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porem, a trabalhar, ate que o patrão ameace chamar a policia.
A principal desvantagem que os Deni têm nesse sistema e a
comp 1eta fa 1ta de conhecimento sobre o dinheiro e o seu pape 1 des
te na definição do valor relativo dos bens e serviços. Basicamen
te, por essa razão, são, freqüentemente, vitimas do sistema. Eles
não compreendem que proporção de seus salãrios foi gasta em alimento, nem o total de sua divida e a duração de tempo necessãria,
ou a quantidade necessãria de sorva, para saldã-la.
Ate os patrões deni carecem de conhecimentos bãsicos de soma e subtraçao,
e dos valores relativos, para lidar com suas próprias contas e ,
assim, dependem dos patrões brasileiros para fazê-las.
Uma necessidade bãsica do desenvolvimento comunitãrio deni
e o aprendizado de Matemãtica Elementar e do valor do dinheiro.
Se não tiverem estes conheci"mentos, nem mesmo a produção de farinha ou de outros produtos' para o comerei o' trarã uma auto-de
terminação, mas, somente aumentarã o consumo e as dividas.
Alguns comerciantes, que trabalham com barcos grandes, fazem
viagens regulares, Cunhuâ acima, oferecendo aos Deni uma alterna
tiva ao sistema de patrao. Estes comerciantes negociam com os
Den1 em bases monetãrias; se um Deni tem farinha, sorva ou di nheiro, pode comprar o eqüivalente em mercadorias.
No entanto
poucos Den1 têm ã mao dinheiro ou produtos comerciãveis, e comprar a prazo do patrão atende melhor a suas aspirações e neces sidades.
As propostas do desenvolvimento comunitãrio devem prever as
1imitações advindas da ausência peri Õdi ca dos homens den 1 que tra
balham para seu patrão, e nao deve pretender substituir o sistema
de patrao, a menos que inclua os patrões imediatos brasileiros,
cujo estado de pobreza nao e muito menor do que o dos Deni. An tes de substituir o sistema de patrão, um objetivo mais funcional
seria aumentar as alternativas dos Den1 dentro do sistema, e ori
entâ-los na.s trocas e nos valores monetãrios bãsicos, para, as-=sim, permitir- lhes avaliar corretamente a extensão de suas obrigações e modificã-las, caso desejem. Se a "independência" econô
mica den1 torna-se um objetivo vtãvel a longo prazo para o desen
volvimento comunitãrio, a populaçao brasileira local deve ser i~
clu1da tanto no planejamento quanto na implementação do programa-:de forma que a comunidade regional possa desenvolver novos padrões de interdependência econômica.
Outro aspecto da cadeia de conta tos externos dos Den1, o
qual merece. consideração
e a relação dos -Deni- de -Marrecão-.com ou
_,
tras comunidades den1 . Os Den1 de Marrecao nao s ao os uni cos a
mudarem-se periodi camente; nossos informantes afirmaram que, ge ralmente, os Oeni não permanecem em um local pormais de cinco ou
seis anos. Alem disso, os habitantes permanentes de uma aldeia
podem i.r embora repentinamente e os habitantes 11 temporãrios 11 po~
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dem tornar-se permanentes. A aldeia de Marrecão existe em sua
composição atual hã menos de um ano e hã poucas
possibilidades
que continue como estã por mais um ano. Dois grupos domesticos
disseram que pretendiam viajar, em breve, Cunhuã acima, por cinco
dias, para visitar outra aldeia dení , por alguns meses. t comum
estes visitantes tornarem-se permanentes ou, por outro lado, atra
ire!E outros grupod domésticos deni para se estabelecerem no Marrecao.
t muito cedo para afirmar se a imi gração para a aldeia de
Marrecão conttnuarã; contudo, a pista de pouso e uma forte atração. Em fins de março, o chefe da aldeia deni de Igarape do 1ndio
foi a Marrecao e solicitou um v6o de emerg~n cia a Porto Velho pa
ra levar seu filho que, quinze dias antes, havia caído de uma â~
vore e machucado seriamente a bacia. Depois que ele e o filho
retornarem de Porto Velho, e muito provãvel gue a experiência d~
les anime algumas pessoas a se mudarem Cunhua abaixo para estarem
mais pr~ximos de um atendimento medico de emergência.
As mudanças dos Deni criaram vãrios prob l emas para o desenvolvimento comunitãrio. Em primeiro lugar, os conti ngentes popu
lacionai's estao sujei.tos a flutaçoes rãpidas, na medida em que as
pessoas vem e vão, conforme sua vontade. Em segundo l ugar, os
projetos de desenvolvimento comunitãrio podem não inc l uir pessoal local, ou o pessoal treinado pode ir embora levando consigo
as tecnicas e o equipamento. Em terceiro l ugar, a aldeia, enquan
to for assim considerada, e, meramente , um agregado de agrupamen
tos familiares, sem qualquer unidade inerente a si mesma. Ate os
chefes são, antes de mais nada, lideres de seus agrupamentos e
nao da aldeia como um todo. As evidências atuais demonstram que
a aldeia de Igarape do lndio tem apenas seis grupos domesticos,
consti'tuindo um agrupamento familiar o qual de fato, e, atualmen
te, como a aldeia de Marrecão se iniciou.
