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Trad. de TemJ>() lJraatzefro
Poucos 8'o oe autores que ae tornaram cliulcos atnda
em vida. Claude L~vi-Strauae ~ 'um déles. De Lea Structurea
Elémtmtairea de la Parmté, editado em 1949, at~ Jl'Jlthologfquea I e ll, reapectlvamente Le Cru. et le Cvft (1964) e
Du .llfeZ auz Cmdrea ( 1988). paaaando por aeu faaclnante
La Pmaie Sauvage e aeu nlo meno1 lmportant! Le Totimilme Au1ourd'Hui, ambos pubUcadoe em 1982. Uv1-Strauaa
vem apllcando consistentemente o m~todo estruturaUsta no
estudo da organl~&o aoclal, no daa relac6es entre os sistemas aoclats e as categortu do pensamento "n&o domesticado", e, eegu!ndo é•e '<lltlmo deaenvolvtmento de auaa
tnveettgac6es. no estudo daa mitologtaa indfgenu. Se bem
que em tOdu u maa obras, reflex6es teóricas estlvessem
preaentes. ~ nos artlgoa, enaalos e camunlcac;6es a congresaos
e simpósloa que suas td~las biatcaa 8'o formuladu, polemizadas e clartflcadu para o mundo académico e clentlftco.
Os principais trabalhos, seleclonados pelo próprto Autor,
est&o neste volume. aparecido em Parta em 1958 e, agora,
como um atestado eloqüente do lnteréeae despertado pelo eetruturaUsmo tio Bra&tl e editado por TEMPO BRASILBIRO.
S&o escrttos que cobrem um período de 1944 e 19se, durante
o qual se constltulu, pode-se dizer, o m~todo estruturaliata,
em sua ver&Ao mala moderna, como uma conseqüéncla - e ,
em mUitos aspectos, uma tranecendéncla - do eatruturallsmo
funcionallsta inglés e do soclologiamo franco. de Mau• e
Durlthelm. Antropologia Eatrut1tral 6 aselm um texto teórico
e um testemunho do pro¡re11SO de um penaamento rtgoroeo
e original.
PR'"t\ o le•tor brastlf'tro. Antrooolonia· ~atrutura T tem
11"'1 sabor particulRr. oo1s as tP.Orizac6es '1e J .~vt-St.rR1111'1
foram feltas slstemltlcamente sObte um m11.tP.rial emofrtco
"m 1111a mator 1'larte ·relativo ls sociedades tndfll'enas de no111AO
t.l'lrritt\rto. A"' ob111ervac6es etnol6fctcas apresenta.das P.m Trlatea
Tromauea (1955) com referéncia aos Bororo, Kadlwéo e
Namblkwara. ao la.do de seus depolmentos de moderno cron•st11. empenhado em sua "voyap:e ph1losophiaue" em terras
do NOvo Mundo. p;anham em Antropolog~a Eatrutural uma
dtmens&o mata abstrata, util1Z&4as que 8'o como aumento de
um ractocfnlo ·nrimoroso e criador. Por outro lado, a condl~&o
de antlgo profe880r visitante da Universidade de B&o Paulo.
noe idos de 1935/39. toma Uvl-Strauu um autor eapectalmente signlftcatlvo para o noaao públlco ledor. Bm sua brev~
estada no Brasil, durante a qual ensinou e peac¡uisou, o Jovem
L~vt-Btrauss marcou uma presenca intelectual que auu obru
poetertores havertam de Justificar e - mata do que 1880 apontl.-lo como o antropólogo provlvelmente o znata exprMsivo, f6rtll e lmaglnoso do nosso tempo, responável por elevar
a Antropologia a um plano de tnter~ue i>oucaa vézee alcanQado noe metos univeraltl.rlos e a populartd-la de um modo
aurpreendente Junto ao grande públlco.
¡
Mu se o lugar do m6todo estrutural, c9mo tema de
eetudo nos centros unlveraltl.rios nlo nos delxa d\lvlda quanto
1 aua contrtbutc&o poaltlva a um malor reflnamento da
Antropologla e, lncluaive, 1 conatltUi~&o de uma eplatemoloeta
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Com este livro editado em 1958, ano do
centenário de :tmile DURKHEIM, permitir-se-á
que um discipulo inconstante homenageie a memória do fundador do L'Année sociologique, prestigiosa oficina onde a etnologia contemporinea
recebeu urna parte de suas armas, e que deixamos no silencio e no abandono, menos por ingratidáo que péla triste persuasáo qtie ternos
de que a empresa excederia boje em día nossas
for~as.

Khriseon men protisw ,guenos.
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I
PREFACIO

que

Num estiulo recente, lean Pauillon escr~veu uma frase
ele nao se aborrecerá, espero, em me vi-la citar aqui, pois da
c<>rresponde admiravelmente a tudo o que desejej fazer na 01"áem científica, duvidando, muitaJt vézes, de te-lo co.nsegui.do:
"Lévi-Strauss. náo é certamen.te o prini.eiiro, nem o único a
sublinhar o caráter estrutural dos fenomeno·s sociais, 1nas sua
origtnalidade é de levá-lo a sério e de retirar-lhe, impcrturbavelmente, todas as conseqüencias''. (1)
Eu sentir-nw-ia .sutisfeito se éste livro pudesse c01zduzir
o.utros leitores a partilhar déste julgamento.
Enco,itrar-se-ii.o aqui reunidos dezes-sete de aproximadamente cem textos escritos, desde há mais ou tne"tWs trmta anos.
A lguns se perderam; ouiros podem, vantajosamente, permanecer no esquecimento. E·ntre os que me poreceram menois ~n
dignos de subsistir, fiz uma escol.ha, afastando os trabalhos cujo
caráter é puramente etinográfic() e descrititz.Ao e outros, de dime,n.siio teórica, mas c.u ja substáncia se achava incorporada a .
meu livro Tristes Tropiques. Doi.s títulos sao a.qui publicados
pela primi!Wa vez (caps. V e XVI), 'e reu.nidos a outros quinze, ·
que me parecem adequados a escklrecer o método estrutural
em antropologia.
Para faaer esta comj>Üafáo, choquei-me com. uma dificuldade, sobre a q"ual quero chamar a atetiíiJ.o do leitor. Vári.os
de meo.u arti3os foram. escritos diretamente em ingles, sendo
p<>i.$ necessári-0 traduzf-los. Ora, no ciwso do trabalho, fiquei
.surpree.ndi<k> pela dijeren(a de tom e composi{áo entre os textas concebidos numa e nautra língua. Disto resulta. uma. hete1

•

Jean PoUILLON, L'oeuvie de Claude Lévi-Strauss, Ln
TemP8 Modernes, 12.º ano, n.0 126, julho de 1956, p. 158.
(1)
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rogeneidade que, temo, compromete o equilíbrio e a imidade
da obra.
Esta diferenfa se explica sem dúvida, e1n parte, por causas sociológicas: .nao pensamos e ná-0 exponws da mesma maneira, quando nos dirigi111as a um público frances ou migl<>-saxiio. Mas também há razoes pessoais. Qualquer qu seja meu
hábito da língua inglesa, na qua.l .ensmei durante muitqs ancs,
eu a utilizo de maneira incorreta e numa escala limitada. Eu
pens.o em ingles o que escrevo nesta li:ngua, mals, sempre seni
me dar. canta disto, e.u digo o que posso com os meios ling.üistkos de qu dispqnho, nao o qu quero dizer. Donde o
$entimen~o de estranhez~ que experiniento em prese11{a de me-us
próprios textos, q.ieando trato de tran.screve-los, em francés.
Conw é p.ossivel que ~sta insatisfarao seja partilhada pelo leitor, era 'necessário que ·eu lhe fornecesse a raziio disto.
Tentei remedi·ar a dificuldade, ad.o-tafndo Hma tradu(iío beni
livre, res:umindo algumas passagens e desenv.olvt'ndo ou.tras.
Também os artigos franceses foram re.tocados. Enfim, acrescernttei notas aquí e ali, para respander a críticas, corrigir etTos,.
ou levar fatos novas nn considerarao.

Paris, 1.0 de novembro de 1957.
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ANTROPOLOG IA
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CAP1TULO 1

INTRODU<;AO: HISTóRIA
E ETNOLOGIA (1)
Mais de meio século se passou desde que Hauser e Simiancl
expuseram e opuseram os pontos de princípio e de método
que, segundo eles, distinguiam, urna da outra, a história e a.
sociologia. Recorda-se que essas diferen<;as prendiam-se essencialmente ao caráter comparativo do método sociológico, monográfico e funcional do método histórico ( 2) . De acórdo sobre
esta opos.i<;ao, ambos os autores divergiam apenas acerca do
valor respectivo de cada método.
.
O que se passou desde entáo? É for<;oso constatar que a
história se ateve ao programa modesto e lúcido que se tinha
proposto, e que prosperou segundo suas linhas. Do ponto de
vista da história, os problemas de princípio e de método pare. cem definitivamente resolvidos. Quanto a sociología, o proble1na
é diferente: nao se poderia dizer que· ela nao' se desenvolveu;
aqueles de seus ramos dos quais nos ocuparemos mais particularmente aqui, a etnografia e a etnologia, desabrocharam,
no curso dos últimos trinta anos, numa. prodigiosa flora<;áo de
estudos teóricos e descritivos, mas a custa d.e conflitos, discórA;~ ~ e confusóes onde se reconhece, transposto ao próprio seio
da etnologia, o debate tradicional -e quáo mais simples soh
esta forma- que parecia opor a etnologia em seu conjunto a
(1) Publica.do com o título Histoire et ethnologie, Revue de
Métaph'Jllriqu,e et de MOf"ale, 54.º ano, ns. 3-4, 1949, pp. 363-391.
(2) H. HAusm, l'Enseignement des sicences tt0ciales, Paris,
1903. F. SIMIAND, Méthode historique et science sociale, Revue de
Synt/iése, 1903.
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urna outra disciplina, a história, igualmente considerada em
seu conjunto. Por um paradoxo suplementar, ver-se-á que a
tese dos historiadores se enoontra retomada textualmente, entre os etnológicos, exatamente pelos mesmos que se proclamam
adversários do · método histórico. Esta situac;áo seria incompreensível se nao se retra~sse swnariamente sua origem, e se,
para maior clareza, nao se estabelecessem algumas defini~s
-preliminares.
·
Renunciaremos, no decorrer deste artigo, ao termo sociologia, que ainda náo conseguiu merecer, desde o início deste
.século, o sentido geral de corp.us do conjunto das ciencias sociais, como para ele aspiraram Durkheim e Sinúand. Tomada
ein sua acepc;ao, ainda cprrente em inúmeros países da Europa, inclusive a Franc;a, de reflexáo ~cerca dos princípios da
vida social e das idéias que os homens mantiveram e mantem
a este respeito, a sociologia se reduz a filosofia social e penna-nece estranha ao nosso estudo ; e se nela é visto, .como no caso
dos países anglo-saxóes, um conjunto de pesquisas positivas
relativas a organizac;ao e funcionamento das sociedades de tipo
:mais complexo, a sociología se torna urna especialidade da etnografía, sem poder aindc:. pretender, por causa n1esmo da complexidade de seu objeto, resultados táo precisos e ric;os quanto
-os desta, cuja considera~o oferece assim, do ponto de vista
·do método, um valor tópico maior.
Resta definir a própria etnografia, e a etnologia. N ós as
distinguiremos, de modo bastante sumário e · provisório, nias
suficiente no início da investigac;ao, dizendo que a etnografia
-consiste na observac;áo e análise de grupos humanos considera·d.os em sua particula.ridade ( freqüentemente escolhidos, por
razóes teóricas e práticas, mas que náo se prendem de modo
algum a natureza da pesquisa, entre aqueles que mais diferem
do nosso), e visando a reconstituic;áo, táo fiel quanto possível,
·da vida de cada um deles ; ao passo que a etnología utiliza de
modo comparativo (e com finalidades que será preciso determinar em seguida) os documentos a presentados pelo etnógrafo.
-Com ~tas definic;óes, a etnografia toma o mesino sentido ern
·todos os países; e a etnología .corresponde aproximadamente
ao que se entende, nos países anglo-saxóes (onde o termo etno1ogja está em desuso), por antropología social e cultural (a
antropologia social consagrando-se sobretudo ao estudo das ins-
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titui<;óes consideradas como . sistemas de representa<;óes, e a antropología cultural ao estudo das técnicas, e, eventualmente,
também das instituic;.óes consideradas como técnica ao servi~o
da vida social). Enfi1n, é escusado dizer que, se os resultados
d o estudo objetivo das sociedades complexas e das sociedades
ditas primitivas chegarem algum dia a ser integrados, para fornecer conclusóes universalmente válidas do ponto de vista diacrónico ou sincrónico, a sociologia, alc;ada entáo a sua forma
¡x>sitiva, perderá automaticamente o primeiro sentido ·que distinguimos, para merecer o sentido, que ela sempre cobi~ou, de
coroamento das pesquisas sociais. Ainda n~o chegamos a isto
Isto pósto, o problema das rela<;óes entre as ciencias etnológicas e a história, que é, ao mesmo tempo, seu drama interior revelado, pode ser forrnulado da seguinte maneira: ou
nossas ciencias se vinculam a dimensáo diacrónica dos fenómenos, isto é, a sua ordem no tempo, e se tornam incapazes
de tra<;ar-lhes a história ; ou procuram .trabalhar a maneira do
historiador, e a dimensáo do tempo lhes escapa. Pretender reconstituir um passado do qual se é impotente para atingir a
história, ou querer fazer a história de um presente sem passado, drama da etnología num caso, da etnografia no outro,
tal é, em todo caso, o dilema no qua!. o desenvolvimento delas,
ao longo dos últimos cinqüenta anos, pareceu muito freqüentemente colocá-las.

I
Esta contradi<;áo nao se afirma nos termos da oposi<;áo
clássica entre evolucionismo e difusionismo, . visto que, deste
ponto de vista, ambas as escotas coincidem. A interpretac;áo
evolucionista é, em etnología, a repercussao direta do evolucionismo biológico ( 3). A civilizac;áo ocidental aparece como a
expressáo mais avan<;ada da evoluc;áo das sociedades humana~,
e os grupos primitivos como "sobrevivencias" de etapas anteriores, cuja classifica~o lógica fornecerá, simultanearnente, a
ordem de apari~o no tempo. Mas a tarefa náo é táo simples:
.(3) Isto tornou-se verdadeiro nos fins do século XIX. Mas é
P;~1so , nao . ~uecer q~¡ hist.Oricamente, o evolucionismo sociolog1co e a ntehor ao outro-.
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Esquimós, grandes técnicos, sáo pobres sociólogos; na Austrália dá-se o contrário. Poder-se-iam multiplicar os exemplos.
Urna escolha ilimitada de critérios pennitiria construir um
número ilimitado de séries, tódas diferentes. O neo-evolucionismo de LesÍie Whíte ( 4) nao parece mais capacitado a superar esta dificuldade, visto que, se. o critério que ele propóe
-quantidad.e média de energia disponível per capita, em cada
sociedad~- corresponde a um ideal aceito cm certos períodos
e em certos aspectos da civili~áo ocidental, ve-se com dificuldade como proceder a esta determinac;áo para a in1ensa maioria das sociedades humanas, onde a categoria proposta parece,
ad.emais, desprovida de significa~o.
Procurar-se-á, pois, retalhar as culturas em elementos isoláveis por abstrac;áo, e estabelecer, náo mais entre as próprias
culturas, mas entre elementos do mesmo tipo no seio de culturas diferentes, essas relac;óes de filia~o e de diferenciac;áo
progressiva que o paleontólogo descobre na evoluc;áo das espécies vivas. Para o etnólogo, diz Tylor, "o arco e a flecha
formam urna espécie, o costume de deformar o cranio das crian~s é urna espécie, o hábito de agrupar os nú1neros em dezenas
é u1na espécie. A distribuic;áo geográfica des tes oh jetos,. e sua
transrnissáo de regiáo a regiáo, d.evem ser estudadas da mesma
maneira como os naturalistas estudam a distribuic;áo geográfica
de suas espécies animais ou vegetais" ( 5). Mas, nada mais
perigoso do que esta analogia. Pois, mesmo que o desenvolvimento da genética <leva permitir ultrapassar definitivamente a
n~o de especie, o que a tomou e torna ainda válida para o
naturalista, é que o cavalo produz efetivamente o cavalo, e que,
através de um número suficiente de gerac;óes, Equus cabaltus
é o descendente real .do Hipparion. A validade histórica das reconstruc;óes do naturalista é garantida, em última análise, pelo
vínculo biológico da reproduc;áo. Ao contrário, um machado nao
gera jamais outro machado; entre dois utensílios identicos, óu
03

( 4) L. A. WHITE, Energy and the Evolution of Cultu1·e,
American Anthropologürt, n. s., vol. 45, 1943; History, Evolutionism and Functionalism ... , Southwestern Journal of Anthropolow, vol. 1, 1945; Evolutionary Stages, Progress and the Evaluation of Cultures, id., vol. 3, 1947.
(5). E. B. TYLOR, Primitive Culture, Londres, 1871, vol. l .
p. 7.
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entre dois utensilios diferentes mas de fonna tao parecida quanto
se queira, há e haverá sempre urna descontinuidade radical, que
provém do fato de que um náo resulta do outro, mas cada qua!
de um sistema de representac;óes ; assim, o garlo europeu e o
garlo polinésio, reservado as refeic;.óes rituais, náo constituem
em maior grau urna e.spécie do que os canudos através dos quais
o consumidor absorve urna limonada no terrac;o de um café, a
"bombilla" de beber mate, e os tubos de beber utilizados, por
razóes mágicas, por algumas tribos americanas. Dá-se o mesmo no dominio das instituic;óes : náo se poderiam agrupar sob o
mesmo rótulo o costume de matar os velhos por razóes econó1nicas e o costun1e óe antecipar sua partida para o outru
mundo, a fim de nao lhes recusar suas alegrías por mais te1npo_
:t:ntáo, quando Tylor escreve "Desde que se pode infe rir urna lei de um conjunto de fatos, o papel da história detalhada se encontra largamente superado. Se vemos um ímá
atrair um pedac;o de ferro, e se chegamos a extrair da experiencia a lei geral d~ que o ímá atrai o ferro, náo devernos nos
incomodar em aprofundar a história do ímá em questáo" ( 6),
ele nos encerra, realmente, num círculo. Porque, diferentemente
do físi~o, o etnólogo ainda está incerto acerca da determinac;áo
dos Objetos que oorresponderiam, para ele, ao írná e ao ferro,
e sóbre a possibilidade de identificar objetos que se manifestam superficialmente como d,ois ímás ou dois pedac;os de ferro.
Sómente urna "história detalhada" lhe permitiría escapar a suas
dúvidas em cada caso. A crítica .da noc;áo de totemismo forneceu, durante muito tempo, um exemplo excelente desta dificuldade: se sua aplicac;áo é limitada aos casos incontestáveis onde
a instituic;ao aparece com todas suas características, estes casos seriam demasiado especiais para permitir formular urna lei
de evoluc;ao religiosa.; e se é extrapolada a partir de alguns
elementos apenas, torna-se impossível, sem urna "história detalhada" das idéias religiosas d.e cada grupo, saber se a presenc;a de nomes animais ou vegetais, ou de tais práticas ou
crenc;as relativas a espécies animais ou vegetais, se explicam
~om? vestígios . de um sistema totemico anterior, ou por razóes
tnteiramente diversas, como, por exemplo, a tendencia lógico. (6) E. B. TYLOR, R~searcke11 into tke Early Hi8U>ry o/ Mank ind and tke Development o/ Civilisatiun., Londres, 1865, p . 3..
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-estética do espírito humano e1n conceber sob forma de grupos os conjuntos -físico, biológico e social- que comp0en1
seu universo, e da qua} um estudo clássico de Durkheim e Mauss
mostrou a generalidad.e ( 7) .
Sob este aspecto, as interpreta<;óes evolucionista e difu- .
sionista tem muito e1n comum. Aliás, Tylor as havia formulado
e aplicado paralelamente, e é conjuntamente, também, que a1nbas se afastam dos métodos do historiador. :Rste estuda se1npre indivíduos, quer estes sejam pessoas ou acontecimento.;,
ou grupos de fenómenos individualizados por sua posi<;áo no
e spa<;o e no tempo. Ora, o dif usionista pode quebrar as espé.cies do comparatista, para tentar reconstituir indivíduos com
fragmentos emprestados d.e categorías diferentes: jamais con:segue construir senao um pseudo-ind.ivíduo, visto que as coor·denadas espaciais e temporais resultam da maneira pela qual
os elementos foram escolhidos e compostos ·entre si, ao invés
de conferir urna wiidade real ao objeto. Os "ciclos" ou os
"complexos" culturais do difusionista sao, como os "estágios"
do evolucionista, fruto de urna abstra<;ao a qual faltará sempre
a corrobora<;áo de testemunhas. Sua história permanece conjetural e ideológica. Esta reserva se aplica até aos estudos
mais modestos e rigorosos, como os de Lowie, Spier e Kroeber sóbre a distribui<;áo de certos trac;os culturais em regióes
limitadas da América do N orte (8). Nao apenas, sem dúvi<la, porque nao se poderá jamais concluir, pelo fato de que
a disposi<;áo sugerida seja possível, que as coisas tivessem
acontecido exatamente assim; visto que é sempre legítimo fazer hipóteses e, ao menos em certos casos, os centros de origem e os itinerários de difusáo t.em um caráter de altíssima
probabilid,a.de. O que torna tais estudos decepcionantes é, especialmente, que eles nao nos ensinam n_ada acerca do~A p~o
cessos conscientes e inconscientes, traduz1dos em expenenc1as
concretas, individuais ou coletivas, pelas quais homens que nao
(7) E. DURKHEIM e M. MAuss, De quelques formes primitives de classification, L' Année sociologi qu.e, vol. VI, 1901-1902.
(8) R. H. LoWIE, Societies of the Hidatsa and Mandan Indians A n tkropological Papers of the A m,ericam Museum of Natu,ral,History, vol. 11, 1913. L. SPIER, The Sun-Dance of the Plains
Indians, id., vol. 16, 19fil. A. L. KR.oEBER, Salt, Dogs, 'fobaco, Anthr<>']>ological Records, Berkeley, vol. 6, 1941.
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possuíam urna instituic;ao chegaram a adquiri-la, quer por inven<;áo, quer por transfonna.c;ao de instituic;óes anterores, qt:Ier
por te-la recebido de fora. Esta pesquisa nos parece, ao contrário, ser um d~s objetivos essenciais do etnógrafo, tanto
quanto do historiador.

*

* *
N inguém, mais do que Boas, contribuiu para denunciar
estas contradi<;óes. Por isto, urna rápida análise de suas posi~óes essenciais permitirá pesquisar em que med)da ele próprio
e scapou delas, e se elas nao sáo inerentes as condi<;óes nas
quais se faz o 't rabalho etnográfico.
Em face da história, Boas com~ · por urna proclama<;ao
de humildade: "Com respeito a história dos povos primitivos,
tudo o que os etnólogos elaboraram se reduz a reconstru<;óes,
e nao poderia ~ outra ·coisa" (9). E dá aos que o censuraram por nao ter feito a história <leste ou daquele aspecto de
urna civiliza<;áo a qual, no entanto, consagrara a maior parte
de sua vida, esta resposta heróica: "Infelizmente, nós náo dis-·
pomos d~ nenhum fato que lance urna luz qualquer sobre estes
desenvolvitnentos" ( 10). · Mas, urna vez reconhecidas estas limita<;óes, torna-se possível definir um· método cujo campo de
aplica<;áo será indubitavelmente restringido pelas condi<;óes excepcionalmente d.esfavoráveis em que trabalha o etnólogo, mas
do qual se podem esperar alguns resultados. O estudo detalhado
dos costumes, e de seu lugar na cultura global da tribo que
os pratica, acrescido de um inquérito que tenha por objeto sua
reparti<;áo geográfica entre as tribos vizinhas, permite determinar, de urna part~, as causas históricas que conduziran1 a sua
íorrna<;áo, e de outra parte, os processos psíquicos que os tornaram possíveis ( 11).
( 9) F. BOAS, History and Science in An thropology: a Reply;
Americen Anthropologi8t, n. s., vol. 38, 1936, pp. 137-141.
(10) Id.
(11) F. BOAS, TM Li~ of tMI Comparative JMtho~
o/ Anthropowgy (1896), in: Race Lalnguage amd Culture, Nova
Iorque, 1940, p. 2:16.
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Para ser legítima, a pesquisa deve restringir-se a urna pequena regiao de fronteiras nitidamente definidas; e as compara<;óes nao deveriarn ser estendidas além da área escolhida como
objeto de estudo. Com efeito, a recorrencia de costurnes ou instituic;óes análogos nao pooe ser sustentada corno urna prova
de contato, na ausencia de urna qi.deia rontínua de fatos do
mesmo tipo que pennitem ligar os fatos extremos por tóda urna
série d.e intennediários (12). Sem dúvida, nao se obtém jamais certeza cronológica; mas é possível atingir probabilidades
muito al tas, aplicando-se sobre fenómenos, ou grupos de fenómenos, limitados em extensáo no espa<;o e no tempo. A ev~
lu<;ao das sociedades secretas dos Kwakiutl póde ser retra<;ada
para um período de meio-sécu!o ; ronfiguraram-se certas hipóteses acerca das antigas rela<;óes entre as culturas do norte
da Sibéria e as do noroeste americano ; foram razoavelmente
reconstituíd.os os itinerários seguidos por alguns temas míticos
da América do No rte.
E contudo, raramente chegam essas investiga<;6es a capturar a história: em tóda a obra de Boas seu resultado parece
antes negativo. Tanto entre os Pueblo do sudoeste como nas
tribos do Alasca e da Colúmbia B ritanica, constata-se que a
organiza<;áo social ton1a formas extremas e opostas nas duas
extremidades do território considerado, e que as regióes intermediárias apresentam urna série de tipos de transi<;ao. Assim,
os Pueblo ocidentais tem clas matrilineares sem metades, os
Pueblo do leste tem metades patrilineares sem d as. A parte
norte da costa do Pacífico caracteriza-se por das pouco numerosos e urna flora<;áo de grupos locais de privilégios nitidamente marcados, ao passo que a parte sul tem urna organiza<;ao bilateral e grupos locais sem privilégios marcados.
O que se pode concluir disto? Que se produziu urna evoluc;ao de um tipo ao outro? Para que esta hipótese f6sse legítima, seria precis<;> estar em condic;óes de provar que un1
dos tipos é mais primitivo do que o outro ; que sendo dado
o tip o primitivo, ele evolui necessariamente para a outra forma;
enftm, que esta lei opera mais rigorosa.mente no centro da
r;giáo do que em sua periferia. Na falta desta tripla e imposs1vel demonstra<;áo, toda tooria de sobrevivencias é va, e," neste .
(12)
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Loe. c-it., p. 277.

caso particular, os fatos náo autorizam nenhuma reconstruc;áo
histórica tendente, por exemplo, a afirmar a anterioridade histórica das institui<;óes matrilineares sóbre as instituic;óes pa.trilineares: "Tudo o que se pode dizer é que fragmentos de desenvolvimentos históricos arcaicos nao podem deixar de subsi~tir mas, se é possível, e mesmo provável, que a estabilidade inerente as instituic;óes matrilinea.res as tenha freqüentemente conduzido, onde existem, a se transformarem em institui~óes patrilineares ou bilaterais, disto nao resulta de nenhuma
ma.neira que, sempre e por toda parte, o direito materno teI"Jia representado a forma primitiva ( 13).
Esta análise crítica é decisiva, 1nas, levada ao extremo,
oonduziria a um agnosticismo histórico· completo. Para Boas,
contudo, ela se aplica¡ antes contra as pret~nsas leis uajversais
do desenvolvimento humano,. e as generalizac;óes fundadas sóbre o que urna vez denominou "as possibilidad.es de 40%" ( 14) ,
do que contra um esforc;o n1odesto e consciencioso de reconstituic;áo histórica, de objetivos precisos e limitados. Quais sao,
segundo ele, as condic;5es de um tal esfórc;o? :Ble reconhece
que em etnología "as provas de mudanc;a só p<;><lem ser obtidas
por métodos indiretos·" , isto é, como em filo1ogia comparada,
por unia análise de fenómenos. estáticos e um estudo de sua
distribui<;áo (16). Mas nao se poderia esquecer que, geógrafo
de forma<;ao e discípulo de Ra.tzel, Boas tomou consciencia de
sua voca.c;áo etnológica no decorrer de seu prirneiro trabalho
de campo, na revelac;áo, fulgurante para ele, da originalidade,
particularidade e espontaneidade da vida social de cada agrupamento humano. Nao se pode jamais deduzir essas experiencias sociais, essas interac;óes constantes do indivduo sobre o
grupo e do grupo sobre o indivíduo; elas devem ser observadas ; ou, como disse urna vez : "Para compreender a história,
nao basta saber como . sáo as coisas, mas como chegaram a ser
o que sao" (16).
F.

Evolution or Diffusion? Americatn. Anthr<>pob>gist, n. s., vol. 26, 1924, pp. 840-344.
(14) F. BOAS, History and Science in Anthropology ... , loe.
(13)

BOAS,

cit.

(15) F. BOAS, The Methods of Ethnology, American. Anthro'J)Ologist, n. ~., vol. 22, 1920, pp. 311-322.
•
(16) Id.
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Estamos assim em condi<;óes de definir o . ritmo do pensan1ento de Boas e de distinguir seu caráter paradoxal. Nao apenas geógrafo, ·por sua forma<;áo universitária, nla.S também tísico, ele atribui as pesquisas etnológicas, efetivamente, um objeto científico e um alcance universal: ":e.le dizia freqüentemente
que o problema era determinar as rela<;óes entre o mundo otljetivo e o mundo subjetivo do hornero tal como se configura
nas diferentes sociedades" ( 17). Mas, ao 1nesmo tem1>9 em
que aspirava aplicar a este mundo subjetivo os métodos · rigorosos que aprendera na prática das ciencias naturais, reconhecia
a infinita diversidade dos processos históricos pelos quais ele
se constitui em cada caso. O conhecirilento dos fatos sociais só
pode resultar de urna indu<;áo, a partir· do conhecimento individual e concreto de grupos sociais localizad.os no espa<;o e no
ten1po. :Sste conhecimento só pode, por sua vez, resultar da
história de cada grupo. E o objeto dos estudos etnográficos é
tal, que esta história fica fora de alcance, na grande maioria
dos casos. Assim, Boas se vale das· exigencias do físico para
fazer a história de sociedades sobre as quais só possuín1os
documentos que d.esencorajariam o historiador. Quanto tem
sucesso, suas reconstru<;óes atingem verdadeiramente a história
-mas urna história do instante fugidio que mal pode ser captado, urna niicrohistória, que tampouco chega a ligar-se ao
passado, como a niacrohistória do evolucionista e do difusionista nao chegava a encontrá-lo (18).
Por este · esfor<;o desesperado para superar, a fór<;a de rigor, labor e genio, exigencias contraditórias, a obra de Boas
continua, e continuará sem dúvida por muito tempo, a dominar

de su·a altura monumental todos os desenvolvimentos ulteriores.
En1 todo caso, os que se produziram no decorrer dos últimos
anos só se podem compreender como tentativas para escapar
ao dilema que ele próprio formulara, sem poder decidir reconhecer-lhe um caráter inelutável. Assim, Kroeber esfor<;ou-se
en\ abrandar um pouco os impiedosos critérios de validade que
Boas impusera as reconstru<;óes históricas, justificando seu método pela observa<;áo de que, em suma, o historiador, apesar
de estar melhor situado que o etnólogo, pela rna.ssa de documentos de que dispóe, está longe de se mostrar táo exigente ( 19).
Malinowski e sua escola, com a quase totalidade da escota americana contemporanea, se orientaram numa dir~ inversa:
visto que a própria obra de Boas demonstra a que ponto é
decepcionante procurar saber ·"como as coisas chegaram a ser
o que sáo", renunciar-se-á a "compreender a história" para fazer, do estudo das culturas, urna análise sincrónica das rela<;-áes entre seus elementos constitutivos, no presente. TOda a
questáo é saber se, con10 Boas notou profundamente, a análise
mais penetrante de urna cultura única, que compreenda a descria<;áo de suas institui~óes e de. suas rela~óes funcionais, e o
estudo dos processos dinaniicüS pelos quais cada indivíduo age
sobre sua cultura, e a cultura sóbte o indivíduo, pode adquirir
todo seu sentido sem o conhecimento do desenvolvimento histórico que resultou nas formas atuais (20). ~ste ponto essencial ressaltará melhor da discussáo de um problema preciso.

( 17) R. BENEDICT, Fra.nz Boas as an Ethnologist, in: Franz
Boas: 1858-1942; Memoirs of tke American Anthropol-Ogical Associatim, n.º 61, 1943, p. 27.
(18) Nós nao visamos aqui os trabalhos arqueológicos de
Boas, que dependem da arqueología, nao da etnología; nem suas
pesquisas sobre a dissemin~áo de certos temas mitológicos, que
sáo pesquisas históricas auxiliadas por documentos etnográficos.
Do mesmo modo. f ormula.ndo suas hipóteses acerca do povoamento
primitivo da América, o Dr. Raul Rivet utiliza documentos arqueológicos, lingüísticos e etnográficos, numa pesquisa. que é propria.mente histórica, e é do ponto de vista histórico que tais empreendimentos devem ser examinados. Podemos dizer o mesmo de
alguns trabalhos de Rivera.

Designa-se com o nome de organiza<;áo dualista um tipo
de estrutra social freqüentemente encontrado na América, Asia
e Oceania, caracterizado pela divisáo do grupo social -. tribo,
clá ou aldeia- em duas metades cujos membros mantem, uns
com os outros, rel~óes que podem ir da colabora~ mais íntima a urna hostilidade latente, e associando geralmente ·ambos
os tipos de comportamento. As vezes, a finalidade das metades
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A. L. KROEBDl, History a.nd Science in Anthropology,
Amerioa.n Antkropologist, n. s., vol. 87, 1936, pp. 589-569.
( 20) F. BOAS, History and Science ... , 14>c. cit.
(19)

parece ser regulamentar os casamentos : sáo entáo ditas exogamicas. As vezes também, seu papel se ]imita a atividades religiosas, políticas, económicas, cerimoniais ou simplesmente es¡x,rtivas, ou mesmo a urna só destas atividades. Em alguns casos, a fil~o a metade se transmite em linha materna, em
outros pela linha paterna. A divisáo em metades podie ou náo
coincidir con1 a organiza<;áo clanica. Ela pode ser simples ou
complexa, fazendo entáo intervir vários pares de metad.es recortando-se uns a.os outros, e dotados de f un<;oes diferentes.
Em reswno, se conhece quase tantas formas de organizac;áo
dualista quantos povos que a possuem. Entáo, onde comec;a e
onde acaba?
Afastemos imediatamente as interpretac;óes evolucionista e
difusionista. A primeira, que tende a fazer da organiza<;áo
dualista um estado necessário dp desenvolvimento da sociedade, dcverá inicialmente determinar urna forma simples, cujas
formas observadas seriam realizac;óes · particulares, sobreviven-cías ou vestígios ; em seguida, postular a presen<;a antiga desta
forma entre povos onde nada atesta que urna divisáo em metades tenha a!guma vez existido. Por sua vez, o difusionist.a
escolherá um dos tipos observados, habitualmente o mais rico
e complexo, como representando a forma primitiva da institui~o, e consignará sua origem a regiáo do mundo em que se
encontra melhor ilustrado, considerando tódas as outras formas
como resultado de migra<;óes e empréstimos a ~rtir de um
foco comum. Em ambos os casos, designa-se arbitrariamente um
tipo, entre todos OSi fornecidos pela experiencia, e se faz desse
tipo· o modelo, ao qual se experimenta, por um método especulativo, reduzir todos os outros.
Procurar-se-á entáo, levando ao extrePlo um nominalismo boasiano, estudar' cada um dos casos observados do mesmo
modo que indivíduos? Dever-se-á constatar, de um lado, que
as funf óes atribuídas a organiza<;áo dualista náo coincidem ; e,
por outro lado, que a história de cada grupo social mostra que
a divisáo em metades procede das origens mais diversas (21).
Assim, a organiza<;áo dualista pode resultar, ségundo o caso:
da invasáo de urna popula~o por um grupo de irnigrantes ; da
R. H. Lowu, American Culture History, American AnU..ropologiat, n. s., vol 42, 1940.
(21)

fusáo, por razóes em si mesmas variáveis (económicas, demográficas, cerimoniais), de dois grupos territorialmente vizinhos;
da cristaliza~, sob forma de institui~o, de regras empíricas
destinadas a assegurar as trocas matrimoniais no seio de um
determinado grupo; da perequa<;áo no interior do grupo, nas
duas partes do ano, de dois tipos de atividade, ou duas f ra~óes
da popula~, de comportamentos antitéticos, mas julgados
igualmente indispensáveis para a manut~ do equilíbrio
social etc. As.sim, seramos cond!lzidos a despeda<;ar a noc;áo de
organiza<;áo dualista, como constituindo urna falsa categoria e,
estendendo este raciocínio a todos os outros aspectos da vida
social, a negar as in.stitui{oes em benefício exclusivo das sociedades. A etnología e a etnog:rafia (a primeira, aliás, reduzida
a se~da) nao passariam d,e urna história muito envergonhada de si mesma, por causa da ausencia de documentos e~
<:ritos ou figurados, para ousar ostentar seu verdadeiro nome.

*

* *
Foi contra esta demissáo que ~lalinowski e seus sucessores protestaram, com justi<;a. Mas, pode-se indagar se, privando-se de qualquer história, sob o pretexto de que a história dos etnólogos nao era bastante boa para que valesse a pena
-ocupar-se dela, nao teriam abandonado tudo. Pois que, ele
-0.uas coisas urna: ou os funcionalistas proclamam que tóda·
pesquisa etnológica <leve proceder do estudo minucioso das so-ciedades concretas, de suas institui<;óes e das . rela<;óes que estas
mantem entre si e com os costumes, cren~as e técniCas; rela-<;óes entre o indivíduo e o grupo, e dos individuos entre si
no interior do grupo ; e fazem simplesmente o que Boas recomendara fazer, nestes mesmos tennos, desde 1895, ~ na mesma
.época também, a escola francesa com Durkheim e Mauss : boa
-etnografía ( Malinawski a fez, no início de sua obra, admirável,
sobretudo com seus Argo.nauts of W ~stern Pacific), inas tam.pouco se ve em que a posic;áo teórica de Boas se encontra
ultrapassada.
Ou entáo esperarn encontrar, em sua ascese, a salva~o ~ e,
por um milagre inaudito, fazendo o que todo bom ~tnógraío
~e fazer e faz, e com a única condi<;áo suplernentar de fechar resolutamente os olhos a toda inform.a<;áo histórica relativa

15

a sociedade considerada, e a

todo dado comparativo emprestado
de sociedades vizinhas ou afastadas, pretendem alcanc;ar de urna
só vez, em seu ensimesmamento, essas verdades gerais cuja
possibilidade Boas jamais negou ( mas que situava no termo de
un1 e1npreenditnento tao vasto, que tódas as sociedades priin1tivas teriam, sem dúvida, desaparecido muito tempo antes de
que tivesse podido progredir sensivelmente). Ora, exatamente
esta a atitude de Malinowski; urna prudencia tardía (22) nao
pod.eria fazer esquecer tantas proclamac;óes ambiciosas; e é tan1bém a atituck de muito etnólogo da nova gerac;ao que vemos se
privar, antes de ir ao campo, de qualquer estudo das fontes e
de todo inventário da bibliografía regional, sob pretexto de nao
corromper a maravilhosa intuic;ao que lhe permitirá atingir, num
diálogo in~emporal com sua pequena tribo, e acima de um contexto de regras e costumes altaniente diferenciados - dos quais
cada um possui, contudo, inestimáveis variantes entre os po':os
vizinhos ou afastados (mas, Malinowski nao qualificou a cunosidade pelas "excentricidades primitivas do homen1" de "herodotagem" ?) ( 23 ) - verdades eternas sobre a natureza e a
func;ao das instituic;óes sociais.
, .
.
Q uando nos limitanios ao estudo de urna un1ca soc1edade,
podemos fazer urna obra preciosa; a experiencia prova que,
geraln1ente, se d.eve as n1elhores nlonografias a investigadores
que viveram e trabalharam numa única regiáo. ~as nos proibin1os qualquer conclusáo para as outras. Adema1s, quando nos
limitamos ao instante presente da vida de urna sociedade, somos, antes de tudo, vítimas de urna ilusáo : pois tudo é história ; o que foi <lito ontem é história, o que foi <lito há wn
minuto é história. Mas sobretudo, condenamo-nos a nao conhecer esse presente, pois oomente o desenvolvimento histórico
pennite sopesar, e avaliar em suas relac;óes respectivas, os elementos do presente. E muito pouca história (já que tal é, infe-

e

(22) B. MALINOWSKI, The Present State of Studies in Culture Contact, A/rica, vol. 12, 1939, p. 43.
(23) B. MALINOWSKI, Culture as a Determinant of Behavior,
in: Fact<>rs Determining Human Behavior, Harvard Tercentenary
Publications, Cambridge, 1937, p. 155. Na página seguinte, fala
também "destes costumes bizarros e sórdidos" onde se descobre
apesar de tudo "um núcleo de princípios práticos e racionai~". É
urna vol ta · ao século XVIII, mas ao pior.