O planejamento do desenvolvimento comunitãri o deve, portanto, prever a mudança como um fato da vida deni , e planejar estra
tegias para 1 idar com uma população flutuante . As possi'bil idades
de que a aldeia de Marrecão se di'ssolva inteiramente são quase
inexistentes, mas e inevi.tãvel o fato de que sua população conti'
nuarã flutuante. Alguns dos habitantes parecem ma i s 11 permanen-=tes que outros, e isto pode fornecer um nucl eo sobre o qua 1 os
projetos de desenvolvimento comunitãri.o possam apoiar- se .
li

A REAVALIAÇ~O DOS PROJETOS DA CIDA
A Produção de Farinha para o Mercado
A produção de farinha para negociar com os patroes e os comerciantes estã agora bem estabelecida . Isto, no entanto , não
foi conseguido sem incidentes . O chefe 14 recusou - se a instalar
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uma estrutura permanente para seu tacho de torrar.
Apõs alguém
ajudã - lo na construção, em troca do direito de uso posterior, ele
deixou -o enferrujar embaixo de uma cobertura com goteira. As pes
soas criticaram-no bastante a te que um homem dec 1arou que cons-=trui ri a um novo abrigo e limparia a ferrugem, mas o tacho, então,
se ri a seu. Em janeiro de 1978, os novos "donos 11 do tacho e do ra
lador, e outras pessoas ansiosas por usã-los, haviam construido
uma casa de farinha, instalado um espremedor, raladores e panelas, e estavam tendo uma produção de farinha , excedente ao normal . Convem salientar algumas observações sobre o comportamento
dos Den1 , nesse Projeto. Primeiro, os Deni não investiramno-tra
balho enquanto não viram algo de concreto acontecer; sõ apõs a
mandioca estar pronta para a colheita, começaram a trabalhar seriamente na casa de farinha. Segundo, não foi um chefe den1 que
mobilizou a comunidade para este Projeto mas sim, individuos que
tinham interesse em vender farinha. Finalmente, os homens que
trabalharam na construçao da casa de farinha e fornalha se torna
ram proprietãrios delas, e isto não limitou o usodostachos , uma
vez que os Deni podem usar qualquer coisa, falando com o proprie
tãri o antes.
Uma estrategia semelhante pode ser aplicada ã posse e utili
zação das serras. Deve ser dada a propriedade da serra, e ensi nada a tecno l ogia de manutenção, ao homem que queira cortar madei
ra e construir a plataforma para a serra; ele, entao, poderã pro
duzir madeira nao sõ para o seu consumo, mas tambem para vendê- lã,""
se desejar.
Produção de Milho e Arroz
A produção de milho e arroz provaram, apõs um ano de produção, que as alternativas agricolas sao viãveis, apesar de terem
sido detectadas al gumas dificuldades. A produção de milho foi
muito pouca , no primeiro ano, e o rendimento foi moderado , sendo
que a produção de arroz foi mais extensa e os lotes deram um retorno maior, em grão, por trabalho dispendido. No entanto a co lheita do arroz foi dispersa, e boa parte dos grãos foi deixado
nos cachos na roça. Algumas pessoas se mostraram apreensivas,
pensando que outras, na aldeia, não tinham conseguido guardar uma
quan ti da de razoãve 1 de sementes , mas is to não aconteceu, pois os
que quiseram pl antar , novamente , conseguiram reservar suficiente
semente para suas necessidades.
Como os Deni não têm experiências previas na produçao de
graos , e essencia l treinã-los mais na plantação e colheita para
que o projeto seja um sucesso. Um dos prob lemas e a al ta fertilidade requerida do solo para que haja produção de graos, combi nada com a perda rã pi da dos nutrientes que ocorre nas flores tas
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tropicais, apõs a derrubada. O outro e o dano causado aos grãos
pe 1o vanto e a chuva. A1guns testes experimentais são necessãri os na ãrea de Ma rrecão para determinar quais sao as es tra tegi as
de produção e conservação mais viãveis para o programa agricola
deni como um todo.
A rotatividade de culturas e a agricultura de brejo apresen
tam duas alternativas validas para um teste posterior. Primeiro:os Den1 podem experimentar plantar uma roça sõ de milho, para o
primeiro ano, e depois plantar mandioca, batata-doce e bananas,
no segundo ano. Antes de deixar crescer a floresta, novamente,
na roça, esta alternativa permitiria a diversificaçao dos produtos e recursos nutritivos, e ainda a continuação da produção de
mandioca que extrai menos do solo e e colhida durante um periodo
de dois anos.