26

lizmente, o quinháo do etnólogo) vale mais do que nenhuma
história. Como apreciar com justi<;a o papel - táo surpreerv
dente para os estrangeiros - do aperitivo na vida social francesa, se ignorarmo3 o valor tradicional do prestígio atribuído,.
desde a Idade !vlédia, a.os vinhos cozidos e temperados ? Como.
aiialisar o vestuário moderno sem reconhecer nele vestígios de.
formas anteriores? Raciocinar de outro modo é se proibir todo.
meio de op¡erar urna distinc;áo contudo essencial : ·a que existe
entre fun<;ao primária, correspondente a urna necessidade .atual.
do organismo social, e fun<;áo secundária, que se mantém apenas por causa da resistencia do grupo e.in r,enunciar a um hábito. Pois dizer que urna sociedade funciona é um truísmo; mas.
dizer que tudo, numa sociedade, funciona é um absurdo.
:Bste perigo do truísmo, que espreita a interpreta<;ao fun-·
cionalista, já fóra, contudo, oportunamente assinalado por·
Boas : "O perig-0 subsiste sempre que as vastas generaliza<;óes.
que se tira dq estudo da. integra<;áo cultural náo se reduzem a
lugares oomuns" ( 24). Porque sao universais, esses caracteres.
dependem do biólogo e do psicólogo; o papel do etnógrafo é·
descrever e analisar as diferenc;as que aparecem na maneira.
pela qual se manifestam nas diversas sociedades, a tarefa do.
etnólogo, explicá-los. Mas, o que aprendemos sobre "a insti-·
tuic;ao da agricultura." (sic) quando se nos diz que ela está
" universalmente presente, por toda a parte onde o meio ·é favorável a explora<;áo do solo, e o nível social suficientemente·
elevado para permitir-lhe existir" (25) ? Sobre a piroga de ba-·
lancim, suas formas múltiplas e as singularidades de sua distri-·
buic;ao, quando é definida como aquela cujas " d.isposic;óes dáo.
as maiores estabilidade, navegabilidade e maneabilidade com-·
patíveis com as limitac;óes materiais e técnicas das culturas.
oceanicas" (26)? I:<: sobre o estado da sociedade em geral, e·
acerca da infinita diversidad.e dos usos e costumes, quando somos deixados <liante desta proposic;áD : "As necessidades orga-·
nicas do homem {o autor enumera : alimentac;áo, prote<;áo, reprod.u<;ao) fomecem os imperativos fundanientais que condu-·
(24) F. BOAS, Sorne Problems of Methodology in the Social
Sciences, in : Tke New S ocial Sciences, Chicago, 1930, pp. 84-98 ..
(25) B. MALINOWSKI, artigo "Culture", in: Tite Encyclopre·
dia of tite Social Sciences, Nova Iorque, 1935, vol, IV, p. 625.
(26 ) Id., p. 627.
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zem ao desenvolvimento da vida social" (27) ? Estas necessidades sáo, no entanto, comuns ao homem e ao animal. Poderse-ia também acreditar que urna das tarefas essenciais do etnógrafo fósse descrever e analisar as regras complicadas do casa.mento nas diversas sociedades humanas, e os costumes que a
elas se ligam. Malinowski o contesta: "Para ser franco, eu
<liria que os conteúdos simbólico, representativo ou cerimonial
do casamento tem, para o etnólogo, urna importancia secun.dária . . . A verdadcira essencia do ::.to do casa.mento é que,
grac;as a urna cerimónia muito simples ou muito complicada,
ele dá urna expressáo pública, coletivamente reconhecida, ao
fato de que dois indivíduos entram no estado matrimonial" (28).
Por que entáo ir as tribos longínquas? e as 603 páginas da
Sexual Lije of Savages 1in N ortJtrW estern M ela.nesia valeriam
grande coisa, se fósse este todo o seu ensinamento? Do mesmo
modo, seria preciso tratar com ligeireza o fato de que certas
tribos praticarn a liberdade, outras a castidade pré-nupcial, sob
pretexto de que estes costumes se reduzem a urna única func;áo,
.que é de assegurar a permanencia do casamento (29 ) . O que
interessa ao etnólogo náo é a universalidade da func;áo, que está
longe de ser certa, e que náo poderia ser afirmada sem um
estudo atento de todos costtumes d,esta ordem e de seu desenvolvimento histórico, e sim que os costumes sejam táo variáveis. Ora, é verdade que urna disciplina cujo objetivo primeiro, senáo o único, é analisar e interpretar as diferenc;as, poupa-se de todos os problemas só levando e1n conta as semelhan~as. Mas ao mesmo tempo, perde qualquer meio de distinguir
·o géral ao qual pretende, do banal com o qual se contenta.

• **
(27) Id. Parece, aliás, que para MALINOWSKI, nao se impoe
.nenhuma distin~ao quando se passa do geral ao especial: "A cultura, tal como a encontramos entre os Masai, é um instrumento
destinado a satisfa~ao das necessidades elementares do organismo". Quanto aos Esquimós: ":mies tem, em relacáo as questoes
sexuais, a n1esma atitude que os Masai. Tem também um tipo
mais ou m enos semelhan~ de organizacáo social". Culture as a
Determinant of B elw.:vihr, loe. cit., pp. 136 e 140.
(28) B. MALINOWSKI, Prefácio a H. lAN HOGBlN, Law and
·Order in Polynesia, Londres, 1934, pp. 48-49.
(29) B. MALINOWSKI, artigo "Culture", loe. cit., p. 630.
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Dir-se-á talvez que estas maifadadas incursóes no donúnio da sociologia comparada sao excec;óes na obra de Malinowski. Mas a idéia de que a observa~o empírica de urna sociedade qualquer permite atingir motivac;óes universais, aparece
nela constantemente, como um elemento de corru¡>\áo que
oorrói e dim.inui o alcance de nota<;óes, das qua.is se conhece,
aliás, a vivacidade e riqueza.
A s idéias que os indígenas das ilhas Trobriand mantem
sobre o valor e o lugar respectivo de cada sexo no corpo social
sao de grande complexidade: sentem orgulho em contar com
mais mulheres do que homens em seu clá, amargura e1n te-las
em número menor, e ao mesm.o tempo, eles tem a super ioridade masculina como um fato adquirido: os homens po~suen1
urna virtude aristocrática que falta as suas companheiras. Por
que é necessário que observac;óes tao sutis sejam embotadas pela
afirma<;áo brutal que a s introduz, contradizendo-as: " Para que
a fainília se mantenha, e até para que exista, a mulher e o
marido sao igualmente indispensáveis; por conseguinte, os
indígenas consideram ambos os sexos como tendo o mesmo
valor e a mesma importancia" (SO)? A primeira parte é um
truísmo, a segunda nao está conforme aos fatos relatados.
Poucos estudos retiveram tanto a aten~o de l\1alinowski quanto
o da magia e, através de toda sua obra, encontra-se a tese constantemente repetida de que, no mundo inteiro ( 31) como nas
ilhas Trobriand, a magia intervém por ocasiáo de "toda atividade <QU empreendimento importante de que O hometn nao
tem firmemente o resultado em seu poder" (32 ) . Deixemos de
lado a tese geral para considerar sua aplica<;ao ao caso especial.
Os homens de Trobriand, d.iz-se, utilizam a magia nas segttintes ocasióes: cultivo, pesca, ca<;a,· oonstru<;áo de canoa,
navega<;áo, escultura, feiti<;aria, meteorología; as mulheres,
para o aborto, os cuidados dentários, a fabricac;áo das saias d ~
pal ha ( 33). Nao apenas estes trabalhos representam semente
urna pequena frac;ao daqueles "de que o homem nao tem fir(30)

West ern
(31 )
( 32)
( 33)

B. MALINOWSKI, Tke S exual I.Áfe of Savages in N orth ·
Melamesia, Londres-Nova Iorque, 1929, vol. 1, p. 29.
B . MALINOWSKI, artigo Culture, wc. cit., pp. 634 ss.
B. MALINOWSKI, Tke S exual Li f e . .. , loe. cit., p. 40.
Id., pp. 43-45.
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memente o resultado em seu poder", mas nao sáo, <leste ponto
de vista, comparáveis entre si. Por que as sa.ias de palha, e
nao a prepara~o das cabac;as ou_., da ceramica, das quais se
sabe, no entanto, quao arriscada é . a técnica? Seria possível, a
primeira vista, decretar que um melhor conhecimento da história do pensamento religioso na Melanésia, ou de fatos ton1a..,
<los de empréstimo a outras tribos que revelam o papel freqüente1nente atribuído a fibra vegetal como símbolo de urna mudan<;a
<le estado (34), poderiam dar algum esclarecimento acerca
<festa escolha? Citemos ainda dois textos que ilustram as contradi~es <leste método intuitivo: no livro sobre a vida sexual
<los Melanésios, aprende-se que um dos principais móveis do
<:asamento é·, ali como em outras partes, "a inclinac;ao natural,
e1n tod@·· hon1em que passou da primeira juventude, de ter urna
<:asa e um lar para si. . . e. . . un1 dese jo natural (natural
.longmg) de ter crianc;as" (35). Mas, e1n Sez mid Repre.:i·sw1i ..
.que subministra um comentário teórico a investiga<;ao de
campo, pode-se ler o que se segue: "No hornero subsiste ainda
a necessidade de um protetor afetuoso e interessado da mulher
grávida. Mas que os mecanismos inatos desapareceram resulta
claramente do fato d.e que, na maior parte das sociedades . ..
o macho recusa aceitar qua~quer_responsabilidade de sua progenitura, a menos que seja a isto constrangido pela sociedade"
( 36). Curiosa inclina~ naturai, verdadeiramente !
Os continuadores de Malinowski nao está.o, inf~lizmente,
isentos desta curiosa mistura de ~tismo · e empirismo que
contamina todo seu sistema. Qu.ando Margaret Mead, pór
exemplo, caracteriza tres sociedades vizinhas da Nova Guiné
pelas formas diferentes e_ complementares que nelas tomariam
.as relac;óes entre os sexos (homem n1eigo, mulher meiga; homem agressivo, mulher agressiva ; muihei agressiva, hon1em
1

F. BoAS, The Sociill Orgam:iaation amid tke Seeret Societie o/ the Kwaki:utl lnd:ia.ins, Washington, 1895. M. GRIAULE,
MaSJques Dogons, Paris, 1938; Mythe de l'organisation du monde
chez les Dogons, PB11ché, voL 2, 1947.
(35) B. MAL!NOWSKI, loe. cit., voL I, p. 81.
(36) B. MALINOWSKI, Sez and Repression in Savage SoC'iety,
Londres-Nova Jorque, 1927, p. 204.
·
(84)
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meigo) , admira-se a elegancia desta construc;áo (37). Mas a suspeita de simplifica~o e de apriorismo se precisa em preseti<;a de
outras observac;óes que sublinham a existencia de urna pirataria
especifica.mente feminina entre os Arapesh (38). E quando a
mesma autora classifica as tribos norte-americanas em competitivas, cooperativas e individualistas (39), permanece tao afastada de urna verdadeira taxonomía quanto um zoólogo que definisse espécies agrupando os animais segundo fóssem sol ttários, gregários ou soc1a1s.
Em verdade, pode-se perguntar se todas essas construsóes apressadas, que nunca chegam a fazer das populac;óes estudadas outra coisa sena.o "reflexos de nossa própria sociedade" ( 40), de nossas categorías e problemas, nao procedem,
oomo Boas o percebera profundamente, de urna superestitna do
método histórico, mais do que da atitude contrária. Visto que,
afina! de cqntas, foram historiadores que formularam o método
funcionalista. Enumerando o conjunto dos trac;os que caracterizam um certo estado da sociedad.e romana, Hauser acrescentava em 1903 : "Tudo isso forma conjuntamente u.m complex.us ilacerável, todos esses fatos se explicam uns pelos
outros muito melhor do que a evolu.c;áo da fanúlia romana se
explica pela evolu~o da família judaica, chinesa ou asteca"
( 41). Isto poderia ser assinado por Ma.linowski, com a excec;áo
<le que as instituic;óes Hauser acrescenta O& acontecimetitos. E,
sem dúvida, sua afirma~o dernanda urna dupla reserva: pois
o que é ver~deiro para a evolUfao náo o é igualmente para a
estrutura e, para o etnólogo, os estudos comparados podem
suprir, numa certa medida, a ausencia de documentos escritos.
'Nias o paradoxo subsiste, no entanto:-· a crítica das interpreta~óes evolucionista e difusionista nos mostrou que, quando .() et·M. MEAD, Sex

and

Tempercvment in Three Primiti11e
·
So.cietie8, Nova Iorque, 1935, p. 279.
(38) R. F. FORTUNE, Arapesh warfare, American Antlwopologiat, n. 111., vol. 41, 1939.
.
( 39) M. MEAD, ed., Competitüm and Cooperatüm ammtg Pnmitive Peopks, Londres-Nova l<>rque, 1937, p. 461.
( 40) F. BOAS, Hiatory and Science . .. , loe. cit.
(41) H. HAusm, loe. cit., p. 414. Encontram-se declaracóee
análogas nas obras metodológicas de H. BERR, L. FEBVRE e H.
PIREN NE.
(37)
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nólogo acredita fazer história, faz o contrário da história ; e é
quando imagina náo faze-la que se cond,uz como um bom ·h istoriador, que estaria limitado pela mesma insuficiencia de
docwnentos.

III
Que diferen~ há, efetivamente, entre o método da etnografia (tomando este termo no sentido estrito, definido no
início <leste artigo) e· o da história? Ambos estudam sociedades que sáo outras que nao aquela onde vivemos. Que esta alteridade se prenda a um afastamento no tempo ( táo mínimo
quanto se desejar.) ou a um afastarnento no espac;o, ou meslll()
a urna heterogeneidade cultural, é um caráter secundário em
rela~o · a sin1ilitude das posi<;óes. Que objetivo perseguem as
duas disciplinas? É a reconstituic;áo e?Cata do que se passou, ou
se passa, na sociedade estudada? Afirmá-lo seria esquecer que,.
em ambos os casos, lida-se com sistemas de representac;óes que
dJferem para cada membro do grupo, e que, em conjunto, diferetn das representa~óes do investigador. O melhor estud<>
etnográfico nunca transformará o leitor em indígena. A Revolu~o de 1789 vivida por. um aristocrata náo é o mesmo fenómeno que a Revolu~o de 1789 vivida por um sOJns-culotte
e nenhuma das duas poderia jamais corresponder a Revolu~o
de 1789 pensada por um Michelet ou por um Taine. Tudo o
que o historiador e o etnógrafo conseguem fazer, e tudp o que
se pode pedir-lhes para fazer, é alargar. urna experiencia particular as dimensóes de urna experiencia gerál ou mais geral,.
e que se torne, por isto mesmo, acessível como experiéncia a
homens de um outro país ou de um outro tempo. E é sob as
mesmas condi~óes que chegam a isto: exercício, rigor, simpa.tia, objetividade.
Como procedem? É aqui que a dificuldade come~a. Pois
:,e .:.,puseram freqüenten1ente - mesmo na Sorbonne - história e etnografia, sob o pretexto de que a primeira repousa
sobre o estud(» e a crítica de documentos de inúmeros observadores, que se podem confrontar e sobrepor, ao passo que a
segunda se reduziria, por defini~o, a observa<;ao de um único.
Pode-se responder a esta crítica que o melhor meio de
permitir a etnografía superar este obstáculo é multiplicar os
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etnógrafos. Certamente náo se . chegará a isto desencorajando
as vor~óes por meio de obj~ preconceituosas. O argumento se encontra, aliás, proscrito pelo próprio ·desenvolvimento da etnografia: existem hoje muito poucos povos que
nao tenham sido estudados por numerosos investigad.ores, e cuja
observa~o, feita de pontos ~ vista diferentes, náo se desdobre
em muitas dezenas de anos, as vezes mesmo em muitos séculas.
Que faz, aliás, o historiador quandó estuda seus documentos,
señ[o se · cercar do testemunho de etnógrafos amadores, fre-q üentemente tao afastadoo da cultura que descrevem quanto o
investigador moderno dos Polinésios ou dos Pigmeus? O historiador da Europa antiga estaria menos adiantado se Heródoto, Diodoro, Plutarco, Saxo Grammaticus e N estor tivessen1
sido etnógrafos profissionais, informados dos _p_roblemas, habituados as dificuldades da investiga<;áo, treinados na observa~o
objetiva? Longe de suspeitar dos etnógrafos, o historiador
preocupado com o futuro de sua ciencia deveria, ao contrário,
recorrer a ele~.
.
iVIas o paralelismo metodológico que se pretende tra~ar
entre etnografía e história, para se oporem, é ilusório. O stnógrafo é alguém que recolhe os fatos, e que os apresen ta (se é
um bom etnógrato) em conformid~de com exigencias que sáo
as mesmas que as do historiadoti. É papel do historiador utilizar
estes trabalhos, quando observa~óes distribuidas num período
de tempo suficiente lho permitem ; é papel do etnólogo, quando
observa~oes do mesmo tipo, referentes a .'um número suficiente
de regiües diferentes, lhé possibilitam isto. Em todos os casos,
o etnógrafo estabelece documentos que podem servir ao historiador. E se já existem documentos, e o etnógrafo escolhe integrar sua ·subst&,ncia em seu estudo, o historiador náo <leve
invejá-lo - com a condi~áo, naturalmente, de que o etn0grafo tenha um bom método histórico - pelo privilégio de faz·er
a história de urna sociedade da qual possue urna experiencia
vivida ?
Entáo, o debate se reduz as rela~ües entre a história e a
etnologia no sentido estrito. Propomo-nos mostrar que a diferen~ _fundametital entre ambas náo é nem de objeto, nem de
objetivo, nem de· método; mas que tendo o n1esmo objeto, que
é a vida social; o mesmo objetivo, que é urna compreensáo melhor d.o homem ; e um método onde varia apenas a dosagem dos
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processos de pesquisa, elas se distinguem sobretudo pela escolha de perspectiva complementares : a história organizando
seus dados em rela~o as expressóes conscientes, a etnologia
em rela~áo as condi<;óes inconscientes da vida social.

•

• •
Que a etnologia tire sua originalidade da natureza incons··
ciente dos fenómenos coletivos já resultava, se bem que de
modo ainda confuso e equívoco, de urna fórmula de Tylor. Após
ter definido a etnologia como o estudo "da cultura ou civiliza<;3.o", descrevia esta como wn conjunto complexo onde se ordenam "os conhecimentos, cren<;as, arte, moral, direito, costumes, e tóda outras aptidóes ou hábitos adquiridos pelo homem
enquanto membro da sociedade" ( 42). Ora, sabe-se que, na
maioria d,os povos primitivos, é mtiito difícil obter urna justifica<;áo moral, ou urna explica<;ao racional, de U:m oostume ou
de u1na institui<;áo: o indígena interrogado s.e contenta em
responder que as coisas foram sempre assim, que tal foi a
ordem dos deuses, ou o ensinamento dos ancestrais. Mesmo
quando se encontra:m. interpreta<;óes, estas tem sempre o caráter
de racionaliza<;óes ou elabora<;óe.s secundárias : nao há dúvida
alguma de que as raz0es inconscientes pelas quais se pratica
um costume, se partilha urna cren<;a, estao bastante afastadas
das razóes que se invoca para justificá-la. Até e'!l nossa sociedade, as maneiras a mesa, os uSe>s sociai~ as regras du vestuário e muitas de nossas atitudes morais, políticas l'. religiosas,
sao observadas escrupulosamente por cada um ~n que sua ongem e fun<;áo reais tenhan1 sido objeto <le um ex.ame refletido.
Agimos e pensamo3 por hábito, e a resi~tencia espantosa oposta
as derroga<;óes, até rrúnimas, provém mais da inércia do '-!lle Je
urna vontade consciente de manter costumes dos quais se compreenderia a razao. É sabido que o desenvolvimPrito do oensament~ moderno favoreceu a crítica dos costnmes; mas e~te fenómeno náo constitui urna categoria estra.nha a.o estudo etnológico : ele é antes o seu resultado, se é verdade que sua ori( 42')
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gem principal se encontra na formidável tomada de conscíéncia
etnográfica que suscitou, no pensa.inento ocidental, a descoberta
do N óvo 'Mundo. E mesmo hoje, as elabora<;óes secundárias,.
. ainda nem formuladas, tendem a retomar a mesma expressáo
inconsciente. Com urna rapidez surpreendente, que bem mostra
qtie se lida com urna propriedade intrínseca de certos modos de
pensar e agir, o pensamento coletivo assimila as interpreta<;óes
que se mostraram mais audaciosas: prioridade do direito materno, animismo, ou, mais recentemente, psicanálise, para resolver
automaticamente problemas cuja natureza parece ser a de e:>capar perpetuamente tanto a vontade como a reflexáo.
É a Boas que cabe o mérito de ter, com urna lucidez
admirável, de(inido a natureza inconsciente dos fenómenos.
culturais, em páginas onde, assimilando.-os déste ponto de:
vista a linguagem, ele antecipava acerca do desenvolvimento
ulterior do pensamento lingüístico, e sóbre um porvir etnológico, cujas promessas come<;amos '.apenas a entrever. Após ter
mostrado que a estrutura da língua permanece desconhecida daquele que fala até o surgimento de urna gramática científica e
que, mesn10 entáo, ela continua a modelar o discurso fora 'da
oonsc~enc!a do sujeito, impondo ao seu pensamento quadros
conceituais que sao tomados por categorias objetivas, acrescentava : "A diferen~ essencial entre os fenómenos lingüísticos e
. os outros fenómenos culturais é que os primeiros jama.is emergem a consciencia. clara, ªº passo ·que os segundos, se bem que
tei;do ª,mesma origem inconscie?'te, se elevam freqüentemente
ate o nivel do pensamento consciente, produzindo assim raciocínios secun~rios e r,einterpret~óes" ( 43). Mas esta difer~n~a de grau nao dissimula sua identidade profunda, e nao
d11~1irl;ue o ~al.or exemplar do método lingüístico para as pesq~~sa.s etnol?gtcas. A~ oo!1trário: "A grande vantagem da lin~isttca a este . respe1to e ·que, . no conjunto, as categorias da
hn~~gem permanecem inco~scientes; por esta razáo, pode-se
segu1: o process~ de sua forma~o sem que intervenham, de
mane1ra falaz e incómoda, as interpreta~óes secundárias, táo
(43) F. BOAS, ed., Handbook o/ America.n Jndian Languages, Bureau of American Ethnology, boletim 40, 1911 (1908) ..
parte I, p .. 67.

freqüentes em etnologia, que ix>dem obscurecer irremediaveln1ente a história do desenvolvimento das idéias" ( 44).
Os resultados da íonologia moderna, sozinhos, permitem
medir ·o imenso alcance destas teses, formuladas oito anos antes da publica<;áo do Cours de ling.uistique générale de Ferdinand de Saussure, que iria preparar seu ad:Yento. Mas a etnologia náo as pós em aplica~o ainda. Pois Boas, que devla
utilizá-las plenam,ente para fundar a lingüística atnericana, e a
quem elas deviam permitir refutar concep<;óes teóricas entao
incontes.tadas ( 45), deu mostras, no que concerne a etnología,
de urna tin1idez que continua a frenar seus sucessores.
Co1n efeito, a análise etnográfica de Boas, inco1nparavelmente n1ais honesta, sólida e metódica que a de lVIalinowski,
pennanece ainda; como esta, no nível do pensamento consciente dos indivíduos. Sem dúvida, Boas, se proíbe de reter
as racionaliza<;oes secundárias e as reinterpreta<;oes, que conservan1 tanto poder sóbre Malinow,ski que este somente chega a
eliminar as dos indígenas con1 a condi<;áo de substituí-las pelas
dele próprio. i\1as Boas continua a utilizar as categorías do
pensa1nento individual ; em s'eu escrúpulo científico, consegue
apena::> cles~arná-lo e despojá-lo de suas ressonancias huma.nas.
~le restringe a extensáo das ca,tegorias que compara, nao as
constitue num novo plano; e quando o trabalho de fragmenta<;ao lhe parece impossível, proibe-se d.e comparar. E no entanto, o que legitima a compara<;ao lingüística é mais, e outra
coisa, do que um fracionamento: é urna análise real. Das palavras, o lingüísta extrai a realidade fonética do fonema ; <leste,
a realidade lógica dos ele1nentos diferenciais ( 46). E quando
reconheceu, em várias línguas, a presen<;a dos mesn1os fonemas
ou o etnprego dos mesmos pares de oposi<;ao, ele nao compara
seres individualmente distintos entre si : é o mesn10 fonema, o
( 44) Id., pp. 70-71.
( 45) Numa época em que a lingüística indo-européia ainda
acredita fortemente na teoria da "língua-máe", BOAS demonstra
que certos traeos, comuns a várias línguas americanas, podem
resultar tanto da f ormacáo secundária de áreas de afinidades
como de urna origem comum. Será preciso esperar Trubetzkoy para .
se ver a mesma hi:pótese aplicada aos fatos indo-europeus.
( 46) R. JAKOBSON, Observations sur le classement phonologique des consonnes, Proceedings of the Third lnternation.cl
Congress of Phon etic Sciences, Gand, 1938.
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mesmo elemento, que garantem neste novo plano a identidade
profunda de objetos empiricamente diferentes. Nao se trata de
dois fenómenos ~melhantes, nias de um único. A passagem do
consciente ao inconsciente é acompanhada de um progresso do
especial para o geral.
Na etnologia como na lingüística, por -conseguinte, nao é a
compara~o que fundamenta a generaliza~áo, mas o contrário.
Se, como eremos, a atividade inconsciente do espírito consiste
em impor formas a um conteúdo, e se as formas sáo fundamentalmente as mesmas para todos os espíritos, antigos e mod.ernos,
primitivos e civilizados ( 47) - como o estudo da fun~áo simbólica, tal como se exprime na linguagem, o mostra de maneira tao no~vel - é preciso e basta atingir a estrutura inconsciente, subjacente a cada institui~o ou a cada costume.
para obter um princípio de interpreta~áo válido para outras
institui<;óes e costumes, sob a condi<;áo, naturalmente, de estender bastante a análise.

•

* *
Como chegar a esta estrutura inconsciente ? É aquí que
o método etnológico e o método lingüístico se encontrain. É
inútil invocar nesta ocasiáo o problema das estruturas diacrónicé1:-5, para o qual os conhecimentos históricos sao evidentemente indJspensáveis. Certos desenvolvimentos da vida social
comportam, sem dúvida, urna estrutura diacrónica; ma.S o
exemplo da fonología ensina aos etnólogos que este estudo é
niais complexo e cria outros problemas, diversos dos das estruturas sincrónicas ( 48), que mal come~am a abordar . Entretanto, mesmo a análise das estruturas sincrónicas implica num
recurso constante a história. Mostrando iristitui<;óes que se
transf.ormam, esta, sózinha, permite destacCt:r a estrutura subjacente a formula<;.óes múltiplas, e permanente através de u1na
sucessáo de acontecimentos. Retomemos o problema da orga( 47) Cf. nosso artigo: L'efficacité symbolique, Revue de ·
l'Hisunre des religions, n.o 385, 1, 1949 (cap. X do presente volume).
( 48) R. JAKOBSON, Prinzipien der Historischen Phonol' gie,
in: Trcwa:ux du Cercle linguistique de Prague, vol. IV.
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niza<;fio dualista, que foi evocado anteriormente; se nao querernos ver nela, nem um estágio universal do desenvolvimento da
sociedade, nem um sistema inventado num único lugar e num
único momento; e se, ao mesmo tempo, sentimos fortémente o
que todas as institui<;óes dualistas tem em comum, para nos resignarmos a considerá-las como produtos heteróclitos de hist·~ 
rias única.; e incomparáveis, resta analisar cada sociedade dualista, para encontrar, por detrás do caos das regras e costumes,
um esquema único, presente e agindo nos contextos locais e
temporais dif~rentes. ítste esquema nao pod.eria corresponder,
nen1 a un1 modelo particular da instituic;áo, nem ao agrupamento arbitrário de caracteres comuns a diversas formas. 1He
se reduz a algumas rela<;óes de correla<;ao e oposi<;ao, sem dú··
vida inconscientes, mesmo para os ¡x>vos de organiza<;ao dualista, 1nas que, porque inconscientes, deven1 estar igualmente
presentes entre aqueles que jamais conheceram· esta institui<;ao.
Assi1n, os Mekeo, o s Motu e os Koita da Nova Guiné,
cuja evolu<;ao social póde ser reconstituída por Seligman para
um período de tempo bem consid.erável, tem urna organiza<;ao
<le grande complexidade, que múltiplos fatores históricos póem
constantemente em causa. Guerras, migra<;óes, cismas religioSQS, pressao demográfica e disputas de prestígio fazen1 desaparecer clas e aldeias, ou suscitan1 o aparecimento de novos
grupo.s. E apesar disso, estes parceiros, cuja identidade, número e reparti<;ao nao cessa1n de variar, encontra1n:..se s.empre
unidps por rela<;óes de conteúdo igualmente variável, mas
cujo caráter formal se mantém através de todas as vicissitudes:
<>ra económica, ora jurídica, ora matrimonial . ora religiosa e
ora cerimonial, a relac;áo de ufuap-ie agrupa duas a duas, no nível do clá, do. sub-da ou da aldeia, unidades sociais obrigadas
a presta<;óes recíprocas. Em certas aldeias do Assam, das quais
Ch. von ~ürer-Haimendorf fez a crónica, as trocas matrimoniais
sáo freqüentemente comprometidas por disputas entre rapazes
e m~ 9a mesma aldeia, ou por antagonis1nos entre aldeias
vizin.has. Essas dissensóes se traduzem pela retirada .de algum
grupo, e as vezes por seu extermínio ; mas o ciclo se restabelece em cada caso, seja por urna reorganiza<;áo da estrutura de
troca, seja pela admissáo de nóvos_parceiros. Enfim, os J\i!ono
e os ·Y "*ut da Califómia, dos quais algumas aldeias possuem. e
outtas ignoram a o~ganiza<;áo d.ualista, permitem estudar como
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um esquema social identico pode se realizar através ou fora
<le urna forma institucional precisa e definida. Em todos estes
casos, há alguma coisa que se conserva e que a observac;áo histórica permite distinguir progressivamente, por urna espécie .de
filtragem que deixa passar o que se poderia denominar de
conteúdo lexicográfico das institui«;óes e costumes, para reter
apenas os elementos estruturais. No caso da organízac;áo dualista, estes elementos parecem ser em número de tres: exigencia da regra ; no«;áo de reciprocidade, considerada oomo urna
forma que permite integrar imediatamente a oposi«;áo do eu e
do outro; caráter sintético do dom. :Bstes fatóres se encontram
em todas as sociedades consideradas, ao mesmo tempo que explicam práticas e costumes menos diferenciados, mas dos quais
se ve assim que, mes1no nos povos sem organizac;áo dualista,
corres.pondero a mesma fun<;áo que esta ( 49).
A ssirri, a etnología náo pode permanecer ind:iferente aos
processos históricos e as expressóes mais. altamente conscientes dos fenómenos sociais. Mas, se ela lhes dá a mesma atenc;ao apaixonada que. o historiador, é para chegar, por urna espécie de marcha regressiva, a eliminar tudo o que devem ao
acontecimento e a reflexáo. Sua finalidade é atingir, além da
imagem consciente e sempre diferente que os homens formam
de seu devir, um inventário de possibilidades inconscientes, que
nao existem em número ilimitad,o; e cu jo repertório e as rela<;6es de compatibilidade ou de incompatibilidade que cada urna
manté1n co1n todas as outras fornecem urna arquitetura lógica a
desenvolvimentos históricos que podem ser imprevisíveis, sem
nunca ser arbitrários. N este sentido, a célebre fórmula de
I\tiarx "Os homens fazem sua própria história, mas nao sabem
que a fazem" justifica, em seu primeiro termo, a história, e
em seu segundo termo, a etnología. Ao mesmo tempo, ela
mostra que os dois procedimentos sao indissociáveis.
Porque, se o etnólogo consagra principalmente sua anátise aos elementos inconscientes da vid.a social, .s eria absurdo
supor que o historiador os ignora. Sem dúvida, este pretende,
antes de tudo, explicar os fenómenos sociais em fun«;ao dos
( 49) C. LÉ.VI-STRAuss, Les Stru,ctures élémentaires de la.
plllrenté; París, Presses Universitaires de France, 1949, caps. VI
e VII.
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acontecimentos nos quais eles se enca.rnarn, e da maneira pela
qual os indivíduos os pensaram e os viverarn. Mas em sua
marcha progressiva para reunir e explicar o que se manifestou aos homens romo a conseqüencia de suas representa~óes
e .atos ( ou represen~óe.s e atos de alguns dentre eles)' o histo:riador hem sabe, e de maneira crescente, que deve socorrerse de todo o aparelho de elabora<;óes inconscientes. Náo estanlOS mais na época de urna história política, que se contentava em enfiar cronológicamente as dinastias e as guerras no
fio das racionaliza~óes sccundárias e das reinterpreta<;óes. A
história económica é, largamente, a história de opera<;6es inconscientes. Por isto, todo bom livro de história - e vamos
citar um grande - está impregnado de etnologia. Em seu Proble·me de l'incroyance au XVIe siecle, Lucien Febvre apela
c01astantemente para atitudes psicológicas e estruturas lógicas
que o estudo de documentos, como o dos textos indJgenas, permite apenas atingir indiretamente, porque elas sempre escaparam a consciencia dos que falavam e escreviam : ausencia de
nomenclaturas e padróes, representa~áo imprecisa do tempo, caracteres comuns a várias técnicas, etc. (50) Todas estas indica<;óes sáo táo etnológicas como históricas, pois elas transcendem testemunhos, dps quais nenhum se situa -e náo sem mo- ·
tivo-- neste plano.
Entáo, seria inexato dizer que, no caminho do conhecimento do homem que vai d.o estudo dos conteúdos conscientes ao das formas inconscientes, o historiador e o etnólogo caminharn em dire<;óes inversas : ambos se dirigem no mesmo
. sentido. Que o deslocamento que efetuam de acordo apar~
a cada um sob modalidades diferentes -passagem, para o historiador, do explícito ao implícito, para o etnólogo, do particular ao universal- nao mud,a em nada a identidade do procedimento fundamental. Mas, num caminho onde fazem, no
mesmo· s~ntido, o mesmo percurso, oomente sua orieJ,lta~áo é
diferente: o etnólogo caminha para frente. procurando atingir, através de um consciente que jamais ignora, cada vez mais
o inconsciente . para o qual se dirige ; ao passo que o historiador avanc;a, por · assim dizer, recuando, conservando os olhos
(50) L. FEBVRE, Le ProbUme de l'in.croya.nce au XVle
2." ed., Paris. 1946.

40·

ai~cle,

fixados nas atividades concretas e particulares, das quais se
afasta apenas para considerá-las sob urna perspectiva mais ric-..a
e completa. V erdadeiro Jano de dois rostos, é, ainda assim,
a soolidariedade das duas disciplinas que pennite manter ao alcance dos olhos a totalidade do percurso.
Urna observac;áo final precisará nosso pensamento. Distinguem-se tradicionalmente a história e a etnologia pela ausencia ou presenc;a de d.ocumentos escritos nas sociedades das
quais fazem seu respectivo estudo. A distinc;áo náo é falsa; mas
náo a eremos essencial, pois ela decorre dos caracteres profundos que procuramos detenninar, mais do que os explica.
Sem dúvida, a ausencia de documentos escritos, na maior parte
das sociedades ditas primitivas, compeliu a etnología a desenvolver mé,todos e técnicas apropriados ao estudo de atividades
que permanecem, por este motivo, imperfeitamente conscie11tes
em todos os níveis em que se exprimem. Mas, além de que esta
limitac;áo pode ser freqüenten1ente superada pela tradi~áo oral,
táo rica entre alguns povos africanos e oceanicos, nao se poderia considerá-la como urna barreira rígida. A etnología se interessa por populac;óes que conhecem a escrita - Méx ico antigo,
mundo árabe, Extremo-Oriente- e se püde fazer a história de
povos que a ignoraran1 sen1pre, como, por exemplo, os Zulu.
Trata-se, aqui ainda, de urna diferen<;a de orientac;áo, nao de
objeto, e de duas maneiras de organizar dados menos heterogeneos do que parecem. O etnólogo se interessa sobretudo pelo
que nao é escrito, nao tanto porque os povos que estuda sáo
incapazes de escrever, como porque aquilo por que se interessa
é diferente de tudo o que o s homens se preocupam habitualmente
em fixar na pedra ou no papel.
Até o presente, urna repartic;ao de tarefas, justificada por
tradi<;óes antigas e pelas necessidades do momento, contribuiu
para confundir os aspectos teórico e prático da distinc;áo, portanto, para separar mais do que convém a etnología da história. SOmente quando abordarem, em conformidade, o estudo
das sociedades contemporaneas, é que se p<Xlerao apreciar plenamente os resultados d~ sua colaborac;ao, e se convencer de
que, aí como alhures. elas nada podem urna sem a outra.

LINGUAGEM E PARENTFBCO

CAPÍTULO II

A ANALISE ESTRUTURAL EM LINGOtSTICA E EM ANTROPOLOGIA (1)
No conjunto das ciencias soc1a1s ao qual pertence indiscutivelrnente, a lingüística ocupa, entretanto, un1 lugar excepcional : ela nao é urna ciencia social como as outras, mas a
que.. de há muito, realizou os maiores progressos: a única,
sem dúvida, que pode reivindicar o nome de ciencia e que chegou, ao mesmo tempo, a formular um método JX>Sitivo e a
conhecer a natureza dos fatos submetidos a sua análise. Esta
situa~o privilegiada acarreta algurnas dependencias : o lingüista
verá muitas vezes pesquisadores provenientes de disciplinas
vizinhas, mas diferentes, se inspirarem em. seu exemplo e tentar seguir seu caminho. N obltJ.s.se oblige : urna revista lingüística . como w ord nao pode se limitar a ilustra<;ao de teS'es e de
pontos de vista estritamente lingüísticos. Tem também que acoJher os psicólogos, sociólogos e etnógrafos: ansiosos por aprender da lingüística moderna o caminho que conduz ao conhecimento positivo dos fatos sociais. Como já escrevia, há vinte
anos, Marcel Mauss : "A sociología es.taria, certamente, muito
mais avan~da se tivesse procedjdo, em todas as situa<;oes, a
maneira dos lingüistas ... " ( 2). A estreita analogia de método que existe entre as dua~ disciplinas lhes imp6e um dever
especial de colabora<;áo.
(1) Publicado com o título, L'Analyse Structurale en linguistique et anthropologie, Word, Journal of the Linguistic Circle
of New York, vol. 1, ri..0 2, ag&sto de 1945, pp. 1-21.
(2) Rapports reels et pratiques, etc .. . . , in: Sociologie et
Antkropologie, Paris, 1951.
'
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Desde Schrader ( 3) , náo há mais necessidade de demonstrar que assistencia a lingüística pode traber ao sociólogo no
estudo dos problemas de parentesco. Foram lingüistas e filólogos ( Schrader, Rose) ( 4) que demonstraram a improbabilidade da hipótese -a qual tantos oociólogos ainda se aferravam
na mesma época- de stbrevivencias ma.trilineares na família
antiga. O lingüista fornece ao sociólogo etimologías que permite1n estabelecer, entre alguns termos de parentesco, vínculos que
nao eratn imediatamente perceptíveis. Inversamente, o sociólogo pode fazer conhecer ao _lingüista costumes, regras positivas e proibi<;6es que fazem compreender a persistencia de certos.
tra90s da linguagetn, ou a instábilidade d.e termos ou de gn1pos.
de termos. Durante urna. sessáo recente do Círculo lingüístico
de Nova Iorque; J ulien Bonfante ilustrava este ponto de.. vista,.
rele1nbrando a etimolog.ia do nome do tio em certas línguas.
romanas: o grego theios dando, em italiano, espanhol e por-·
tugues, zio e tio; e acrescentava que, em algumas regióes da
Itália, o tio se chama barba. A "barba", o "divino" tio, quantas sugestóes estes termos nao trazem ao sociólogo ! As pes-quisas do lastimado Hocart sobre o caráter religioso da rela<;aO
avuncular e o roubo do sacrificio pelos parentes maternos, nos
vem logo a memória (5). Qualquer que se ja a interpreta~o
que convenha dar aos fatos recolhidos por Hocart (a sua ná~ é
por certo inteiramente satisfatória), é indubitável que o lingüista colabora para a solu<;áo do problema, revelando, no vocabulário contemporaneo, a persistencia tenaz de rela<;6es desaparecidas. Ao mesn10 tempo, o sociólogo. explica ao lingüista
a razáo de sua etimología e <;onfirma sua validade. Mais recentemente, foi dedicando-s~ como lingüista, aos .sistemas de
parentesco da Asia do Sul, que Paul K . Benedict póde trazer
Prehistoric AnflÍquities of the Aryan
Peoples, trad. F. B. Jevons (Londres, 1800), cap. Xll, parte 4.
. (4) O. SCHRADER, loe. cit. : H. J. Ros~ . On the Alleged Evidence. for Mother-Right in Early Greece, Folklore, 22 (1911). Ver
também, sobre esta questao, as outras n:iais reeentes dé G. Thomson, fav·orável a hipótese de sobrevivencias matrilineares.
(5) A. M. HQCART, Chieftainship and the Sister's Son in the
Pacific, American Anthro'j)<>logist, n. s., vol. 17 (1915); The Uterine Nephew, Man, 23 (192'3), n. 0 4; The Cousin in Vedic Ritual,
Indiani Antiquwry, vol. 54 (1925); etc.
(3)
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urna contribui~ao importante a ~iologia da família desta
parte do mundo ( 6).
· ..
Mas, procedendo deste modo, lingüistas e sociólogos prosseguem independentemente suas respectivas rotas. Sem dúvida>
de vez em quando fazem urna parada para comunicar uns aos
outros, alguns resultadps; contudo, estes resultados provem de
procedimentos diferentes, e nao se tenta nenhum esfórc;o para
fazer beneficiar um grupo com os progressos técnicos e met~
dológicos conseguidos pelo outro. Esta atitude podia. ser entendida numa. época onde a pesquisa lingüista se apoiava sobretudo na análise histórica. Em rela~o pesquisa etnológica, tal
como era praticada no mesmo período, a diferen~ era de grau,
mais do que de natureza: Os lingüistas tinham um método rnais
rigoroso; ~eus resultadps eram mais bem estabelecidos ; os sociológos podiam se inspirar em seu exemplo, "renunciando a
tomar por base de suas classificac;óes a considerac;áo no espac;o
das espécies atuais" (7) ; mas, afinal de contas, a antropologia
e a sociologia só esperavam lic;óes da lingüística; nada fazia
prever wna revela~o (8) .
O nascimento da . fonología subverteu esta situac;áo. Eta
náo renovou apenas as perspectivas lingüísticas : urna transforma~ dessa amplitude náo está limitada a urna disciplina par:ticular, A fonologia náo pode deixar de desempenhar, perante
as ciencias sociais, o mesmo papel renovad.ar que' a física núclear, por exemplo, desempenhou . no conjunto das ciencias exatas. Em que consiste esta revoluc;áo, quando tratamos de encará-la em suas implica~óes mais gerais? É o ilustre mestre da
fonologia, N. Trubetzkoy, quem nos fornecerá a resposta. ~a

a

(6) . P. K. BENEDICT, Tibetan and Chinese Kinship Terms,
Harvaird Journ. of Asiatic Studies, 6 (1942); Studies in Tlu\i
Kinship Terminology, Joo:rn. of tli.e Amer. Oriental Society, 63
(1943).
(7) L. BRUNSCHVICG, k Progres de l,a, C07LBC'Í8'nce ·dmÍB la
ph.ilosopkie occidenta.le, 11 (Paris, . 1927), p. 662.
(8) Entre 1900 e 1920, os fundadores da lingüística mo-

derna, Ferdinand de Saussure e Antoine Meillet, situam-se resolutamente sob a . prote~io dos sociólogos. SOmente após 1920 que
Marcel Mauss com~a, como dizem os econ-0mistas, a inverter a
tendencia.
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esta questáo. N um artig<>-programa ( 9), ele reduz, em suma ,o
método fonológico a quatro procedimentos fundamentais: em
primeiro lugar, a fonologia passa do estudo dos fenómenos lingüísticos conscientes ao estudo de sua infraestrutura inconsciente; ela se recusa a tratar os termos como entida~ independ,entes, tomando, ao oontrário, como base de sua análise as
relaf oes entre os termos; introduz a noc;áo de sistema -"A f<>nologi~ atual náo se limita a declarar que os fonemas sáo sempre membros de um sistema, ela mustra sistemas fonológicos
ooncretos e torna patente sua estrutura" (10 ) - enfim, visa a
·<lescoberta de leis gerais, quer encontradas por induc;ao, "quer ...
.deduzidas logicaroente, o" que lhes .dá um caráter absoluto" ( 11 ) .
Assim, pela primeira vez, un1a ciencia social consegue formular rel~óes necessárias. Tal é o sentido desta última frase
.de Trubetzkpy, ao passo que as regras precedentes mostran1
como a lingüística deve se arranjar para chegar a este resultado. Náo nos cabe mostrar aqui que as pretensóes de Tru.betzkoy sáo justificadas; a grande maioria dos lingüistas mo.dernos parece suficientemente de acórdo sóbre este ponto. Mas
.quando se dá um acontecimento desta importancia numa das
:ciencias do homem, nao sómente é permitido aos representantes das disciplinas vizinhas, mas exigido deles., verificar ime-Oiatamente suas conseqüencias e sua aplicac;áo possível a fatos de outra. ordem.
Novas perspectivas se abrem entáo. Nao se trata mais apenas de urna colaborac;ao ocasional, onde o lingüista e o sociólogo,
cada qual trabalhando em seu canto, se atiram de vez em
,quando o que cada um a.cha que pode interessar ao outro. No
·estudo dos problemas de parentesco (e sem dúvida também no
estudo de outros problemas), e sociólogo se ve numa situac;áo
formalmente semelhante a do lingüista fonólogo : como os fonemas, os termos de parentesco sao elementos de significac;áo;
como eles, só ad.quirem esta significac;áo sob a condic;ao de se
integrarem em sistemas ; os "sistemas de parentesco", como ·os
·"sistemas fooológi~", sáo elaborados pelo espírito no estágio
(9) N. TRUBETZKOY, la Phonologie actuelle, in : P8'Jlckologie
du lan,ga,ge (Paris, 1933).
(10) Op. cit., p. 243.
(11) lbid.
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do pensamento inconsciente; enfim a recorrencia, em regióes
afastadas do mundo e em sociedades profundamente difere.~i:~s,
de formas de parentesco, regras de casamento, atitudes iden ticam.ente prescritas entre certos tipos de parentes, etc., faz
crer que, em ambos OS' casos, os fenómenos observáveis resultam do jógo de leis gerais, mas ocultas. O problema pode entáo se formular da seguinte maneira : numa outra. ordem de
realidaáe, os fenómenos de parentesco sáo fenómenos do mesmo
tipo que os fenómenos lingüísticos. Pode o sociólogo, utilizando
um método análogo, quanta a forma (senáo quanto ao conteúdo), ao método introduzido pela fonologiá, conduzir sua
ciencia a um progresso at\CÍlogo ao que acaba de se realizar
mis ciencias lingüístkas?
Sentir-nos-emos ainda mais 'dispostos a nos empenhar nesta
direc;áo, quando tivermos · feito urna constatac;áo suplementar :
o .estudo dos problemas de parentesco se apresenta hoje em
diá nos mesmos termos, e parece que as voltas com as mes·mas dificuldades, que a lingüística na véspera da revoluc;áo fonológica. Entre a antiga lingüística, que procurava, antes de
tudo, na história seu princípio de explicac;áo, e algumas tentativas de Rivers existe urna notável analogía: nos dois casos, sózinho, -ou quase que só-- o estudo diacrónico d.eve
explicar fenómenos sincrónicos. Comparando a fonologia e a
antiga lingüística, Trubetzkoy define a primeira ~orno um "es.-truturalismo e um universalismo sistemático", que opóe ao individualismo e ao " atomismo" das escolas antei:iores. E quando
ele considera o estudo diacrónico, o faz numa perspectiva profundamente modificada: "A evoluc;ao do sistema fonológico é,
. a cada momento dad.o, dirigida pela tendencia a u.m a finalidade. . . Esta evoluc;ao tem pois um sentido, uma lógica interna, que se exige da fonologia histórica que torne patente" (12).
Esta interpretac;ao "individualista", "atomista", exclusivamente
fundada na c0ntingencia histórica, criticada por Tntbetzkoy e
Jakobson, é exatamente a mesma, com efeito, que a geralmente
'
(12) Op. cit., p. 245; R. JAKOBSON, Prinzipen der bistorischen
Phonologie, TrQIVa:~ du Cercle linguistique de Pra,gue, IV; também, as RematrqueB BUT. l'evolution plwrwlt>gi.que CW. russe, do mesmo autor, i.bid., 11.

aplica~

aos problemas de parentesco (18). Cada detalhe de
terminolo~a, cada regra especial do casamento, é ligada
um
costume ·diferente, como urna conseqüencia ou vestigio : cai-se
num excesso de descontinuidade. Ninguém se pergunta como os
sistemas de parentesco, considerados em seu conjunto sincrónico, poderiam ser o resultado arbitrario do encontro entre muitas
institui~óes heterogeneas (a maior parte, aliás, hipotéticas), e
contudo funcionar com urna regularidade e eficácia qualquer (14).
Contudo, uma dificuldade preliminar se opóe a transposi~o do método fonológico aos estudos de sociologia primitiva.
A analogia superficial entre os sistemas fonológicos e os sistemas de parentesco é táo grande que impele imediatamente a
uma p~sta falsa. Esta consiste em assimilar, do ponto de vista
de .seu tratamento formal, os termos ·de parentesco aos fonemas
da linguagem. Sabe-se que, para atingir urna lei de estrutura,
o lingüista analisa os fonemas em "elementos diferenciais", que
podem entáo ser organizados em um ou vários "pares de o~
si~" ( ló). O sociólogo poderia ser tentado a dissociar os
termos de parentesco de um sistema dado, seguindo um método
análogo. Em nosso sistema de parentesco, por exemplo, o
tem10 pai tem urna conota~o positiva no que oonceme, eo
sexo, a idade relativa, a gerac;áo ;
contrário, tem uma extensáo nula, e náo pode traduzir urna rela~o de alían~. A&sim, perguntar-se-á, para cada sistema, quais sáo as rela~óes
expressas, e para cada termo do sistema, que conota~ --positiva ou negativa- possui com referencia a cada uma destas
rela~es : ger~, extensáo, sexo, idade relativa, afinidad.e etc.
É neste e~tágio "microssociológico" que se f>spera descobrir as
leis de estrutura mais gerais, como o lingüista descobre as suas
no estágio infra-fonemico, ou o físico no estágio infra-molecular,

a

ªº

':

(13) W. H. R. RIVERS, Tke Historv <>/ Mel.a1rwsimn S<><Mty
(Landres, 1914), pa,sBim; Social Orgam:ization, ed. W. J. Perry
(Londres, 1924), cap. IV.
(14) No mesmo sentido, S. Tu, Some Problema of Social
Organization, in.: Social An.thropo1"1111 o/ Nort'lt. American. Tribe1.
F. Egga~ ed. (Ckidago, 1937).
(16) R, JAKOBSON, Observations sur le classement phonolagique des conaonnes, loe. cit.
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isto é, no nível do átomo. Nestes termos, poder-se-ia interpretar a interessante tentativa de Davis e Wamer ('~6).
Mas imediatamente, uma tríplice obje~o se apresenta. Uma
análise verda~eiramente científica <leve ser real, simplificadora
e explicativa. Assim os elementos diferen,ciais, que estáo no
termo da análise fonológica, possuem urna existencia objetiva
no triplo ponto de vista psicológico, fisiológico e até físico ·
eles sao menos numerosos que os fonemas formados por sW:
combina~áo ; enfim, permitem compreender e reconstruir o sis-tema. Nada disto r~s'llltaria da hipótese precedente. O tratamento dos termos de parentesco, tal como acabamos de imaginá-lo, só é analítico na aparencia: pois de fato, o resultado
é mais abstrato do que o princípio; afastamo-nos do concreto
ªº invés d,e nos dirigirmos a ele, e o sistema definitivo -se
é que há sistema aí- só poderia ser conceitual. Em segundo
lugar, a experiencia de Davis e Warner prova que o sistema
obtido por este processo é infinitamente mais complicado e
difícil de interpretar que os dados da experiencia ( 17). Enfim, a hipótese nao tem nenhum valor explicativo : ela nao
faz oompreender a natureza do sistema; permite meno$ ainda
reconstituir sua genese.
Qual é a razáo <leste revés ? Urna fidelidade d.emasiado
literal ao método do lingüista trai, na realidade, seu espírito.
Os termos de parentesco náo tem apenas urna existencia sociológica : sao também elementos do discurso. É preciso náo
se esquecer, esforc;ando-se para transpO-los aos métodos de análise do lingüista, que, enquanto parte do vocabulário, eles depend.em <lestes métodos, nao de maneira analógica, inas direta.
Ora, a lingüística ensina precisamente que a análise fonológica
K. DAVIS. e W. L. WARNER, Structural Analysis of
Kinship, America.m. Antkropol-Ogüt, n. s., vol. 37 (1935).
(17) É assim que, no fim da análise destes autores, o temio
"marido" se encontra substituido pela fórmula:
(;2•/ 2d/Q S U 1• 8/ Ego (lac. cit.)
(16)

. . Aproveitaremos a ocasiáo para indicar dois estudos recentes,
utihzand.o u1~ aparelho lógico mais refinado e que oferecem um
grande int.eresse quanto ao método e aos resultados. Cf. F. G.
LouNSBURY, A Semantic Analysis of tbe Pawnee Kinship U sage,
l .AJ/r1:guage, 'f"')l. 32, -n .0 1, 1956. W. H. GooDENOUGH, The Componential Anaiysis of Kinship, ID., ibid.
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náo incide diretamente sóbre as palavras, mas sümente sóbre
as palavras previamente dissociadas em fonemas. Nao existem
rela{oes necessárias no nivel do vorobulárw ( 18). Isto é verdade para todos os elementos do vocabulário -aí compreendido.> os termos de parentesco. Isto é verdadeiro em lingüística, e deve pois ser verdadeiro ipso jacto para urna sociologia
d.a linguagem. Urna tentativa como esta, cujas possibilidades
discutimos agora, consistiria entáo em estender o método fonológico, mas esquecendo seu fundamento. Kroeber, num artigo .bem antigo, previu esta dificuldade de maneira profética ( 19). E se concluiu, naquele momento, pela impossibilidade de urna análise estrutural dos termos de parentesco, é
que a própria lingüística se encontrava entáo reduzida a urna
análise fonética, psicológica e histórica. As ciencias sociais devem, com efeito, partilhar as limita~óes d.a lingüística ; mas elas
podem também se aproveitar de seus progressos.
É preciso nao negligenciar também a diferen~ muito profunda que exi3te entre o quadro dos fonemas de urna língua
e o quadro dos termos de parentesco de urna sociedade,. No
primeiro caso, nao há dúvida quanto a fun~o: sabemos todos
para que serve urna linguagem; serve para comunica~o. O que
o lingüista ignorou durante muito. tempo, pelo contrário, e que
wmente a fonología lhe permitiu ;d:escobrir, é o meio pelo qual
a linguagem ·chega a este resulta:do_. . A fun~_o era evidente; o
sistema permanecía desconhecido. A este respeito, o sociólogo
se encontra em situa~o inversa: que os termos de parentesco
constituem sistemas, nós o -saben1os claramente desde Lewis H.
Morgan; pelo contrário, sempre ignoramos para que uso se
destinam. O desconhecimento desta situa~o inicial reduz a
maior parte das análises estruturais de sistemas de parentesco
a puras tautologías. Elas demonstram o que é evidente, e negligenciam o que permanece desconhecid.o.
Isto nao significa que devíamos renunciar a introduzir
urna ordem e descobrir urna significac;ao nas nomenclatúras de
parentesco. 1-Ias é necessário ao menos reconhecer os proble(18) Como se notará lendo o cap V, eu usarla presentemen.te urna fórmula mais matizada.
_(79) A. L. KRoEBER, Classificatory Systems of Relationship,
Journ. of tke Royal Antkropol. lnstitute, vol. 39, 1909.
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mas especiais que supóe urna sociologia do vocabulário, e o
caráter ambíguo das rela~óes que unem seus métodos aos da
lingüística. Por esta razáo, seria preferível nos limitarmos a
discussáo de um caso onde a analogía se apresenta de maneira
simples. Felizmente, ternos esta possibilidade.
O que se denomina geralmente "sistema d.e parentesco"
recobre, realmente, duas orden~ bem diferentes de realidade.
Inicialmente, existem aí termos, pelos quais se expritnem os
diferentes tipos de relac;óes familiais·. Mas o parentesco nao
se exprime unicamente numa nomenclatura; os indivíduos, ou
as classes de indivíduos que utilizam os térmos, .se sentem
( ou náo se sentem, conforme o caso) obrigado.> uns e1n rela<;áo aos outros a urna cond.uta determinada: respeito ou familiarid.ade, direito ou dever, afei<;ao ou hostilidade. Assim, ao
lado do que pr9P01nos nomear o sistiema terminológico (e que
constituí, para sermos exatos, um sistema de vocabulário), existe
outro sistema, de natureza igualmente psicológica e social, que
designaremos como sistema de atitud_es. Ora, se é verdade
( con10 o mostramos acima) que o estudo de sisten1as tenninológicos nos coloca numa situa<;áo análoga aquela na qual
nos encontramos face aos sistemas fonol ógicos, mas inversa,
esta situa~o se enoontra, por assim dizer, "retificada" quando
se trata de sistemas de atitudes. Adivinhamos o papel representado por estes últimos, que é assegurar a coesao e o equilíbrio do grupo, mas nao compreendemos a natureza das conexóes existentes entre as diversas atitudes, e nao percebernos
sua necessid.ade ( 20) . Em outros termos, e como no caso da
l~nguagem, nós conhecemos a fun~o, mas o _que nos falta é o
sistema.
Entre sistema terminológico e sóstema de atitudes vemos
pois urna diferen~ profunda, e nos separamos neste ponto de
A. R. Radcliffe-Brown se ele realmente acreditou, como lho
censuraram as vézes, que o segundo era apenas a expressao,
(20) ~ necessário excetuar a notável obra de W.· · Lloyd
W ARNER, M-0rphology and Functions of the Australian Murngin
Type of, ~hip, 8 1mer. AntM:op., n. s., voL32-33 (1930-1931),
onde a anahse do sistema de at1tudes, discutivel quanto ao fundo
náo deixa de inaugurar uma nova fase no estudo dos problema~
de parentesco.
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ou a tradu<;ao v.o plano afetivo, do prirneiro (21). Ao longo
<lestes últimos anos, foram fornecidos numerosos exemplos de
grupos onde o quadro dos termos de parentesco nao reflete
exatamente o das atitudés- familiais, e reciproca.mente (22).
Enganar-nos-íamos acreditando que, em qualquer sociedade, o
sistema de parentesco constituí o meio principal pelo qual se
regulam as rela<;óes individuais; e mesmo nas sociedades onde
este papel lhe é destinado, ele naó o preenche sempre no mesmo grau. Ademais, é necessário distinguir sempre entre dois
tipos de atitudes: primeiramente as atitud,es difusas, nao-cristalizadas e desprovidas de caráter institucional, das quais se pode
admitir que sao, no plano psicológico, o reflexo ou a eflorescencia da terminología; e concomitantemente, ou além das precedentes, as atitudes estilizadas, obrigatórias, sancionadas por
tabus ou privilégios, e que se exprimem através de cerin1onial
fixo. Longe de refletir auto1naticamente a nomenclatura, estas
atitudes aparecem freqüentemente como elabo~a<;óe~ ~--ec~ndá~io~
destinadas a rew lver contradi<;óes e superar 1nsufic1enc1as 1nerentes ao sistema terminológico. ~ste caráter sintético ressalta
de maneira particularmente surpreen4~~e .entre os Wik. M~n
kan da Austrália; neste grupo, os pnvtleg1os de zombana vem
sancionar urna contradi<;ao entre as rela<;óes de parentesco que
unem dois homens, previamente a seu casamento, e ª. rela<;ao
teórica que seria necessário supor entre eles para_explicar seu
casamento subseqüente com duas mulh~reS que n~o se en~~1;ram, entre si, na rela<;a.o <:°rrespondente ( 23) . Ha contrad~c;ao
entre dois sistemas possíve1s· de nomenclatura, e o acento posto
nas atitudes representa um esfórc;o para integrar, ou ul~rapa~
sar esta ~ontradi<;ao entre os termos. Concordaremos sem d1fic~ldade oon1 Radcliffe-Bi:-own para afirmar a existencia dC7

"rela<;óes rea.is de interdependencia entre a terminología e o
resto. do sistema" (24) ; ao menos alguns de seus críticos se
enganaram, ooncluindo, da ausencia de um paralelismo rigoroso
entre atitudes e nomenclatura, a autonomia recíproca das duas
ordens. Mas esta rela~o d,e interdependencia nao é wna correspondencia termo a ternM>. O sistema de atitudes constitui
antes urna integra~o dinamica do sistema terminológico.
Mesmo na hipótese -a que · aderimos sem reserva- de
urna rela<;áo funcional entre os dois sistemas, tem-se pois o
direito, por razóes de método, de tratar os problemas aferentes a éada um como problemas separados. É o que nos propomos fazer aqui w.ra um problema considerado co1n justic;a
como o ponto de partida de qualquer teoria de atitudes : o do
tío materno. Tentaremos mostrar. como urna transposi<;áo forn1al do método seguido pela fonologia permite esclarecer este
_problema sob urna nova luz. Se os sociólogos lhe atribuírarn
urna aten<;ao particular, é, realmente, apenas porque a rela~ao
entre o tio materno e o sobrinho parecía se constituir em
objeto de um importante desenvolvimento num grande número
de sociedade primitivas. Mas n~ basta. constatar esta freqüencia ; é preciso descobrir sua razáo.
Recordemos rapidamente as principais etapas do desenvolvimento <leste problema. Durante todo o século XIX e até
Sydney Hartland, (25), interpretou-se naturalmente a importancia do tio materno como urna sobrevivencia de um regime
matrilinear. ~ste continuava puramente hipotético, e sua possibi1idade era particularmente duvidosa em vista dos exemplos
europeus. Por outro lado, a tentativa de Rivers (26) para explicar a importancia do tio tnaterno na índia do Sul como um
resíduo do casamento entre primos cruzados terminava num

(21) A. R. RADCLIFFE-BROWN, Kinship Terminology in Cali·fornia, Amer. Anthrop., n. s., vol. 37 (1~35); The Study of
Xinship Systems Journ. of the Roy. Anthrop. Inst., vol. 71 (1941).
(22) M.
OPLER. Apac:tie Data ~nc~rning the Relation of
Kinship Terminology to Social Class1f1cation, Amer. A nthrop.,
n. s., vol. 39 (1937); A. M. HALPERN, Yuma Kinship Terms, ibid.,

The Study of Kinship Systems, op. cit., p. 8. Esta última
fórmula de Radcliffe-Brown nos parece muito mais satisfatória do
que sua afirma~áo'. de 1935, de que as atitudes apre.s~nta~ "urn
grau razoavelmente alto de correla~áo com a class1f1ca~ao terminológica" (Amer. Anthrop., n. s., 1935, p. 53) ( em ingles, no
original - nota do T) .
(25) S. HARTLAND, Matrilineal Kinship and the Question of
its Priority Mem. of the Amer. Anthrop. Assoc., 4 (1917).
(26) W. H. R. RIVERS, The Mariage of Cousins in India,
Journ, of the R~al Asiatic Socüty, julho, 1907.

E:

44 (1942).
.
(23) D. F. THOMSON, The Joking-Relationship and Organ1zed

Obscenity in N-0rth Queensland, Amer. Anthrop., n. s., vol. 37
(1935).
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(24)
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resultado particularmente aflitivo: o próprio autor teve qúe reconhecer que esta interpreta<;áo nao pod)a explicar todos os
a:>pectos do problema, e ele se resignava a hipótese de que
vários costumes heterogeneos, e agora desaparecidos (o casamento de primos sendo apenas um deles) , tivessem que ser
invocados para compreender a existencia de uma única institui<;ao. O atomismo e o mec~icismo triunfavam (:27). De fato,
é somente co1n o artigo capiltal de Lowie sóbre o complexo
matrilinear (28) que se abre o que se poderia denominar a
"fase moderna" do problema do avunculado. Lowie mostra que
a correla<;áo invocada, ou postulada, entre a predonúnancia
do tio materno e um regime matrilenar . nao resiste a análise ;
ele fato o avunculado se encontra associado a regimes patri'
.
lineares tanto quanto a regimes matriJineares. O papel do tto
1naterno nao se explica como urna oonseqüencia ou sobrevivencia de un1 regime de direito materno; é s-Omente a aplica<;ao
particu]ar "de urna tendencia muito geral de associar rela<;óes
sociais definidas com formas definidas de parentesco sem considerar o lad.o materno ou paterno". ítste princípio, introduzido
pela primeira vez por Lowie e~ .1919, se~ndo o qual .ex!ste
urna tendencia geral para qualificar as atitudes, conshtu1 a
única base positiva de urna teoría de sistemas de parentesco.
Mas ao mesmo tempo, Lowie deixava algumas questóes sem
resposta: 0 que se denomina, com exatidáo, de avunc~lado?
Nao se confundem sob um único termo costumes e atttudes
diferentes? E se é verdade que existe urna tendencia para qualificar tódas as atitudes, por que sümente algumas atitudes se
encontram associadas a rela<;áo avuncular, e náo, segundo os
gn1pos considerados, quaisquer atitudes ~ssíveis?
.
Abramos aqui um parentese para subhnhar a analog1a surpreendente que se manifesta entr~ a .. ~~cha de ..nos'S? problema e certas etapas da reflexáo hngutsbca : a d1vers1dade das
atitudes possíveis no domín1o das rela<;óes inte~ndi~iduais é
praticamente ilimitada ; dá-se o mesmo para a divers1dade de
sons que o aparelho vocal pode articular, e produz efetiv~ente,
nos primeiros meses d.a vida humana. Contudo, cada hngua

só retém uqi número muito pequeno dentre todos os sons possíveis, e a lingüística se ooloca duas qu~tóes a éste respeito :.
porque foram selecionados alguns sons? Que rela~óes existem
entre um ou muitos dos sons escolhidos e todos os outros (29)?
Nosso esbóso da história do problema do tio materno se encontra precisamente no mesmo estágio: o grupo social, como.
a língua, encontra a sua disposi~o um material psico-fisiológico muito rioo; do mesmo modo que a língua, ele retém apenas alguns elementos, dos quais ao menos alguns permanecem
os mesmos através das cultu.Cl.S mais diversas, e que ele combina em est~turas sempre diversificad~. Pergunta-se, pois,.
qual é a razao da e&rolha, e quais sao as lei.s de combina<;áo.
No que conceme ao problema particular da rela<;áo avuncular, .é entao para Radcliff-Brown que con~ém se dirigir; se~.
célebre artigo sóbre o tio materno na Afnca do Sul (30) e
a primeira. tentativa pa:3' atingir ~ a~~isar as modali<l~d.es
que podenamos denominar o "pnnc1p10 geral da quahf1ca<;ao
de atitudes". Bastará recordar rapidp.mente, aquí, as teses fundamentais <leste estudo, hoje clássico.
Segundo Radcliffe-Brown, o termo él.vunculado recobre doissistemas de atitudes antitéticas: num ca.so, o tio materno representa a autoridade familia}; ele é temido, respeitado, obed,ecido e possui direitos s.óbre seu sobrinho; no outro, é o sobrinho quem exerce privilégi'os de familiaridade em rela<;áQ a
seu tio, e pode tratá-lo mais ou menos con10 vítima. Em s~
gundo lugar, existe urna correla<;áo entre a atitude face ao tto
materno e a atitude com rel~áo ao pa.i. Em ambos os caso~
encontramos os . mesmos dois sistenias de atitudes, mas invertidos: nos grupos onde a rela~o entre o pai e filho é familiar,
a rela<;áo entre tio materno e sobrinho é rigorosa ; e lá onde
o pai aparece como o austero depositário da autoridade familial, é ·o tio que é tratado com liberdade. Os dois grupos de
atitudes formam entáo, como diria o fonólogo, dois pares de
oposic;óes. Radcliffe-Brown terminava propondo urna inte.r preta~o do fenómeno : a filia<;áo determina,. em última análise,

(27) Op. cit., p. 624.
.
z·
(28) R. H. L'OWIE, The M.atrilineal C-Omplex, U.n iv. of Ca ifornia Publ. in Amer. Archaeol. amd Ethnol., 16 (19'19), n.O 2.

(29) R. JAKOBSON, Kindmspra,che. Apluúi.e und allgemeiM
Lautgesetze (Upsala, 1941).
(30) A. R. RADCLIFFE-BROWN, The Mother's Brother in South
Africa, South Africani Journa¿ of Science, vol. 21 (1924) .
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. o sentido destas o¡>Q.Si~óes. No regime patrilinear, ~de o pai
e a linhagem do pai representara a autoridade tradicional, o tio
materno é considerado como urna ''rnáe masculina", geralmente
tratado da mesma rnaneira e as vezes mesmo chamado pelo
mesmo termo que a máe. A sit~o inversa se encontra realizada no regime matrilinear: aí o tio materno encarna a autoridade, e as rela<;óes de ternura e de familiaridade se fixam
no pai e em sua linhagem.
· Dificilmente se poderla exagerar a importancia desta contribuic;áo d.e Radcliffe-Brown. Após a impiedosa crítica da me·
tafí_sica evolucionista, táo magistralmente conduzida por LQwie.
o esfórc;o de síntese é retomado numa base positiva. Dizer que
este . esf9r<;o nao atingiu de urna só vez o s.eu termo náo é
por ~e_rto atenuar a homenagem que se <leve prestar ao grande
sociólogo ingles. Reconhec;amos, pois, que o artigo d~ Radcliffe-Brown deixa, também ele, abertas questóes tremendas:
·e m primeiro lt,1gar, o avunculado nao se encontra presente cm
todos os sistemas matrilineares e pa.trilineares ; e encontramo-lo
as vezes em sistemas que"'
sao nem um nem outro ( 31).
Em seguida, a rela<;áo awncular nao é urna rela<;áo a dois, mas
a quatro termos : ela supóe um irmáo, urna irmá, um cunhado
e um sobrinho. Urna interpreta<;áo como a de Radcliffe-Brown
isola arbitrariamente certos elementos de urna estrutura global,
e que <leve ser tratada como tal. Alguns exemplos simples salientarao esta dupla dificuldade.
A organiza~áo social dps indígenas das ilhas Trobriand,
na Melanésia, se caracteriza pela filia~o matrilinear, rela~óes
livres e familiares entre pai e filho, e um antagonismo acentuado entre tio materno e sobrinho (32). Ao contrário, · os
Tcherkesse do Cáucaso, que sáo patrilineares, situam a hostilidade entre pai e filho, ao passo que o tio materno ajuda
seu sobrinho, presenteando-o com um cavalo quando ele se

nao

(31) Assim os Mundogomor da Nova-Guiné, onde a relacáo
centre tio materno e sobrinho é constantemente familiar,
passo
que a fili~ é alternativamente patrilinear .e matrilinear. Cf.
Margaret MEAD, Se~ and Temperament in Tkree Prim.itive S<>ciietieB (N<>'f)Q, l<Wque, 1935), pp. 176-185.
(32) B. MALINOWSKI, The Seiz'IUU Lile o/ Savages in Nortkwestern Melanesiq. (Londres, 1929), 2 vols.
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casa (33). Até aqui, estamos nos limites do esquema de Radcliffe-Brown. Mas consideremos as outras rela'Sóes farniliais em
causa: Malinowski mostrou que nas ilhas Trobriand, marido
e mulher vivem numa atmosfera de intimidade terna e qu.e suas
relac;.óes apresentam cará.ter de reciprocidp.de. Em compensasao as r.elat;óes entre irmáo e inná sáo dominadas por um tabu
de extremo rigor. Qual é a situa<;áo no Cáucaso? A rela<;áo entre irmáo e irmá é que é a rela~ terna, a tal ponto
que, entre os P.schav, urna filha única "adota" um irmáo que
desempenhará jun~o dela o papel, habitual ao irmáo, de casto
companheiro de leito ( 34). Mas a situa<;áo é <.:ompletamente
diferente entre esposos: urn Tcherkess nao ousa aparecer publicamente ·oom sua mulher e só a visita em segredo. Segundo
Malinowski, nao existe insulto mais grave, em Trobriand, do
que dizer a um homem que ele se assemelha a sua inná; o
Cáucaso oferece um equivhlente desta proibi~o, com a interd,i<;áo de s,e indagar de um homem a respeito da saúde de sua
mulher.
Quando se considerarn sociedades do tipo "Tcherkesse" ou
do tipo "Trobriand", nao basta entáo estudar a correla~áo de
atitudes: pai/filho e tio/ filho da wmii. Esta correlasao é apenas um aspecto de um sistema global : onde se acharo presentes quatro tipos de rela<;óes organicamente ligados, a saber: irmáo/ irma, marido/ mu/her, pai/ filho-, tio mat./filho da
irmii. Os dois grupos que nos servira.ln de exemplo fomecem
ambos aplica~óes de urna lei que se pode formular assim : nos
<lois grupos, a rela<;áo entre tio materno e sobrinho está para
a rela~ao entre innáo e irmá, como a relac;áo entre pai e filho
estlá para a rela<;áo entre marido e mulher. Des~e que um
par de rela<;óes seja conhecido, será sempre possível deduzir
o outro.
Examinemos, agora, outros casos. Em Tonga, na Polinésia, a filia<;áo é pa.trilinear, como entre os Tcherkesse. As rela<;óes entre marido e mulher parecem públicas e harmoniosas:
as querelas domésticas sáo raras e, se bem que possua fre(33)

(1839), cit.ado segundo M. KoVALEVSKI, la Famille matriarcale au Cáucase, l./Antkropologfr:,
t. 4 (1893).
(34) Ibid.
DUBOIS DE MONPEREUX
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qüentemente um status supenor ao de seu marido, a mulher
' ' náo nutre o menor pensamento de rebeliáo a seu respeito ...
para tódas as questóes domésticas, ela se submete de bom
grado a sua autoridade". Do ·mesmo modo, reina a maior li...
berdade entre o tio materno e o sobrinho : éste é fahu, acima
da lei, face a seu tio, com o qual tódas intimidades sáo permitidas. A estas relac;6es livres se opóem as rela<;6es entre
um filho e seu pai. ilste é tapu., é proibido ao filho tocar s~a
cabe<;a ou cabelos, r~á-lo enquanto come, dormir em seu le1to
ou sobre seu travesseiro, partilhar sua bebida ou seu alimento.
rnexer nos objetos que lhe pertencem. Entretanto, o mais forte
de todos os tapu é o que prevalece entre irmáo e irmá, que
nem podem ficar juntos sob o mesmo teto ( 35).
S.e bem que sejan1 também patrilineares e patrilocais, os
indígenas do lago Kutubu, na Nova-Guiné, º!~recen: o .exemplo de urna estrutura inversa da precedente: Jama1s .v~ associa~áo táo íntima entre pai e filho", e~crev.e F. E. W tlhams a
seu respeito. As rela<;óes entre marido e mulher sao caracterizadas pelo status muito baixo atribuído ao sexo feminino, "a
separa~o rigorosa entre os centros de interesse masculino e
feminino". As mulheres, diz Williams, "devem trabalhar duramente para seu senhor. . . de vez em quand.o elas protestam e
recebem urna surra". Contra seu marido, a mulher se beneficia sempre da prote<;áo de seu irmao, e é junto dele que procura refúgio. Quanto
relac;óes entre o sobrinho e tio materno : "O que melhor as resume é o termo "respeito" . . . com
um matiz de temor", pois o tio materno tem o poder (como
entre os Kipsigi da Africa) de maldizer seu sobrinho e afligi-lo oom urna grave doen~a (36).
Esta última estrutura, tirada de urna sociedade patrilinear,.
é, entretanto, do mesmo tipo que a dos Siuai d,e Bougainville,
que tem filia~o matrilinear. Entre irmáo e irmá; "rela~óes
amigáveis e generosidade recíproca". Entre pai e filho "nada
indica urna re~ de hostilidade, de autoridade rígida ou de

respei.to temeroso". Mas as rela~óes do sobrinho com seu
tio materno situam-se "entre a disciplina rígida e urna interdependencia naturalmente reconhecida". Todavia, "os informantes dizem que todos os rapazes tem um certo pavor de
seu tio mater;no e lhe· obedecem melhor do que ao pai". No
que conceme ao marido e a mulher, nao parece que reina
urna boa hannonia entre eles: "Poucas jovens espósas sáo
fiéis . . . os jovens maridos sáo sempre desconfiados, propensos
a cóleras ciumentas. . . o casamento implica em toda espécie
de ajustamentos difíceis" (37).
Quad,ro identico, mas ainda mais acentuado em Dobu: matrilineares e vizinhos de Trobriand, também matrilinear, mas
com urna estrutura ben1 diferente: Os casais de Dobu sao instáveis, praticam assiduamente o adultério, e marido e mulher
temem sempre perecer pela feiti<;aria um do outro. De fato, a
observa<;áo de Fortune de "que é um grave insulto fazer alusáo
aos pod,eres de feiti<;aria de urria mulher, de modo que o seu marido possa ouvir", parece ser urna pennuta~áo das proibi<;óes
de T robiand e do Cáucaso anteriormente citadas.
Em Dobu, o irnl.áo da máe é considerado como o mais severo de todos os parentes. "ille bate em seus sobrinhos muito
tempo depois que seus país deixaram ~e fazé-lo", e ~ proibido
pr:onunciar seu nome. É certo que existe rela<;áo terna com o
"umbigo", marido da inná da máe, isto é, um duplo do pai:
mais do que com o próprio pai. Contudo, o pai é considerad.o
como sendo "menos severo" do que o tio, e, contrariamente a
lei de transmissáo hereditária, ele sempre procura favorecer seu
filho as custas de seu sobrinho uterino.
Enfim, o elo entre innáo e irmá é "o mais forte de todos
os elos sociais" ( 38).
O que se <leve concluir <lestes exemplos? A correla<;áo
entre formas de avunculado e tipos de filia<;áo nao esgota o ·
problema. Diferentes formas de avunculado pod.em coexistir
com um mesmo tipo de filia<;áo, patrilinear ou matrilinear.

(Só) E. W. GDTORD, Tonga Society, B. P. Biltkop Museum.
Bullebm, n.º 61, Honolulu, 1929, pp. 16-22.
(36) F. E. WILLlil(S, Natives of Lake Kutubu, Padua, Ocea,..
nia vol. II 1940-1941 ·e 12, 1941-1942, pp. 265-280 do vol. JI.
G~p SentÍment· and Primitive Justice, American Anthropolo11ist,
vol. 43, n.o 4, Pt. 1, 1941.

(37) Douglas L. OLIVIER, A Solomnn. lsland Society. Kinshi p an d Leadership amo.ng the Siuai of BGugañwille, Cambridge,
Mass. 1955, · passim.
(38) Reo F. FORTUNE, The Sorcerers of Dobu, Nova Jorque.
1932, pp. 8, · 10, 45, 62-t64, etc.
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Mas encontramos sempre a mesma re~o fundamental entre
os quatro par~ de oposi~óes que sáo necessários para a elabora<;áo do sistema. Isto aparecerá rna.is claramente nos esquemas que ilustram nossos exemplos, e onde o sinal + representa as rela~es livres e familiares, o sinal - as rela~óes
acentuadas pela hostilidade, antagonismo ou reserva (Fig. 1).
Esta simplifica~o náo é inteiramente legítima, mas pode-se
utilizá-la de maneira provisória. 1'Iais adiante procederemos.
as distinc;óes indispen¡.5áveis.
A lei sincrónica de correla~o assim sugerid.a pode ser veri-·
ficada diacrónicamente. Se resumirnos a evolu~o das relac;oes
familiais na Idade l\1édia, tal como ressalta da exposic;áo de
H oward, obtém-se o seguinte esquema aproximativo : o poder
do irmáo sóbre a inná diminue, o do marido prospetivo aumenta. Simultaneamente, o elo entre pai e filho se debilita, o
elo entre tio maten10 e sabrinho se reforc;a (39) .
Esta evolu~-0 parece confirmada pelos documentos reunidos
por L. Gautier, pois, nos textos " conservadores" (Raoul de
Cambrai, Gesta dos Loherains etc. ), a rela~o positiva se estabelece antes entre pai e filho, e só se desloca progressivamente
para o tio materno e o sobrinho ( 40 ) .
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Vemos pois ( 41 ) que o avunculado, para ser compreendido, <leve ser tratado como urna rela~o interior a um sisterna,
e que é o próprio sistema que <leve ser considerado em seu
conjunto, para se perceber sua estrutura. Esta estrutura está
(39) G. E. HowARD, A History of Matrimonial lmtituti<mB,
3 vols., Chicago, 1904.
(40) Léon GAUTIER, lo, Chevalerie, Paris, 1890. Sobre o mesmo assunto, consultar-se-ao, também com proveito : F . B. GUMMERE, The Sister 's Son, in : An English MiscellamlJI Prese:rtted to
Dr. Furniv.all, Londres, 1901; w. o. FARNSWORTH, Uncle and
N ephew in t he Olil Frenck Cha:nsm de Geste, Nova Ior que, Columbia Univer sity Press, 1913.
(41) Os parágrafos que precedem foram escritos em 1957,
e substit uídos no texto inicial, em r esposta a observa~áo judiciosa, de meu colega Luc de Heusch, da Univer·s ité Libr e de Bruxelas, de que urn dos nwus exemplos era materialmente inexato.
Por isto, agrad e~o-lhe aqui.