Em relação ã segunda alternativa, faixas de terra próximas
ao Ma rrecao' sao inundadas por a1guns meses durante cada es taçao
chuvosa. Uma parte desta terra deve ser limpa, por ser uma ãrea
prõxima ã pista de pouso. Lotes experimentais de arroz podem ser
plantados, antes do começo das chuvas, e lotes de milho, imediatamente depois das enchentes. Se a produção for boa e houver co
lheita antes que a ãrea seja inundada na estaçao chuvosa seguin-=te, a fertilidade do solo poderã ser parcialmente restaurada depois de cada inundação. A agricultura de brejo, se se comprovar
a sua praticabilidade, permitirã que algumas ãreas sejam cultiva
das com arroz e milho continuamente. Estes produtos têm valor
tanto para o mercado como para a subsistência deles.
As Frutas Ci tri cas
A razao pela qual eles cultivam as frutas citricas e a neces
sidade de permanência no local por um periodo longo, e muitas des
tas ãrvores sõ começam a dar frutos, em quantidades significati-=vas, apõs cinco anos de crescimento. Como os Deni sao quase nômades, pois gostam de mudar a localização da aldeia quando as ro
ças ficam muito longe de suas casas, e bem provãvel que a aldeia
ja tenha uma nova localização quando as ãrvores começarem a produzir, havendo, a esta altura, o perigo de que estas ãrvores sejam tragadas pela selva.
Uma alterna tiva para impedir que isso aconteça seria a de
transformar a antiga localização da aldeia em pasto para cabras,
o que serviria para adiar o crescimento da floresta em volta das
ãrvores e assegurar o acesso continuo a elas. Contudo a criação
de gado seria desaconselhãvel em virtude dos danos que podem cau
sar ãs ãrvores. Outra alternativa seria plantar ãrvores na perT
feria destas plantações, fora da ãrea inundada e perto das ãreas
que estao permanentemente limpas, caso a agricultura de brejo te
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nha êx i'to. Uma terce ira a1terna tiva se ri a di.vi di r a pista de pou
so em partes e distribuir para cada famil ia, a fim de que p1antem-:-

A Criação de Sulnos
A introdução de sulnos e um dos aspectos mais prâticos e ur
gentes do programa da CIDA. Prevê-se que a carência de carne dos
Dent aumente rapidamente, ã medida que a caça selvagem tornar-se
mai·s e mais escassa, pois eles sempre caçaram porcos selvagens e
gostam tanto da gordura quanto da carne . Alem do mais , os porcos
reproduzem-se em pouco tempo e, se bem alimentados, crescem r.api
damente, fornecendo um suprimento regu 1ar de carne; a1em disso-:eles sao pequenos, e podem ser transportados e vendidos antes de
serem abati:dos.
Em agosto de 1977, apõs obter autorização da Delegacia Regi o
na l da Fundação Naci·ona 1 do 1ndio (FUNAI), um porco e duas porcas
foram introduzi dos na comunidade. Durante dez dias a equipe do
Projeto auxiliou os homens a construirem chiqueiros e abrigos se
guros para protegê-los dos animais predadores e dos morcegos; de
ram aos homens dent a propriedade dos animais e os instruiram s~
bre a alimentação, abrigo e cuidados veterinãrios elementares dis
pensados aos porcos. Um mês depois, o lingüista (Gordon KoopT
retornou e descobriu que somente um porco estavasedesenvol vendo
normalmente; os outros dois apresentavam um crescimento bastante
deficiente, e ele, então, recomendou aos proprietãrios que os ali
mentas sem ma i·s cuidadosamente. Na ultima visita do autor (Gordon
Koop), um dos porcos morreu e os outros apresentavam mãs condições . A futura supervisão ao Projeto foi suspensa, por prazo i n
determi·nado, em virtude da não-permi.ssao por parte do governo
guanto ã conti.nuidade das atividades, desempenhadas pelo SIL, nas
areas tribais, em dezembro de 1977, um acontec i mento i nesperado
para a equipe do projeto. (Mann 1978:3-4}
O fracasso do Projeto de Suinos ilustra bem a importancia
crucial de trabalhar dentro dos limites culturais de uma Comunidade Indi gena. Apenas um deles compreendeu a ideia de que somen
te o trabalho diârio e constante produz um porco sadi o. Ele pro
tegeu cuidadosamente seu porco contra a ameaça dos morcegos, e-:juntamente com sua mãe, alimentou -o constantemente . Os outros
dois homens seguiram o seu padrao habitual de trabal ho, passando
para suas mulheres e filhas, que rel utantemente executa vam esta
tarefa, a alimentação e o cuidado com os porcos . As mu lheres não
haviam sido treinadas pela equipe do Projeto e não estavam i nteressadas na 'posse ' dos porcos. Os homens a te se recusaram a cu i
dar das doenças, dizendo que os animais sabem tomar conta de s1
mesmos. Este comportamento refl ete o desprezo dos homens deni
pelas atividades domesticas e a falta de interesse geral em man ter a propriedade al heia.
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Para melhorar a participação dos Oeni neste Projeto, as mulheres devem ser as proprietãrias dos porcos, e treinadas para
cuidã-los. Alem do mais, amarrã-los, inicialmente, requer menos
trabalho do que construir chiqueiros, e, a longo prazo, pode ser
mais prãtico. Se os porcos estiverem habituados a permanecer
amarrados, podem ser facilmente transportados a diversos locais,
reduzindo o trabalho de alimentação. Alem do mais, se em poucos
anos a aldeia mudar de lugar, estes animais poderão ser removidos
sem muito esforço. A criaçao de animais amarrados permite também
uma ampla distribuiçao de propriedade e responsabilidade; ate uma
criança pode ter e alimentar um porco amarrado, enquanto o. chiqueiro exige que os porcos sejam criados juntos, ficando a maior
parte do trabalho nas mãos de poucas pessoas. Certamente os chi
queiras se tornarão necessãrios quando as pessoas começarem a ter
grandes criações de porcos, mas isso so serã possivel dentro de
alguns anos.
A Criação de Bovinos e Caprinos
Dentre estes Projetos, a criação de bovinos e o unico que
possibilita aos homens um papel alternativo e vãlido, em substituiçao ã caça. A criação de bovinos e, basicamente, uma ocupa ção masculina, pois requer um trabalho ãrduo na preparaçao das
pastagens, e vãrios serviços de manutenção que exigem a força dos
homens, e os mantêm longe da aldeia. No entanto a criação de bo
vinos requer tanto trabalho preparatorio e treinamento técnico
que parece ser inviãvel prosseguir com este Projeto como foi pla
nejado para os Deni. A primeira objeçao e que os Deni não têm a
minima ideia de como formar pastagens; a segunda e que, dado o
enonne investimento em trabalho e tempo, as recompensas so apare
ceriam cinco anos depois, antes dos primeiros animais serem aba-=tidos. A terceira objeção e que o trabalho cooperativo e necessãrio, mas a propriedade deve ser individual, e os proprietãrios
de gado nao terão como recompensar seus trabalhadores.
A criaçao de caprinos talvez seja melhor do que a de gado,
pois oferece certas vantagens: podem ser amarrados, não precisam
de pastagens, alimentam-se tanto de folhas quanto de grama, repro
duzem-se rapidamente e podem ser abatidos com um ano; as cabras
produzem leite e, por isso, as mulheres deni foram ensinadas a
ordenhar e a utilizar o leite. A carne de caprino se parece com
a de veado, com a qual os Deni estão acostumados, e pode ser ven
dida aos regionais sem ser esquartejada. Com a criação de caprT
nos, os homens deni podem começar a construir abrigos para ani-=mais, formar pastagens, aprender as técnicas elementares da cria
ção de animais e obter carne como resultado imediato aos seus es
forços.
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A equipe do Projeto introduziu dois bodes e cinco cabras num
periodo de três meses. Apõs o de cimo dia do período de treinamen
to os Deni decidiram deixar as cabras perambularem livremente pe
la aldeia; estas, criadas ao ar livre, cresceram gordas e saudã::veis, com apenas alguns problemas secundãrios; um bode morreu
apõs passar dois dias vomitando, provavelmente em conseqüência da
ingestão das fo 1has de uma p1anta usada para envenenar peixes; as
cabras , deixadas soltas, destruíram parte das plantações de milho
e arroz , de forma que talvez fosse necessãrio amarrã-las. No en
tanto os Dení estão entusiasmados com os capr inos, principalmen-=
te, porque dão pouco trabalho.
A reação dos Deni aos porcos e capri nos levou a equipe do
Projeto a suspender indefinidamente os planos para bovinos.
Os
Deni, segundo os seus próprios conce itos, nao estão preparados
para fazer as cercas necessãrias ã formação de pastagens ou para
manterem o gado fora das roças de milho, mandio ca ou arroz. Alem
disso, a formação de pastagens torna-se mais do que necessãri a,
pois o gado não pode alimentar-se das folhas ãsperas de certas
plantas como fazem as cabras. Tudo isto esta alem dos interesses
e capacidades atuais dos Deni.
CONCLUSAO
Com as modificações discutidas acima, o Projeto da CIDA ofe
rece aos Deni alternativas econômicas validas para satisfazer su
as as pi raçoes e necessidades, mesmo que a1 gumas considerações muT
to importantes não tenham sido incorporadas ao programa. O desen
volvi·mento comunitãrio nao constitui um problema meramente econo
mico; ê necessãrio considerar o contexto total da comunidade tan
to em suas dimensões internas quanto externas .
A questão mais importante para o Marrecão Deni ê aquela sobre a qual eles jamais perguntaram, a saber:
quem ê o dono da
terra onde se vive? A lei brasileira sobre o assunto ê a consue
tudínãria, isto e , aque le que primeiro chega na terra e a ocupa~
esse ê o dono . Para posse definitiva ê que o governo exige medi
ção e demarcação para se conhecer os limites daquele dono de ter
ra e mesmo porque , conforme a lei brasileira, de qualquer chao~
a União e possuidora do subsolo. No caso dos Deni de Marrecao
quem primeiro descobriu a terra e dela se apropriou foram 6S indios, mesmo porque, eles jã estavam nesta terra antes mesmo de
qualquer outra pessoa humana .