íundada, ela própria, sóbre quatro termos (in.nao, irmá, pa.i,
.filho), unidos entre si por dois pares de oposi<;óes correlativos, e ta.is que, em cada uma das duas gera<;óes em causa,
.existe sempre urna rela~ positiva e urna rela<;ao negativa.
_Agora, o que é esta estrutura e qual pode ser a sua razáo ? A
.resposta é a seguinte : esta estrutura é a estrutura de parentesco x:nais simples que se pode conceber e que pode existir.
É, para sermos exatos, o elemiento do parentesco.
Em apoio desta afirma<;ao, pode-se fazer valer um argumento de ordem lógica: para que urna estrutura de paren:tesco exista, é necessário que se. encontrem presentes nela os
tres tipos de rela<;óes fanúliais sempre dadps na sociedade humana, isto é, urna rela<;áo de consangüinidade, urna rela<;áo de
.al~, wna rela<;ao de filiac;áo; em outras ¡;alavras, wna re.la~ de germano com germana, urna relru;áo de espóso com
.espósa, urna rela<;ao de pai ( ou mae) com filho. É fácil se
·explicar que a estrutura aqui considerada é a que permite satisfazer a esta tríplice exigencia, segundo o princípio da maior
·eoonomia. Mas as oonsidera<;óes precedentes tfan um caráter
.abstrato, e urna prova mais direta pod,e ser invocada .para nossa
·den1onstrac;ao.
O caráter primitivo e irredutível do elemento de parentesco, tal como o definimos, resulta realmente, de modo ime·diato, da existencia universal da proibic;áo do incesto. I sto
-equivale a dizer que, na sociedade humana, um homem só
_pode obter u1na mulher de um outro homem, que lha cede sob
forma de filba ou de irrná. . Nao ternos, pois, necessidade1 de
·explicar como o tio materno faz sua apari<;áo na estrutura
de parentesco : ele nao aparece, ele é imediata.rnente dado, ele
"é a sua condi<;áo. O erro da sociología trad_icional, como da
lingüística tradicional, é de ter consid,erado os termos, e nao
as rela<;óes entre os termos.
Antes de continuattnos, eliminemos rapida.mente algumas
-0bj~óes que podetjam vir ao espirito. Em primeiro lugar, se
a rela<;io dos "cunhados" forma o eixo inevitável em tomo
·do qual se con~trói a estrutura do parentesco, por que fazer intervir a crianc;a saída do casa.mento na estrutura elementar?
Deve ficar entendido que a crianc;a representa talvez tanto a
-crian<;a nascida como a nascer. Mas dito isto, a crian<;a é
·1ndisi:)ensável µara atestar o caráter dinamico e teleológico d.o
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procedimento inicial, que funda o parentesco na e através da
alian~. O parentesco náo é um fenómeno estático ; só existe
para se perpetuar. Nao pensamos aquí no desejo de perpetuar a ra<;a, mas no fato de que, na maior parte dos sistemas
de parentesco, o desequilibrio inicial que se produz, nutna dad~
ger~áo, entre o que cede urna mulher e o que a recebe, so
pode se estabilizar pelas contra-presta<;óes que se sucedem nas
gera<;óes ulterio.r es. 1~esn10 a estrutura de .par~n~esco mais elen1entar existe 51multaneanM!nte na ordem s1ncron1ca e na ordem
diacrónica.
E m segundo lugar, nao se poderia conceber urna estrutura simétrica, de un1a simplicidade igual, nlas onde os sexos
fóssem invertidos, isto é, urna estrutura implicando u1na irmá,
seu irrnao, a mulher <leste último, e a filha 11¡ascida de sua
uniao ? Sern dúvida; mas esta possibilidad1e teórica pode ser
imediatamente eliminada com base experimental: na sociedade hun1alla, sáo os homens que trocam as mulheres, nao o
contrário. Resta pesquisar se algumas culturas nao tenderam
a realizar urna cspécie de imagem fictícia desta estrutura simétrica. Os casos só podem ser raros.
Chegamos entáo a urna obje<;ao mais grave. Realn1ente,
poderia acontecer que apenas tivéssemos conseguido revirar o
problema. A sociología tradicional se obstinou em explicar a
origem do avunculado, e nós nos desembarac;.amos d.esta pesquisa tratando o irmáo da máe, náó como um elemento extrínseco, mas como um dado imediato da estrutura fa1nilial mais
simples. Como é que se dá entáo que náo encontramos o avunculado sempre e em tóda parte? Pois, se o avunculado apresenta urna di.stribuic;áo muito freqüente, ele nao é, contudo,
universal. Seria vao ter evitado a explicac;ao de casos onde
ele se acha presente para fracassar apenas diante de sua
ausencia.
Observemos inicialmente que o sistema de parentesco nao
tem a mesma importancia em tódas as culturas. ~le f ornece a
algumas o princípio ativo que regula tódas as rela<;óes sociais,
ou a rnaior parte delas. Em outros grupos, como nossa sociedade, esta fun<;áo está ausente ou bem reduzida; em outras
ainda, como as sociedades do.s indios <las Planícies, ela só está
parcialmente preenchida. O sistema de parentesco é urna linguagem ; nao é urna linguagem universal, e outros meios de
A

•
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exJ?~essáo .e a~o podem. ~er: preferidos. Do. ponto d~ vista do

soc1ol~o,

1sto equivale a dizer .que, em presen~ de urna cultura
detemu~da, ~ c?loca , s.empre wna questao preliminar: será
qu~ o s1.stema ,'1 SlSt~tlco? Urna tal questao, absurda a pri~ira ':ista, . so o seria. . r~te em rela~o a língua; pois a
l~u~ e .º. sistema d.e s1gn1fica~o por exce~encia; ela náo pode
nao s1gru~1c:ar, e o t~o de s~a existe~cia está na significac;ao.
Ao c~tran~, a questao <leve ser examinada com um rigor cresc~te, a medida que nos afastamos da língua para encarar outros
S1Ste~, .que_ também pretendem a significa~o, mascujo valor
de s1~n.if~ca~o .pemianece parcial, fragmentário ou subjetivo:
organ1z~ao social, arte etc.
Além disto1 nós interpretamos o avunculado como um
trac;o característico da estrutura elementar. Esta estrutura elementar, resultante de· rela~óes definidas entre quatro tennos
é,, ao ~o~. ver,, o ve.rdadeiro átomo do parentesco ( 42). Nao
ha ex1stenc1a que possa ser <,:oncebida ou dada fora das exi~enc~. fun~tais de sua estrutura e, por outro ladp, ele
e ~ un1~0 mate:ial de ~tru\áo de sistemas mais complexos.
Po1s existem sIStemas mats complexos; ou, para sermos mais
ex.ato.s,_ qualquer sistema de parentesco é elaborad.o a partir da
repehc;ao desta. estrutura elementar, ou de seu desenvolvimento
por in~e~ra~ de novos elementos. É preciso, pois, encarar
duas h1poteses: aquela onde o sistema de parentesco considerado procede por justaposi<;ao simples de estruturas elementares, e onde, por conseguinte, a rela\áü avuncular permanece
constanternente aparente; e a rela~o onde a unidade de cons:~ru?<> do sistema já é de ordem muito mais complexa. Neste
ulh?1o caso,. a rela<;áo avuncular, mestnOI estando presente, ·podera estar 1mersa num contexto diferenciado. Por exemplo,
pode-,se conceber um sistema, tomandp como ponoo de partida
a estrutura elementar, mas incorporando a ela, a direita do tio
materno, a mulher deste último e, a esquerda do pai, primeiramente a irmá do pai, depois o marido &'esta. Poder-se-ia demonstrar facilmente que um desenvolvimento desta ordem
( 42) .~ seguramenÜ: supérfluo sublinhar que o at.omismo, tal
como o _criticamos em R1vez·s, é o da filosofia clássica e nao a
C?Jleep~ estrutural do átomo, tal como a encontranlos na fia1ca moderna.
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gerac;áo seguinte, wn desdpbrarnento paralelo : a
cri~ <leve ser entáo distinguida em um filho e ·urna filha
cada qual unido por urna rela~o simétrica e inversa aos termo~
que ocupa.ro na estrutura. as outras posi<;óes periféricas (posi~o preponderante da irmá do pai na Polinésia, nihlampsa sulafricana, e heranc;a da n1ulher do irmáo da máe). Nurna estrutura desta ordem, a relac;ao avuncular continua a ser manifesta; mas já nao é mais predominante. Ela pode desaparecer, ou se confundjr con1 outras, em estruturas de urna complexidade ainda maior. Mas precisamente porque provém da
cstrutura elementar, a relac;ao avuncular reaparece claramente,
e tende a se destacar com enfase, cada vez que o sistema considerado apresen ta um aspecto crítico: se ja porque está em
transfoIJUa4o rápida (costa noroeste do Pacífico); seja porque se encontra no pon,t o de contato e conflito entre culturas
profundamente diferentes (Fidji, 1ndia do Sul); ou, enfim,
porque está prestes a sofrer urna crise fatal (Id.a.de Média
européia).
Enfim, seria necessário acrescenta.r que os símbolos, positivo e negativo, que utilizamos nos esquemas precedentes, representam urna simplifica~o exce~iva, aceitável sümente como
urna etapa da demonstra<;áo. Na realidade o sistema de atitudes elementares compreende ao meno.s quatro termos : urna
atitude de afe~o, de ternura e de espontaneidade; urna ati.tude resultante da troca de prestac;óes e contra-prestac;óes; e,
além d,esta.s rel~óes bilaterais, duas rela~óes unilaterais, urna
correspondente a atitude . do credor, outra a do devedor. Ou
. m~lhor: mutualidade (:~) ; reciprocidade ( ±) ; direito ( +) r
obri~ ( - ) ; estas qu~i.tro atitudes fundamentais podem ser
representadaS' em suas rela~óes recíprocas, da seguinte rnaneira:

=

+

-

Fig.

2.
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Em muitOs sistemas, a rela~o entre dois ihdívíduos se exprime freqüentemente, nao por urna única atitude, mas por
várias delas que formam, por assitn dizer, u1n feixe ( assim,
nas ilhas Trobriand, entre n1arido e mulher encontra-se mutualidade mais reciprocidade). Existe aí u1na razao suplementar
pela qual pode ser difícil distinguir a estrutura fundamental.

*

*

*

Tentamos mostrar tudo o que a análise precedente <leve
aos mestres contemporaneos da sociología prirnitiva. Enlretanto,
é preciso sublinhar que, no ponto mais fund.an1ental, ela se
aiasta de seu ensinamento. Citemos, por exen1plo, RadcliffeBr.own:
A unidade de estrutura da quaJ se constrói um parentesco
é o grupo que de.nomin-0 uma "famüia elementar'', a qual c<>nsiste em um homem e sua mulher. e seu filho(a) ou filhos(as) ...
A existencia da familia elementar cría tres tipos esipeciai>s de .
relaroes sociais, entre pai(rnae) e filho(a), entre filhos(as) dos
~smos pais (germano~), e entre marido e mulher como país
do mesmo filho(a) ou filhüs(as) ... As tre.si rel<J,foes que existeni dentro da família elementar c011Stitue·m o qu.e den-0miino de
primeira ordem. Relaroes de segunda ordem sii.-0 aquelas que
dependem da cünexiio de duas fllt1nílias elementares através de
u1n metnbro comum,, tal como o poi, do pai, o irnúio da mae,
a irmii da espósa, e as.51ini p.or diante. Na terceira orde1n está.o
pessoas como o filio do itrmao do pai, a espósa do irmao da
mae. Déste nwdo podemos trafar, se possuínzos informQ.fii.-0 genealógica, relafóes de quarta, q.uinta QU enési.ma ordem ( 43).
A idéia expressa nesta passagem, segundo a qual a família biológica constitue o ponto a partir do qual toda sociedade
elabora seu sistema de parentesco, nao é certa.mente própria
do mestre ingles; nem é a que teria boje em dia a maior unanimidade. Segundo nossa opiniao, nao existe urna idéia mais
perigosa. Sem dúvid¡a, a família biológica está presente e se
prolonga na sociedade humana. Mas o que confere ao paren(43.) A. R. RAI>cLIFFE-BROWN, op. cit., p. 2 (em. ingles, no
original - Nota W> T).
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tesco seu caráter de fato social náo é o que ele deve conservar
da natureza: é o procedimento essencial pelo qual se separa
dela. Um sistema de parentesco náo consiste nos elos o'..ljetivos de filiac;ao ou consangüinidade dados entre. os indivíduos;
só existe na consciencia dos homens, é um sistema arbitrário d.e
representac;óes, nao o desenvolvimento espontaneo de urna situac;áo de fato. Certamente isto nao significa que esta sit iac;áo
de fato seja automaticamente contradita, ou até simplesn1ente
ignorada. Radcliffe-Brown mostrou, em estudos presentemente
clássicos, que até os sistemas de aparencia mais rígida e mais
artificial, como os sistemas australianos de classes matrimoniai..J ,
levam em considera<;áo, cuidadosamente, o parentesco biológico. Mas urna observac;áo táo indiscutível quanto a sua deix~
intacto o fato, ao nosso ver decisivo, de que, na sociedade humana, o parentesco só é admitido a se estabelecer e se perpetuar
por e através de determinadas modalidades de alianc;a. Dito de
outro modo, as relac;óes tratadas por Radcliffe-Brown de "relac;-óes de primeira ordem" sao func;ao, e depend;em, das que ele
considera como secundárias e derivadas. O caráter primordial do parentesco humano é exigir, como condic;ao de existencia, o relacionamento disto que Radcliffe-Brown chama "famílias elementares". Entao, o que é verdadeiramente "elementar" nao sao as famílias, termos isolados, mas a relac;áo entre
estes termos. N'enhuma outra interpretac;áo pode explicar a universalidp.de da proibic;áo do incesto, da qual a relac;áo avuncular, em seu aspecto mais geral, é sC>mente um corolário, ora
manifesto e ora disfarc;ado.
Porque sao sistemas de símbolos, os sistemas de parentesco oferecem ao antropólogo um campo privilegiado, no qual
seus esforc;os podem quase (e insistimos sóbre is to: quase)
reunir-se ao.s da ciencia social mais desenvolvida, ou seja, a
lingüística. Mas a condic;áo <leste encontro do qual se pode
esperar um melhor conhecimento do homem, é de nao perder
jamais de vista que, no caso dp estudo sociológico como no caso
do estudo lingüístico, estamos em pleno simbolismo. Ora, se
é legítimo e, num sentido, inevitável, recorrer a interpreta~áo
naturalista para tentar compreender a emergencia do pensamento simbólico, desde que este aparece, a explicac;áo deve
mudar tao radicalmente de natureza quanto o fenómeno recentementc aparecido difere dos fenómenos que o precederan1 e
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prepararam. A partir <leste momento, qualquer concessáo ao
naturalismo arriscaria comprometer os imensos progressos já
realizadps no domínio lingüístico e que comesam a se e~r
também na sociología da família, e arrojar esta última num empirismo sem inspirac;ao nem fecundidade.
CAP1TULO 111

LINGUAGEM E SOCIEDADE

(1)

N um livro cuja importancia náo poderia ser subestimada,
do ponto de vista do futuro das cien,cias sociais (2), Wiener
se interroga sobre a extensáo, ~ .estas últimas, dos métodos
matemáticos de predic;ao que tornaram possível a oonstru~o
de grandes máquinas eletrónicas de calcular. Sua resposta é,
finalmente, negativa, e ele a justifica por dinas razóes.
Em primeiro lugar, considera que a própria natureza das
ciencias sociais implica em que seu desenvolvimento se reflita
sobre o objeto da investig~o. A interdependencia do observador e do fenómeno observado é urna noc;áo familiar a teoria
científica contemporanea. N um sentido, ela ilustra urna situac;ao universal. Contudo, pode-se considerá-la como desprezível
nos domínios que se abriram as pesquisas matemáticas rna.is
avanc;adas. Assim, a astrofísica tem um objeto demasiado
vasto para que se possa exercer aí a influencia do observador.
Quanto a física atómica, os objetos que estuda sáo certamente
bem pequenos, mas romo sáo também muito numerosos, só
podemos recolher valores estatísticos ou médios, onde a influencia do observador se encontra, de outra maneira, anulada. Em compensac;ao, esta permanece sensível nas ciencias
sociais, porque as modifi~óes que ela acarreta sáo da mesma
ordem de grandeza que os fenomenos estudadps.
(1) Adaptado do original ingles: Language and the Analy~
sis of SOcial Laws, AmeriocJA Amkropoi.ogVt, vol. 63, n.0 2, abriljunho 1961, pp. 155-168.
.
. (2) N. WIENER, CyberMtica, <>r Con.trol aftd Com.munictitiml
in tlut Animal a.nd the Macl&.iM, Paria-Cambridge-Nova · Jorque,
1948.
1.
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Em segundo lugar, Wiener nota que o5 fenómenos que dependem própriamente das pesquisas soc~ol~gic~s e ~antroi><?ló~
gicas se dehnem em fun<;ao de nossos proprios 1nteresses : e~e:,
dizem respeito a vida, a educa<;ao, a carrei~a e a mo,rt.e de 1ndivíduos semelhantes a nós. Por consegu1nte, as senes estatístkas de que se dispóe para estudar ~m fenóm~no qualquer
permanecem sempre demasiado curtas. para serv.1~ de base ,a
urna indu<;áo legítima. Wiener conclu1 que a anahse matematica, aplicada as ciencias sociais, . s~ pode forne~er. resultados
pouco interessantes para o espec1ahsta, . con1parave1s aos _que
iorneceria a análise estatística de um gas a um ser que fosse
aproximadamente da ordem de g.randeza de u~a molé~ula.
Estas obje<;óes sao irrefutáve1s quando as ligamos as pesquisas consideradas por Wiener, isto é, as monografías e os trabalhos de antropología aplicada. Trata-se entáo, se1npr~, ~e
condutas individuais, estudadas por um observador que e ele
mesmo um indivíduo, ou mais ainda, do estudo de urna cultura,
de urn "caráter nacional", d1e um genero de vida, por um observador incapaz de se desembarac;ar comp!etame?te de su.a
própria cultura ou da culturaAda Aqual toma seus met~os e hipótesf;!s· de trabalho, que provem eles mesmos de um tipo determinado de cultura.
Entretanto ao menos num domínio das ciencias sociais, as
objec;óes de WÍener perdem bastante d.e seu peso. Na lingüística e mais particularmente na lingüística · estrutural - sobretud~ encarada do ponto de vista da fonología - parece que se
encontram reunidas as condic;óes que ele supóe para um estudo matemático. A linguagem é um fenómeno social. Entre os
fenómenos sociais, é ela que apresenta mais claramente. os
dois caracteres fundamentais que propiciam um estudo científico. Primeiramente, quase todas as condutas lingüísticas se
situam no nível do pensamento inconsciente. Falando: nao
ternos consciencia d¡as leis sintáticas e morfológicas da hngua.
Além disto, nao ternos urr1 conhecimento consciente dos fonemas que utilizamos para diferenciar o sentido de nossas pa~a
vras · somos ainda menos conscientes - supondo-se que pudessemds se-lo as vezes - das oposic;óes fonológicas que permitem
analisar cada fonema em elementos diferenciais. Enfin1, a
falta de apreensáo intuitiva persiste, mesmo quando formula-
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mos as regras gramaticais ou fonológicas de nossa língua. Está
formulac;ao emerge uni~mente no plano do pensamento científico, ao passo que a língua vive e se desenvolve como urna
elabora~o coletiva. 1\iiesmo o sábio nao consegue jamais confundir completamente seus conhecimentos teóricos e sua experiencia de sujeito falante. Sua maneira de falar se modifica
muito pouoo sob o efeito de interpretac;óes que ele possa dar
disto, e que provem de outro nível. Na lingüística, pode-se,
pois, afirmar que a influencia do observador sobre o objeto
da observac;áo é desprezível : nao basta que o observador tome
consciencia do fenómeno para que este seja modificado.
A linguagem apareceu muito cedo no desenvolvi1nento da
humanidade. Mas, mesmo levando em considerac;ao a necessidade de documentos escritos para empreender um estudo científico, reconhecer-se-á que a escrit(}. data de muito tempo e que
fornece séries suficientemente · longas para tornar possível a
análise matemática. As séries disponíveis na lingüística indoeuropéia, semítica e sino-tibetana, sao da ordem de 4 ou 5. 000
anos. E · quando há falta da dimensao histórica - com as
línguas ditas "primitivas" - pode-se freqüentemente remediá-la pela compara~o de formas múltiplas e contemporaneas·,
grac;as as quais urna dimensao espacial, se é lícito dizer, substitue utilmente a que falta.
A linguagem é, pois, um fenómeno social, que constitue um
objeto independente do observador, e para o qual se possuem
longas séries estatísticas. Dupla razao para considerá-la apta
a satisfazer as exigencias do matemático, tal como Wiener as
formulou.
.
N umcrosos problemas lingüísticos sao colocados pelas modernas máquinas de calcular. Conhecidas a estrutura fonológica de urna Iíngua qualquer e as regras que presidem ao
agrupamento das consoantes e vogáis, urna máquina estabeleceria facilmente a lista de combinac;óes de fonemas que formam
as palavras de n sílabas, existentes no vocabulário e de tódas
as outras combinac;óes que .sao compatíveis com a estrutura da
língua, tal como teria sido definida previamente. Urna máquina, recebendo as equac;óes determinantes dos diversos tipos
de estruturas conhecidas na foriologia, o repertório de sons que
o aparelho fonador do homem pode emitir e os menores limia79

Entáo o problema aquí pósto pod.e ser · definido como se
·segue. De todos os fenómenos sociais, sümente a linguagem
parece presentemente suscetível de um estudo verdadeiramente
científico, que explique a maneira pela qual ela se formou e
preveja certas modalidades de sua evoluc;áo ulterior. -astes resultados foram obtidos ·gr~as a fonología, e na medida em que
ela .soube, além das manifesta~es conscientes e históricas da
língua, sernpre superficiais, atingir realidades objetivas. Estas
con~istem em sistemas de relac;óes que sáo, elas mesmas, o
produto· de urna atividade inconsciente do espirito. Donde o

problema : urna tal redu<;áo pode ser empréendida para outros
tipos de fenómenos sociais? Em caso afirmativo, um método
identico conduziria aos mesmos resultados? Enfim, e se respondessemos afirmativamente a segunda questáo, poderíamos
admitir que diversas fomias da vida social sáo substancialmente da mesma natureza: sistemas de conduta dos quais cada
um é urna projec;áo, no plano do pensamento consciente e
socializado, de leis universais que regem a atividade inconsciente do espírito? É claro que nao podemos resolver tódas
estas questóes de urna só vez. Contentar-nos-emos pois em
'
'
indicar alguns pontos de referencia e es~ar as orientac;óes
principais nas quais a pesquisa poderia se empenhar utilmente.
Comec;aremos por evocar alguns trabalhos de Kroeber, que
tem urna indubitável importancia metodológica para nosso debate. Em se~ estudo acerca da evoluc;áo do estilo do vestuário
feminino, Kroeber se dedicou a moda, isto é, um fenómeno
social intimamente ligado a atividade inconsciente do espírito.
É raro que saibamos claramente porque um certo estilo nos
agrada, ou porque sai da moda. Ora, Kroeber mostrou que esta
evoluc;áo, aparentemente arbitrária, obedece a leis. Estas náo
sáo acessíveis a observac;áo empírica, e rrienoa ainda a urna
apreensáo intuitiva dos fatos da moda. Elas se manifestam somente quando se mede um certo número de relac;óes entre os
diversos elementos do vestuário. Estas relac;óes sáo exprimíveis sob forma de func;óes matemáticas, cujos valores calculados, num dado momento, oferecem urna base para a previsáo ( 4) .
A moda - aspecto, poder-.se-ia acreditar, mais arbitrário
e contingente das condutas sociais - é pois passível de um estudo científico. Ora, o método es~do por Kroeber nao se
assemelha apenas ao da lingüística estrutural : pode ser cotejado utilmente com certas pesquisas das ciencias naturais, notadamente as de Teissier sobre o crescimento dos crustáceos. ~ste
autor mostrou que é possível formular leis de crescimento, com
a condic;ao de considerar as dimensües relativas dos elementos
componentes dos membros (por exemplo, as pinc;as) ao invé~
de suas formas. A determinac;áo destas relac;óes conduz. a dis-

(3) R. JAKOBSON, The phonemic and grammatical aspect of
language in their int.errelations. ActeB du Vle .. Congres inte.rnatio11.Gl ~. linguiates, Paria, 1948.

J. RICHARDSON e A. L. KROEBER, Three Centuries o/
W omen's Dress Fa.shi<ms. A Quantitative An!ilysis Anthropological Records, 5: 2, Berkeley, 1940.
'
·

res diferenciais entre estes sons, determinados previamente por
métodos psico-fisiológicos (na base de um inventário e de urna
a.nálise de fonemas mais aproximados), poderia fornecer um
quadro exaustivo de estruturas fonológicas de n oposic;óes ( n
podendo ser táo grande quanto se quisess.e). Assim obter-se-ia
urna espécie de quadro periódico das estruturas lingüísticas,
comparável ao dos elementos, que a química moderna deve a
Mendeleieff. Entáo, deveriamos apenas determinar no quadro
a localizac;áo das línguas já eSitudadas, marcar a posic;áo e as
relac;óes com as outras línguas daquelas cujo estudo direto é
ainda insuficiente para nos fornecer delas um conhecimento
teórico, e até para descobrir a localizac;áo de línguas desaparecidas, futuras ou simplesmente possíveis.
Um último exemplo: Jakobs:on propós recentemente urna
hipótese segundo a qual urna única língua poderia comportar
várias estruturas fonológicas diferentes, cada qual intervindo
para um certo tipo de opera~óes gramaticais ( 3). Deve haver
urna rela~o entre tódas essas modalidades estruturais da
mesma língua, urna "meta-estrutura" que se pode considerar
como a lei do grupo constituido pelas estruturas modais. Solicitando a um computador que analise cada modalidade, chegar-se-á sem dúvida, através de métodos matemáticos conhecidos, a reconstituir a "meta-e.strutura" da língua, se bem que
esta última <leve ser freqüentemente demasiado complexa para
que seja possível distinguí-la com métodos empíricos de investiga~áo.

7_.i.

(4)
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tinguir os parametros com a ajuda dos quais as leis de crescimcnto podem ser formuladas ( 6). A zoología científica nao
tem, pois, por objeto a descri~o de formas animais, tai.s .como
sao intuitivamente percebidas; trata-se sobretudo de def1n1r rela<;óes abstratas, mas constantes, onde apare<;a o aspecto inteligível do fenómeno estudado.
. ...
Apliquei un1 métcxlo análogo ao estudo ~a organ1zai;ao
social, e sobretudo das regras do casamento e sistem~ de parentesco. Assim foi possível estabelecer que o con1unto das
regras de casamento observáveis nas sociedades humanas nao
deve ser classificado - como se faz geralmente - em categorias heterogeneas e diversamente intituladas: proibi<;ao do incesto, tipos de casamentos preferenciais etc. Elas representam
outra.s tantas maneiras de assegurar a circula<;áo das mulheres.
no seio do grupo social, isto é, substituir um sistema de re~a
<;óes consangüíneas, de origem biológica, por ~m, sistema sociológico de alian<;a. Urna vez formulada esta htpot,e:e de trabalho1 s'Ó se teria que empreender o estudo rnatemat1co de todos
os tipos de troca concebíveis entre n. parceiros, ·p~ra deles ~.e
duzir as regras de casamento realizadas nas sociedades existentes. Ao mesn10 tempo se descobririam outras regras, correspondentes a sociedades possíveis. Enfim, compreender-se-ia1~1
sua fun<;ao, seu modo de opera<;.á.o e a rela<;ao entre fornms diferentes.
Ora, a hipótese inicial foi confirmada pela demonstra<;áo
-obtida de modo puramente dedutivo- de que to.dos i;i~a
nismos de reciprocidade conhecidos da antropolog1a dass1ca
( ou se ja, os fundados na organiza<;áo dualista e o casa?1~nto
por troca entre parceiros em nún1ero de 2, ou de um mul.ttplo
de 2) constituem casos particulares de urna forma de rec1procidade rnais geral, entre um nún1ero qualquer de parce1ros.
Esta forma geral de reciprocidade permanecía: obscura, porque
os parceiros nao dáo uns aos outros (e nao roceben: uns do~
outros) : náo se recebe daquele a quen1 se deu; nao se da
aquelc de quem se recebe. Cada um dá a um parceiro e recebe
(5) G. TEISSIER La description mathématique des faits biologiques, Revu.e de Metapkysique et de Morale, Paris, janeiro,
19~6.
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de outr<>, no seio ~ um ciclo de reciprocidade que íunciona
num único sentido.
llste genero de estrutura, tao in1portante quanto o sistema
dualista, havia sido as vezes observado e descrito. Despertados
pelas conclusóes da análise teórica, reunimos e compilainos os
documentos esparsos que mostram a considerável extensa.o do
sisten1a. Ao mes1no tempo, pudemos interpretar os caracteres
con1uns a um grande número de regras do casamento, como a
preferencia pelos primos cruzados bilaterais ou por um tipo
unilateral, ora em linha ·paterna, ora em linha materna. U sos
inihteligíveis aos etnólogos se tornarain claros, desde que os
submeten1os as diversas n1cxlalidades das lei3 da troca. Por sua
vez, estas puderam ser reduzidas a algunias rela<;óes fundamentais entre o modo de residencia e o modo de filiac;ao.
Tóda a demonstra<;áo, cujas articula~óes principais recordamos acima, póde ser bem conduzida sob unla condi~o : considerar as regras do casamento e os siste1nas de parentesco como
urna espécie de linguagem, isto é, um conjunto de operac;óes
destinadas a asseg:irar, entre os. indivíduos e os grupos, un1
certo tipo de comunica<;áo. Que a "mensagem" seja aquí constituída pelas rnM,[heres do grupo que C'Prculam entre os clás,
linhagens ou famílias (e nao, como na própria linguagem, pelas
palavras do grupo que circulam entre os indivíduos), em nada
altera a identidade do fenómeno considerado nos dois casos.
É possível ir mais longe? Alargando a noc;áo de comunicac;áo para nela incluir a exogamia e as regras que decorrem da
proibi<;áo do incesto, podemos, em co1npensac;áo, lanc;ar algumas luzes sóbre um problema sempre misterio~o : o da origem
da linguagem. Comparadas a linguagem, as regras de casamento
formam um sistema complexo do mesmo · tipo que esta, porém
mais grosseiro, e onde um grande número de trac;os arcaicos,
comuns a ambos, se encontra certamente preservado. Todos
r.econhecen1os que as palavras sao signos, mas os poetas continuam, entre nós, como o& últimos. que sabem que as palavras
foram também valores. Em compensa<;áo, o grupo social considera as mulheres como valores de um tipo essencial, mas nós
ternos dificuldades em compreender que estes valores possam
se integrar em sisten1as significativos, qualidade que mal come<;amos a atribuir aos sistemas de parentesco. ~ste equívoco
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tessá.lta de modo caricato de urna crítica que íoi as vezes endere~da as Structures élémentaires de la parenté: "Livro antifem!nista", disseram alguns, porque as mulheres sáo aí tratadas
como objetos. Pode-se ficar Iegiitimamente surpreso de ver a.Srsinalar as mulheres o papel de elementos num sistema de signos. Tenhamos cautela, contud.o, pois se as palavras e o.s fonemas perderam ( aliás, ~e n1aneita mais aparente do que real)
seu caráter de valores e se tornaram simples signos, a mesma
evolu<;áo nao poderia se reproduzir integralment.e no que concerne as mulheres. As palavras nao falam, ao contrário das mulheres. Ao mesITl() tempo que signos, estas sáo produtoras de
signos; ron10 tais, .elas nao podem se reduzir ao estado de
símbolos ou ocorrencias de símbolos.
~A:as esta dificuldade teórica comporta tambén1 urna vantagem. A posi<;áo ambígua das mulheres, neste sistema de comunica<;áo entre homen.s em que consistem as regras do casamento e o vocabulário do parentesco, oferece urna iinagem grosseira, mas utihzável, do tipo de relac;.óes que os homens puderam, já há bastante tempo, manter oom as palavras. Por este
desvio, teríamos,. pois, acesso a um estado que reflete aproximadament,e certos aspectos psicológicos e sociológicos característicos dos primórdios da linguagem. Como no caso das mulheres, o impulso original que constrangiu os homens a "trocar"
palavras nao deve ser pr:ocurado numa representa<;áo desdobrada, ela mesma resultante da fun<;áo simbólica fazendo sua
primeira apari<;á.o? Desde que um objeto sonoro é apreendido
como oferecendo um · valor imediato, ao mesmo tempo para
aquele q~e fala e para aquele que escuta, ele adquire urna natureza contrp.ditória, cuja neutraliza<;áo só é possíveJ pela troca
de valores complementares a que se reduz toda a vida social.
Julgar-se-áo, tal vez, a venturosas estas especula<;óes. Contudo, se este princípio é admitido, dele decorre ao menos urna
hipótese que pode ser submetida a um controle experimental.
Somos levados, rPalmente, ·a indagar se diversos aspectos da
· vida social ( aí con1p:r:eendidas a arte ~ a religiá.o) -cu jo estudo já sabemos que pode se valer de métodos e no~óes tomados da lingüística- nao consistem em fenómenos cuja natureza se ass.emelha a da linguagem. Como poderla ser verificada esta hipótese? Quando limitamos o exame a urna única
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sociedade, ou quando o estendemos a várias, será necessário
conduzir a anahse dos diversos aspectos da vida social bem
profundamente, para atingir um nivel onde se tome possível a
passagein de w11 ao outro; isto s1grutica elaborp.r urna espéc1e
d.e c:odigo universal, capaz de exprinur as propriedades con1uns as estruturas especificas provenientes de cada aspecto. o
emprego <leste cód,igo deverá ser legítimo para cada sistema
tomado isola<lamente e para todos, quandÓ se tratar de con1pará-los. Estaremos assim em posi~o de saber se atingimos ou
nao sua natureza mais profunda e se cons~ste1n ou náo em realidades do mesmo tipo.
Que nos seja pernútido proced,e r aqui a urna experiencia
orientada nesta dire<;ao. O antropólogo, considerando os tra-;os
fun1damentais. de sistemas de parentesco característicos de dive1rsas regióes do mundo, pode tentar traduzi-los sob wna forma
be.m geral, para que esta adquira um sentido até para o ling·üista; isto é, para que este último possa aplicar o mesmo tipo
de formaliza~o a d~scri'iáo de famílias lingüísticas correspondentes as mesmas regioes. Urna vez operada esta redu'iáo preliminar, o lingüista e o antropólogo poderáo indagar se modalidad,es diferentes de comunica'iáo -regras de parentesco e de
casa.mento de um lado, linguagem do outrcr-- tais como sáo
observáveis na 1r1esma sociedade, podem ou nao ser ligadas a
estruturas inconscientes similares. Em caso afirmativo, estaríamos seguros de ter chegado a urna expressáo verdadeiramente
fundamental.
Postulemos, pois, que existe urna coñ-espondencia formal
entre a estrutura da língua e a do sistema de parentesco. Se
a hipótese é fundada, dever-se-á verificar a presenc;.a, nas seguintes regióes, de línguas comparáveis, por sua estrutura, aos
sitstemas de par.entesco tais como sáo definidos abaixo.

1.0 Área indo-e.uropéia. - A regulamentac;áo do casamento em nossas sociedades contemporaneas parece estar apoiada no seguint~ princípio: 30b a condic;áo de ed¡tar um pequeno número de prescri<;óes negativas (graus proibid06),
bastam a densidade e a fluidez da popula~áo para obter um
resultado que, em outras sociedades, sómente seria possível atrav~s de um grande número de regras positivas e negativas : a
saber, urna coesao social resultante de casamentos entre eón79

juges cujo grau de parentesco é bem afaStado, até mesmo impossível de retra~r. Esta solu~o de tipo estatístico parece ter
como origem um tra~o característico da maioria dos antigos
sistemas de parentesco ind<>-europeus. En1 nossa terniinologia,
eles provem de urna f órmu!a si1nples de troca generalizada . .l:!..ntretanto, na área indo-euro~ia, esta fórmula nao se aplica
diretamente as linhagens, mas a conjuntos complexos de linhagens, do tipo bratsvo, verdadeiros conglomerados, no seio
dos quais cada linhagem goza de un1a relativa liberdade em
rela~o a regra de troca generalizada, que funciona estritamente no nível dos próprios conjuntos. Pode-se, pois, dizer que
um tra~o característico das estruturas de parentesco indo-européias se <leve ao fato de que elas colocan1 o problema da coesáo
social em termos simples, mesmo dispondo da possibilidade de
lhe trazer solu<;óes múltiplas.
Se a estrutura lingüística fósse análoga a estrutura de parentesco, resultaria disto, para a primeira, as seguintes propriedades: línguas de estrutura simples, utilizando numerosos
elementos. E a oposi~o entre sim plicidaáe de estru.tura de um
lado, comple.~idade de elementos de outro, se traduziria pelo fato
de que muitos elementos está.o sempre disponíveis ( e como que
em concorrencia uns comos outros) para ocupar a mesma posi~o na estrutura.
2.0 Área 9ina-tibetaoia. - A complexidade dos sistemas
de parentesco é de outra ordem. T odos dependtm 9u derivam
da fornia mais simples concebivel da troca generalizada, isto
é, o casamento preferencial com a filha do irmáo da máe. Ora,
já rmstrei em outra parte ( 6) que este tipo de casamento assegura a coesáo social coro gastos mínimos, sendo mesmo indefinidamente extensível a qualquer número de participantes.
Enunciando estas proposi~.óes sob urna forma bem geral,
para tomá-las utilizáveis pelo lingüista, direrrx>s, pois, que a
estrutura é complexa, ao passo que os próprios elementos sáo
pouco numerosos. Aliás, esta fórmula parece bastante apropriada para exprimir un1 aspecto característico das línguas de
ton s.
(6) C. Ll:vt-STBAuss, lee StrM.ctu1'ee élémntaire1 de la. panmU, pp. 291-380.
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j_o Área africana. - Os sistemas cíe parentesco africanos tem urna tendencia comum a desenvolver a institui~ do
"prec;o da noiva", associada a proibic;áo freqüente do casamento
com a espósa do irmáo da espósa. Disto resulta um sistema de
troca generalizada mais complexa do que o fundado exclusivamente no casamento preferencial com a prima cruzada matrilateral. Ao mesmo tempo, o tipo de roesáo social estabelecido
pela circula~áo de bens se aproxima, numa certa medida, do
tipo estatístico de coesáo existente em nossas próprias sociedades.
As línguas africanas deveriam, pois, oferecer diversas n10dalidades intermediárias entre os tipos examinados em l.º e 2.0 •

4.0 Área oceamca. - Os trac;os característicos, bem conhecidos, dos sistema§ de parentesco polinésios teriam por equivalente, no plano lingüístico : estrutura simples, elementos pouco
num.erosos.
5.0 Área norte-americana. - Esta regiáo do mundo apresenta um desenvolvimento excepcional dos sistemas de parentesco ditos Cr.ow-Omaha, que é necessário distinguir cuidadosamente de todos que testemunham a mesma indiferenc;a para
com os níveis de gerac;óes (7). Os sistemas Crow-Omaha náo
podem ser simplesmente definidos pela consignac;áo de dois tipos de primos cruzados unilaterais a níveis de gerac;áo diferentes: sua propriedade distintiva (pela qual se opóen1 ao sis.tema
Miwok) consiste na assin1ilac;áo de primos cruzados a paren tes,
nao a afins. O ra, os sistemas de tipo Miwok sao igualmente
freqüentes no Antigo e Nóvo Mundo, ao passo que os sistemas
Crow-Omaha propriamente ditos, com algun1as exc~6es apenas, se encontram somente na América. .ílstes sistemas podem
ser descritos como abolindo a distin~o entre traca restrita e
troca generalizada, isto ·é, entre duas fórmulas habitualmente
consideradas incompatíveis. Por esta perspectiva, a aplicac;ao
simultanea de duas f6rmulas simples permite garantir casamentos entre graus afastados, ao passo que urna ou outra, aplicada
(7) Significa que rejeitamos categóricamente a assimila~ao
proposta por Mudock, dos sistemas Crow-Omaha ao tipo Miwok.
Cf. G. P . MUROOCK, Social Stlructure, Nova Iorque, 1949, pp. 224,
840.
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isoladamente, súmente teria chegado ao casamento entre dife·
rentes tipos de primos cruzados.
.
Em tennos de estrutura lingüística, isto equivaleria a dizer que certas línguas americanas poderiam comportar elementos em número relativamente elevado, próprios a se articularem em estruturas relativamente simples, mas ao pr~o de urna
assimetria imposta a estas últimas.

f

mos esperar superar um dia a antinomia entre a cultura, que
é coisa coletiva, e os indivíduos que a encarnam, porque, nesta
nova perspectiva, a pretensa "consciencia coletiva" se redu~i
ria a urna expressáo, no nível do pensan:iento ·e .cond~tas 1~
divid.uais, de certas modalidades temporais de le1s un1versa1s
em que consiste a atividade inconsciente do espírito.

• **

Jamais

insistiremos bastante sobre o caráter precári~ e hipotético desta reconstru(jáo. Procedendo assim, o antropólogo
vai do conhecido ao desconhecido ( ao roenos no que lhe conc~e) ; as estruturas de parentesco lhe sao fanúliares, mas_
náo as das línguas corr.espondentes. Os caracteres diferenciais
a.cima enumerados tem também um sentido no plano lingüístico? Cabe ao lingüista responde-lo. Como antropólogo social,
profano em matéria de lingüística, limitei-me a ligar propriedades estruturaisi eventuais --concebidas em termos bem genéricos- a certos tra~os dos sistemas de parentesco. Para as justifica~óes de detalhe da e.Scolha que fiz destas últmas, o leitor
dignar-se-á a consultar um trabalho cujas conclusóes sáo ~u
postamente conhecidas ( 8), e que me contentei aqui, por falta
de espac;.o, em evocar rapidamente. Pude ao menos indicar algumas propriedades gerais de sistemas de parentesco característioos de diversas regióes do mundo. Cabe ao lingüista dizer
se as estruturas lingüísticas destas regióes podem ser, mesmo
aproximativarnente, formuladas nos mesmos termos ou em termos equivalentes. Se tal sucedesse, teria sido dado ~m gr~de
passo para o conhecimento dos aspectos fundamenta1s da vida
~~.

Pois estaria aberta a rota para a análise es.trutural e comparada de costumes, institui~0es e condutas sanciona~as ,pelo
grupo. E staríamos aptos a compreender certas analogias fundamentais entre ma.nifesta~óes da vida em sociedade, aparentemente muito afastadas urnas das outras, como a linguagem,
arte, direito, religiao. Ao mesmo tempo, finalmente, podería(8)

-

Lea Structu.rea élémen.tmrea de la paren.té, op. cit.
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CAPITULO IV

LINGOISTICA E ANTROPOLOGIA (1)

,,

Pela primeira vez, talvez, antropól~gos e lingüistas . se
reuniram com o fim confesso de comparar suas respectivas disciplinas. Realmente, o problema náo é simples. As dificuldades
com que nos chocamos durante nossas discussóes se explicam,
parece-me, por várias razóes. Náo nos contentamos em confrontar lingüística e antropología nos situando nun1 plano bem
geral ; foi-nos necessário considerar diversos níveis, e pareceume que, por muitas vezes, deslizamos inconscientemente, durante a mesma discussáo, de um nível a outro. Comecemos, pois,
¡x>r distinguí-los.
Ero primeiro lugar, ocupamo-nos da rela\áo entre uma
língua e uma cultura. Para estudar urna cultura, será necessário o conhecimento da língua? Em que medida e até que ponto?
Inversamente, o conhecimento da língua implica no conhecimento da cultura, ou ao menos de alguns de seus aspectos ?
Discutimos também num outro nível, onde a. questáo posta
náo é mais a da rela~áo entre uma língua e uma cultura~ mas
antes da rela~o entre linguagem e cultura em geral. Mas, nao
negligenciamos um pouco este aspecto? Durante as discussóes,
nunca se considerou o problema pósto pela atitude concreta
d.e urna cultura face a sua língua. Para dar um exemplo, nossa
civiliza~áo trata a linguagem de maneira que ¡x>deríamos qua(1) Traduzido e adaptado do original ingles, Conference o/
Antkropolhgists a.nd Linigui8ta, Bloomington, Indiana, 1952. Publicado segundo uma transcri~áo da grav~o em fita magnética
in: Supplement to International Journal o/ American Linguistfrr.,
vol. 19, n.o 2, abril de 1963, Mem. 8, 1963.
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lificar de imoderada: falamos continuadamente, qualquer pre- /
texto nos serve para nos expressarmos, interrogarmos, comentannos. . . Esta maneira de abusar da linguagem náo é universal; nein é mesmo freqüente. A maior parte das .culturas que
chamamos primitivas usa da linguagem com parcimónia; náo
se fala quando se quer e sem motivo. As manifesta~óes verbais
sáo aí f~eqüentemente limitadas a circunstancias prescritas, fora
das qua1s se poupam as palavras. Tais problemas foram evoca?os em nossos debates, mas sem lhes atribuir wna importancia
igual aos problemas que se oolocam no primeiro nível.
Um terceiro grupo de problemas recebeu ainda menos
aten~o. PenSd aqui na rela~o, náo mais entre uma língua
--ou a prppria linguagem- e uma cultura ou a própria cultura- mas entre a lingüística e a antropologia consideradas
como ciencias. Esta questáo, capital para mim, permaneceu,
entretanto, secundária em. todas nossas discuss6es. Como explicar esta desigualdade de tratamento? É que o problema das rclasóes entre linguagem e cultura é um dos mais complicados
que existem. Pode-se, inicialmente, tratar a linguagem como
um produtv da cultura: urna língua, em uso numa sociedade,
reflete a cultura geral da popula\áo. Mas num outro sentido,
a linguagem é urna parte da cultura ; constitui um de seus elementos, dentre outros. Recordemos a célebre defini<;ao de Tylor,
para quem a cultura é um conjunto complexo que compreende as · ferra.mentas, as institui<;óes, as eren~, os costumes e
também, bem entendido, a língua. Segundo o ponto de vista
no qual se situa, os problemas colocados nao sáo os mesmos.
Mas nao é tudo; pode-se também tratar a linguagem como cond~,fio da cultura, e por duplo motivo: diacrónico, visto que é
sobretudo através da linguagem que o indivíduo adquire a cultura de seu grupo; instrui-se, educa-se a crian<;a pela palavra; ralha-se com ela, lisonjeia-se com palavras. Situando-se
de um ponto de vista mais teórico, a linguagem aparece também como condic;áo da cultura, na medida em que esta útlima
pos.5ui urna arquitetura similar a da linguagem. Ambas se edificam por meio de oposic;óes e correlac;óes, · isto é, de relac;óes
lógicas. Tanto que se pode considerar a linguagem como um
alicerce destinado a receber as estruturas as vezes mais complexas, porém do mesmo tipo que as suas, que correspondem
a cultura encarada sob diferentes aspectos.
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As observa<;óes que precedem visam o aspecto objetivo de
nossb problema. Mas este também comporta implica~óes sub. jetivas, cuja importancia náo é menor. Du~te nossas discuss6es, pareceu-me que os motivos que incitaram os antropólogos e lingüistas a se reunir nao eram de meSma. natureza, e
que estas diferen<;as iam as vezes até a contradi~o. Os lingüistas nao cessaram de nos explicar que a orienta~o atual
de sua ciencia os inquietava. Temem perder o contato com as
outras ciencias do hornero, inteiramente ocupados que está.o com
análises onde intervem noc;óes abstratas, que seus colegas e.xperimentam urna d,ificuldade crescente em perceber. Os lingüistas --e sobretudo, entre eles, os estruturalistas- se interrogam: que estudam, na realidade? Que é esta coisa lingüística
que parece se despregar da cultura, da vida social, da história
e até <lestes homens que falam? Se os lingüistas fizeram questáo.
de ·sle reunir com os antropólogos, na esperan<;a de se aproximarem d,eles, nao é, precisamente, porque esperam encontrar,
grac;as a nós, esta apreensáo concreta dos fenomenos da qual
seu mérodo parece afastá-Ios?
Os antropólogos dao a este procedimento urna acolhida
singular. Perante os lingüistas, sentimo-nos situados numa p<>sic;ao delicada. Durante anos, trabalhamos lado a lado e, bruscamente, parece-nos que os lingüistas se furtam: vemo-lo passar para o outro lado desta barreira, julgada intransponível por
muito te1npo, que separa as ciencias exatas e naturais das
ciencias humanas e sociais. Como para nos pregar urna ~a,
eis que se póem a trabalhar desta maneira rigorosa da qu~
nos resignáramos a admitir que as ciencias da natureza det1nham o privilégio. Donde, no que nos conceme, um pouco de
melancolía e --<:onfessemo-lo-- muita inveja. Gostaríamos de
apreender dos lingüistas o segredo de seu sucesso. Nao poderíamos, nós também, aplicar ao campo complexo de noSs.os estudos -parentesco, organizac;ao social. religiao, folclore, arteesses métodos rigorosos dos quais a lingüística verifica diariamente a eficácia?
.
Que se permita abrir aquí um parentese. Meu papel. nesta
sessao de encerramento, é expressar o ponto de vista do antropólogo. Entao gostar1a de d1zer aos lingüistas <:uanto apr~n
di junto deles ; e nao apenas durante nossas sessoes plenanas,

87

tnas mais ainda, talvez, assistindo os seminários lingüísticos
1
que se reali~:'arn oon~~~tantei:nente1 e onde ~ud~.. medir ~
grau de prec1sao, de m1nucta e rigor ao qual os hngu1stas chegaram em estudos que continuam pertencendo as ciencias do
homem, do mesmo modo que a própria antropología.
E náo é tudo. Desde tres ou quatro anos, nao assistimos
apenas a um florescimento da lingüística no plano teórico. Vimo-la realizar urna colaborac;áo técnica com os engenheiros desta
nova ciencia dita de comunicac;áo. Nao vos contentais mais, para
estudar vossos problemas, com um mét.odo teóricamente mais
seguro e rigoroso do que o nosso : vós ides ao encontro do
engenheiro para lhe pedir que construa um dispositivo experimental próprio para verificar ou infirmar vossas hipóteses. Assim pois, durante um ou dois séculos, as ciencias huma.nas e sociais se resignaram a contemplar o universo das ciencias exatas
e naturais como um paraíso cu jo acesso lhes estava proibido
para sempre. E eis que, entre os dois mundos, a lingüística chegou a abrir um;,J. pequena porta. Se nao me engano, os motivos
que aquí cond.uzirarn os antropólogos está.o, pois, em curiosa
contradic;áo com os que conduziram os lingüistas. 1!stes últimos
se aproximam de nós na esperanc;a de rornar seus estudos mais
concretos; os antropólogos, por sua vez, solicitam os lingüistas na medida em que estes lhes aparecem como guias capazes de tirá-los da confusáo a qual urna familiaridade demasiado
grande com os fenómenos concretos e empíricos pa.tece condená-los. Esta conferencia me pareceu, pois, as vézes, como urna
espécie de carrossel diabólico, onde os antropólogos correm
atrás dos lingüistas, ao passo que éstes perseguem os antropólogos, cada grupo tratando de obter do Ol;ltro precisamente
aquilo de que o outro gostaria de se libertar.
Detenhamo-nos um instante neste ponto. De onde vem o
mal-entendido? Sem dúvida, inicialmente, da dificuldade inerente ao objetivo qu.e nos determinamos. Fiquei particularmente
chocado pela sessio \iurante a qual Mary Haas ten ~ou exprimir
em fórmulas, no quadro negro, os problemas, aparentemente
muito simples, do bilingüismo. Tratava-se apenas da rel~áo
entre duas línguas, e já lidava-se com um número enorme de
combina~óes possíveis, que a discussáo só fazia acrescer. Além
das combinactóes, teve que se apelar para dimensóes que com-
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plicaram ainda mais o problema. Esta reuniáo nos ensinou, an
primeiro lugar, que qualquer esfon;o para formular os problemas lingüísticos e os problemas culturais nos coloca de repente
numa situ~o extraordinariamente complexa. Procederíamos
mal se o esquecessen10s.
Em segundo lugar, fizemos oomo se o diálogo se desenrolasse sümente entre dois protagonistas : de um lado, a língua,
do outro, a cultura ; e, como se nosso problema pudesse ser
integralmente definido em termos de causalidade: é a língua que
exerce urna ac;áo sóbre a cultura? Ou a cultura sóbre a língua? Náo nos lembramos suficientemente de que a língua e a
cultura sáo duas modalidades paralelas de urna atividade mais
fundamental : penso, aqui, neste hóspede presente entre nós, se
bem que ninguém se tenha lembrado de convidá-lo aos nossos
debates : o eJ1pínto ·humano. Que um psicólogo como Osgood
se tenha sentido constantemente obrigado a intervir na discussáo basta para atestar a presen~a, como terceiro, <leste fantasma imprevisto.
Mesmo nos situando num ponto de vista teórico, podemos,
me parece, afirmar que deve existir qualquer relac;áo entre linguagem e cultura. Ambas levaram vários milenios para se desenvolver, e esta evoluc;áo se desenrolou paralelamente nos espíritos dos homens. Desprezo, sem dúvida, os casos freqüentes
de ad<><;áo de urna língua estrangeira por urna sociedade que
falava outra anteriormente. No ponto em que nos encontramos,
podemos nos limitar aos casos privilegiados nos quais a língua
e a cultura evoluíram concomitantemente durante certo tempo,
sem interven~áo acentuada de fatóres externos. Imaginaremos
entáo um espirito humano dividido em compartimentos tao estanques que nada possa atravessá-los? Antes de responder a
esta questáo, dois problemas devem ser examinados: o do nível
em que devemos nos situar para buscar as correlac;óes entre as
duas orderu;; e o dos próprios objetos entre os quais podemos
estabelecer estas correlac;óes.
N osso colega Lot!nsbury nos propós outro dia um exemp!o notável da primeira dificuldade. Os Oneida, disse ele, utilizam dois prefixos para denotar o genero feminino; ora, se
bem que se tenha mostrado, no ca1npo, muito atento as condutas sociais que acompanham o emprego de um ou outro pre811

f~?' ~ounsbury nao póde determinar atitudes diferenciais sign1f1cattvas. Mas nao é que o problema fóra, d~ início, mal colocado? Como se poderia ter estabelecido urna correla~áo no

nível das condutas? Estas nao se situam no mesmo plano que
as categorías inconscientes do pensamento, as quais teria sido
necessario remontar, inici~mente, por análise, para compreender a fun~Q diferencial dos dois prefixos. As atitudes sociais
provem da observa~o empírica. Elas nao pertencem ao mesmo
nivel que as estruturas lingüísticas, ma.S a um nível diferente,
mais superficial.
Portanto, parece-me difícil . tratar como pura coincidencia o aparecimento de u~ dicotomia própria ao genero feminino, numa sociedade como a dos Iroqueses, onde o direito
materno foi estendido até seu ponto extremo. Náo se diría que
urna sociedade que concede as mulheres urna importancia recusada em outras partes <leve pagar sob outra forma o
prec;o <leste abuso? Prec;o que consistiría, no caso, numa incapacidade de pensar o genero feminino como urna categoría
homogenea. Urna sociedade que, ao contrário de quase todas as
outras, reconheces~e 3.s mulheres urna capacidade plena seria,
em compensa~o, constrangida a assimilar urna fra~o de suas
mulheres -as menininhas ainda inaptas para desempenhar seu
papel- a anima.is, e nao a seres humanos. Mas, propondo esta
interyretasáo, eu náo postulo urna correla<;áo entre linguage1n
e atttudes, mas entre expressóes homogeneas, já formalizadas,
da estrutura lingüística e da estrutura social.
Lembrarei aqui um outro exemplo. Urna estrutura de parentesco verdadeiramente elementar -um átomo. do parentesco,. se é lícito dizer- consiste em um marido, urna mulher,
urna crian~ e um representante do grupo do qual o primeiro
recebeu a segunda. A proihi<;áo universal do incesto nos veda
realmente constituir o elemento de parentesco com urna única
família consangüínea ; ele resulta necessariamente da uniáo de
dua.S famílias ou grupos consangüíneos. N esta base, tentemos
realizar tooas as combinac;óes de atitudes possíveis no seio da
estrutura elementar, sendo admitido (apenas para as necessidades ~ demonstra~o) que as relac;óes entre os individuos
sáo d.efiníveis por dois caracteres: positivo e negativo. Perceber-se-á que certas combin~es correspondem a situac;óes em..
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píri~as ef~tivamente

observadas pelos etnógrafos em algumas
5?':1edades. Quando. as rela<_;óes entre marido e mulher sáo positivas e as entre ~nnáo e irmá negativas, verifica-se a pre~n~a de d~as atltude~ correlativas : positiva entre pai e
ftlho, negativa entre tto materno e sobrinho. Também se
~onh~e urna, estr~1tura s~.métrica, onde todos os signos sao

c:ert·=) e:upo(. fr:)t.e i:c:~t::as di=~:::~~ :
compensa~o, disposi~Oes

de tipo (+ +) ,( +

·e+
+)
e-)
-- .
+ +

e do- tipo

. ,

~

.

.

+) '

, ·sáo, urnas freqüentes, mas

.

as vezes pouco marcadas, as outras raras, e talvez impossíveis
sob forma nítida, pois arriscariam provocar urna · cisáo da estrutura elementar, diacrónica ou sincrónicamente. (2)
.. , -!ai~ f~rmali~'Y~es sáo tra.n~poníveis para
c~mpo lingu1st100. ,Nao ve~~ sob q~e forma:. Entretanto, e evidente ·que
o antropologo utthza aqu1 um metodo vizinho do método do
l~ngüista. ~robos se aplicam em organizar unidades constitutivas em Ststemas. Mas ~ria váo es~ender além o paralelo, procurando, por exemplo, correl~óes entre a estrutura de atitu..:
des e o sistema de fonemas -ou a sintaxe do grupo cc;msiderado. A empresa nao teria nenhum sentido.
.!ratemos de cercar o nosso problema mais de perto. Muito
frequentemente, durante nossas discussóes, o nome e as idéias
de Whorf foram ressaltados (3). Realmente, Whori · se dedicou
em descobrir correla~óes entre a língua e a cultura scm
contudo chegar, parece-me, a convencer. Isso náo se
a
que ele .se mostra muito menos exigente com a cultura do que
com a hnguagem? :nJ.e aborda esta última como ~ingüista (bom

,º

deve

(2) Cf. para ilustra~óes e análise mais detalhada, o cap~ 11
deste volume.
(3) Benjamin L. WHORP, Collected Pa,per• on Metalinputi~, Washington, 1962; Language, Tlwugkt, amd Realitv (ed. John
B. Carroll), Nova lorque, 1966.

ou mau , nao cabe a mim decidi-lo) ; isto significa que o ,objeto
.
no qual se detém nao é dado por urna apreensáo emp1nca e
'intuitiva da realidade : ele o dis:ceme no tern10 de urna análise
metódica e de um coonsiderável trabalho de abstrac;áo. Mas a
entidade cultural com que a compara é-pouco elaborada e mantida tal como urna observa~o grosseira a fomeceu. Whorf
trata de descobrir correlac;óes entre objetos que provem de dois
níveis bem afastados pela qualidade da observac;áo e pela sutileza da análise as quais um e outro sáo submetidos.
Situemo-nos, pois, resolutamente, no nível dos sistemas de
comunicac;áo. A propósito das mesmas sociedades estudadas por

Ligne cJe
la. M. du P.

Ligne mat.
(Ego A )

Ligne tnat.

{Ego 0)

Fig. 3·

v\Thorf, podem-se fazer duas observac;óes. Em primeiro lugar,
é impossível representar um sistema de parentesco Hopi sob
a forma de um modelo de duas dimensóes; sáo indispensáveis
tres, condic;áo que se verifica, aliás, para ·todos os sistemas de
tipo Craw-Omaha. Qual é a razao disto? O sistema Hopi faz
intervir tres tipos de dimensóes temporais. u m corresponde a
linhagem mantema (para Ego íeminino) ; é um temP<;> cronológico, progressivo e contínuo, onde se sucedem, em ordem,
os termosl avó, máe, (Ego), filha, neta. Trata-se pois de um
contínuo genealógico. Ora, os contínuos em que se desenvolvem as ou tras linhagens tem propriedades diferentes. Na linhagem da máe do pai, indivíduos pertencentes a várias gera-
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c;óes sáx> denominados todos com um mesmo termo: assim, urna
mulher é sempre urna "irmá do pai", quer se trate de urna
máe, de sua filha ou da filha desta. O contínuo é um quadro
vazio, no seio do qual nada acontece, nem se produz. A linhagem materna (para Ego masculino) se desenrola num terceiro
tipo de contínuo onde, gerac;áo após gerac;ao, os indivíduos altemarn entre duas classes: a dos "irmáos" e a dos "sobrinhos" ( Fig. 3).
Encontram-se estas tres dimensóes no sistema de parentesco Zuni, mas sob urna forma atenuada e, quase se diría, abortiva. É - notável, aliás, que o continuo retilíneo da linhagem materna ceda lugar a um contínuo em anel, com apenas tres termos: um que significa indiferentemente "avó" e "neta", um
para " máe", outro, enfim, para "filha".
Consideremos agora um terceiro sistema Pueblo, o de
Acoma e de Laguna, grupos que provern de outra família lingüística, o Keresan. Os sistema.S se caracterizarn por um notável desenvolvimento dos termos ditos " recíprocos". Deis individuos que ocupam urna posic;ao simétrica por relac;áo a um
terceiro designam-se, um ao outro, por um único termo.
Passando dos Hopi para Acoma, observamos, pois, várias
transformac;óes dos sistemas de parentesco. ·u ·m modelo de tres
diinens5es ce<:\e lugar a um modelo de duas dimensóes. U m
sistema de referencia de tres ordenadas, representáveis sob
forma de contínuos temporais, se altera nos Zuni e se to rna,
em Acoma, um contínuo espa<;o-temporal. Realmente, um observador, membro do sistema, só pode pensar sua rrlac;ao com
um outro membro por intermédio de um terceiro, que <leve, pois,
ser dado simultaneamente.
Ora, estas . transforma~óes correspondem as que o estudo
dos mitos permite distinguir quando se comparam as versóes dos
mesmos mitos entre os Hopi, os Zuni e Acoma. Tomemos como exemplo o mito de emergencia. Os Hopi o concebem num
modelo genealógico : as divindades formam urna família, sendo
respectivamente marido, mulher, pai, avo, filha etc., uns etn
rela<;ao aos outros, um pouco a moda do panteao dos antigos
Gregos. Esta estrutura genealógica está longe de ser tao clara
em Zuni, onde o mito correspondente se organiza antes de maneira histórica e cíclica. Ou 1nelhor, a história é subdividida em
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períodos, dos quais cada u1n repete aproximadamente o precedente e cujos protagonistas mantem rela«>es de homologia. Enfim, entre os Acoma, a maior parte dos protagonistas, concebidos entre os Hopi e em Zuni como indivíduos, se encontram
desdobrados sob formas de pares, cujos termos se opóem por
meio de atributos antitéticos. Assim, a cena de emergencia, inteiramente situada no primeiro _plano nas versóes Hopi e Zuui,
entre os Acoma tende a eclipsar-se por trás de urna outra
cena: cria<;áo do rµundo pela a<;áo conjugada de dois poderes,
o de cima e o de baixo. Ao invés de urna progressáo contínua
ou periódica, o mito se apresenta como um conjunto de estruturas bipolares, análogas as que compóem o sistema de pa,
rentesco.
Que poden1os concluir disto? Se é possível constatar urna
correlac;áo .entre sistemas provindos de domínios tao afastados,
ao menos aparentemente, como o parentesco e a mitologia, a
hipótése de que existe também urna correla<;áo do mesmo tipo
com o sistema lingüístico nada tem d.e absurdo ou fantasista.
Que genero de correlac;áo? Cabe ao lingüista dize-lo; todavía,
seria surpreendente para o antropólogo se nao pudesse revelar
correlac;áo alguma. Isto implicaria em que corr~lac;óes manifestas entre domínios bem afastados -parentesco e mitologianáo pudessem ser levadas adiante 40 se compa.rarem outros domínios, como os da mitología e da língua, que sao certarnente
. , .
nia1s prox1mos.
Esta maneira de colocar a questáo nos aproxima do lingüista. Realmente, este estuda o que ele chama de aspectos,
entre outrós o do tempo. :n1e se preocupa., pois, .com as diversas modalidades que a noc;áo de tempo pode tomar numa dada
língua. Nao se podem romparar estas modalidades, tais como se
manifestam no plano lingüístico e no plano do parentesco? Sem
prejulgar o res.ultado do debate, parece-me ao menos que ternos
o direito de abri-lo e que a questáo colocada comporta uma
resposta, quer esta seja sim ou náo.
Passo agora a um exemplo mais complexo, mas que me
permitirá mostrar melhor como o antropólogo deve conduzir
sua análise, se ele deseja ir ao encontro do lingüista e encontrá-lo num campo comum. Proponho-me considerar dois tipos
de estruturas sociais observáveis em· regióes afastadas : urna
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vai, aproximadainente, da 1ndi~ a Irla.nda! a o~tra, de Assam
a Mandchuria. Que náo me atn buam a ah rmattva de que cada
" regiao ilustra apenas este tipo de estrutura social, com a exclusa.o de todos os outros . .Postulo apenas que os exemplos melhor definidos e mais numerosos de cada sistema se encontram
nas regi6es supracitadas, das quais, deixaremos os contornos
bem vagos, mas que correspondem, grosseiramente, a área ~s
línguas indo-européias e a das línguas sino-tibetanas, respectivamente.
·
,
E u caracterizaría as estruturas em questáo por meio de
tres critérios: as regras do casamento; a organiza~ social ; o
.
sistema de parentesco :
Área indo-européia

j·

Área sino-tibetama

:
1

1

"

.
1

REGRAS

DO

CASAM ENTO

'

sistemas circulares, ·que sistemas ciculares, dados em coexistencia
r esultam diretnmente
com sistemas de troca
de regras explícitas,
simétrica.
ou indiretamente do
fato de que a escolha
do conjuge é determinada por leis de probabilidade.

'i

ORGANIZAQA<'
SOf'·lAL

.
,i

,¡. .,

'
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'

'

SISTEMA
DE P ARENTESOO

unidades sociais nume- unidades sociais pouco
rosas, organizadas em
numerosas, (>rganizaestruturas complexas
das em estrutur.as
(do tipo : família exsimples (do tipo: cli
t ensa).
ou linhagem) .
a) subjetivo ;
a) objetivo ;
b) termos pouco nume- b) termos muito numerosos.
r osos.

Consideremos inicialmente as _regras do casamento. A
maior parte dos sistemas que se encontram na á rea indo-européia podem ser reduzidos, a despeito de urna diversidade aparente, a um tipo sitn ples, que eu dienominei alhures de sistema
circular ou fornia simples de troca generalizada, porque ele
p~rmite a integrac;áo de um número qualquer de grupos. A me-
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lhor ilustra~o de um tal sistema Íornecida peta regra do ca.samento preferencial com a filha do irmáo da máe, pela simples oper~o da qual um grupo A recebe suas mulheres de
um grupo B, B de C, e C d~ P.•. Os participantes estáo, pois,
dispostos em círculo e o sistema funciona qualquer que seja
seu número, visto que é setnpre possível introduzir um participante suplementar no circuito.
Eu náo postulo que, num momento recuado de sua história, tódas as sociedádes que falam urna língua indo-européia
tenham praticado o casamento com a filha do irmáo da máe.
Minha hipótese nada tem de urna reconstruc;áo histórica; eu
ine limito a constatar que a maior parte das regras matrimoniais observáveis numa área que é também a das línguas indoeuropéias pertence, direta ou intliretamente, a um mesmo tipo,
do qual a regra. de casamento anteriormente citada oferece o
modelo lógico mais simples.
Agora, no que ooncerne a organizac;áo social, a família extensa parece ser a fomia mais freqüente no mundo indo-europeu. Sabe-se que urna família extensa se compóe de várias
linhagens colaterais reunidas para a explorac;ao de um domínio comum, preservando-se urna certa liberdade quanto as suas
alian~.s matrimoniais. Esta última condic;áo é importante, pois
se tOdas as famílias extensas fóssem enquanto tais assimiladas
a participantes .num sistema de troca matrimonial (por exernplo, a família A tomando seus esposos exclusivamente na B,
B na C, etc.), as famílias extensas se oonfundiriam com clás.
Esta diferenciac;áo de linhagens colaterais, no seio da família extensa, é assegurada de diversas maneiras pelos sistemas
indo-europeus. Alguns, que ainda se pod.em estudar na 1ndia,
impóem urna regra preferencial de casamento aplicável sómente
a linhagem prirnogenita, as outras gozando de urna independencia maior, que pode até chegar a urna escolha livre, excetuando-se os graus proibidos. O sistema dos antigos. E slavos,
tal como é possível reconstituí-lo, oferece tra,¡;os singulares que
sugerem que a "linhagem exemplar" ( ou seja, a única, na ·família extensa, sujeita a un1a r~ra matrimonial estrita) tenha
podido ser oblíqua em relac;áo ao eixo pa.trilinear de filia<;ao,
transferindo-se a carga de satisfazer a regra preferencial, erp
cada gerac;áo, de urna linhagem a outra. Quaisquer que sejam
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as modalidades, permanece um tra<;ó cotntttti: nas estruturas sociais fundadas na família extensa, as diferentes linhagens que
constituem cada família nao sao restritas a urna regra de casamento homogenea. Ou seja. posta a regr~, ela comporta sempre numerosas exce<;óes. Enfim, os sistemas de parentesco indo-europeus utilizam muito pottCOS· termos, e estes sáo organizados numa perspectiva subjetiva: as rela~óes de parentesco
sao concebidas e1n relac;áo ao sujerto, e os termos se · tornam
tanto mais vagos e raros quanto se aplicatn a parentes mais
afastados. Termos tais con10 pai, w..áe, filho, filha, irmáo e irmá
tem urna precisao relativa. Os de tío e d.e tia já sao bem elásticos. Para mais longe, nao ternos ·praticamente mais termos
disponíveis. Os sistemas indo-europeus sao, pois, sistemas egocentricos.
Exa1ninen1os agora a área sino-tibetana. Encontram-st! aí
justapostos dois tipos de regras mat"'rimoniais. Um que corresponde ao acima descrito para a área indo-européia ; o outro
que pode ser definido em sua forma. mais simples como um casamento por troca, caso particular do tipo precedente. Ao invés
de integrar um número qualquer de grupos, este segundo sistema funciona com grupos em ·número par: 2, 4, 6, 8, os que
trocam estando sempre agrupados dois a dois.
Quanto a organizac;áo social, ela se caracteriza por formas
clanicas, simples ou complexas. Contudo, a complexidade nun- ·
ca se realizou de modo organico (como com as famílias extensas). Ela resulta antes, mecanicamente, da subdivisao dos das
em linhagens ; ou seja, os ele~entos podem se multiplicar em
quantidade, mas a própria estrutura pern1anece simples.
Os sistenias de parentesco .J?9SSue1n as 'vezes inuitos tern1os. Assim, no sistema chines, os tennos se contam as c~n
tenas e se podem criar novos tern10s indefinidamente, por con1bina~áo de termos elementares. Nao ~xiste entao grau de pareqtesco, por mais afastado que seja, que nao se' possa descrever com a mesma precisáo que o grau mais prqximo. Neste
sentido, lidamos com um sistema completamente ~bjctivo. Cotno
já o notara Kroeber há muito tem1>9, nao se poderiam conceber
sistemas de parentesco mais diferentes um do outró como o
chines e o europeu.
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So1nos entao conduzidos as segulntes conc1usóes. Na áret
indo-européia, a estrutura social ( regras do casa111ento) é simples, mas os elemento3 ( organiza<;áo social) destinados a fifUTar na estrutura sao nun1erosos e con1plexos. Na área sinotibetana, a situa<;ao se inverte. A estrutura é con1plexa, visto
que j ustapóe, ou integra, do is tipos de regra.s matriinoniais,
mas a organiza<;áo social, de tipo . clanico ou equivalente, permatlece simples. Por outro lado, a oposi~o entre eslrutura e
elemento.S' se traduz no nível da tern1inologia ( isto é, num nível já lingüístico) por caracteres antitéticos, tanto no que concen1e a anna<;áo (subjetiva ou objetiva) , con10 aQ~ próprios
termos (numerosos ou p_ouco nttmerosa.r) .
Quando descrevemos assitn a estrutura socjal, nao podemos, ao m·enos, entabolar o diálogo con1 o lingüista? Durante
.uina ~ssáo 'anterior, Roman Jakobson distinguiu os caracteres
fundamentais das línguas indo-européias. Observa-se. aí, dizia
ele, u~ ~eslocamento entre a forma e a substancia, múltiplas
exc~óe~· as regras, urna grande liberdade quanto a escolha dos
meÍ0\5 para. exprimir a mes(na idéia. . . Todos estes tra<;os nao
se asseinelham aqueles que .conservamos a propósito da estrutura social ?
- Para definir convenientemente as rela<;óes entre linguagem
e ~ultura, é necessário, parece-me, excluir de inicio duas hipóteses. Urna, segundo a qual náo poderia haver nenhuma rela<;áo entre a~ duas ordens ; e a hipótese inversa, de urna cor.-.
rela<;áo total em todos os níveis. No primeiro caso, defrontarnos-íamos com a imagem de um espirito humano inarticulado
e r~alhado, dividido em compartimentos e andares, entre os
qu~is qualquer comuni~io é i-rnwssível, situa~áo bem estranha e sem rela<;áo corn Q qu~ se constata nos outros domínios
da . vida psíquica. Mas se a correspondencia entre a língua e a
cultura fosse absoluta, os lingüistas· e os antropólogos já o
tetjam percebido, e nao estaríamos rnais aqui para discuti:-lo.
~Ii~ha hipótese de trabalho · se vale, pois, de urna posi~ao
mé~ia: certas correla~óes sao provavelmente reveláveis, entre
certos aspectos e em certos níveis, e trata-se, para nós, de encontrar quais sáo estes aspectos e onde estáo estes níveis. Antropólogos e lingüistas podern colaborar nesta tarefa. Mas a principal beneficiária de 11ossas d~scobertas eventuais nao seria nern
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a antropología, nema lingüística, tal como as concebemos atual1nente: estas descobertas seriam aproveitáveis para urna ciencia ao n1esn10 tempo n1uito antiga e rnuito no.va:, urna antr.o pologia entendida em sentido mais lato, ou sejá, u·m conhecimento do homern que associe diversos métodos e diversas disciplinas, e que nos revelará urn día as molas secretas que movem este hóspede, presente sem ser convidado aos nossos dehate5: o espírito humano.
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CAPITULO V

POSFACIO AOS CAPlTULOS III E IV (1)

••

No mesmo número do Cahiers internaticnaux de sociolbgie, ond~ aparecia um artigo de Gurvitch que em parte me
dizia respeito, encontra-se outro, de Haudricourt e Granai,
de infonna~o mais sólida e pensamento mais aberto (2). Haveria maior facilidade de um acordo entre nós se eles tivessem conhecido, antes de escrever o texto, meus dois artigos
sóbre as rel~óes entre língua e lSOciedade, nao se limitando
apenas ao primeiro. De fato, estes dois artigos formam um todo,
já que o segundo responde as obj~ suscitadas, também nos
Estados Unidos, pela publi~o do anterior. Por essa razáo,
foram reunidos neste volume (S).
A favor de Haudricourt e Granai, reconhe~o que a expressáo nestes dois artigos é as vb.es. insegura, já que foram, um
escrito e o outro falado diretamente em ingles ( sendo o segundo a transcri~o de urna fita magnética). M~ do que meus
adversários, talvez, sou o responsável por certos enganos cometidos sobre meu pensamento. Mas no conjunto, a censura
básica que lhes dirijo é a d,e adotar urna posi~o extraordinariamente tímida.
Inquietos, parece-me, com o rápido desenvolvimento da
lingüística estrutural, eles procuram introduzir urna distin~o
(1) Inédito (1956)..
.
.
(2) A. H. HAUDRIOOURT e G. GR.ANAi, Linguistique et sociologie, Cahiera lnternatiiéma:ua: d6 Sócio"lt>gi.6, vol. 19, cahier double,
nouvelle série, deuxieme année, 1955, pp. 114-129. Sobre o artigo
de Gurvitch ver o capitulo XVI, mais adiante.
(3) Caps. III e IV.
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entre ciencia da limguagenz, e lingiiística. A primeira, dizem, "é
mais geral que a lingüística, embora ~ao a inclua, d.esenvolvendo-se em hível diferente; elas nao empregam os més1nos
conceitos e, portanto, os mesmQ.; métodos que a ciencia das
línguas". Isto é verdadeiro até certo ponto; mas a distinc;ao
fundaría, acima de tudo, o direito do etnólogo (que nao sabe1nos bem se é aqui contestado) de buscar diretamente a ciencia da linguagem quando estuda (como dizem muito bem nossos autores) "o con junto indefinido de sistemas de comunicac;ao reais ou possíveis"' estes "sistemas simbólicos que nao
sejam o sistema da língua", compreendendo "os domínios dos
mitCJ:;, dos rituais, do parentesco, que podem ser mesmo considerados como linguagens particulares" ( 4). Continuando :
"N este caso, e em gJ'.'aus diver.sos, eles sáo passíveis de urna
análise estrutural análoga a que se aplica ªº sistema da língua. Dentro <leste aspecto se conhecen1 os admiráveis estudos d.e
Lévi-Strausrs sóbre "sistemas de parentesco"'· que aprofundaram e esclareceram, incontestavelmente, problemas de enorme
complexidade" (5) : Anotaria apenas esta aprova~o, pois jarnai~ t'e ntei faz~r outra coisa, ou estender o método a outros
domínios.
Contudo, nossos autores ·t entam retomar, por um lado, o
que concederam por outro, abrindo un1 processo de intenc;óes.
Conforme eles, "interpretar a sociedade no seu conjunto em
func;áo de ·urna teoria geral da cQ\nttnicac;áo" seria "reduzir
implidtamente (e as vezes de mod~ confesso) a sociedad e o~
a cultura a língua". . . (p. 114). Esta acusa~o, formulada aqut
de maneira anonima, um pouco além me é expl1citamente dirigida: "Claude Lévi-Strauss coloca o problema da identidade
entre ·Hngua e sociedade oom nitidez. e parece resolve-lo afi~
mativamente" (p. · 126). Mas o adjetivo innwst que emprcgue1.
significa "o mais profundo". nao excluindo a existencia de· outros aspectos, com menor valor explicativo : Haudricourt e Gran~i cometem aí o mesmo erro de Gurvitch: iulgam que o método estruturat aplicado
etnologia pretende atingir um conhecimento total das .sociedades, o que s-eria absurdo. De urna
ri.queza e diversidade empíricas que ultrapassaráo sempre nos-
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( 4)

Loe. cit., p. 12'1.

(5)

P. 127.

sos esfor~os de observac;ao e descric;ao, queremos apenas extrair constantes que sáo recorrentes em ontros lugares e tempos. Assim procedendo, trabalhamos como o lingüista, e a distinc;áo que se procura manter, entre o estudo de urna língua
particular e o estudo da linguagem, se demonstra bem frágil.
"O número sempre crescente de leis que descobrimos, ressalta
o problema das regras universais que fundamentam o sistema
fonológico das línguas ... do mundo ... pois a pretensa multiplicidade de seus elementos diferenciais é bastante ilusória".
Com efeito, "as mesmas leis de implicac;áo estáo subjacentes em
tódas as línguas do mundo, quer do ponto de vista estático,
quér do dinamico" ( 6). Deste modo, o estudo de urna língua
nao apenas conduz, inevitavelmente, a lingüística geral, mas
leva-nos além desta, num só movimento, até a considerac;ao de
todas as formas de comunicac;áo: "Como as escalas musicais,
as e.s truturas fonológicas (phonem.ic / patterning) constituem
urna intervenc;áo da cultura na natureza, um. artificio que impóe regras lógicas ao contínuo sonoro" ( 7) .
Sem reduzir a sociedade ou a cultura a língua, podemos
estimular esta "revoluc;áo copemicana" (como djzem Haudricourt e Granai), que consistirá em interpretar a ,sociedade, no
seu todo, em func;áo de urna teoría da comunicac;ao. Já agora
esta tentativa é possível em tres níveis; pois as regras de parentesco e matrimonio servem para assegurar a comunicac;áo de
mulheres entre os grupos, como as regras econo1nicas garantem a comunicac;áo de bens e servic;os, e as regras lingüísticas,
a comunicac;ao de mensagens.
Estas tres formas de comunicac;áo sao, ao mesmo tempo,
formas de troc;a, entre as quais existem relac;óes manifestas (já
que as relac;óes matrimoniais fazem-se acompanhar de presta<;óes económicas e a linguagem intervém em todos os níveis).
Assim é legítimo pesquisar se existetn homologias entre etas~
quais sáo as características formais de cada tipo tomado iso(6) R. JAKOBSON e M. HALLE, Fundamentaú o/ L<I1n{JU4ge,
'S-Gravenhage, 1956, pp. 27, 28, 17 e pasaim.
(7) Loe. cit., p. 17 e mais adiante: "O estudo das constantes
da estrutura fonológica de uma língua deve ser completado por
uma pesquisa dás constantes universais da estrutura fonológica
da linguagem" (loe. cit., p. 28).
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ladamente e as transforma~óes que permitem pa.ssar de um a
outro.
E sta formula~áo do problema, que sempre foi a minha ( 8),
mostra como a critica que me fez Gurvitch era pouco fundamentada. Conforme este autor, eu pensaria que "a comunica~áo considerada como fonte de vida em co1num, é sobretudo
o falar" (loe. cit., p. 16). Procurar na linguagem um modelo lógico que possa nos ajudar a compreender a estrutura
das outras fornla.S de comunica<;áo -porque é mais aperlei~do e melhor conhecido- nao equivale, de modo algum, a
tratá-lo como a origem dos outros modelos.
Mas na sociedade há outras coisas além de trocas matrimoniais, económicas e lingüísticas. Encontramos também estas linguagens, cuja existencia e analogia que oferecem com a
própria língua, é reconhecida por Haudricourt e Granai: ~rte,
mito, rito, religiáo, tratados por miin em diversos momentos (9). Enfim, há urna quantidade de elementos náo estruturáveis atualmente, seja pela natureza, seja em razáo da insuficiencia de nosso.s conhecimentos que sáo invocados em nome de
nao sei que misticismo, pois eu creio que, apesar das aparendas, os dois autores estáo ligados a urna certa metafísic~ d~
história. Como objeto imediato de nossos estudos, penso que e
melhor reter estes níveis estratégicos aqui mencionados, nao
porque sejam os únicos ou porque o resto se confunda com
eles, mas porque apenas eles, no estado atual da ciencia, permitem a introdu~o de modos de raciocínio rigoroso em nossas disciplinas.
Rejeito, assim, o dileina enunciado por aqueles autores:
ou a sociedade nao existe como um todo, sendo feita da justaposi~o de sistemas irredutíveis, ou todos os siste1nas estudado~
sao equivalentes e exp.rimem, cada um em !iua linguagem, a
totalidade do social (loe. cit., p. 128). Isto foi respondido antecípadamente, no artigo de 1953, que meus críticos nao leram:
"Para definir convenientemente as rela<;óes entre linguagem e
cultura, é necessário, parece-me, excluir de inicio duas hipóteses. l Jma, segundo a qual nao poderia haver nenhuma re·
(8)
(9)

te

Cf. capítulo XV deste volume, pp. 336·337.
Arte, cap. XIII; mito, cap. Y e XI ; rito, cap XII, des-

.,;ol\11X1~.

104

la~áo

entre as duas ordens ; e a hipótese inversa, de un1a -correla~áo total em todos os níveis. . . 11inha hipótese de trabalho se vale, pois, de un~a posi~áo média : certas correla~óes sao
provavehnente reveláveis entre certos aspectos e ein certos níveis, e trata-se, para nós, de encontrar quais sao estes aspectos
e onde estáo estes níveis" ( 10).
Se desejásse1nos ~stabelecer urna série de corr~spondencias
termo a termo entre a linguagem e a cultura considerada como
o conjunto de dados relativos a u1na sociedade detern1inada,
cometeríamos un1 erro lógico que forneceria un1 argun1ento n1ais
simples e forte que os defendidos por Haud.ricourt e Granai ;
com efeito, o todo nao poderia ser equivalente a parte. Esta
falta de taciocínio será conseqüencia, talvez, da metalingüística
americana, com a qual os autores procuram, tendenciosamente,
n1e confundir? É possível. 1-1as, se náo me engano, a palavra e
a coisa tornaram-se moda nos Estados Unidos, após minha
comunica~áo ao Congresso internacional dos a1nericanistás, realizado e1n Nova Iorque em 1949 (11), e esta já procurara alhures a sua inspira~ao (12). As censuras que dirigí a pretensa
metalingüística, desde 1952, sao rnais técni~as e situam-se em
outro piano. O erro de Whorf e· ~eus discípulos vem da compara~ao de dados lingüís'ticos muito elaborados, produtos de un1a
análise prévia, com observa~óes etnográficas que se situam em
nivel empírico, ou no plano de urna análise ideológica: que implica num corte arbitrário da realidade social. Comparam, assim, objetos que nao sao da me~ma natureza e correm o riseo
de chegar truísmos ou a hipóteses frágeis.
Mas Haudrioourt e Granai caem no mesmo erro quando
escrevem: "O objeto da lingüística sao as língu~s (no sentido
hábitual d.esta palavra : língua francesa, Iíngua .inglesa ... ) . Na
sociologia, os_ objetos comparáveis seriam o que se denominam
as sociedades ou estrutufC\s.globais ( na<;áo, povo, tribo etc.) Con1
efeito, é ·necessário que o objeto cuja natureza se quer es.t udar
seja independente ao máxime dos outros objetos" (18). Neste

a
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'
(10)
( 11)
(12)
PIR,

Capítulo IV deste volulXle, p. 98.
Cap. 111 deste volume.
Por exemplo, em certos artigos de E. Sapir. Cf. E. SASelected Writmgs, etc. 1949.
(18) Loe. cit., p. 126.
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caso ~stamos realt:nente perdidos, . e a crítica se impóe sem esfón;o. Nos dois estudos que forman1 os capítulos 111 e IV deste
volume, proponho u1na outra coisa. O objeto da análise estruturai co111parada nao é a língua_inglesa ou francesa, mas un1
certo nú111ero de estruturas que o ~ingüista pode atingir a partir destes objetos eiupíricos1 con10, por exen1plo, a estrut~ra
fonológica dp ·frances ou -sua: estrutura gra~natical; ou léxica,
ou ainda a estrutura do discurso, que nao e, de modo algurn,
i~determÍnada. A estas estruturas nao con1paro a sociedade
trancesa ncn1 mesn10 a estrutura da sociedade francesa, con10
~ pensa~a aind~ Gurvitch ( itnaginando que u.rna s~ie9ade, enquanto tal, possui tuna e5trutura). Co1nparo, 1st? ~un, u?1 certo
nú1nero de estruturas que procuro apenas onde e poss1vel encontrá-las, e náo albures: rto sisten1a de parentesco .. na ideología política, na mitologia. no ritual, na arte, no "códi.go:' ~e
cortesia e -por que nao?- na cozinha. Procuro a ex1stenc1a
de propriedades comuns nestas estruturas que sao expr:essóes
parciais -n1as privilegiadas para o estudo científico- desta totalidade que chaman1os de sociedade fra~ce~a, inglesa º? outr~.
Poi~ mesmo aqui nao se trata de substituir um conteudo ongiool por outro, de reduzir este 'aquele .. mas d.e sa.ber .se as .P~o
_priedades formais apresentam homologtas. entre s1, contradtc;_?es
ou relac;óes dialéticas expressas
forma ~e transform~c;?es,
e reconhecer quais sao as homologtas e qua1s as contradtc;oes.
Enfim, nao áfirmo que tais corriparac;óes seráo sen1pre fecundas, n1as apenas que elas o seráo as vezes e que esses encontros teráo urna grande importá~cia para compreender a posic;ao de urna determinada sociedade em relac;ao a outras do mesmo tipo, e para compreender as leis que regem sua evolúc;áo no
tempo.
.
Daremos aqui um exemplo diferente dos existentes no.s
artigos em questáo. Assim como a língua, parece-111e que a cozinha de urna sociedade é anaHsável em elementos constitutivos, que poderíamos chamar neste caso de "gustemas". os quais
sáo organizados conforme certas estruturas de opos~c;áo e correlac;áo. Poderíamos distinguir, entao, a cozinha iiíglesa da
francesa por meio de tres oposic;óes: en&ógena/ exógena. ~ i~to
é, matérias primas nacionais ou exóticas:) ; central/ periferica
(base da refeic;ao e c9mplementos); 1narcada/niio 111arcada (sa-

+

boro3a ou insípida). T'eríamos um quadro onde os sinais
e - correspondem ao caráter pertinente ou nao-pertinente de
cada oposic;áo no sistema considerado :
Cozinha inglesa
endógena/ exógena
central/periférica
marcada/ nao marcada

so?