Isto lança um pesadelo sobre qualquer programa de desenvol vimento cômunitãrio porque os Deni não têm garantia documentada
de antiguidade, mas ê de se esperar~que a FUNAI~ que tem como pa
pel importante defender a causa ind1gena, tomara, em tempo oportuno, providências para tanto; e isso ê que transfonnarã o consu_g_
tudi'nãrio em direito legal defini'tivo. O que esta acontecendo ~
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que hã investi dores com olhos grandes nessas terras e usam toda
sua influência econômica e politica para irem adentrando ãs possessoes indigenas, adquirida antes que o Brasil fosse descoberto.
Um dos estímulos que têm estes investidores são os novos ca
minhos abertos pelo governo brasileiro, com o fim de descobrir
todo potencial econômico que o pais representa. r de se esperar
que essas aberturas de vias exploratõrias venham beneficiare nao
minimizar a cultura e a vida do indigena. Todavia, essas abertu
ras de caminhos e que põem a ganância no ânimo desses investido-=res, para quem o governo tem de estar vigilante contra a explora
ção prejudicial de seu territõrio.
·
. A Educação Comunitãria e a segunda necessidade dentro da
ãrea cultural. Os Deni jâ participam de uma economia monetária
que nao entendem e precisam de um programa de educação para adul
tos no qua 1 1hes sejam ensina dos os números, adi çao e subtraçao
elementares, o valor relativo do dinheiro e sua utilizaçao. Sem
esses conhecimentos, eles serao sempre desfavorecidos em suas
transações econômicas externas, quer trabalhando para o patrão
ou sendo economicamente independentes.
Outra importante necessidade educacional es tã na ã rea de sau
de pub 1i ca. Os Deni preocupam-se mui to com a sua saude e a de
seus filhos, mas têm muito pouca ideia de como prevenir-se contra doenças através de, entre outras coisas, medidas sanitãrias
cuidadosas; o treinamento com cuidados medicos preventivos ê essencial. Os Deni são receptivos a conselhos dados por pessoas
de fora, e ainda mais o seriam se alguns dentre eles fossem trei
nadas em conhecimentos medi cos, pois assim reforça ri a os conse-=1hos dos de fora. Um bom candidato ao papel de paramédico é o
xamã da aldeia, sendo que ele jã e visto como um conhecedor dos
assuntos relativos a saude, e as pessoas respeitam sua opiniao.
Ele jâ cooperou com o autor (Gordon Koop) em vãrias oportunidades
e reiterou publicamente alguns dos conselhos de Gordon Koop ao
lidar com conflitos interaldeias. o Ônus do atendimento medico
tem sido suportado por Gordon Koop, ate o momento; quando ele nao
estã na aldeia, os Deni ficam sem atendimento. Um paramedico ca
pacitado, com um estoque de remédios a mão, seria muito util aos
Deni e aliviaria o lingüista da maior parte do trabalho medico
de rotina, quando ele estivesse na aldeia .
O ensinamento sobre a utilização dos recursos naturais também seria a longo prazo um benefi cio para os Deni, porque,enqua.!:!_
to eles continuaram com seu cfclo de mudanças de povoamento, seus
métodos de exploração nao eram eco 1ogi camen te desastrosos; cortar
ãrvores para colher os frutos não extingue as espécies porque os
povoados estão muito longe uns dos outros.
No entanto, estes
mesmos mêtodos, aplicados numa povoação permanente, têm, a longo
prazo, conseqüências desastrosas. Os Deni, tanto como os regia-
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na is, precisam tambem aprender tecni cas se 1eti vas de exp 1oração
de recursos e estrategias de conservaçao e substituição dos recur
sos consumi veis, como, por exemplo, a serraria que pode vir a ser
uma industria importante para os Deni, se houver reflorestamento
das ãrvores cortadas, pois as estrategias atuais consistem somen
te na extração. Estes principies serão ainda mais importantes~
se os Deni obtiverem titulo de propriedade sobre o seu prõprio
territõrio delimitado e quando isto acontecer.
Finalmente, o crescimento populacional da aldeia de Marrecao
e o carãter cada vez mais permanente do povoamento estão gerando
confl itos e tensões sociais que, no passado, muitas vezes acaba vam em guerra, pois que a organização social dení operava sob o
principio da fissiparidade. "A medida que as comu nidades iam se
tornando maiores e os conflitos internos aumentavam , agrupamentos fami 1i ares separavam-se e iam fonnar uma nova a 1dei a em outra
parte da flores ta. A agregaçao dos agrupamentos formando a 1dei as
maiores cor.traria este principio de solução de conflitos e exerce
pressão sobre a capacidade da sociedade de controlar o comportamento anti-social.
t difícil prever o futuro da organização sõcio-politica dos
Deni, mas algumas ãreas jã se mostram receptivas ã mudança. Os
agrupamentos agnãticos deni podem tornar- se grupos cooperativos
ã medi da que seus membros partilharem não apenas trabalho e apoio
mütuos, mas tambem novos recursos economicos, e tiverem em comum
a responsabilidade de pagamento das dividas para com o patrão.