.,

++

Cozinha francesa

+

Em outras palavras: na cozinha inglesa os pratos principais das refeic;óes compóem-se de produtos nacionais preparados de maneira insípida e . os complementos sáo pr-0dutos de
base exótica, onde todos os valor.es diferenciais estáo fortemente marcados ( chá, bólo de frutas, doce de laranja, pórto). Na
cozinha francesa, ao contrário, a oposic;ao endógena/ ex ógena
se enfraquece ou desapar,ece, e os "gustemas" igual~ente marcados sáo combinados entre si, quer na posic;ao central como
'
na periférica.
Esta definic;ao seria aplicada a cozinha chinesa ? Sim, se
nos: limitan1os as oposic;óes precedentes ; e nao, se introduzimos
outras, como amargo / doce, mutuamente exclusivos na cozinha
francesa, em oposic;ao a chinesa (e a alema) e se destacamos o
diacroni..;mo da cozinha francesa (as mesmas oposic;óes nao se
apre~entam em diversos momentos da refeic;áo ; as.s iro, o antepasto frances é construído sóbre urna oposi~o: prepara{a.o máxi1na / prepara(ao mini1na do tipo : frio.s / crus, que nao encontramos em sincronía nos pratos seguintes). Por sua vez, a
cozinha chinesa é concebida em sincronia, iSto é, as mesmas oposic;óes estáo aptas a construir tódas as partes da refei~o (que
por isto mesmo pode ser servida de urna só viez). Deveríamos
observar outras contradic;óes para atingirmos urna estrutura
exaustiva, como a entre assado e cozido que tem um papel tao
in1portante na cozinha camponesa no interior do Brasil (dos
n1odos de preparar as carnes, o assado é sensual, o cozid'o é
nutritivo, sendo ambos mutuamente exclusivos ). Por último, há
certas incompatibilidades que sao conscientes no grupo social e
possuem um valor normativo : alimento ca.Wrífero / alimento· refrescante; bebida leitosa / bebida aJcoólica; fruta fresca. / fruta

fermentada., etc.
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Após ter definido estas estruturas diferenciais, nao é absurdo perguntarmos s.e pertencem realmente ao domínio considerado, ou se elas se encontr~ .(geralmente transformadas)
em outros domínios da mesma sociédade, ou de sociedades difer.tntcs. E se constatan1os que sáo oomuns em vários dorrúnios,
teríam.Q.s o direito de concluir que atingimos -um valor significativo das atitudes inconscientes da sociedade, ou das sociedades em qucstáo.
Escolhi de propósito este exemplo wn tanto pobre, porque
é tirado de sociedades conten1poraneas. Ora, Haudricourt e
Granai que parecern, as vezes, reconhecer o valor de meu método quando se trata de sociedades ditas primitivas, esforc;amse por distinguí-las radicahnente das sociedades raais complexas.
Aqui, dizem elesj é impossível a apreensáo da sociedad.e global.
()ra1 mostrei que nao se trata de apreender a sociedade global
(empresa, de qualquer rnaneira, irrealizável stricto sensu) mas
de discernir aí os níveis comparávei.s, q~e se tomam, as:siim, significativos. Concordo que estes niveis sáo mais numerosos e,
isoladamente, nlais difíceis de estudar em nossas enormes sociedade nlodemas do que ern pequenas tribos selvagens. Mas
a diferenc;a é de grau e náo de natureza. rambém é verdade
que no mundo ocidental moderno as fronteiras lingüísticas só
raramente coincidem com as fronteiras culturais, mas esta dificuldade nao é intransponível. Ao invés de comparar certos
aspectos da língua e da cultura, compararemos os seus aspectos diferenciais em duas sociedades ou sub-sociedades, que possuem em comum urna, mas náo a outra. Veremos, assim, se há
urna correlac;áo entre a maneira suíc;a ou belga de falar frances, e outras particularidades que parecem próprias a estaS' SO-·
ciedades, quando ~omparadas as particularidades cor'respondentes na nossa. Nao concordo com a afirmac;~o de que os fatos
sociais tem urna dimensáo espacial, enquanto a língua seria in diferente ao número de indivíduos que a falam. Pelo contrário,
acho possível afirmar a priori que as "grandes línguas" ou as
"pequenas línguas" deverr1 manifestar em sua e~trutura e ritmo
de evoluc;ao náo apenas a extensáo da circunscri~o que regem, mas também a presenc;a, em suas fronteiras, de circunscric;óes lingüísticas de urna ordem de grandeza diferente.
Os freqüentes mal-entendidos encontrados no artigo 9e
Haudricourt e Granai ligam-se a dois erros que consistem, um,

.
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em opor 'abusivamente o ponto de vista diacrónico sincrónico,
o outro em cavar urna vala profunda entre a língua ( arbitrária
em todos os níveis) e os outros fatos sociais (que nao teriam o
mesmo caráter). Para expor estas afirmac;.óes, nossos autores ignoraram espanto~ente o artigo de Roman Jakobson, Principes
de phonologie historique (14) e o artigo, nao menos memorável,
de Émile Benveniste onde este se interroga sobre o principio
saussureano da natureza arbitrária do signo lingüístico ( 15) .
Quanto ao primeiro tópico, os autores afinnam que a análise estrutural aprisiona o lingüista ou o etnólogo na sincronía,
levando-os, inevitavelmente, a "construir para cada estado considerado, um sisterna irredutível aos outros" e, assim, "negar a
história e a evolu~o da língua". A perspectiva simplesmente
sincrónica levaria a esta conc~áo insustentável de que duas
interpretac;ó.es fonológicas de urna mesma realidade fonética
deveriam ser tidas como igualmente válidas.
Esta crítica vale para os neo-positivistas americanos e nao
para os estruturalistas europeus. Mas Haudricourt e Granai
cometenl, aquí, urna grave confu.s áo: é urna atitude correta, em
certas etapas da investiga~o científica, considerar que duas interpreta~óes sáo igualmente apropriadas, no atual estado de conhecimento, para esclarecer os mesmos fatos. Esta foi a situa~o da física até o séc. XX, e talvez ainda seja. O erro consiste nao em reconhecer este estad.o de coisas, quando existe,
mas em limitar-se a isto, nao tentando ultrapassar esta fase.
Ora, a análise estrutural já oferece o meio de libe~o através do princípio da soluc;áo única, usado por· Jakobson -entre
outros- que o buscou entre os físicos: ·Frustra fit per plura
quod fkri potest · per pauciora. ~e principio leva-nos a urna
dir~o oposta ao pragmatismo, ao formalismo e ao neo-positivismo, pois a afinnac;áo de que a explica~o mais económica é
também aqueta que, entre tódas as consideradas, aproxima-se
mais da· verdade, baseia-se, cm última análise, na identidade postulada entre as leis do mundo e as do pensamento.
R.

in N. TRUBETZKOY, Principes de
phonol<>gie,. trad. francesa, Paris 1949, pp. 315-336.
. <15) E. BENVENISTE, Nature du signe linguistique, Acta linguistica, I, 1, 1939.
(14)

JAXOBSON, Ü>c. cit.,
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Além ·do mais, sabemos, desde o artigo de Jakobson, que
a oposi~o entre diacronia e sincronia é bastante ilusória, servindo apenas nas etapas prelinunares da pesquisa. É bastante
citar: "Seria um grave erro considerar a estática e a sincronia
como sinónimos. O corte estático é urna ficc;áo; é apenas un1 procedimento científico d.e auxílio e náo u1n 1nodo particular de
ser. Podemos considerar a percep<;áo de u1n filn1e díacrónica e
sihcróniéamente; entretanto o aspecto sincrónico de um filme
náo é identico a urna imagem isolada extraída <leste. A perc~áo do nwvimento está também presente no aspecto sincrónico. E isto também ocorre com a. língua". Respondendo diretamente 3.s considerac;óes - bastante interessantes em si mesmas- sobre a evolu<;ao do frances falado, apresentadas por
nossos autores, ternos : "As tentativas para· identificar sincronia, estática e o domínio da aplica<;áo da teleologia, por urn
lado; diacronia, dinamica e a esfera da causal:idade nu!céi.nica,
por outro, estreitam ilegñtimamente o quadro da sincronia, fazem da lingüística histórica urn aglomerado de fatos desunidos
e criam a ilusáo, superficial e prejudicial, de- um· abismo entre
os problemas da sincronia e da diacronía" ( 16).
O segundo erro de Haudricourt e Granai consiste em opor
de maneira rígida a língua -que nos póe em presenc;a de
urna arbitrariedade dupla", a da palavra em relac;ao ao signifi·c ante e a da significac;áo do conceito em rela<;áo ao objete físico que denota- e a sociedade, que nia.ntém "urna relac;ao dJreta ... coma natureza ... num grande número de casos" (17),
o que lirrútaria s ua voca~o simbólica.
Poderia contentar-me com a reserva: "Um grande número
de casos" e responder que me ocupo precisamente dos outros.
Mas como a afirma~o implícita de nossos autores me parece
urna das mais perigosas que .s e possam formular, deter-me-ei
um pouco nela.
Desde 1939, Benveniste indagava-se se a lingüística nao
estaria um dia apta a tratar com sucesso o problema metafísico
do acórdo entre o espirito e o mundo. Se no momento isto nao
póde ser abordado, ao menos ele percebeu que "colocar a rela.
(16) R. JAKOBSON, loe. cit., pp. 833-834 e 885-886.
(17) HAUDRICOURT e GRANAI, loe. cit.• pp. 126-127.

$o cómo arbitrciria é, para o lingiiista, um modo de se defender contra esta questáo ... " ( 18). Haudricourt (visto que era
o lingüista da equipe) se manteve na defensiva; no entanto,
como etnógrafo e tecnóJogo, ele bem sabe que a técnica náo é
tao natural, nem a linguagem tao arbitrária como diz.
Mesmo o.s argumentos lingüísticos invocados em apoio
desta oposic;áo náo satisfazem. A palavra PMnme de terre resulta,
verdadeiramente, de urna conven~o arbitrária que "designa u1n
objeto que nao é un1a ma<;a (pomn1e) e que nao está na terra"?
E o caráter arbitrário do conceito é pósto em evidencia quando
se constata que o ingles chama a batata (pomme de terre) de
potata? Na realid,ade, a escolha francesa de um termo largamente inspirado por considerac;óes didáticas traduz as condic;6es técnicas e económicas muito particulares, que marcaran1 a
acejtac;ao definitiva <leste produ.t o alimentar em nosso país. Reflete, também, as formas verbais em uso nas regióes de onde
a planta foi principalmente importada. Enfim, a soluc;ao pomme
de terre, se nao tornada nece95ária, ao menos foi -facilitada pelo
uso da palavra "pomme", en1 frances, significando em sua origP.m todo fruto arredondado co1n pevídes ou caroc;o, o que lhe
<lava um grande rendimento funcional atestado por forma<;óes
anteriores con10 : "pomme de pin" (pinha), "pomme de chene" ( noz de galha), "pomme de coing" ( marmelo), "pom·m e de
grcnade" ( romá), "pomme de orange" ( laran ja) , etc. U ma e~
colha onde se exprimem fenómenos históricos, geográficos, sociológos junto com tendencias propriamente lingüísticas pode
ser verdadeiramente considerada como arbitrária·? Digamos antes que o frances ponime de terre náo foi impósto a língua,
mas existía como urna das solu<;óes p<>ssíveis (dando, aliás,
~rr1 oposi~o: po1nme de l' air, tao freqüente na língua dos cozinheiros e que substituí o termo, corrente no frances antigo,
pomme vulgaire, indicando o fruto da árvore, já que o outro é
dotado· de maior coeficiente de vulgaridade.) A solu<;aü resulta
de urna escolha entre possíveis: préexistentes.
Arbitrária no plano do conceito, a língua o seria tamhém
no da palavra: "Nao há. . . nenhuma relac;áo inteligível entre a
pronúncia de urna palavra e o conceito que ela representa. Por
exemplo, que relac;áo pode existir entre o fato de fechar os lá(18)
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E. BENVENISTE, loe. cit., p. 26.
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bios no princí1Jio no íim da palavra pomme e o Íruto arredondado que conhecemos ?" (19)
, . O pri~cípio saussur.eano, invocado aqui por nossos autores,
e tncontestavel se nos situamos unicamente no nível da descric;ao lingüística; teve um papel considerável na ciencia das língu~s! permitind~ a fonética ew.ancipar-se das interpret~oes meta!1s1cas naturaltstas. Contudo, representa apenas um momento
do pensamento lingüístico e, desde que se tenta perceber as
coisas de um ponto de vista mais geral, seu alcance é limitado
e sua precisáo esfuma-se.
,
~i~p~ificand~ ~eu pensamento, diria que o signo lingüístico
e arbttrano a prwrs, mas que deixa de se-lo a pwterüJri. Na
natureza
de. certos
a base de leite fennentado, nada
.
. preparados
.
existe a priori que tmponha a forma sonora: fromag e ( qtteijo),
ou i:nelhor, from-, pois a desinencia é comum a óutras palavras.
B~sta co~pa~ar ? france~ froment ( trigo candial), cujo con~~udo semanttco e bem diferente, e o ingles cheese, que significa o mesmo que fromage com outro material fonético. Até aí,
o signo lingüístico parece arbitrário.
. ~n~ compensa~o, náo é certo que estas o~óes fonéticas,
a,rb1tranas em rela<;áo ao designat-um, nao repercutam impercept1velmente, fora de tempo, nao talvez no sentido geral das palavras, mas sóbre sua posic;ao num meio sernántico. Esta determina~o a posteriori se produz em dois níveis : o fonético e
o do vocabulário.
No plano fonético, os fe no menos de sinestesia foram descritos e estudados oom freqüencia. Praticamente todas as crianc;as, e inúmeros adultos, se bem que a maioria náo o confesse,
associam espontaneamente os sons : fonemas ou timbres · de
instrumen!os musicais a cores e formas. Estas associac;óes existem tambem no plano do vocabulário para certos domínios fortemente estruturados como os termos do calendário. Se bem que
as cores associadas nao sejam sempre as mesmas para cada
fonema, parece que as pessoas constroem, por meio de ter~ variá~ei.s, um sistema de rela<;óes que corresponde, de mane1ra an~ogtca ,e num ou~ro plano, as propriedades fonológicas
estrutura1s da ltngua considerada. Assim, um indivíduo que te(19)

llAUDRICOURT

e GRANAI, loe. cit., p. 127.

nha ~ hú~aro por lÍngua mate~na ve as vogais da seguinte
maneira
: 1, 1 branco ; e, amarelo; e, pouoo mais escuro '· a ' bege ,·
,
a, bege escuro; o, azul escuro; ó, preto; u, ú, vermelho como
sangue fresco. Jakobson acrescenta, a respeito desta observa<;ao : "o cromatismo crescente ~ cores é paralelo a passagem
das vogais mais altas as mais baixas e o contraste entre cores
claras e escuras é paralelo a oposi~o entre vogais anteriores
e posteriores, exceto quanto as vogais u, onde a percep<;ao parece anormal. O caráter ambivalente das vogais anteriores arredondadas é claramente indicado: o, o base azul muito forte
com manchas claras, difusas, esparsas ; ü, ü base verrnelha intensa manchada de rosa" ( 20).
. , ~áo .se trata, portanto, de particularidades explicáveis pela
historia pessoal e os gostos de cada um. Náo apenas, como dizem os autóres que acabamos ele citar, o estudo <lestes fenómenos " pode revelar aspectos mais importantes da lingüística,
sobo ponto de vista psicológico e teórico" (21), mas nos conduz
diretamente a consid,era<;áo das "bases naturais" do si:;tema fonético, isto é, a estrutura do cérebro. Retomando a questao em
um número posterior daquela revista, David I. Mason concluí
sua análise: "Existe provavelmente no cérebro humano
, , urna
carta de cores .semelhante, ao menos em parte, do ponto de vista topológico, a carta de freqüencias sonoras que também aí
<leve se encontrar. Se há, como sugere Martin Joos, um n1apa
cerebral das formas da cavidade bucal. . . este talvez deva ser
inverS10, d~ algum modo, tanto da carta de freqiiencias como da
carta de cores ... " ( 22) .
Se admitirnos, pois, conforme o princípio sausurreano, que
nada predestina a priori certos grupos de sons a designar certos objetos, nao parece menos provável que) urna vez adotados, estes grupos de sons afetem com ma.tizes particulares o
conteúdo semantico ao qual ficaram ligados. Notou-se que as
(20)
WERTH,

Gladys A. R.EICHARD, Roman JAKOBSON e Elizabeth
Language and Synesthesia, Word, vol. 6, n.o 2, 1949,

p. 226.
( 21)

(22)
•ol. 8, n. 0
1uppl. to
19'8) 11,

Loe. cit., p. 224.
D. l. MASON, Synesthesia and Sound Spectra, Word,
1, 1962, p. 41, citando Martin Jooe, Acoustic Phonetica
La.ff.Qua.ge: Language Monograph, n.º 23, (abril-junbo
46.
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Vúgais de alta freqüencia (de i a e) sáo a~ preferidas petos
poetas ingleses para sugerir tonalidad,es pálidas ou pouco luminosas, enquanto as vogais de baixa f reqüencia (de u a a)
relacionam-se a cores ricas ou escuras (23). Mallarmé lamentava-se que as palavras francesas : jour e nuit ( dia e noite)
tivessem um valor fonético inverso de seus respectivos significados. Desde que o frances e o ingles atribuem valores fonéticos heterogeneos ao nome do mesmo alimento, a posic;ao semantica do termo nao é rnais, absolutamente, a mesma. Para
mim, que falei apenas ingles em alguns períodos de minha vida,
nao sendo, apesar disso, bilíngüe, fromage e cheese querem dizer a mesma coisa com matizes diferentes ; fromage evoca um
certo peso, urna rnatéria oleosa e pouco friável, um sabor espesso. É urna palavra particularmente apta para designar o que
os leiteiros chamam de "pates grasses" (.rnassas gordas) ; . enquanto chee*, rnais leve, fresco, um pouco ácido, diluindo-se
na bóca ( segunqo a forma do orificio bucal) , recorda-me logo
o queijo branco. O "queijo arquétipo" náo é o mesmo para
mim, conforme pense em f rances ou em ingles.
Quando encaramos o vocabulário a posteriori, isto é, já
constituído, as palavras perdem muito de sua arbitrariedade,
porque ó sentido que lhes damos nao se limita apenas a urna
convenc;ao. Depende da maneira como cada língua recorta o
universo de sjgnificac;ao ao qual se liga a palavra ; depende
da presenc;a ou ausencia de outras palavras para exprimir sentidos .semelhantes. Assim time e temps nao podem ter o mesmo
sentido em frances e em ingles unicamente pelo fato de que '
o ingles dispóe de weather (tempo meteorológico), que nos ·
falta. Inversamente, chair e armchatr encontram-se, retrospectivamente, num meio semantico mais restrito que cha4se e
faut euil ( cadeira e poltrona). As palavras contaminam-se, também, pelos seus homófonos, apesar das diferenc;as de sentido.
Se convidássemos um grande número de pessoas para fornecer
as associac;óes livres suscitadas pela série: qumtette, sextuor,
septiwr (quinteto, sexteto, septeto), ficaria admirado se estas se limitassem ao número dos instrumentos e que o sentido
(23) L<>o. cit., citando M. M. McDmMon, Vocal Sounda itt
PoetrJI, 1940.
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de "quintette'' náo íosie inf1uendadó, até certo ponto, por
"quinte (de toux)" ( acesso de tosse) ; o do "sextuor" por
"sexo" (24), enquanto "septuor,. impóe um sentimento de dura~áo, dcvido a modula~o hesitante da primeira sílaba resolvida
pela segunda com atraso, como por um acórdo majestoso. Em
sua obra literária, Michel Leiris preparou o estudo desta estrutura~ao inconsciente do vocabulário, cuja teoria científica
está por ser feita. Erraríamos em ver aí um jogo poético e
nao a perce~áo, como no tclescópio, de fenómenos muito afastados da consciencia clara e do pensamento racional, mas que
tem papel capital para urna melhor compreensáo da natureza
dos fatos lingüísticos ( 26).
Assim, o caráter arbitrário do signo lingüístico é apenas
provisório. ·Urna ve-~ criado o signo sua voca~ao se precisa,
de um lado, em fun~o da estrutura natural do cérebro, de
outro, em rela~o ao conjunto dos outros signos, isto é, ao universo da língua que tende, naturahnente, ao sistema.
Também é de w.aneira arbitrária que os regulamentos de
circula~o assinalaram seus valores semanticos respectivos as
luzes vermelha e verde. Poder-se-ia ter feito a escolha inversa.
No entanto, a.s ressonincias afetivas e os harmónicos simbólicos do vermelho e do verde náo estariam apenas invertidos.
No sistema atual, o vermelho evoca o perigo, a violencia, o
.sangue ; o verde representa a calma, o d.esenrolar . plácido de
um processo natural como o da vegeta~ao. Mas o que sucederia se o vermelho significasse passagem livre e o verde pas-·
sagem interditada? Sem dúvida, o vermelho seria compreendido como testemunho do calor humano e da comunicabilidade,
o verde como um símbolo escorregadio e venenoso. O vermelho nao tomaria pura e simplesmente o lugar do verde e vice-versa. A escolha do signo pode ser arbitrária,. tnas este conserva de qualquer modo um valor próprio, um canteúdo independente que se combina co1n a fun~ao significante para a
modular. Se a oposic;ao veruielho /verde é invertida, seu con(24) Isto acontece comigo a tal ponto que me é difícil nio
empregar em frances o termo "sextette"' (anglicismo) , sem dúvida pela sua desinencia f eminina.
(25) Michel LEIRIS, La Regle du jeu: t. I, Biffures, Paris,
1948; t . II, Fourbis, París, 1966.
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teúdo sémintico é·· perfeítamente destocado,· pois o vennelho
·ma.ntém-se. ·vennelho e o verde permanece verde, ·n ao apenas
enquanto estímulos sensoriais dotados, cada um, de valor próprio, mas também como suportes de urna simbólica tradicional
que, desde que existe históricamente, ·n ao pode mais ser ·manipulada de modo inteiramente livre.
Quando passamos da linguagem aos outros fatos sociais,
espantamo-nos de ver que Haudricourt se deixa levar por urna
conc~o empirista e naturalista acerca das rela~óes entre
meio geográfico e sociedade, embora ele se tenha empenhado
tanto para provar o caráter artificial da rela~o que os une.
Acabo de mostrar que a linguagem nao é tao arhitrária assim·;
ma;s a rela~ entre natureza e sociedade o é .mais do que poderíamos crer, lendo o artigo em questao. Seria preciso recordar que todo o pensamento mítico, todo o ritual, consistem
numa reorganiza~o da e."'Cper.iencia sensível ao nível ~ um
sistema .semantico? Que as razóes da esoolha, por diversas sociedades, de utilizar -ou rejeitar cert<>s produtós · naturais e,
quando os empregam, as modalidades de uso que lhes da.o, dependem náo apenas de suas propriedades intrínsecas, mas também do valor simbólico que lhes é atribuído.? Sem reunir aqui
exemplos comuns em todos os manuais, limito-me a urna awtoridade nao suspeita de idealismo, Marx. Na Crítica do Ec~
1f.Omia Política, Marx estuda a.s razóes que conduziram os homens a escolher metais pr~iosos como estal~ de valor. Entre estas, enumera muitas que se prendem as "propriedades
naturais" do ouro e da prata: homogeneidade, wiiformidade
qualitativa, divisibilidade em fra~óes quaisquer que podem sempre ser reunificadas na fundí~, peso es.pecífico elevadp, raridade, mobilidade, inalterabilidade e segue : "Por outro lado, o
ouro e a prata náo sao apenas produtos negativamente superabundantes; supérfluos; mas suas propriedades estéticas fazem
deles a matéria natural do luxo, do adórno, das necessidades d.e
se endomingar, em resumo, a forma pos~tiva do supérfluo e da
riqueza. Em certa medida, sao luz solidificada que se extraiu
do mundp subterraneo; a prat:a, com efeito, .reflete todos os
ra.ios luminosos na sua mistura original, e o ouro, a cor ma.is
poderosa, o vermelho. Mas o sentido das cores é a forma rnais
popular do sentido estético em geral. Jacob Grinun mostrou

tll

as rela~óes etimológicas, nas diferentes línguas indo-germi,ni- .
cas, que ligavam os nomes de metais preciosos as cores" (26).
É entao o próprio Marx quem nos convida a destacar sistemas simbólicos sub jacentes ao ·mesmo tempo na linguagem
e nas relac;óes que o homem mantém com o mundo. "SOmente
o hábito da vida diária nos faz crer que é tWtal e simples que
urna rela~o social de produ~o tome a fonna de um objeto,, (27).
.
Mas, a partir do momento onde numerosas fonnas da vida
s~ial --ttonómica, lingüística, etc.- se apresentam como rela~óes, abre-se o caminho a urna antropología concebida como
urna tooria geral .das re~óes, e a análise das sociedades em
fun~áo dos caracteres diferenciais, próprios aos sistemas de rela~óes que as definem.

(26) K. MARX, Cri.tique de l'ec01Wmü Politique, trad. L6on
Rémy, Paris, 1899, p. 216.
(27) Loe. cit., p. 14.
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CAPÍTULO VI

A NCX:;AO DE ARCA1SMO

EM ETNOLOGIA (1)

1

•

Apesar de todas suas imperfeiyóes e a despeito de críticas merecidas, parece que o termo " primitivo", em falta de
outro melhor, incorporou-se definitivamente ao vocabulário
etnológico e sociológico contemporáneo. Estudamos, portanto,
sociedades "primitivas". Mas o que entendemos por isso?
A pr;imeira vista, a expressao é bastante clara. Sabemos que
"primitivo" designa um vasto conjunto de popula~óes que ignoram a escrita, subtra.indo-se, assim, aos métodos de investiga~ do historiador puro ; atingidas, apenas recentemente, pela
expansáo da civilizac;ao mecánica : portanto, estranhas por sua
estrutura social e concepc;áo do mundo a noc;óes que a economia
e filosofia políticas consideram como fundamentais quand~ se
trata de nossa própria sociedade. Mas onde passa a linha de demarca<;áo? O México antigo .satisfazia ao segundo critério, mas
deixava incompleto o primeiro. O Egito e a China arcaicos
abrem-se a pesquisa etnológica, nao porque desconhe~ a escrita, mas porque a massa de documentos preservados é insuficiente para admitir outros métodos ; e nenhum deles ficou
alheio a área da civiliza<;áo mecánica, apenas a precederam no
tempo. Inversa.mente, o fato de que o folclorista trabalha ·no
présente e no interior da área da civilizac;ao mecantca, nao
deveria isolá-lo do etnólogo. Há dez anos que assistimos nos
(1) Publicado com o titulo de: La notion D'Archaisme en
Ethnologie in Qa.hiera in.ternationaux .die Sociowgie, vol. 12, 1952,
pp. 32-55.
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Estados Unidos e urna evolu~o sensacional que é, sem dúvida, inicialmente reveladora da crise espiritual que a sociedade
americana contemporanea atravessa ( come<;ando a duvidar dela ··
mesma e apreendendo-se apenas por esta incidencia de estranheza que adquire cada dia mais a seus próprios olhos).
Mas abrindo aos etnólogos as portas das usinas, dos servic;os
públicos nacionais e municipais, por vezes mesmo dos estados-maior, demonstra que entre a etnologia e as outras ciencias
do hbmem a diferen~ está mais no método do que no objeto.
Contudo, é apenas o objeto que desejamos . considerar
aqui.. Porque é espantoso constatar que, perdendo o sentimento
do objeto que lhe é próprio, a etnología americana permite que
se dissolva. o método ~emasiado empírico, mas pr~iso e escrupuloso- estabelecido por seus fundadores, em benefíc.io de
urna metafísica social geralmente sitnplista e com proced1mentos de investiga~o incertos. O método só pode consolidar-se,
e sobretudo, expandir-se, por um conhecimento cada vez ~is
exato de seu objeto particular, de seus caracteres específicos
e elementos distintivos. Estamos longe disto. Na verdade, o
termo "primitivo" parece. definitivamente protegido das confusóes oriundas de seu sentido etimológico e mantidas por um
evolucionismo caduco. U m· povo primitivo nao é um povo ultrapassado ou atrasado ; num ou noutro domínio pod~ demo~s
trar um espíritD de inven<;áo e realiza<;áo que de1xa mu~to
aquém os ex itos dos civilizados. Por exemplo, a verd~de1~a
"sociología planificada" revelada pelo estudo da organ1za~o
familial das sociedades australianas, da integra~o da vida afetiva num sistema complexo de direitos e obrigac;óes na Melanésia e, qua.se em toda a parte, da utiliza<;áo do sentimento
religioso para fundar urna síntese viável, senao s;mpre harmoniosa. das aspirac;óes indi.viduais e da ordem social.
Um povo primitivo nao é também um povo sem história,
embora o desenrolar d.esta nos escape freqüentemente. Os trabalhos de Seligman sobre os indígenas da Nova-Guiné (2)
mostram como urna estrutura social muito sistemática, aparenten1ente as vezes destacou-se, outras manteve-se, através de
urna série de acontecimentos contingentes : guerras, mtgra~oes,
t
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(2) C. G. RELIGMAN, '(he Me laneBians o/ Bri.ti8h New Guineo Londres, 1910.
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rivalidades, conquistas. Stanner descreveu os debates que ocorrem, numa sociedade conten1poránea, com a promulga<;áo de
urna legisla~o sóbre parentesco ou matrimonio : os "jovensturcos" reformadores, convertidos a doutrina de um povo vizinho, fazem triunfar um sistema mais sutil contra a simplicidade das instituic;óes antigas; e os indígenas afastados de
sua tribo durante alguns anos, ·ªº vol~arem, nao conseguem
mais se adaptar a nova ordem ( 3). Na América, o número,
a distribui<;áo e as relac;óes recíprocas dos das Hopi nao eram,
há dois séculos, os mesmos de hoje ( 4) . Tudo isto sabemos,
mas o · que concluimos disso? Urna distin<;áo, tooricamente embara<;ada, impraticável na realidade, entre pretensos " primitivos", assim designados por conven<;áo (englobando aliás, a
quase totalidade da.s populac;óes estudadas pelo etnólogo) e uns
raros '.'verdadeir,os primitivos", reduzidos &>mente aos australianos e fueguinos, conforme o resumo do curso de Marcel
Mauss ( 5). Acabamos de ver o que <levemos pensar dos australianos. Os fueguinos (e algumas outras tribos sul-americanas citadas por outros autores) ( ~ ) , seriam os únicos a gozarem,
com certos grupos pigmeus, do exorbitante privilégio de haver
durado e náo ter história ? Esta estranha afirmativa repousa
num duplo argumento. Primeiro, a história <lestes povos nos
é totalmente desconhecida e, devido a ausencia ou pobreza de
tradic;óes orais e vestígios arqueológicos, nunca será atingida:
nao poderíamos concluir daí a sua inexistencia. E m segundo lugar, estes povos evocam, pelo arcaísmo de suas técnicas e instituic;óes, o que pod.emos reconstituir do estado social de populac;óes muito antigas, tendo vivido a . urna ou duas de~enas
de milenios ; daí a conclusáo de que ass1m o eram nesta epoca
distante e assim permaneceram até hoje. Deixa-se a filosofía
~3)

W. E. H. STANNDl, Murinbata kinship and totemism,
Ocea,ni.a, v<>l. 7, n.o 2, 1936-1937.
( 4 ) R. H. LoWIE, Notes on Hopi clans, Antkr~logical Papelf'a of the A11ierican Museum of Natural HÜt<YT"I/, voL 30, p. 6,
1929.
(6) Marce} MAUSS, Manuel d'Ethtnogropkie, Paria, 1947,
p . 1, n. 0 1.
( 6) J. M. CooPDl, The South American Marginal Cultures,
Pro~inga o/ tke Btk A~rimft. Sci.e.tttific Ccmgresa, Washington, 1940, vol. 11, pp. 147, 160.
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o cuidado de explicar porque, em certos casos, passou-se algo,
e porque, em outros, nada sucedeu.
Urna vez aceito neste plano filosófico, o debate parece
sem saída. Como urna possibilidade teórica, admitamos, pois,
que certos fragmentos étnicos tenham podido fica~ atrás ~o
movimento, aliás desigual, que impulsiona a human1dade: se~a
porque evoluiram com urna lentid~o mal perceptível que ten.a
preservado até noSSQs días a melhor parte de seu frescor primitivo ; seja, ao contrário, porque seu ciclo de evolu<;ao, preoocemente abortado, os tivesse deixado pr:esos numo inércia
definitiva. O verdadeiro problema náo se coloca <leste modo.
Quando consideramos agora certos povos aparentemente ai:-~i
cQs, podemos destacar alguns critérios cuja presen~ ou ausencia permitiria decidir, nao afirmativamente' por certo
-visto que a lúpótese é ideológica e náo suscetível de -demonstra~o- mas com urna negativa? Se esta demon'stra~o
negativa pode &"el" levada a cada caso conhecido e invocado, a
questáo será resolvida prática e toori~arnente. ~as entáo haveria um novo problema a ser resolv1do: exclu1ndo-se a considera<;ao do passado; que caracteres formais, afetando sua estrutura, distinguem as sociedades ditas primitivas daquelas
que chatnamQs modernas ou civiliza?~?
.
.
Tais sáo as questóes que dese1ana lembrar, d1scubndo o
caso de certas sociedades sul-americanas para as quais: a hipótese de um arcaísmo original foi recentemente renovada.

•
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Desde Martius ( 7), os etnólogos costumam repartir as
culturas indígenas da América tropical em duas grandes categorías. As da costa e do sisteina Orinoco-Amazonas, caracterizando-se por um habitat florestal, ribeirinho ou vizinho a
floresta; urna agricultura de técnica rudimentar, mas com arroteamento extensivo cultivando numerosas espécies; urna organiza~áo social diferenciada, esbo~ndo ou afirmando. urna hierarquia social clara; e vastas habi~ac;óes coletivas testemunhando ao
(7) C. F. Ph. voN MARrius, Beitriiue zur Eth.'n<>u.ra,pkit~
Leipzig, 1867.
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mesmo tempo, o nivel da indústria indígena e o grau de integra~ · da sociedade. Arawak, Tupi e Caribe dividein em graus
diversos, e com variac;óes regionais, estes trac;os característicos.
O Brasil central, ao contrário, é ocupa.do pelas populac;óes de
cultura rnais rudimentar) por vezes nómades e ignorando -a
construc;áo de habitac;óes pennanentes e a ceramica, vivem d,a
colheita e da coleta ou, quando sedentárias, recorrem a ca~
individual ou coletiva, mais do que ao cultivo que, entre eles
permanece urna ocupa~o secundária. Sob o nome "Je", Martius acreditou poder reunir populac;óes diferentes, pela língua
e por outros aspectos de suas respectivas culturas, numa única
família cultural e lingüística: via nfiles os descendentes dos
selvagens Tapuia, descritos pelos viajantes do século XVI como
inimigos tradicionais dos Tupi litoran~os : estes os teriam expulsado para o interior, ao longo das migra¡;óes que lhes assegur.aram o domínio da costa e do vale amazónico. Sabemos
que estas migrac;óes só acabaram em fins do século XVII,
conhecendo-se até ex.emplos roa.is recentes.
Esta hipótese sedutora foi abalada, IlQS últimos vinte anos,
pelas pesquisas do saudoso Curt Nimuendaju, em muitas tribos da pretensa família je, que habitam a savana compreendida entre a cadeia litoranea e o vale do Araguaia, no leste e
nord~ste brasileiros. Entre os Ram.kokamekran, Caiapó, Xerente e Apinajé, Nimuendaju descobriu, primeiramente, urna
agricultura mais original do que se tinha suposto: algumas
destas tribos cultivam espécies desconhecidas albures ( .5issus
sp.). .M~, sobretudo no domínio da organiza~o social Cstes
falsos pr;imitivos revelaram sistemas de . espantosa complexidade : metades exogamicas recortam metades esportivas ou cerimoniais, sociedade~ secretas, assoeiac;óes masculinas e classes de idade. Estas estruturas acompanham, habitualmente, níveis de cultura muito mais elevados. Podemos concluir ou que
elas nao sáo apanágio de tais níveis, ou que o arcaísmo dos
pretensos Je nao é tao incontestável quanto parece. Os intérpretes dos achados de Nimuendaju, sobretudo Low1e e Cooper,
penderam mais para a primeira expli~. Assim, I...owie escreveu que "o aparecimento de metades rnatrílineares, em culturas como a dos Canela e Bororo, prova ·q ue esta institui~o
·pode surgir localmente entre cac;adores e coletores, ou me-
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thór, ehtre póvos qtlé péfmaneéeram 11á priin'etra fáse do cuitivo" (8). Mas os Je e seus correspondentes do planalto
ocidental, os Bororo e Nambikwara, m_erecem, sem reserva, urna
tal definic;áo? Náo podemos também ver neles regressivos que,
partindo de um nível mais alto de vida materi~ . e organiz~c;ao
social, conservaram alguns trac;os como vestigio de anttgas
condic;oes? A esta hipótese, sugerida ao curso de urna corr~s
pondencia privada, Lowie queria responder que a alternativa
era concebível, mas que seus termos ficariam igualmente duvidosos nao c.onseguindo produzir "um modelo, preciso do
qual se pudes-se de1nonstrar que a organizac;áo social dos Canela e Bororo constitui a réplica atenuada" ( 9) .
Há muitas maneiras de res¡x>nder a esta exigencia e a
primeira ét sem dúvida, enganadora em sua simplicidade. Contudo as altas culturas precolombianas do Peru e Bolívia co'
.
nheceram algo semelhante a organizac;áo dualista: os habitantes da capital Inca eram divididos em dois grupos, Alto-Cuzco
e Baixo-Cuzco, cujo significado nao era apenas geográfico, pois,
na ocasiao de cerimónias, as múmias dos ancestrais eram colocadas, solenemente, em duas fileiras correspondentes, como
sucedía na Clúna dos Chu ( 10) . É o próprio Lowie que, comentando nossa descric;ao de urna aldeia bororo, cujo plano
reflete a complexa estrutura social, evoca .º plano de Tiahuanaco, conforme a reconstruc;áo de Bandeher ( 11) .. O mesmo
dualismo ou ao menos os seus temas fundamenta1s, prolonga-se até na América Central, no antagon.ismo. rit~al das ordens aztecas da Aguia e d~ Jaguar. Os dots an~s aparecem
na mitología dos Tupi e de outras tribos sul-amencana~, como
no motivo do "Jaguar. Celeste", e no engaiola?1ento ritual de
uma águia-harpia nas aldeias indígenas do X1ngu e do Machado. Estas semelhanc;as entre as sociedades tupi e azteca
A Note on the Northern Ge of Brazil,
Amerioan A-ntlt:ropologut, n. s., vol. 43, 1941, p. 195.
.
(8)