O padrão de troca matrimonial entre os agrupamentos agnãticos pa
rece continuar forte, e a escassez de mulheres aptas para a casa
mento , provavelmente, perpetuarã o sistema por mui to tempo ainda-.
Dentro dos agrupamentos agnãticos, onde mulheres que nao pertenciam ao mesmo casaram-se com homens que são irmãos entre si , a
oposição competitiva entre as mulheres, e seus respectivos mari dos, parece que não tende a diminuir. A competiçao entre homens
e mu lheres por alvos econômicos e sociais não e apenas um esporte
mas sim, uma caracteristica cotidiana da vida deni . Finalmente,
a estrutura de autoridade entre pai/filho , irmao mais velho/irmao
mais moço, parece razoavelmente sÕlida. Este padrao também e co
mum entre regionais que moram ãs margens dos rios, e deve conti-=nuar, a menos que as potencialidades para alfabetização e educa çao, restritas ã nova geraçao, ameacem o padrão de autoridade e
respetto.
A longo prazo , o Projeto deve tentar ajudar os Dení a desen
volverem sua organi·zação social atual, criando procedimentos e
instituições para me lhor definir os interesses e expectativas da
comunidade e resolverem os conflitos interpessoais.
Atualmente a aldeia de Marrecao nao e propriamente uma comu
nidade, mas sim , um agregado de agrupamentos familiares. O obje
ti'vo evidente do Projeto e, então, ajuda r os Deni a criarem uma
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comunidade autêntica, onde possam cooperar no al cance de objetj_
vos comuns e viver em paz uns com os outros.

CAP1TULO VIII

O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO
Alguns problemas culturais

Sherwood G. Lingenfelter

•

A perspectiva teõrica adotada nesta monografia e que a cultura de uma comunidade consiste na soma das ideias e escolhas dos
indiv1duos que são seus membros, individuas esses que tomam deci
sões e escolhas baseadas em precedentes histõricos por eles co-::
nhecidos, nas crenças e padroes que têm em comum com outros na
comunidade, nas limitações ecológicas reais, ou percebidas , e na
expectativa de recompensa ao seu comportamento em termos de neces
sidades e aspirações satisfeitas e objetivos pessoais atingidos-.
Desta perspectiva conclui-se que o desenvolvimento comunitãrio
efetivo requer atenta consideração para com:
1) as limitaçoes
ecológicas do meio ambiente na comunidade;
2) as estratégias
hi s tori'camente adotadas pelos membros para se adaptarem a estas
l im itações , e 3) as pesssões sõcio-culturai s que definem a estrutura e objetivos das relações soci·ais e , tambem , os meios apro
pri ados _para a sati s f~çao das necessidades e as pi rações i ndi vi·du
ais no ambito comunftario. Os resultados desta pesquisa sugerem
alguns pontos de fundamental importância para o desenvolvimento
de pequenas comun idades, que existem de forma isolada ou como mi
norias etnicas, nas periferfas das sociedades urbano - industriai~
complexas.
Um estudo da ecologia local comprova a particular adequação
do desenvolvimento comunitãrio nas comunidades rurais orientadas
para a subsistência. Questões sobre a fertilidade do solo, clima, flora e fauna locais, sao essenciais para recomendar novos
produtos agrico l as ou nova tecnologia para melhorar a produção
jã existente. No entanto e falso dizer que inovações nos trans portes ou nas atividades manufatureiras não geram conseqUências
e limitações ecológicas ; os planejadores do desenvolvimento, in dependentemente do Projeto, deveriam pesquisar os seguintes aspectos:
84
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Quais são as limitações para o meio ambiente natural sus
tentar uma comunidade permanente em crescimento (i.e-.
solo, recursos animais e vegetais, ãgua, temperatura e
variaçao climatica, insetos, parasitas e doenças que
atinjam homens, plantas e animais)?
Quais são as alternativas que os projetos de desenvolvi
mente apresentam, dadas as limitaçoesdaecologia local?
Como os projetos propostos alterarão o uso e adaptaçao
ao meio ambiente local?

No caso dos Deni, o trabalho assalariado local e o Projeto
da pista de pouso pressupoem uma comunidade mais ou menos permanente, o que por sua vez coloca, a longo prazo, demandas de prod~5ao. de alimentos, produtos agricolas ou outros produtos comerc1ave1s. A seleção inicial das alternativas para o desenvolvimento comunitãrio dos Deni foi feita sem conhecimento completo
das limitações ecológicas da região; por ~exemplo , a introduçao de
graos e de animais domésticos prosseguiu sem um estudo das limitações do solo ou das fontes potenciais de alimentaçao dos animais domésticos. Como conseqU~ncia, as energias e recursos da
comunidade foram dirigidos a empreendimentos cujo valor, mesmo a
longo prazo, e questionãvel.
Tentar planejar projetos de desenvolvimento sem levar em con
sideração as estratégias adaptãveis , historicamente empregadas
pela população da região, também é um erro. Alem disso, pr6pria
ideia de desenvolvimento predispoe o planejadora gerar novas ide
ias , ao invés de analisar o comportamento passado e presen te da
comunidade. O caso dos Deni sugere que o desenvolvimento deva
ser fundamentado em estratégias e estruturas jã existentes, que
podem ser feitas a traves de pesquisas em torno das seguintes ques
tões:
1.

2.
3.
4.
5.

Como l i dava a comunidade com as restrições do meio ambi
ente, no passado ?
Como estas estratégias t~m-se modificado ou alterado?
Quais são as conseqU~ncfas ecol6gicas e culturais destas mudanças e suas impl icaçoes para as necessidades e
o desenvolvimento da comunidade?
· Ate que ponto as estratégias jã existentes podemserman
tidas ou modificadas para satisfazer novas necessidades
da comunidade?
Ate que ponto novas estratégias são essenciais para uma
adaptaçao futura?

Um breve estudo histõrico dos Den1 , por exemplo, mostrou um
padrão de mudanças freqüentes na localizaçao das aldeias. Estas
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mudanças , feitas por razoes al heias ã ecol ogia, serviram para im
pedir uma melhor exploraçao dos recursos de caça e dos recursos
tecnolÕgicos , ambos jã limitados. No entanto, seu estabelecimen
to mais ou menos permanente nas margens do Cunhuã, em virtude do
trabalho assalariado e da proximidade da pista de pouso, sem sis
tematização da caça e outra tecnologia, levou ã crescente escas-=sez de carne e materiais de construção . Deste modo , a mudança no
padrão de estabelecimento apressou algumas necessidades da nova
comunidade. Para auxiliar os Deni na soluçao destes problemas,
os planejadores do Projeto propuseram modi ficações nas estratégi
as existentes e nas novas técnicas. Em rélação ãs primeiras , os
Deni trabalharam para expandir sua produçao de mandioca dos n1veis de subsistência ate a obtenção de um excedente comerciãve1,
usando novos instrumentos de meta 1 e os tachos de torrar, mas sem
novos conhecimentos . Também, adotaram rapidamente o arroz e o
milho, seguindo as estratégias tradicionais de plantação, e tinham mais di fi cul dades com os projetos de cri ação que requeriam
conhecimentos e técnicas completamente novas . O caso dos Deni
comprova que quanto mais as novas técnicas sao desenvolvidas den
tro de um contexto histõrico de atuaçao, mais rapidamente os mem
bros da comunidade aceitam e implementam estas mudanças.
O processo de desenvolvimento comunitãrio obtera mais exito
se os lideres da comunidade forem capazes de mobilizar pessoas
para as atividades cooperativas, e se os membros da comunidade
forem motivados a particfpar e seguir os passos necessãrios na
aprendizagem de novas habilidades e procedimentos, e executã-los
continuamente no decorrer do tempo . O obstãculo mais comum para
o empreendimento destas necessidades bãsicas e a falta de conhecimento, por parte do planejador, dos padrões de comportamento
recomendãve l dentro da comunidade . Planejar, tre inar e implemen
tar projetos, alem destes limites culturais, levarã a uma serie
de erros estratégicos, rompimento de comun icação e, ãs vezes, a
um fracasso total do Projeto. Para evitar estes embaraços, e es
sencial investi·gar a vi.da sõcio- cultura l da comunidade, dando
atençao especial aos seguintes pontos :
Quais sao os interesses centrais , vistos pelas pessoas
como ind i spensãvets ã "v i'da boa 11 , e como estes podem se
tornar parte i ntegrante do plano de desenvolvimento comunitãrio?
2. Qual é a atual divisão de trabalho na comunidade e como
as novas tarefas poderao ser introduzidas e distribui das
para o melhor desempenho das mesmas?
3. Quais sao os conceitos da comunidade sobre propriedade,
sobre direitos e obrigaçoes de posse e usufruto, e como
devem os novos instrumentos, técnicas e recompensas dos
projetos serem distribuidos, dados estes padrões?
1.
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4.

5.
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Qual a natureza e l imitaçoes da liderança e autoridade
na comunidade, e quais os processos de tomada de decisao
através dos quais um programa de desenvolvimento pode
ser planejado e implementado?.
Quais as alternativas adequadas ao desenvolvimento,dian
te das restrições culturais?