R. H.

L<>WIE,

Id.
(10) Garcilasso DE LA VIDA, Hutoire du !-neas, trad. fratnc.,
Paris, 1787, t. 1, p. 167; H. MASPDlO, La Chine A.ntique, Pari2,
1927, pp. 251-252.
(11) C. NIMUEND.UU e R. H. Lown:, The Dual Organi.zation
of the Ramkokamekran (Canella) of Southern Brazil, American
Anthropologüt, n. s., vol. 29, 1927, p. 678.
(9)
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estendem-se a. outros aspectos da vida religiosa. O modelo
concreto, cuja réplica atenuada é oferecida pelas culturas primitivas da savana tropical, nao se encontraría nos altos planaltos andinos?
A resposta é muito simples. Entre as grandes civilizac;óes
do planalto e os bár.baros da savana e da floresta, produziram-se contratos, certamente: trocas comerciais, reconhecimentos militares, escaramuc;as nos postos avanc;ados. Os índios do
Chaco conheciam a existencia dos Incas e descreviam, por ouvir dizer, seu reino prestigioso aos primeiros viajantes. Orellana
encontrou objetos de ouro no médio Amazonas ; e machados
de metal, de origem peruana, foram desenterrados até no litoral de Sáo Paulo. No entanto, o ritmo prt'Cipitado de expansao e declínio das civilizaqóes andinas permitiu apenas trocas esporádicas e de curta durac;áo. Por outro lado, a organizac;áo social dos Azteca e dos Inca chegou até nós, através
das descri~6es dos conquistadores maravilhados com suas descobertas, com um caráter sistemático que ela nao possuía, sem
dúvida. Nos dois casos assistimos
coligac;áo efemera de cul. turas muito diversas geralmente muito antigas e heterogeneas.
Da situac;áo preeminente ocupada, temporariamente, por urna
tribo entre tantas ·outras, nao se ¡x>deria concluir que seus
costumes particulares fóssem ob~rvados em tóda a extensáo
do terrirorio ond.e exerceu sua influencia mesmo se os dignitários estivessem interessados em propagar esta ficc;áo, sobretudo perante os recém-chegados europeus. Quer no Pero,
quer no México, jamais conhecemos, verdadt'iramente, um império cujos povos colonizados, cliente.s ou apenas testemunhas
espantadas, teriam procurado reproduzir o modelo por meios
humildes. As analogías entre altas e baixas culturas se devem
a raz6es mais profundas.
A organiza<;áo dualista é, com efeito, apenas nlais um
trac;o comum aos dois tipos. ~stes tra<;os distribuem-se da maneira mais confusa. Desaparecem e . reaparecem, independente
do afastamento geográfico e do nível cultural considerado.
Diríamos que está.o dispersos por acaso em ·tóda a extensáo
do continente. Encontramo-los presentes, ausentes, agrupados
e isolados, luxuosamente desenvolvidos numa grande civiliza\aO
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ou parcimoniosamente preservados na mais baixa. Corno chegaremos a explicar cada . urna destas <>correncias por fenomenos de difusao? Precisaríamos estabelecer, para cada caso, um
contato histórico, fixando sua data e tra~ando um itinerário
de migra~o. Nao só a tarefa seria irrealizável, como nao correspondería a realidade que nos apresenta urna conjuntura
global e que devemos compreender como tal. É um vasto fenómeno de sincret_ismo, cujas causas históricas e locais sáo
anteriores ao início do que . chamamos história précolon1biana
da América, e que um ~étodo sáo ·obriga-nos a aceitar como
a situa~ao inicial, a partir da qual nasceram o se desenvolve...
ram as altas culturas do México e do Peru.
Podemos reencontrar a imagem desta situa~ao inicial no
estado presente nas babeas culturas da savana? Impossível;
nao há transi~ concebível, etapas que se possam reconstituir' entre o nível cultural dos Je e o início da cultura maia
ou os níveis arcaicos do vale do México. Pois, ambos derivam
de urna base comum, sem dúvida, mas que devemos procurar
num plano intermediário entre as culturas atuais da savana e
as antigas civiliza~óes dos planaltos.
Nwnerosas ind.icac;óes confirmam esta hipótese. Primeiro é
a arqueología que reencontra, até um passado recente, . centros
de civiliza~o relativamente evoluídos por tóda a América tropical: Antilhas, Marajó, Cunani, Baixo-Amaronas, embocadura
do Tocantins, planície de Mojos, Santiago del Estero; assim
também os grandes petroglifos do vale do Orínoco e de outras
regióes, que supóem um trabalho de equipe cujas admiráveis
aplica~óes encontramos, ainda hoje, para o arroteamento e
cultura das hortas, entre os tapirapé (12). No início do período histórico, Or~llana admirava ao longo do Amazonas culturas variadas, numerosas e desenvolvidas. Pode-se supor que
na época de .seu apogeu as tribos inferiores nao participavam,
ao menos em certa medida, desta vitalidade cujos indícios acabarnos de recordar?
A própria organiza~áo dualista nao constitui um caráter
diferencial das popula~0es da savana: encontramo-la na floresta, entre os Parintintin e os Mund.uruku, é provável entre
(12)

H. BALDus, OB Ta.~, Re1>ista. do Arquivo Munici-

pal, Sáo Paulo, 1944-1946.
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os Tembé e os Tukuma, e certa nas duas extremidades do Brasil, entre os · Arawak de qualidade táo alta como os Palikur
e Tereno. Eu mesmo a encontrei como vestígio, entre os Tupikawahib do Alto-Machado. Se bem que, sob modalidades matrilineares ou patrilineares, podemos demarcar urna área de.
organiza<;áo dualista que se estende da margem direita do Tocantins ao Madeira. É impossível definir a organiza~ao dualista na América do Sul como um tra<;o típico dos níveis mais
primitivos, já que ela aparece nos habitantes da floresta, hábeis cultivadores e ca<;adores de cabe<;.a, de cultura bem ma.is
elevada.
Nao <levemos dissociar a organiz~o social dos povos da
savana da de seus vizinhos dos vales arborizados e das mar- .
gens fluviais. E, inversamente, situam-se, as vezes, em níveis
pretensarnente arcaicos, tribos de cultura muito diferente.
O exemplo dos Bororo oferece urna demonstra<;ao surpreendente destas falsas analogías. Para faze-los "verdadeiros primitivos", ou aproximá-los <lestes, invocamos wn texto de von
den Steinen: "As mulheres, habituadas a arrancar no mato
raízes selvagens, puseram-se a derrubar as plantas jovens
( mandioc{J)), revolvendo cuidadosamente o solo, na esperan<;a
de encontrar raízes comestíveis. Esta tribo de ca<;.adores ignorava qualquer agricultura verdadeira e, sobretudo, a paciencia
de esperar que os tubérculos se desenvolve~sem" ( 1.3). Daí
se concluí que os Bororo viviam apenas da ca<;a e da coleta,
antes ele entrarem em contato com o corpo expedi<;ionário que
devia subn1ete-los. Se esquece, ¡x>rém, que o romentário diz .
respeito as hortas dos soldados bra.sileiros, nao dos indígenas,
e conforme o mesmo autor, "os Bororo nao queriam saber dos
dpns da civíliza<;áo" ( 14). .Para entender seu caráter anedótico,. basta encaixar estas observa~óes no contexto que fornece
um quadro vivo da desintegra<;ao da sociedade bororo ·sob a
influencia dos seus ditos "pacificadores". O que elas nos ensinam ? Que nesta época os Bororo nao cultivavam a terra?
Havia mais de cinqüenta anos que eram in1piedosamente perseK. VON DEN S'l'EINEN, Unter d:en Natu:rvo~ern Ze1!'t'r!',l·
Brasilüms, 2.ª ed., Berlim, 1897, p. 581 da tradu~o braslle1ra
(13)

Sao Paulo, 1940.
(14) Loe. cit., p. 580.
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guidos e exterminados pelos oolonizadores. Ou entáo, que os
indígenas achavan1 melhor pilhar os quintais das guarni~óes
militares do que cultivá-los por sua conta?
Alguns anos depois, em 1901, Cook observava "campos
de pequeno milho amarelo" entre os Bororo dp rio Ponte de
Pedra (afluente entao mal conhecido do rio Sáo LourenSo)
( 15). A propósito das aldeias independentes do rio Vennelho, Radin escrevia em 1905 : "Os Bororo nada plantam na
colonia Theresa Christina e talvez por isto, o professor von
den S~einen, que só os viu cultivar ooagidos, tenha concluído
que jamais foram unia tribo agrícola. Mas, Frie descobriu,
entre os que ainda viviam em estado selvagem, plantac;óes
cuidadosan1ente mantidas ... " ( 16). Melhor ainda, o mesmo
autor descreve um ritual agrário,. "cerimónia de bendi~o das
primícias, cujo consumo traria a inorte se nao houvesse esta
consagrac;ao". Consistia na lavagem da espiga de milho apenas madura, colocando-a, em seguida, <liante do aroetiorrari ( ou
xama) que danc;a e canta durante horas seguidas, fumando
continuamente, entrando, assim numa espécie de extase hipnótico. Cont todos os seus músculos tremendo, "n1orde entáo
a espiga soltando gritos intermitentes. A mesma cerimónia
ocorre quando se mata urna grande ca~. . . ou um peixe ...
Os Bororo está.o persuadidos de que se alguém tocasse na
carne ou no milho nao consagrados. . . morreriai éom todos os
seus". (17). Quando se pensa que, com exc~o das aldeias
do rio Vermelho, a sociedade bororo ruiu completamente entre
1880 e 1910, nao pod~-se admitir que os índios tenham tido
tempo e vontade, num intervalo táo trágico e curto, de coroar
urna agricultura tóda nova com um ritual agrário táo complicado. A menos que eles já possuíssem o segundo, o que implicaría, de qualquer modo, no caráter tradicional da primeira.
A questáo .é, pois, saber se podemos falar, na América do
Sul, de ca<;adores e coletores verdadeiros. Certas tribos pare(15) W. A. CooK, The Bororo India.ns of Matto Grosso~ Brazil, Smith8onian Miscellane<YZUJ CoUecti<m, vol. 60, Washington,
1908.
(16) V. FRIC e P., RADIN, Contributions to the Study of the
Bororo lndians, Journal of the RQYal Anthr~p<>logi.cal lnstitute,
vol. 36, 1906, pp. 391-392.
(17) Id.
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cem hoje muito primitivas: Guayaki do Paraguai, Siriono da
.Bolívia, Nambikwara das n~centes do Tapajós, e os coletores
do vale do Orinoco. Contudo, as que ignoram completamente
o cultivo sáo raras, encontrando-se isoladas entre grupos de
nível mais elevado. A história de cada urna, se a conhecessemos, esclareceria 1nelhor sua condi~o- particular do que a
hipótes~ de um nível arcaico do qual fóssem urna sobrevivencia.
Em geral, praticam um cultivo elementar que nao chega a ultrapassar a cac;a, a pesca e a coleta. Isto é insuficiente para
provar que se trata de cultivadores principiantes e nao de
cultivadores regressivos, dev1do a uova:> condi<;.Qes de existen.cía que lhes terian1 sido impostas.
O saudoso Padre J. lVI. Cooper sugeriu urna repartí~o
das tribos da América tropical em dois gru~s principais, qu~
denominou, respectivamente, "silval" e "marginal" ; por ·sua
vez, o grupo marginal se subdividiría em· "savanal" e "intrasilval" ( 18). Manteremos a distin~o principal, que talvez
ofer~~ wna. utilidade pnitica, mas onde náo <levemos procurar
u1na. representac;áo dos fatos. Nada prova, e nem sugere, que
a savana foi habitada num período arcaico; por outro lado,
parece que mesmo em seu habitat atuai, as tribos "savanais"
tentam manter os restos de um genero de vida floresta!.
Náo há distin~áo geogtjfica mais clara e presente no
espírito do indigena sul-americano que a de savana e da floresta. A savana é imprópria nao apenas ao cultivo, como a
coleta de produtos selvagens : aí, a vegetac;áo el a vida animal
sáo pobres. Ao contrário, a floresta brasileira, porém, é pródiga em frutos e ca~a e, desde que nos limitemos a arranhá-lo,
o solo é rico e fértil. O contraste entre os agricultores da
floresta e os ca~dores da savana pode ter urna significac;ao
cultural, mas nao um fundamento natural. No Brasil tropical, a
floresta e as ma.rgens fluviais constituem o meio mais favOrável ao cultivo, a ca<;a e a pesca, e tam.bé1n. a coleta. A savana é desfavorecida sob todos estes pontos de vista. Nao se
pode distinguir entre urna cultura pré-hortícola, conservada
pelos povos da savana, e urna cultura superior, com base no
cultivo, das clareiras florestais : pois as popul~s da floresta sáo, além de melhores cultivadoras (entre as outras), as
(18)

J. M.

CooPER, loe.

cit.
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melhores colhedoras e coletoras. A razáo disto é muito simples : há muito mais coisas para coletar numa floresta do que en1
outra parte. O cultivo e ,a ooleta coexistem nos dois meios,
sendo melhor desenv<?lvidos num do que no outro.
~ste maior domínio das sociedades florestais sóbre o meio
natural apresenta-se · quer nas espécies selvagens como nas
cultivadas. O meio vegetal varia de leste a oeste, na floresta
tropical, mas o genero de vida modifica-se menos que as espécies empregadas : cesta.ria identica, feita de tipos diferentes
<le palmeira; estupefacientes com o mesmo papel ritual, mas
_preparados oom plantas diversas. Os produtos mudam, os usos
.permanecem. Por outro lado, o determinismo da savana só
<exerce urna influencia negativa, nao abrindo possibilidades no-vas, mas restringindo as da floresta. Nao há urna " cultura da
savana". O que pretendemos chamar assim é urna réplica atenuada, um eco enfraquecido, ·. uma imita<;áo impotente da
cultura da floresta. Povos coletores escolheriam o habitat floresta! pela meSma. razáo que os cultivadores; ou melhor, ficariam na floresta, se pudessem. Se aí nao estao é porque foram
expulsos, e náo por causa de urna pretensa " cultura da savana" que lhes seria própria. Assim os Tapuias foram empurrados para o interior com as migra<;óes tupi.
P odemos admitir, portanto, que em alguns casos precisos
o nóvo habitat tenha podido exercer urna influencia positiva.
A habilidade ca<;adora dos Bororo foi despertada ou favorecida, sem dúvida, pela vizinhaJ1.9i do pantano rico em ca<;a
do curso médid do Paraguai, e o lugar ocupado pela pesca na
econoniia do Xingu é certamente maior do que o seria nas
r egióes se11entrionais dos Aüeto e Kamayura. Mas cada vez
que surge urna ocasiáo, as tribos da savana se aproximam da
floresta e das oondi<;óes de vida floresta!. Todo o cultivo é
feito na estreita faixa da floresta-galeria que, mesmo na savana,
margeia os principais cursos d'água. De fato, nao se poderia
cultivar em outro lugar e os Bakairi zombam do veado da
lenda, tao estúpido que foi plantar sua mandioca no ·mato ( 19 ) .
Os indígenas empreendem lopgas viagens para atingir a floresta onde poderáo eneontrar certos produtos necessários a sua
indústria : bambus grossos, sementes e conchas. Mais admi(19)
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rávei.:> ainda sao os caracteres da prepara~ das plantas selvagens. As tribos da . flor~ta consagram a isto um tesouro de
conhecim;entos e processos ; assim, a ext~o do amido da
n1edula de certas palmeiras, a f ermentac;áo alcoólica dos gráos
empilhados, o uso alimentar de plantas venenosas. Tudo isto
se reduz, entre as popula<;óes da savana, a urna coleta desordenada s.eguida do consumo imediato, como .se fósse necessário, de repente, buscar o desaparecimento de um regime alimentar de outro n1od.o equilibrado. 'Mesmo a coleta parece ter,
entr.e eles, técnicas empobrecidas e diminuídas (20 ) .
' ,

*

*

*

As oonsiderac;óes precedentes aplicarn-se, apenas, a América tropical. 1'Ias se forem ex.atas, pennitem destacar critérios de urna validarle mais geral, utilizáveis ern cada caso onde
se es~asse a hipótese de um arcaísmo autentico. Náo nos
parece duvidoso que se chegaria entáo a 1nesma conclusáo, ou
seja: que o v.erdadeiro arcaísmo é terreno do arqueólogo e
do pré-historiador, mas que o etnólogo, vota.do ao estudo das
sociedades vivas e atuais, nao <leve. esquecer que para c~ega
rem a ser ta.is, e/ias tivera1n que vitrAer, durar e, portanto, 1nudar.
Ora, urna mudanc;a que suscita condi<;óes de vida e organizac;áo
tao elementares a ponto de invocar apenas um estado arcaico,
só poderia ser urna regressáo. É possível, por urna crítica interna, distinguir este pseudo-arcaísmo do verdadeiro?
(20) C. LÉVI-STRAuss, On Dual Organization in Sou~h Am~
rica, America lndigena, vol. 4, México, 1944; Tke Tu¡n-Kawaikib in: H amdbook o/ Sf>Utk Ameri.ca Indiatn.a, Smitbsonian In~ti··
tution, vol. V, Washington, 1948.
E sta rec-0nstru~o f oi engenhosamente criticada por De Queiroz que, invoe&ndo muitos tr&QOS importantes da mitologia e do
ritual dos Xerente, sugere que estes indígena.s viveram na savana
durante um longo período. Reconh~o de bom grado que existe UD\ ·
pr-0blema. a í, embora seja arriscado interpretar, como o fazem os
próprios Xerente, certos temas míticos encontrados no Novo Mundo, do Canadá ao Peru, em funcáo da história economica de urna
tribo particular. Cf. Maria Isaura PEREIRA DE QUEIJWZ, A n~
de arcaísmo em etnologia e a organiza~ao social dl(}S Xerente, Revista de Antropowgia. vol. 1, n.º 2, Sáo Paulo, 1953, pp. 99-108.
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O problema do primitivismo de urna sociedade é geralmente colocado pelo contraste que ofer.ece com seus vizinhos
próximos ou afastados. Constata-se wna diferen~ de nível
cultural entre esta sociedade e as que se podem oomparar-lh.e
com mais facilidade. Sua cultura é mais pobre, pela ausencia
ou insuficiencia de técnicas cujo uso corrente, ou a inven<;áo,
se faz remontar ao neolítico: habita<;óes permanentes, cultivo,
cria\áo, polimento da pedra, tecelagem, ceramica. A estes tra\QS associamos, gerahnente, urna organiza\áo social diferenciada - se bem que, neste último caso, a indu<;áo seja mais
incerta. Nao há dúvida de que, em certas partes do mundo,
éstes contrastes existen1; e que persistem até a. época contemporanea. Mas nos casos d,e pseudo-arcaísmo que considera-.
mos aqui, eles náo sáo exclusivos: queremos dizer oom isto que
as sociedades em questao nao diferem das vizinhas mais evoluí- ·
das, em todos os pontos, n1as apenas em alguns; enqúanto em
outros dominios, encontramos: nu~rosas analogias.
O exemplo mais espantoso, já comentado por nós, é o da
organiza\áo dualista. Na América do Sul, esta institui<;áo ( ou
melhor, este esqu.erna de organiza\áo) representa um elemento
comum a muitas sociedades, das mais primitivas as mais avan91das, com ti>da urna série de intermediárias. A língua d,os
Bororo e a dos N ambikwara oferecem também afinidades com
dialetos exteriores a área geográfica destas tribos, e características de civiliza<;óes mais altas; o tipo físico, táo diferente
entre os dois grupos, sugere a origem meridional, num caso,
e setentrional no outro. .Dá-se o mesmo com a organiza~o
social, certas institui~óes familiares, políticas e a mitologia, que lernbram t~os cuja expressáo mais desenvolvida <leve
ser procurada fora daí. Se, pois, o problema de arcaísmo
é suscitado · pela constata\á.o de diferen~ . entre algumas sociedad~s, fl()tar-se-á logo que, no caso das sociedades pseudoarcaicas, estas diferen91s náo se estendem nunca ao conjunto:
subsistem semelhan~s, que contrabalan~ ·as oposi<;óes.
Consideremos agora a sociedade dita "arcaica", nao por
re]~ a outras, mas em sua estrutura ·,interna. Aqui aguarda-nos um espetáculo singular : esta estrutura ahllllda em discordincias e oontradi<;óes. O exemplo dos N ambikwara é particularmente demonstrativo a este respeito, pois sua família lin-

güística, dispersa num território táo grande como a metade da :
Franc;a, oferece um dos níveis de cultura mais primitivos que
se podem encontrar hoje no mundo. Ao menos alguns de seus
bando:; desconhecem completamente a construc;áo de habita<;óes pennanentes e de ceraniica; a tecelagem e o cultivo estáo
red.uzidos a sua expressao mais simples; e a vida nómade, por
grupos de cinco ou seis fanúlias temporariamente unidas sob
a conduta de um chefe sem autoridade verdadeira, parece inteiramente dominada pelas exigencias da coleta de produtos selvagens e o cuidado de náo morrer de fome. Ora, em lugar da
extren1a simplicidade que esperaríamos de técnicas táo rudimentares e de urna organiza\ao tao pobre, a cultura Nambikwara multiplica os enigmas.
Lembramo-nos do contraste, entre os Bororo, entre um
ritual agrário desenvolvido e urna agricultura aparentemente
ausente, cuja realidade é, entretanto, atestada por wna pesquisa mais atenta. Os N ambikwara oferecem, num domínio vizinho (na América tropical, consumidora d.e mandioca·, o alimento e o veneno náo constituem categorías exclusivas), urna
situac;áo análoga, mas inversa. Os N ambikwara sáo hábeis envenenadores. Entre seus produtos tóxicos encontra-se o curare,
sen.do esta sua ocorrencia meridional mais extrema. Entre os
N ambikwara, sua fabrica\áo náo é acompanhada de qualquer
ritual, opera<;áo mágica ou procedimento secreto, como ocorre
em outras partes. A receita do curare se reduz ao produto de
base, o método de fabrica<;áo é urna atividade profana. · E entretanto, os N ambikwara tein urna teoria de venenos que recorre a todas as espécies de considera<;óes místicas e que se
funda riuma metafísica da natureza. Mas, por um contraste
curioso, esta teoria nao intervém na fabrica<;áo dps verdadeiros venenos: ela apenas justifica sua eficácia; encontramo-la,
porém, em primeiro plano na conf~~o, manipulac;á.o e utiliza<;áo de outros produtos, designados pelo mesmo nome e aos
qua.is os indios atribuem o mesmo poder, embora sejam substancias inofensivas e de caráter puramente mágico.
~te exemplo merece maior atenc;á.o, porque é rico em
ensinamentos. Primeiro, reúne os dois critérios que propusemos para a revela~áo do pseudo-arcaísmo. A presen<;a do
curare táo distanciado de sua área atual de difusáo, e num
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povo de cultura tao inferior aquelas onde é habituahnente encontrado, constitui urna coincidencia externa; mas o caráter positivo de sua fabrica<;áo - nurna sociedade que utiliza ao
mesmo tempo venenos mágicos, que confunde todos os seus venenos num só nome, interpretando sua a~o por idéias metafísicas - é urna discordancia interna, cujo valor é ainda mais
significativo: a presenc;a, entre os N ambikwara, do éurare reduzido a produto base e cujo preparo excluí todo ritual, coloca
o problema de saber se as características aparentemente arcaicas de sua cultura o sáo originalmente, ou se constituem
resíduos de urna cultura empobrecida. É muito mais aceitável
interpretar a contradic;á.o entre a teoría e a prática, na questao d,e venenos, pela perda de rituais complexos ligados mais
ao Norte a fabrica~o do curare, do qu.e explicar como urna
teoría de inspira~o sobrenatural se póde edificar na base de
um tratamento puramente experimental da raiz do "strychnus".
Esta nao é a única discordancia. Os N ambikwara possuem sempre machados de pedra polida bem trabalhados; mas,
embora capazes de encabá-los, nao sabem mais faze-los; os
artefatos de ped.ra que fabricam ocasionalmente, reduzem-se a ,
lascas irregulares mal retocadas. Para sua alimenta~o, dependem da cata e da coleta durante a rnaior parte do ano;
mas na utiliza~áo dos produtos selvage_ns ignoram es:tas técnicas refinadas que se encóntram entre os povos da floresta, ou
se a conhecem, é sob urna f<:>rma rudimentar. Todos os grupos
nan1bikwara cultivam um pouco durante a estac;á.o chuvosa,
fazem cestaria e alguns fabricam urna ceramica informe, mas
sólida. E contudo, malgrado a assustadora miséria que reina
durante a esta~o seca, só conseguem conservar sua oolheita da
mandioca enterrando no solo resíduos da polpa que, ao serem
desenterrados algumas semanas ou meses depois, estarao tres
quartos estragados. As necessidades da vida nómade e a
ausencia d,e habita~o permanente os impede de utilizar seus
vasos e cestas para este fim. Por um lado, · urna economía
pré-hortícola náo se acompanha de qualquer das técnicas pró:prias a este genero de vida ; por outro lado, o conhecimento
de diversos tipos de recipientes nao consegue fazer da agricultura urna ocupa~áo estável. Poder-se-iam obter outros
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exemplos da organiza~ao social: a dos Apinajé assemelha-se
aparentemente as institui~óes australianas ( 21) ; mas sua extrema complexídade superficial esconde diferencia~ muito
su1na rias e o valor funcional do sistema é, de fato, de urna
grande pobreza.
. Encontramos, assim, o critério do pseudo-arcaísmo na presen<;a simultanea do que denominamos de coincidencias externas e discord~ncias internas. Mas podemos ir mais longe, pois
nas culturas pseudo-arcaicas, concordancias e disoordancias se
opóem por um caráter suplementar próprio, desta .vez, a cada
forma, quando considerada isoladamente.
Retomemos o exemplo dos N ambikwara e examinemos rapidamente o quadro de suas coincidencias externas. Estas náo
se estabelecem em compara~áo com qualquer das 'Culturas vizinhas, cuja influencia exercida sobre urna ilhota arcaica, milagrosamente preservada, poderíamos admitir tendo em vista
a proximidade geográfica ou urna esmagadora superioridade
técnica, política ou espiritual. Os pontos de correspondencia
associam os Nambikwara a toda urna cole<;áo de povos, alguns
vizinhos, outros afastados, uns próximos quanto ao nível
cultural, outros muito avan<;a.dos. O tipo físico é o do lVIéxico
antigo, sobretudo o da costa atlantica; a . língua apresenta afinidades com os dialetos do istmo e do norte da América d<>
Sul ; a organi~o familia} e os grandes temas religiosos e o
vocabulário oofrespondente, evocam os Tupi meridionais ; a
confecc;á.o de venenos e os costumes guerreiros ( independentes,.
contudo, pois o curare só é utilizado para a cac;a) ligam-se 3
· regiáo das Guianas ; por fim, os usos matrimoniais despertam
ecos andinos. Assim também os Bororo, cujo tipo físico é
meridional, a organiza~o política ocidental e o genero de vida
oriental, em rela<;áo a sua atual área de habita<;áo.
As coincidencias fazem-se entáo, em ordem dispersa. Inversamente, as discordancias concentram-se no núcleo da
cultura tocando a sua estrutura mais íntima e afetando sua

'

'

(21) C. NIMUENDAJ"U, The Apinayé, The Catholic Uni,perBity
of America. Anthropological Series, n.o 8, Washington, 1939. C.
LÉVI-STR.Auss, les Struétures sociales dans le Brésil central et
oriental, Proceedings o/ the 29th Congress of America:niists, Nova
Jorque, 1949; cap. VII deste livro.
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~sencia

particular. Diríamos <JUe sáo elas que lhe confe,r~m
sua individualidade. Todos os elementos do complexo neohtico
esta.o presentes entre os N ambikwara, ?u quase todos.. Cultivarn hortas, fiam o algodao, tecem faucas, tran<;am fibras e
modelam argila; mas estes elementos náo chegam a se organizar: falta-lhes a síntese. De modo simétrico, a obsessáo
predatória da colheita nao consegue ·se .desenvolver em técnicas especializadas. Também os indígenas ficam tolhidos <liante
de u111a escolha impossível ; o dualismo de seu genero de vida
.impregna-lhes a vida cotidiana e se estende a tódas suas, ~ti
tudes psicológicas, organiza<;áo social e pensamento metafts1co.
· A opo~<;áo entre a atividade masculina, definida pela ca<;a e
. cultivo, igualmente remuneradpres e intermitentes, e a atividade feminina, baseada na coleta e na cata,, de resulta-O.os constantes em sua mediocridade, torna-se: urna opo.;;i<;áo
entre sexos, que faz das mulheres seres efetivamente queridos e
.ostensivamente depreciados; urna oposi<;áo entre as esta<;oes, a
da vida errante e a do habitat fixo; urna -0posi<;áo entre dois
estilos de vida - o definido pelo que chamaríamos de abrigo
.temporário e cestos permanentes; e o da monótona repeti<;ao
das opera<;óes agrícolas: urna, rica de acontecimentos e aventura>, a outra, numa plácida seguran<;a. O conjunto se traduz,
_p or fim, no plano metafísico, pela desigualdade do destino que
espera as almas masculinas - sempre reencarnadas, como se.ráo indefinidamente re-cultivados, após longos alqueives, os
campos queimados d.e seus possuidores - e as almas femininas
___, di~ipadas após a morte, pelo vento, pela chuva e tempestade e votadas a mesma inconsistencia da coleta e cata fenú:ninas ( 22) .
A hipótese de urna sobrevivencia de sociedades arca~cas,
fundada na descoberta de discordancias externas entre sua
-cultura e as vizinhas~ esbarra, entáo, no caso do pseudo-arcaísmo, em dois grandes obstáculos. Primeiramente as di~
-cordancias ex.temas nao sáo assim táo numerosas para ehminar completamente as 'coincidencias, também elas externas ;
-~ estas coincidencias externas sao atípicas, isto é, em l~gar de
-se estabelecer com um grupo, ou conju~to de grupos, bem deC. LtVI-STRAUSS, La 'trie /amr:ü~ et soci.a.le tU• ¡,,,_
·dieM Nambikwanii, Paria, 1948, Tristes Tropi.quu, Pa.ris, 1966.
(22)
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finido pela cultura e geografican1ente locali~do, apresentam-s~
em todos os sentidos e evoca111 grupos heterogeneos entre s1.
Em segundo lugar, a análise da cultura pseudo-arcaica, considerada como un1 sistema autónomo, faz ressaltar as discordancias internas que sao típicasJ isto é, ligando-se a propria estru- .
tura da sociedade, comprometendo irremediavelmente seu equilíbrio específico. Porque as sociedades pseudo-arcaicas sao sociedades condenadas, e isto se percebe por sua posi<;ao precária
no meio onde tentan1 se nlanter, e em rela<;áo a seus vizinhos,
a cuja pressáo es.táo submetidas.
Que estes caracteres íntimos possan1 escapar ao historiador e ao sociólogo, trabalhando com documentos, é facilmente
adnússível. Mas um bom pesquisador de campo nao poderia
n1enosprezá-los. Minhas conclusoes teóricas se fundam em
fatos sul-arnericanos diretamente observados. Cabe aos: especialistas da Malásia e África . dizer se suas experiencias
as confirmam onde os mesmos problemas aparecem. Se o
acórdo puder ~e realizar, haverá um grande progresso na delin1ita<;áo do objeto próprio as pesquisas. etnológicas,. porq~e e_stas consistem nu1n conjunto de procedJmentos de 1nvest1ga<;ao
tornados menos necessários pela condi<;á.o própria de certas
sociedades, do que pela condi<;ao particular onde nos elncontranws, em rela<;áo as sociedades sóbre as quais na~ pesa n~nhu
ma fatalidade especial. N este sentido, a etnologia podena se
definir como urna técnica d.o "desenraizado".
Agora, o · essencial é ajuda·r a etnología a se liberta,r do
resíduo filosófico que o termo "primitivo" ainda compor~a.
Urna verdadeira sociedade primitiva deveria ser urna soc1edade harmoniosa, já que seria, de algum modo, urna sociedade
frente a si mesma. Vimos, ao ~ontrário, que numa vasta regiao dp mundo, em vários aspectos privilegia~a .para nossos
estudos, aquelas que poderiam parecer rna~s. aut:ntt.camente arcaicas sáo inteiramente desfiguradas de discordanc1as, onde se
descobre a marca, impo5Sível de nao reconhecer, do acontecimento.
Inumeráveis brechas, sobreviventes isoladas da destruic;ao
do tempo, jamais dat:áo a ih~sao de um timbre o riginal, lá onde,
outrora, ressoaram harmonias perdidas.
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CAPÍTULO VII

AS ESTRUTURAS SOCIAIS NO BRASIL
CENTRAL E ORIENTAL (1)
Nestes últimos anos, as institui<;5es de certas tribos. do
Brasil central e oriental classificadas como n1uito primitivas
pelo seu baixo nível de cultura material, tcm despertado a
aten<;a.o. Estas tribos se caracterizam por urna estrutura social
de grande complexidade abrangendo diversos sistemas de metades que se entrocortam e sao dotadas de fun<;óes específicas,
clas, classes de idade, as:socia<;óes esportivas ou cerimoniais e
outras formas d~ agrupamento. Os exemplos mais admiráveis.
descritos por Colbacchini, Nimuendaju e eu mesmo, além qe
observadores mais antigos, sao fornecidos pélos Xerente, que
tem metades patrilineares exogamicas subdivididas em d as ; os
Canela e os Bororo, com metadcs n1atrilineares exogamicas e
outras formas de agrupamento e os Apinajé, com metades matrilineares náo-exogamicas. Os tipos mais complexos, seja um
duplo sistema de metades subdivididas em clás e um triplo sistema d.e metadesi náo subdivididas, encontram-se, respectivamente, entre os Bororo e :os Canela.
A tendencia geral dos observadores e teóricos foi de interpretar estas estruturas complexas a partir da organiza<;ao
dualista, que pare<:ia repr:es:entar a forma mais simples (2).
Publicado em Procudi.rigs <>! the ~9th Congress of Amfricaniata, Univ. of Ohicago Press, 1952, in: Sol Tax, eclit. Indian
Tribes of Abo~Lllal America, pp. 302-310, soh o título: "Les Structures Sociales dans le Brésil Central et Oriental".
(2) Desde 1940, entretanto, que LoWIE advertia contra as
falsas analogias com os sistemas australianos.
(1)
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Significava seguir o convite dos informantes indígenas que oolocavam estas formas dualistas no primeiro plano das suas descric;óes.. O autor da presente comunica<;áo nao se distingue, a
este respeito, de seus colegas. Entretanto, a dúvida que o perseguia há n1uito ten1po, levara-o a postular o caráter residual
das estruturas dualistas na área considerada. Como se verá,.
ein seguida, esta hipótese revelou-se insatisfatória.
·Proponho-1ne realmente, a mostrar aqui que a descri<;áo
das instituic;óes indígenas feíta pelos observadores de campo
- inclusive eu - coincide, sem dúvida, con1 a imagem que
os índios possuem de sua própria sociedade, mas que esta
imagem se reduz a urna teoría, ou melhor, a urna transfigura<;áo da realidade que é de outra natureza. Desta constata<;áo,
que até o presente só fóra percebida entre os Apinajé, decorrem duas conseqüencias importantes:· a organiza<;áo dualista
das popula<;óes do Brasil central e oriental nao é apenas adventícia como, em geral, ilusória; e- sobretudo, somos levados
a conceber as estruturas sociais como objetos independentes
da consciencia que os homens (cuja existencia, contudo, elas
regulamentam) tem delas e que podem ser tao diferentes da
imagem que eles se formam d,elas, como a realidade física que
formulamos a seu respeito.
Comecemos pelo exemplo dos X eren te, descritos por N in1uendaju. Esta populac;ao, ligada ao grupo central da família
lingüística J e, distribui-se en1 aldeias, cada urna composta de
duas metades patrilineares exogamicas subdivididas em quatro
clás, senda tres considerados originais, pelos índios, e um suplementar, atribuído pela lenda a urna tribo estrangeira "capturada". ~stes oito clás - quatro por metade - distinguem-se
por func;óes cerimoniais e privilégios ; mas . nem os das, nem
as duas equipes esportivas, nem as quatro associac;óes masculinas e a feminina que lhes está ligada, nemas seís classes de
idade, intervem na regulamentac;áo do ·matrirnonio, que depende
ex<;:lusivamente do sistema de metades. Esperaríamos pois, encontrar os é.orolários habituais da organizac;áo dualista : distin<;áo de primos em cruzados e paralelos; confusáo entre primos cruzados patrilaterais e matrilaterais e casamento preferencial entre primos .cruzados bilaterais. Isto só acontece imperfeitamente.
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Num outro trabalho, cujas conclusóes lembrarei rapi~
<lamente, (a ) distinguí as m-0d.alidades fundamentais da troca
matrimonial em tres formas que se exprimem, respectivamente,.
no casamento preferencial entre primos cruzados bilaterais; no.
casamento entre filho da irmá. e filha do irmáo e no casamento.
entre filho do irmáo e filha da irnlá. A primeira forma chamei de troca restrita ( échange restreint ), significando con1 isto.
que e!a implica na divisao do grupo em duas sec;6es ou num
múltiplo de dois; enquanto o termo troca generaJ,izada ( échange généralisé), reunindo as. duas outra s formas, refere-se ao
fato de que elas podem se realizar entre um número indefinido de parceiros. A diferenc;a entre o casamento matrilateral e
o casan1ento patrilateral provém entáo de que o primeiro representa a forma mais completa e mais rica de troca matrimonial, os parceiros estando orientados para sempre numa estrutura global e indefinidamente aberta. Ao contrário, o casamento patrilateral, forma "limite'' da reciprocidade, si> une os
grupos dois a dois, e implica, em cada gerac;áo, nurna inversáo
total de todos os ciclos. Como resultado, o primeiro é normalmente acompanhado de urna terminología que chainamos de
"consecutiva" : a situac;ao das linhagens de descendencia urnas
em relac;áo as outras nao se expando a qualquer mudan<;a tendendo a confundir seus ocupantes sucessivos num mesmo termo e negligenciando as diferenc;as de gerac;óes. O casament<>
patrilatcral acarreta, por sua vez, urna terminologia "alternativa" que exprime, pela opos i~áo das gerac;óes consecutivas e
identificac;áo de gerac;óes alternad,as, o fato de que um filho se
casa na direc;ao oposta daquela em que seu pai .s e casou (mas
na mesma dire<;áo da irmá. de seu pai) , e na mesma direc;áo que
o pai de seu pai se casou ( nias na direc;áo oposta da irmá do avó.
paterno). A situa<;ao simétrica e inversa prevalece entre as fi ...
lhas. Segue-se urna segunda conseqüencia : no casamento matri~teral, enc?ntram-se dois termos diferentes para designar dois
bpos d,e af1ns: os "maridos das irmás" e os "irmáos das espoA-·
s~s" , q~e ~unca se confundem. No casamento patrilateral, esta.
d1cotorrua e transposta no próprio seio da linhagem, para <lis(3)

Lee Struotures element;aires de la parenté, 1949.
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tinguir os colaterais de primciro grau, conforme seu sexo : o
innáo e 'a irma, que seguem sempre um destino matrimonial
oposto, diferenciando-se pelo fenomeno, bem descrito por F . E.
Williams na Melanésia, sob o oome de "sex affiliation" ( em
. ingles, no original : NT ) : cada um recebe como privilégio,
urna fra<;áo do status do ascendente cujo destino matrimonial
e le ( ou ela) segue ou cujo destino complementar representa.
Segundo o caso será para o filho, a máe - e para a filha, o
pai - ou inversamente.
Quando se aplica esta defini<;áo aos Xerente, verifica-se
11nediatamente urna anomalia. N em a terminología do parentesco, nem as regras de casamento coincidem com as exigencias de um sistema dualista ou de troca restrita. E elas se
opóem entre si, cada forma se ligando a urna das duas modalidades fundamentais. da troca generalizada. Assim, o vocabulário de parentes-co ofere.ce muitos exemplos de denomina<;óes
-consecutivas, com:
filho da inná do pa.i ·== filho da irmáo
filho do irmao da mulher == irmao da mulher
marido da irmá do pai == marido da irma == marido da filha
Os dois tipos de primos cruzados sao igualmente distinguidos. Entretanto, só é permitido o casamento com a prima patrilateral e proibido oom a prima matrilateral, o que implicaría
nu1113: terminología alternativa e nao consecutiva, corrX> é precisamente o caso. Ao mesmo tempo, a idéia de que a divisáo
-em .metades nao representa o aspecto mais essencial da estrutura social é dada pelas inúmeras identifica<;óes terminológicas
-de indivíd.uos que pertencem a metades diferentes ( n1áe, filha
-da irma da máe; innáo e inná, filhos do irmáo da ináe; filhos
<la inná do pai, filhos do irmá.o etc.). Assim, pois, um exame,
mesmo superficial, do vocabulário de parentesco e das regras
d,e caSé\ffiento inspira as · seguintes censtata<;óes : nem o vocabulário, nemas regras de casamento, coincidem oom urna orga·niza<;áo dualista exogamica. E ambos se ligam, cada um por
·um lado, a duas formas mutuamente exclusivas; incompatíveis
com a o~iza<;áo dualista:.
Vemos, em- compensa~o, indicios sugestivos de um casamento ma.trilateral em contradi<;áo com a única fonna patrila-
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teral encontrada. Sao: 1.0 - o casamento plural com urna
mulher e sua filha de um outro leito, forma de poliginia habitualmente associada ao casamento matrilateral com filia<;áo matrilinear (se bem que a filia<;áo seja atualmente patrilinear) ;
2.º - a presen<;a de dois term?s recíprocos entre afins, aimapli
e izakmu, lan~a a hipótese de ,q ue os afins mantenharn uina relac;áo sempre unívoca entre si ("maridos das irmás" ou "irmaos
das esp0sas", mas nunca as duas coisas simultaneamente e ao
mesmo tempo); 3.0 - enfim e sobretudo, há aí o papel do tio
niaterno da noiva. anormal num sistema de metades.
A organiza<;áo dualista se caracteriza por urna reciprocidade de servi<;os entre as metades, que sao ao mesmo tempo
associadas e opostas. Esta reciprocidade se exprime num conjunto .de rela<;-óes particulares entre o sobrinho e o tio materno que pertencen1, qualquer que seja o modo de filia<;áo, a
duas metades diferentes. Ora, entre os Xerente, estas rela<;óes,
restringidas na sua forn1a clássica a rela<;áo especial dos narkwa,
parecem transpostas entre o marido ou o noivo, de u1n lado,
e o tio materno da noi'va, por outro. Paremos aqui um momento.
O tio materno da noiva tem as seguintes fun<;óes: organiza e opera a- abdu<;áo do noivo como preliminar do casamento ; recupera sua sobrinha em caso de divórcio e a protege
. contra seu marido; obriga o cunhado a esposá-la em caso da
morte do marido ; solidário com o marido, vinga a sobrinha
violentada, eté. E m outras palavras, ele é o protetor da sobrinha ao lado do marido desta ou contra ele, se necessário.
'
.
Se o sistema de metades tivesse realmente um valor funcio·nal, o tio materno da noiva seria um "pai" classificatório do
noivo, o que tornaría seu papel de abdutor (e de protetor, hostil ao marido, da mulher de um de seus "filhos") inteir;lmente incompreensível. É necessário, entáo, que haja aí sempre, ao menos tres linhagens distintas: a de Ego, a da .mulher
de Ego, e a da mae da mulher de Ego, o que é inoon1patível
com um sistema puro de metades.
Ao contrário, os servi'iC>s reciprooos ocorrem, f~eqüente
mente, entre os membros da mes~ metade: por ocasiáo da
escolha dos homens femininos, as trocas cerimoniais sucedem
entre a metade alternada das jovens e seus tios matemos, que
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provem da metade dos oficiantes; sáo os tios paternos que proceden1 a iniciac;ao dos meninos, a cuja metade pertencem;
quando é colocado o non1e liVakedi e1n dois n1eninos, único privilégio da associa~o das mulheres, os tio3 maternos dos ineninos acumula1n các;a que é to1nada pelas mulheres da metade
alternada, a mesma, portanto, dos tíos en1 questao. Resumindo, tudo se passa como se houvesse aí urna organizac;ao dualista, mas ao contrário. Ou melhor, o papel das metades se
anula: em lugar de se prestarem servic;os entre si, estes sao
prestados dentro da mesma metade, no momento de un1a atividade particular da outra. Assim, há sempre tres parce1ros
e nao dois.
N estas condic;óes, é significativo encontrar urna estrutura
formal, no campo das associac;óes, que corresponde exatamente
a urna lei de troca generalizada. As quatro associac;óes masculinas estao ordenadas em circuito. Quando um homem muda
de associac;áo, <leve faze-lo numa ordem ·prescrita e imutável,
que também preside a transferencia de nomes femininos, privilégio das associac;óes masculinas. Enfim esta ordem :
Krara

~

krieriekmu

~

akemha

~

annorowa

~

cionam como se fósse1n classes matritnon1a1s, satisfazendo, melhor do que as n1etades., as exigencias das regras matrimoniais
e da terminología de parentesco; no plano mítico, aparecem
como classes de idade e, na vida cerimonial, agrupam-se nwn
sisten1a teórico de metades. Apenas os clás parecem estranhos
e con10 indiferentes a este conjunto organico. Tudo se passa
como se metades, associac;óes e classes de idade fóssem traduc;óes imperfeitas e fragmentadas d,e urna realidade subjacente.