Ap6s completar o estudo das caracteristicas s6cio-culturais
da comunidade deni e, então, traba 1har com base no conhecimento
dessa estrutura cultural, o administrador do Projeto foi capaz
de detectar e minimizar vãrias dificuldades . A pesquisa sobre
os conceitos de propriedade e posse esclareceu porque os instrumentos 11 comunitãrios 11 foram apropriados pelos indivTduos. Empre
gando dados do ci elo de trabalho, pagamento ou recompensa, o ad-=mi ni·s trador reestruturou a distribuição de tarefas e pagamento,
de forma a refletir o padrão deni de posse e inicia tiva indivi·du
ais. A analise da liderança e da tomada de decisão mostrou por-=que os chefes foram ineficientes na mobilizaçao de trabalho e na
distribuiçao de pagamento, e, ao mesmo tempo, sugeriu alternativas para atingir estes objeti·vos .
Os dados culturais são absolutamente essenciais para determinar a introdução ou não, de bovinos ou caprinos, instruir as
pessoas indi.vidualmente ou num esquema tipo sala de aula, trei· n~r
homens ou mulheres, utilizar um trabalho individual ou comunitario. Estudando os hãbitos de trabalho dos Deni convenci -me logo
que o gado bovino exige muito traba l ho e produz resultados por
demai.s lentos para fornecer uma alternativa viãvel â caça e â
Eesc~;.os suinos e caprinos, pelo contrãrio, parecem se. ~j~star
as limitaçoes dos padroes de trabalho e recompensa . A d1vrsao de
trabalho dos Deni propoe que os homens devam encarregar-se muito
pouco dos animais domesticas que ficam na aldeia, e que as mulhe
res devam ser treinadas para cuidã - los . O padrao de posse e ut1
lização de propriedade mostra claramente que os ind ividuas , e nao
familias ou grupos, devem possuir e cuidar dos animais. Sem este
conhecimento cultura 1 , os projetos de desenvolvimento se cons ti tuem, no melhor dos casos, em um amontoado de erros en_graçados,
e, no pior, um desastre para a comunidade e aos responsaveis pelo projeto.
A esta altura, as consideraçoes focalizaram principalmente
a comunidade indigena; no entanto uma comunidade não existe completamente isolada, e a atenção a estes vinculas e laços externos
propõe as seguintes questoes:
l.
2.

Ate que ponto as pessoas da comunidade sao ligadas are
giona is por obri gaçoes e conômi cas ou soei ais rec1 procas?.
Como estes vinculas impedirão ou facilitarao o alcance
dos objetivos do desenvolvimento comunitãrio?
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Para os Deni, sua inter-dependência com os patrões regionais
era de importância social e econômica fundamental. O fato e que
mesmo apõs o Projeto haver terminado e o administrador ter ido
embora, os Deni e os regionais continuarao mantendo seus relacio
namentos; entretanto, os Den1 serão completamente dependentes dos
brasileiros em relação ao atendimento de suas demandas de produtos manufaturados. Para que um desenvolvimento seja bem sucedido, a 1ongo prazo, deve ser baseado na continuação dos vi ncul os
externos jã existentes, sem ex cluir novas alternativas de acesso
ã economia de um mercado mais abrangente . .
Talvez o fator mais dificil de controlar no desenvolvimento
comunitãrio seja as nossas prõprias premissas culturai s , ã medida
em que in terferem no planejamento e implementação de um projeto.
Então , minha preocupaçao final e perguntar: Como as expectativas
e padrões cu l turais dos planejadores do desenvolvimento comunitã
rio geram interferências no processo de modernizaçao e desenvol-=vimento intracultural?
A despeito dos resultados desta pesqu is a indicarem claramen
te que os homens deni nao dariam atenção a animais domesticados~
a equipe do Projeto treinou e equipou homens, e não mu lheres, em
tecnicas de criaçao de porcos e caprinos. Os resultados foram
exatamente como se tinha previsto; os caprinos ficaram soltos,
sobrev iven do pelos seus prõprios meios, e apenas um porco estã
sadio e bem alimentado. A unica explicaçao razoãvel para este
erro da equipe e a interferência de seus prÕprios padrões cultu rais , padroes estes que tornaram quase impossível ensinar as mulheres e traba lh ar com elas.
A partir destas ilustrações torna -se evidente que o estudo
sobre os aspectos sõcio- culturais da comunidade deni gerou uma
se ri e de ap 1i cações prã ti cas e es tratêgi as _para o desenvo 1vi men to
comunitãr io. Al em disso, estã claro que varias ações praticadas
pelos membros da equipe do Projeto, realizadas sem levar em conta
ou apesar das conclu sões do estudo, induziram a uma rejeiçao, por
parte dos Dení, da nova tecnologia. t Õbvio que a adoçao da tec
no 1ogi a e o elemento- chave para medir o sucesso dos esforços do
desenvolvimento . A minha conclusão deste estudo eque as tomadas
de decisoes sobre o desenvolvimento comunitãrio e inovações tecnolÕgicas devem ser baseadas num conhecimento seguro das estratê
gias histõricas da comunidade e dos limites eco l Õgicos e sõ
cio-culturais da mesma. Se assim procederem, os planejadores con
seguirao um nivel muito mais elevado de ado~ao de tecnologia do
que aquele baseado no conhecimento, experiencia e preconceitos
culturais que os planejadores trazem consigo .
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