(krara)

•

Fig. 4.

é a mesma, porém inversa, da genese mítica das associac;óes
e da transferencia, d.e urna associac;áo a outra, da tarefa de
celebrar o cerinronial Padi.
Quando se passa ao mito, urna nova surpresa nos aguarda.
O mito apresenta, com efeito, as associa<¡óes como classes d'e
idade engendradas numa ordem sucessiva (da mais nova a
mais velha). Ora, para a confec~o das máscaras, as quatro
associac;óes se agrupam em pares unidos entre si por urna reciprocidade de servic;os, como se formassem metades, e estes
pares associam classes, náo consecutivas, mas alternadas, como
se estas metades consistissem, cada urna, em duas classes matrimoniais com troca generalizada, ou seja: (fig. 4). Esta ordem é encontrada nas regras de celebrac;áo da festa dos mortos ilustres ou aikmá.
Assim, resumjnd.o urna argumenta~o onde apenas as articulac;óes essenciais foram marcadas, ternos os seguinte3 pontos:
Entre as metades exog~micas, as associac;óes e as classes de idade nao há separac;áo rígida. As associac;óes fun1.
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2. A única evoluc;áo histórica que explicaria ·estes caracteres contraditórios seria:
a)

b)
e)

d)

e)

no princípio, tres linhagens patrilineares e patril ocais
com troca generalizada (matrimonio com a filha d.o
irmáo da máe) ;
introduc;áo de metades matrilineares impondo:
a constituic;ao de urna quarta linhagem patrilocal (o
quaroo clá de cada metade atual, ou "tribo captu1·ada"; o mito da origem das associa~óes também afirma que foram. primitivamente tres);
·
um conflito surgindo entre a regra ( matrilinear) dt.~
filiac;áo e a regra (patrilocal) de residencia, acarretando;
a conversáo das metades a filia~o patr ilinear, com
1
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J) perda concomitante do papel funcional das linhagens

e mais importantes do que estas. Por outro lado, notam-se no
sistema bororo identificac;oes notáveis, como:

que se transformam em associa~óes, pela realizac;áo do
fenómeno de "resis~encia masculina~' surgido com a introdu~o das metades soh sua foqna matrilinear primitiva.
Passarernos niais rapidarnente pelos outros exemplos, onde
s~ destacam os · Bororo. De inicio, é conveniente notar a simetría notável que existe entre as instituic;óes xerente e bororo.
As duas tribos tem aldeias circulares divididas em metades exogamicas, contando, cada urna, quatro das e urna casa dos homens no centro. .:nste paralelismo continua, apesar da oposic;ao
de termos devido ao caráter, patrilinear ou matrilinear, das
duas sociedades: a casa dos homens bororo é a berta aos casados, a dos Xerente é reservada aos solteiros; é um lucrar de
promiscuidade sexual entre os Bororo, a castidade é obri;atória
entre os Xerente; .os Bororo solteiros arrastam para lá, a iór- ·
c;a, jovens ou mulheres com quem teráo relac;óes extra-conjugais, enquanto as jovens xerente só penetram na casa dos homens para cap~urar maridos. A com¡}ata~o é, entáo, certamente j ustificável.
. Trabalhos recentes trouxeram novas informac;óes sobre o
s1s~ema de parentesco e a organizac;ao social. Quanto ao prime1ro, os neos documentos publicados pelo padre · Albisetti
mostram ·que, se a d;coton1ia entre parentes "cruzados" e "paralelos" é bem sucedida (como esperaríamos de um siste1na com
metades exogami~), nao reproduz, contudo, a divisáo em metades, 1nas a recorta : tennos identico3 sáo encontrados em an1. has metades . . Assim, para se limitar a alguns exemplos s'Urpreendentes, Ego identifica os filhos de seu irmáo e os filhos
de sua irmá, que pertencem, entretanto, a metades dif~rentes
e, se na gerac;áo dos netos, encontramos urna dicotomia facil~
mente previsível entre "filhos e filhas" (termos teóricamente reservados aos netos da metade alternada de Ego) e "genros e
noras" (termos teóricamente reservados aos netos da metade de
Ego)'· de outro, a distribuic;áo efetiva dos termos nao correspon~e a divisáo em ~etades . Sabe-se que em ~utras tribos,
como por exemplo os Miwok da California, tais anomalias sao
o indicio da presenc;a de agrupamentos diferentes das metades
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filho do filho do irm~o .da n1ae, chamado: marido da
f ilha, neto ;
filha da filha da irmá do pai, chamada : .mae da espósa, a vó; e principalmente:
filho do irmao da avó 1naterna, filho do filho do irmao da bisavó materna, chamados: filhos;
que evocarn, imediata1nente, estruturas de parentesco dp
upo bank-An1brym-Pentecóte, aproxilna<;ao contirmada peia
possibilidade de casamento com a blha da filha do irrnao Ja.
mae, nos dois casos ( 4).
No domínio da organiza\ao social, o padre Albisetti in-·
dica que cada metade matrilinear compreende sempre quatro
clás e que o casamento entre certos clás náo é apenas preferencial, como <leve unir s~óes privilegiadas de cada cla entre
si. Com efeito, o clá se dividiria em tres sec;óes, matrilineares
coµio este: superior, média e inferior. O casamento em dois
clas ligados por urna preferencia matrimonial só pode se realizar entre Superiores com Superiores, Médios com Médios, Inferiores com Inferiores. Se esta descric;áo era exata (e ·as informac;óes dos padres salesianos sempre se mostraram dignas de
confianc;a)' ve-se que o esquen1a clássico das instituic;oes ·bo.:.
roro ruiria. .Quaisquer qJ.Ie sejam as preferencias matrirnoniais
que unem certos clás entre si, os clás propriamente ditos perderiam todo seu valor funcional (já fizemos urna constatac;áo
análoga entre os· Xerente) e a sociedade bororo se reduziria a
tres grupos endogamicos: superior, médio, inferior, rada um
dividido em duas s~óes exoganiieas, sem que existisse qualquer la<;o de parentesco entre os tres grupos principais que
constituiriam, verdadeiramente, tres sub-sociedade~ (fig. 5).
Como a terminología de parentesco partee só poder ser
sistematizada em func;áo de tres linhagens teóricas ( desdobradas em seis, ulteriormente): pai da esposa, máe, marido da filha,
ligadas por um sistema de troca generalizada, somos levados a
.....

.'

(4) Entre os Bororo, entretanto, o matrimOOio c-0m a filha
do irmáo da máe é possivel, o que indica que nao se deve estender demasiado a compara~ao.
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postular, como para os Xerente, um .sistema primitivo tripartido alterado pela imposi<;áo de um dualismo sobreposto.
O tratamento da sociedade bororo como urna .sociedade endogamica é táo surpreendente que hesitaríamos até em encará-lo, se tres autores diferentes nao houvessem chegad.o, independentemente, a urna conclusao análoga para os Apinajé,
através dos documentos de Nimuendaju. Sabemos que a s metades apinajé nao sao exogamicas, e que o casamento é regulado pela divisáo do grupo em quatro kiyé~ segi1ndo a fór-

••

•1

1

Supérleurs

'
'
•
1
1

Moyens

1

filho
filha
filho
filha

1

•
1
lnrérleurs
Schema clas sique du village Bororo

Si tu a·lion réelle ·

FIG. 5

mula : um homem A esposa urna mulher B, um homem B urna
mulher C, um homem C urna mulher D etc. Como os filhos
kiyé de seu pai e as filhas kiyé de sua máe, a
.pertencem
divisao aparente em quatro grupos exog3.micos encobre urna divisao real em quatro grupos endogarnicos: homens A e mulheres B, parentes entre si; homens B e mulheres C, parentes entre si ; homens C e mulheres D, parentes entre si ; homens D
e mulheres A, parentes entre si; mas náo existe qualquer ~e
lac;ao de parentesco entre os homens e mulheres agrupados em

a
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cada kiyé. É exatamente a situa<;áo que descrevi para os Bororo, baseado nas informa<;óes atualmente disponíveis, com a
única diferen<;a de que os grupos endogámicos seriara em número de tres nestes últimos, em lugar de quatro. Alguns
indícios sugerem urna situa<;áo do mesmo tipo entre os Tapirapé. Nestas condi<;óes, pode-se indagar se as regras de
casamento apinajé, que proíbem as unióes entre primos, e os
privilégios endogarnicos de alguns das bororo (que podem contrair casamento embora pertenc;am a mesma metade) náo visam
remediar, do mesmo modo, por meios antitéticos, a cisáo do
grupo: seja por exce<;óes incestuosas, seja por casamentos contrários a regra, mas que o afastamento de grau torna mais
difícil perceber.
Sentimos que as !acunas . e obscuridades da obra de Nimuendaju sóbre os Timbira orientais nao perrnitam exaurir a
análise. Entretanto, nao podemos duvid,ar que nos encontramos, aqui ainda, <liante dos mesmos elementos de um complexo comum a tóda área cultural. Os Timbira tem urna terminologia sistematicamente consecutiva com

a

da irmá do pai
da inná do pai
do irmáo da máe
da filha

=

pa.1
irmá do pai
filho do irmáo
filha da irmá ;

e a proibi<;ao do casamento entre primos cruzados (como entre
os Apinajé) apesar das metádes exogamicas; o papel do tío
materno <la noiva, protetor da sobrinha · contra seu marido,
situa<;áo já encontrada entre os Xerente; o ciclo rotativo das
clas·ses de idade, análogo ao das associa<;"óes xerente e dp.s
classes matrimoniais ·apinajé; enfim, seu reagrupamento em pares de grupos alternados nas competi<;óes esportivas, como as
assocac;oes xerente em suas fun<;óes cerimoniais, tudo isto permite afirmar que os problemas colocados nao poderiam ser
muito diferentes.
·
Tres conclusóes se depreendem desta explana<;áo, de cujo
caráter esquemático nos desculpamos:

1. o estud.o da organiza<;áo social das popula<;oes do
Brasil central e oriental deve ser totalmente retomado em estudos de campo. Primeiro, porque Ó funcionamento real des181

/
tas sociedades é bem diferente de sua f).parencia superficial,
até entáo a única apreendid.a; depois e sobretudo, porque este
estudo <leve ser feito numa base compara.ti va. Nao há dúvida
de que Bororo, Canela, Apinajé e Xerente sistematizaram, cada um a seu iuodo, instituic;óes reais mais pióxinias e simples
do que sua for.mulac;áo explícita. E mais: os diversos tipos de
agrupamento que se encontram nestas sociedades : tres tormas
de organizac;ao dualista, clás, sub-clás, classes de idade, associa~oes, etc., nao representam, co.mo na Austrália, outras
tantas formac;óes dotadas de um valor funcional, mas antes
urna série de traduc;óes, cada unia parcial e incompleta, de un1a .
mesma estrutura subjacente que reprodúzem em muitos exe1nplares, sem jamais conseguir expressar ou esgotar sua realidade.
2. Os pesquisadores de campo devem se habituar a encarar suas pesquisas sob dois aspectos diferentes. Esta.o sen1pre
sujeitos a confundir as teorías indígenas sóbre sua organizac;áo
social (e a forma superficial dada a estas instituic;oes para
adaptá-las a teoría) e ó funcionamento real da sociedaue. hntre
os dóis, pode haver urna diferen<;a tao grande con10 entre a
física de Epi<;uro ou de Descartes, por exemplo, e os conhecimen.tos obtidos com o desenvolvimento da física contemporánea. As representa<;óes sociológicas dos indígenas nao sao apenas urna parte ou um reflexo de sua organiza<;áo social, mas
podem, como nas sociedades mais avan<;adas, contradize-la completamente, ou ignorar alguns de seus elementos.
3. Vimos que, neste caso, as representac;óes indígenas do
Brasil central e oriental, e a linguagem institucional pela qual
se exprimom, oonstituem um esfór<;o desesperado para situar
em primeiro plano um tipo de estrutura: metades ou classes
exogámicas, cujo verdadeiro papel é rnuito secundário, quando
náo completamente ilusório. Atrás do dualismo e da simetría
aparente da estrutura social, adivinha-se urna organiza~º.. tr.ipartida e assimétrica mais fundamental ( 5) , onde a eXIgenc1a
de urna formula~áo dualista impóe dificuldades talvez intrans-

poní veis, para o seu funcionamento harmonioso. Por que sociedades, que estao ín1.pregnadas de um coeficiente ~ao alto de
endogamia, tem esta necessid,ade premente de se auto-mistificarem e de se imaginarem como regidas por institui<;óes exogain~
cas de forma clássica, das quais nao tem qualquer conhec1mento direto ? ~ste problema, cuja solu<;áo procuramos alhures, depende da antropologia geral. Colocado a propósito de
urna discussáo tao técnica e de urna área geográfica tao !imitada como as que foram abordadas aquí, ele demonstra, de
qualquer modo. a tendencia atual dos estudos etnológicos e
que, doravante, no domínio das ciencias sociais, a teoría e a
experiencia estüo indissoluvelmente . ligadas.

.)

(5) Esta organiza~áo tripartida. já fora assinalada por A.
?dfTRAUX entre os Aweikoma, mas contestada pela razio de que
seria "única no Brasil". Para a bibliografia utilizada nes.t e capítulo ver o volume de onde foi extraído a bibliografia do final
da presente obra.
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CAP1TULO VIII

AS

ORGANIZA(,ó~S

DUALISTAS

EXISTEM? (1)
O sábio que homenageamos dividiu sua aten<;áo entre · a
An1érica e a lndonésia. 1'alvez este relacionamento favoreceu
a audácia e a fecundidade dos pontos de vista teóricos do professor J. P. B. de Josselin de Jong; pois o caminho que tra'-;OU parece-me rico em promessas para a teoría etnológica. Esta encontra urna dificuldade em estabelecer e circunscrever sua
base comparativa : ou os dados que nos propomos a comparar
sao táo aproximados, geográfica e históricamente, que nunca
estamos certos de tratar COlil muitos fenómenos nao com um
só, superficialmente diversificado; ou entáo eles sáo demasiado heterogentos e o confronto toma-se ilegítimo, pois se
realiza entre coisas nao comparáveis entre si.
A América e a Indonésia oferecem o meio Qe escapar a
este dile1na; o etnólogo que se volta par.a, as cren<;as e institui~óes destas' regióes do mundo, sente-se penetrado pela convic~o intuitiva de que os fatos, aqui, sáo de mesma natureza.
Alguns quiseram procurar um substrato comum para explicar
este parentesco; nao discutirei suas hipóteses· aqui, perturbn.··
<loras mas arriscadas. Do meu ponto de vista, poderia se tratar de urna semelhanc;a estrutural entre sociedades que teriam
efetuado escolhas aproximadas na série de possibilidades institucionais, cuja gama nao é, realmente, ilimitada. Quer a ana-

e

'

~

(1) Publicado in Bijdragen tot de t'tzal-, land.. en Volk61ft-. .
kunde, Deel, 112, 2e. Aflevering, 1956, pp. 99-128 (volume em
homenagem ao Prof. J. P. B. de Josseli:n. de Jong), sob o titulo
"Les Organisations Dualistes Existent-Elles!"
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logia seja explicada como urna origem comum, quer resulte de
urna semelhanc;a acidental dos princípios estruturais que regen1>
aqui e lá, a organiza<;áo social e as cren<;as religiosas, a afinidade permanece. E ~credito nao haver rnelhor maneira de homenagear o professor J. P. B. de Josselin de Jong do que
seguir a sugestáo implícita en1 sua obra, mostrando como urna
análise comparatíva de certas formas institucionais pode esclarecer um problema fundamental da vida das sociedades. Conhecemos, com efeito, a extraordinária dispersáo da organiza<;áo geralmente conhecida sob o nome de sistema dualista. É a

mos, para n1aior comodidade, em "os de baixo'' ). Estas metades eram exogamicas e definiam também direitos e deveres
recíprocos, cada qual devendo celebrar os funerais de um membro da metade oposta.
Examinando a influencia da . divisáo em metades na es. trutura da aldeia, Radin nota um desacórdo curioso entre as
pessoas idosas que lhe servem d'e informantes. Na maioria,
elas descrevem unl.a aldeia de plano circular, onde as duas
metades estáo separadas por um diametro teórico N - O S - E ( fig. 6 ) .
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l'_lano da aldeia winnebago, conforme
da metade de cima (cf. P. RADIN)

08

informanU.

ela que consagrarei aqui algumas reflexóes, com o auxílio d~
exemplos americanos e indonésios.
Partirei de un1a observa~o de Paul Radin, em sua monografia clássica sobre urna tribo dos grandes lago~ a1nericanos~
os Winnebago (2).
,
Sabe-se que os \\'innebago dividiam-se, antigamente, em
duas metades, respectivamente chamadas wangeregi ou "os de
cima" e manegi ou "os que estáo na terra" (a seguir falarePaul RADIN, The Winnebago Tri.be, 37th Annual Reportt
Bureau of American Ethnology (1915-1916), Washington, 1923.
(2)
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informantes da

Muitos, entretanto, oontestam energicamente esta distribui~o da aldeia e reproduzem urna outra onde as ·ch~as dos
ch:fes' das metades está.o no centro, e nao mais na periferia
(f1g. 7). Conforme nosso autor, parece, enfim, que a prin1eira
disposi~ sempre foi descrita por informantes da mctade "de
cima" e a segunda, pelos da metade "de baixo" ( wc. cit.,
p. 188).
Assim, pois, para certos indígenas, a aldeia tinha urna
forma circular e as ch~s se distribuiam por tóda a extensáo
do círculo dividido em d.uas metades: Para os outros, ainda
há sempre a bi-parti~o de urna aldeia redonda, mas oom duas
diferen~as ca.pitais : o que determina os dois semi'-círculos nao
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é um diametro, mas um círculo menor inscrito num maior ; e
en1 lugar de urna divisa.o própria de ald.eia aglomerada, o cír-.
culo inscrito opóe o conjunto das ch0<;as ao terreno trabalhado, que se opóe, por sua vez, a floresta que rodeia o conjunto.
H.adin nao insiste sobre este desacórdo; limita-se a lamentar a insuficiencia de suas informa~óes, impossibilitando decidir por urna ou outra disposi~ao. G.ostaria de mostrar aquí
que nao se trata, necessariamente, de urna alternativa: as formas descritas nao precisam corresponder a duas disposü;óes diferentes. Podem corresponder, trunbém, a duas maneiras de
descrever urna organiza<;ao muito complexa que nao pode ser
formalizada por um só m~lo, se be1n que, conforme sua posi<;ao na estrutura social, os membros de cada metade tendem
a concebe-la de formas diversas, pois, mesmo num tipo de estrutura social simétrica ( ao menos em aparencia) como a organiza<;áo dualista, a rela<;áo entre as metades nunca é estática,
nem tao recíproca quanto tenderíamos a representá-la.
O desacórdo entre os infonnantes winnebago apresenta um
aspecto notável : as duas formas descritas correspondem a disposi<;óes reais. Conhecemos alcleias que sao efetivamente distriouídas ( ou que concebem sua distribui<;ao idtal) conforme un1
<lestes mo<lelo.3 . Simplificando, cha111arei a d.isposic;ao da figura 6: estrittura dianietral, e a da figura 7 : estr1itura concent1·ica.
Nao faltam exemplos de estrutura diametral. Encontramolos, primeiramente, na América do Norte ·onde, além dos Winnebago, quase todos os Sioux estabeleciam seus acampan1ento~
<leste modo. Para a A1nérica do Sul, os trabalhos de Curt Nimuendaju mostraram sua freqüencia entre os Je, aos quais se
devem ajuntar, por razóes geográficas, cultura.is e lingüísticas,
os Bororo do Mato Grosso central, estudados pelos padres Colbacchini e Albisetti e pelo autor <leste artigo. Talvez até exis.tisse em Tiahuanaco e Cuzco. Diversas regióes da Melanésia
apresentam-qa, também.
Quanto a estrutura concentrica, o plano da aldeia de Omarakana, nas ilhas Trobriand, publicado por Malinowski, fornece um exemplo bastante surpreendente dela. Detenhamo-nos
aquí por um momento ( fig. 8 ) ; nao há melhor ocasiao de lamentar a indiferenc;a .<leste autor pela 1norfologia do que agora.
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Malinowski evoca muito rapidamente urna estrutura por demais
significativa, cuja análise mais profunda revela-se rica en1 ensinamentos. A aldeia de Oniarakana está disposta em dois anéis
ooncentricos. No centro, a prac;a, ~, scene of the public and
festive life" ( cenário da vida pública e festiva) (3 ) . Em torno.
desta, dispóem-se os celeiros de inhame, de caráter sagrado e investidos de todas as espécies de tabu. Um caminho circular
rodeia os celeiros, margeado pelas ch~as dos pares casados.
Esta é, diz Malinowski, a parte profana da aldeia. Mas a
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oposic;ao nao é apenas entre central e periférico; sagrado e profano. Prolonga-se a outros planos: nos celeiros do círculo interno, o alimento cr.u é preservado; aí é proibido cozinhar:
" T he main distinction between the two rings is the taboo on
cooking" (a principal disti~o entre os dois anéis é o ta.bu
de cozinhar ) ( 4) porque "cooking is inimical to yams" ( cozin~ar é hostil aos inhames) ; apenas nas cercanías das casas de
família, no círculo externo, é que o alimento pode ser cozido
e consumido. Os celeiros sao melhor construídos e mais orna( 3)
( 4)

I,oc. cit., p. 10.
Loe. cit., p. 71.

15[}

mentado3 que as casas de moradia. Apenas os soltieiros podem
se estabelecer no círculo interno, enquanto os casados devem morar na periferia; a propósito, esta observac;áo evoca um ponto
obscu10 notado por Radin em rela~o aos Winnebago: "It was
costumary for a young couple to set up their home at sorne
distance from their village" (6) (Era habitual que um jovem
casal estabelecesse sua residencia a alguma distancia da aldeia).
Ainda mais perturbador é o fato de que, em Omarakana, apenas
o chefe pode esta~lecer sua residencia no círculo interno e os
informantes winnebago admitindo a estrutura concentrica, descrevem a aldeia como limitada, praticamente, as choc;as dos chefes principais : onde entáo hab1tavam os den1aís? Por filn, O?
dois anei.; concentricos de Omarakana opoem-se quanto ao sexo·:
"WithoJt over-labouring the point, the central place might be
called the male portion. of the village and the street that of
the women" (6) (Sem dificuldade poderíamos chamar a prac;a
central de parte masculina da aldeia e a rua de parte fe1ninina). Ora, Malinowski ressalta, muitas vezes, que os celeiros
e as casas dos solteiros podem ser consíderados como un1 domínio ou un1a extensáo da pra<;a sagrada, enquanto as cho~s
fan1iliares mantem urna relac;áo semelhante con1 o caminho
circular.
Nas Trobriand, encontrainos, entáo, um sistema complexo
de oposic;óes entre sagrado e profano, cru e cozido, celibato e
casamento, masculino e feminino, central e periférico. O papel
destinado, respectivamente, ao . alimento cru e ao cozido nos
presentes de casamento --distinguidos em masculino e feminino por todo o Pacífico-- confirmaría, se necessário, a im·pottancia social e a difusáó geográficas das concep.<;óes subjacentes.
Sem empreender urna comparac;áo táo ampla, nos limitaremos .a notar ·as analogías da estrutura da aldeia de Trobriand
com certos fenomenos indonésios. A oposic;áo entre central P
(6) Paul RADrN, The Culture of the Winnebago: as Described by Themselves. ' S¡H'JCÜU Publiaoticnr.a of Bollmgen FoundatiO'JI., n.º. 1, 1949 ,p. 38, n.0 13.
(6) B : MALINOWSKI, Tke Se~ Lile of Sa'Va.gea in N<>rt"'Wnfw-. Mela:neria., Nova -Jorque-Londres, 1929, vol. 1, p. 10; cf.
tamMm, <JawJJ a,.-1-.. a.M tkeir Ma,gic, Londres, 1936, vol. I,

p.- u-.
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periférico ( ou interna e externa) traz-nos a memória a organiza~áo dos Baduj da parte ocidental de Java cn1 Baduj internos --<:Onsiderados como superiores e sagrados- e Baduj
externos - inferiores e profanos (7). Talvez seja melhor, como
sugeriu J . M. van der Kroef ( 8 ), aproximar esta oposic;áo da
existente entre "<loadores" e "to1nadores" de mulheres, nos sistemas assimétricos da Asia do sudeste, onde os primeiros sáo
superiores aos segundps sob a rela\ao dupla do prestígio social
e do ¡.,oder mágico, o que nos levaria ainda mais longe talvez,
a di3tin\;!O chinesa de duas parentelas em t'ang e piao. Ü trata1nenlo dos Baduj, fornecendo um caso de transi~o e11tre o
siste1na ternário e o binário, poderia também nos remeter a
On1arakar..a onde ternos, ao n1esn10 tempo, urna distin\áo entre
do·is círcul~s da aldeia divididos c1n tres setóres, atribuídos,
respectiva1nente: ªº clá matriliilear do cl:iefe, as espósas .d~ ~be
fe (representantes de clás afins) e ao~ comuns, su~d1v1d1~os
em pr.oprietários secundários da alde1a e estrangetros nao·
proprietários. De qualquer n1odo, nao po_deríamo~ esquecer que
a estrutura dualista dos Baduj nao funciona ma1s no plano da
aldeia nias define as rela<;óes entre territórios compreendendo,
cada ~in, numerosas aldeias, o que no.; inspira ~ma grand~ ,r~
serva. Confudo, P. E. de Josselin de Jong pode generahzar,
com legitimidade, as observa<;óes relativas _aos B~<luj,, n~m outro plano. ~le observa que a oposi<;áo q~e lhes e propna evc:
. dolan<;o"~" pat s
ca outras em Java e Sumatra: a entre "
pats
do sóbre-lan<;o" (esta muito "chinesa")' qu~ ele, aproxima da
existente entre aglomera(ao e afastamcntos, u.to e, entre, kanip.ung "built-up village area" ( á:~a da al_deta con.stru1da) .e
bul?it "outlying hill-district" ( reg1ao da cohna extenor), entt e
os Minangkabau (9) ; estrutura concentrica, portant?, mas que
é 0 tema de um conflito simulado, na pra~ da ·alde1a, entre os
representantes dos dois grupos: "marinheiros", de um la~o,
"soldados", do outro, dispostos conforme u!11a estrutura diaN. J. C. GEISE, Badujs en Moslifnj, ~iden, 1952.
.
(8) Justus M. VANDER. DER lóWB!', ~uabsIJJ. and _Syrnbohc
Antithesis in Indonesian Soc1ety, Amencan Antkro¡>0logist, n. s.,
vol. 56, n. 0 5, p. 1, 1954.
(9) P. E. DE JossELIN ·DE JON?, Minatngkabau and NegriSembilan Socio-Political Structure m lndcmesia•, Leiden, 1951,
pp. 79-80 e 83-84.
(7)
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metral (este e oeste, ·respectivamente) para esta ocasiáo. Outra
Questáo indiretamente colocada por este autor é a da relac;áo
~ntre os dois tipos de estrutura, quando observa: "It would be
of even more interest to know whether the contrast of kanipung
and bukit coincided with that of Koto-Piliang and Bodi-T janiago" ( 10) (Seria ainda de maior interésse saber se o contraste entre kampung e bukit coincide com o contraste entre
Koto- Piliang e Bodi-T janiago ) . Em outras ~alavras, a divisáo
antiga dos Minangkabau em duas metades, por éle postulada.
Do ¡x>nto de vista em que nos colocamos neste capítulo, a
distinc;ao é ainda rnais importante. É claro que a oposic;áo
entre aldeia central e periférica corres¡x>nde, al'roximadamente,
a estrutura melanésia descrita acima, mas a analogía com a
estrutura concéntrica da aldeia winnebago é espantosa, já que
os informantes intr.o duziram espontáneamente em sua descri~ao, caracteres ecológicos que lhes: servem, como na Indonésia.
para conceitualizar a oposic;áo: aqui entre ? anel ~riférico
tcwX"u.cara, terreno arrotea.do ( ao qual se opoe a alde1a construí da e que se op6e, éle mesmo, a floresta que envolve o conjunto (fig. 7). Notar-se-á entáo, corn espt:eial atenc;áo, que
p. E . de Josselin de Jong encontra o mesmo tipo de estrutura entre os N egri-Sembilan da península malaia, onde reina
a oposic;ao entre a Costa (superior) e o Interior ( i~ferior ) ,
reduplicada por urna oposic;ao, bastante geral no continente· e
nas ilhas, entre os arrozais e palmeiras ( Í3to é, as culturas) ,
de um lado, e as montanhas e vales ( ou melhor, as terras
virgens e incultas) de outro ( 11). O conjunto indochines conhece, aliás, divis6es do mesmo tipo.

*

* *
Todos os autores holandeses sublinharam os estranhos contrástes que póem em evidencia estes tipos tao complexos {Íe
organizac;áo social, para cuja estudo a Indon,ásia o~e~ece, sem
dúvida, urn can1po privilegiado. Tentemos esquematiza-los, baseando-nos nestes trabalhos. De inicio, ternos formas de dua(10)
(11)
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Loe. dit., pp. 80-81.
Loe. cit., pp. 139, 165, 167.

lisrno onde se tentaram descobrir vestígios de urna antiga organizac;ao ern metades. É inútil entrar neste debate: o ponto importante, para nós, é que o próprio dualismo seja duplo : quer
concebido, parece, con10 resultante de urna dicotonúa simétrica
e equilibrada entre grupos sociais, aspectos do mundo físico
e atributos morais ou metafísicos, isto é -géneralizando um
pouco a noc;áo proposta acirna- urna estrutura do tipo diametral ; quer, ao contrário, concebido numa perspectiva concéntrica, com a diferenc;a de que os termos da oposi<;ao sáo
n ecessariamente desiguais, na questao do prestígio social ou religioso ou em ambos ao mesmo ·tern¡x>.
,
Admitimos, é claro, que os ele1nentos de un1a estrutura.
diametral possam tarnbén1 ser desiguais. Sern dúvida éste é ?·
caso 1nais freqüente, visto que encontramos em suas denom~
nac;oes expressóes como : superior: e inferior, 111ais velho e matS;
novo, nobre e plebeu, forte e fraco, etc. Mas para as estruturas diametrais, esta desigualdade nem sempre existe e, d.e
qualquer modo, nao decorre de sua natureza, que está in1pregnada de reciprocidade. Corno já observei anteriormente, ( 12),
ela constitui u1n a espécie de mistério, cuja interpretac;áo é
urna das finalidades <leste estudo.
Como ¡x>dem ser hierarquizadas metades presas a obriga~óes recíprocas e exercendo direitos simétricos? No caso das
estruturas concéntricas, a desigualdade está implícita, já que
os dois elementos sáo, se assim pode1nos dizer, ordenados em
rela<;áo a. um mesmo tenno de referencia: o centro, do qual
um dos círculos está próximo, já que o contém, enquanto o
outro está afastado dele. Deste primeiro ponto de vista apresentam-se tres problemas, pois: natureza das estruturas diametrais, natureza das estruturas concéntricas e a razáo porque a rnaior parte das prirneiras apresenta urn caráter assimétrico em contradi<;áo aparente com sua natureza, colocando-as, por conseguinte, a meio-caminho entre as raras formas
diarnetrais absolutamente simétricas e as estruturas concentricas que sáo sempre assimétricas.
Em segundo lugar -e qualquer que seja o aspecto, diametral ou concentrico que reveste1n- as estruturas dualistas
(12) C. LÉVI-STRAuss, Reciprocity and hierarchy, A m erican
A n thropologist n. R., vol. 46, n.0 2, 1944.

t6S

indonésias parecem coexistir com estruturas formadas de um
número ímpar de elementos: geralmente 3, mas tat¡Ibém 5, 7
e 9. Que rela<;óes unem e.stes tipos, aparentemente irredutíveis .?
O problema coloca-se, sobretudo, a propósito das regras do
casan1ento, porque há aí incompatibilidade entre o casa.mento
bilateral, que acompanha normalmente os sistemas de metade
exoga111icas, e o casamento unilateral, cuja freqüencia na Indonésia tem sido constantemente verificada desde os trabalhos
de van \Vouden. Conli efeito, a; di8tin<;áo entre as duas primas
cruzadas, filha da irmá do pai e filha do irmáo da máe, implica ein tres grupos distintos, no mínimo; sendo radicalmente
impossível com dois. No entanto, parece que e1n Amboine
llouve metades conjugadas com um sistema de trocas assimé·tricas ; em Java, Bali e outros locais, encontramos vestígios de
.oposi<;óes do tipo dualista associadas a outras, onde atuam 5,
7 ou 9 categorías. Se é impossível reduzir as segundas as
prin1eiras concebidas em tennos de estrutura diametral, o problen1a comporta urna solu<;áo teórica sob a condi<;áo de imaginar o dualismo como u1na forma concentrica, já. que o térmo
suplen1entar encontra-se, entao, atribuído ao ~entro, enquanto
os den1ais estáo simetricamente dispostos na periferia. Como
bem observou o prof. J . P. B. de Josselin de Jong, todo sistema ín1par pode ser reduzido a um sisten1a par, tratando-o
sob a forma de "urna oposi<;áo do centro com os lados adjacentes". H~, portanto, un1 la<;o, mesmo que formal, entre o
prin1eiro grupo de problemas e o segundo.

*

* *
Nos parágrafos precedentes expus, com um exemplo norte-americano, o problema da tipología das estruturas dualistas e da dialética que as une ; esta primeira fase da. discussáo
foi, se é lícito dize-lo, refon;ada com exemplos melanésios e
indonésios. Abordando a segunda fase, desejaria mostrar que
o problema pode ser ao menos aproximado de sua solu<;áo,
pela considera~áo de um nóvo exemplo, tirado agora de urna
popula.<;áo sul-americana : os Bororo.
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Lembremos rapidamente a estrutura da aldeia bororo .
( fig. 9). No centro, a casa dos homens, residencia dos solteiros, lugar de reuniao dos homens casados e estritamente
interditada as nlulheres. Em torno, um amplo terreiro circular;
no meio, a prac;a de dan<;a, adjacente a casa dos homens. É urna
área de terra batida, livre de vegeta<;áo, circunscrita por estacas. Através do mato que cobre o resto, pequenos atalhos
conduzem as choc;as do contorno, distribuídas em círculo no
limite da floresta. Estas cho<;as sáo habitadas por casais com
seus filhos. A filia~ao é matrilinear, a residencia é matrilocal.

'"''
FIG.

9 -

Plan.o de uma cUcJeia bororo (cf. P. C. ALBISETTI)

A oposi~ entre centro e periferia é também a que existe
entre homens (proprietários da casa coletiva) e mulheres (proprietárias das choc;as de familia do contorno).
Estamos em 'presen<;a de urna estrutura concentrica, plenamente consciente ao pensamento indígena, onde a rela<;áo
entre centro e periferia exprime duas oposiroes; entre masculino e feminiino, como acabamos de ver, e entre sagrado e
profano: o conjunto central, formado pela casa dos homens
e a prac;a de dan~a, é o palco da vida ·cerimonial, enquanto a
periferia está reservada as atividades domésticas das mulheres,,
excluídas por natureza dos mistérios da religiáo ( assim, a fabrica<;áo e manipula~o dos zunidores só se realiza na casa

165

dos homens e estao interditadas, sob pena de marte, aos olhares f emininos) .
Contudo, esta estrutura concentrica coexiste com muitas
outras de tipo diainetral. A aldeia bororo é, primeiramente,
dividida em duas metades por um eixo leste-oeste que reparte
os oito clás ein dois grupos de quati:e, ostensivamente exogamicos. ~ste cixo é recortado por um outro, que lh~ é perpendicular, na dir~o norte-sul, e que redistribuiu os oito das
em dois outros grupos de quatro, chamados "de cima" e " de
baixo" , ou --quando a aldeia está na margem de um no-"do montante" e "do vazante".
Esta disposi\áo complexa se impóe náo apenas as aldeias
permanentes, nlas aos acampamentos improvisados para a
noite; neste último caso, as mulheres e as crian<;as se instalam em círculo na periferia, na ordem de colocac;ao dos clás,
enquanto os jovens limpam um t erreno, a guisa de casa dos
h-0mens e pra<;a de dan~a ( 13) .
Por seu lado, os índios do rio Vermelho me explicaram,
em 1936, que, quando as aldeias tinham maior densidade populacional, as casas estavam dispostas de igual modo, mas
formando muitos círculos concentricos e nao um só.
No momento em que escrevo estas linhas, tomo conhecimento das descobertas arqueológicas de Poverty P oint, em
Louisiana, no vale do baixo Mississipi ( 14). Permitam-me
abrir um parentese a este respeito, pois esta aldeia hopewelliana, que data do início do primeiro milenio A. C., oferece urna
semelhanc;a curiosa com a aldeia bororo que poderia ter existido no passado. O plano é octogonal (lembreme-nos dos oito
clás bororo) e as habitac;óes se dispóem em 6 filas, dando ao
conjunto o aspecto de 6 octógonos concentricos. Dois eixos
perpendiculares, um orientado E - O, o outro N - S, cor•
tavam a ald,eia, cujas extremidades eram marcadas por tú111uJos
cm forma de pássaro (os Bororo creem num ciclo de transmigrac;óes que se acaba sob a forn1a de um pássaro) . Dois
foram encontrados, o do norte e do oeste; os outros dois de-

vem ter sido destruídos pela erosáo, quando o no Arkansas
deslocou seu leito. Se notamos que vestígios de incinera~o
foram encontrados na vizinhanc;a de um dos túmulos (o do
oeste) , náo ¡x>demos esquecer as duas "aldeias dos mortos"
bororo, situadas, respectivamente, nas extremidades leste e
oeste do eixo das metades.
Eis un1 tipo de estrutura que remonta a urna grande antiguidade, na América ; tipos análogos foram encontrados, em
passado mais recente, na Bolívia e no Peru. Ainda mais próximo, na estrutura social dos Sioux da América do Norte e
na dos Je ou aparentados, na América do Sul. A eles <levemos prestar nossa aten\áo.

•

• •
Por fim, a aldeia bororo encobre urna terceira forma de
dualismo, itnplícita, que até ben1 pouco tempo ficara despercebida e cuja exposi\áo exige que encaremo.s, primeiramente,
um outro aspecto do. estrutura social.
Já distinguimos na ~Jdeia urna estrutura· concentrica e
duas estrutQras diametrais. Estas diver3as manifestac;oes de dua. lismo dáo lugar a urna tríade. Com efeito, cada um dos oito
clás divide-se em tres dasses que chamarei: superior, média
e inferior ( ~ ,, m, i no esquema abaixo). Baseando-me nas observac;óes de Albisetti ( 15), rnostrei num outro trabalho ( 16)
que a regra ¡x::la q Lial um superior de urna metade esposa,
obrigatória1nente, um superior da outra., um médio casa-se
com um médio ( t•m i:if~rior com. um inferior, convertía a
sociedade ,bororo, de um sistemn a?arente de e.'<ogamia dualista, num sistema reai de endoga~ia triádica. Pois estamos
<liante de tres sub-socieJad~·:, ca<la urna formada de indivíduos sem relac;ao de parentesco com os membros da~ outras
P. C. ALBISETTI, Contribui~óes missionárias, J>ublic, d"
Sociedade brasileira de Anthropologia e Etnologia, '"lío de Janeiro,
1948, n. 0 2, p. 8.
( 16) C. LÉVI-STRAUSS, les Structures sociales dans le Brésil central et oriental (Cap. VII <leste volume).
(15)

(13) P. A. CoLBACCHINI e P. C. ALBISETTI, Os Bororos Orientais, Sáo Paulo, 1942, p. 35.
(14) James .A. FoRD, The puzzle of Poverty Point, Naturul
History, vol. 64, n. 0 9, Nova l<>rque, nov. 1955, pp. 466-472.
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duas : o.:; superiores, os n1édios e os inferores. Enfim, no me~ ·
n10 trabalho, urna con1para<;ao rápida entre a sociectade bororo
e a dos Je centrais e orientais (Apinajé, Xerente, Timbira)
permitiu postular para o conjunt0 urna organiza~áo social do
inesmo tipo.
Se a exogamia bororo oferece u1n aspecto de epiíenón1eno,
seria menos admirável que, segundo os salesianos, urna exce.;áo a regra de exogamia das metades atue ~~ favor de
dois pares de clas numa destas dando-:-lhes o privilégio de se
casarem entre si. I sto possibilita urna terceira forma de duali~1no: Sejam 1, 2" 3, 4, os clá~ de urna metade, e 5, 6, 7, 8,
os da outra, tomados em ordem de disposi~o espacial no círculo da aldeia. A regra de exogamia foi sttspen~a em proveito
de 1 e 2 de um lado e 3 e 4 do outro. Devemos, entáo, distinguir oito rela~óes de vizinhan~, de tal modo que 4
implicam o casamento 4 o excluem. Esta nova formula~áo dualista d~ lei de exogamia exprin1e a realidade táo bem quanto
a aparente divisáo em metades :
Pares de clás e·m. relat;áo
~

'Vizin ia~a.

1,2
2,3
3,4
4,5
5,6
6,7
7,8
8,1
ao total: 4

+

A lian~a

possível ( +)
ou. excluída (-)

+

+
+
+

e 4 - .

Isto pósto, notar-se-á que a estrutura da aldeia bororo oferece duas anomalías d.dmiráveis. A primeira diz respeito a disposi~áo dos s, m, i nas duas· metades pseudo-exogamicas. Esta
disposi~áo é regular apenas no c;eio de cada metade, onde ternos ( cf. os salesianos) urna sucessáo de chcx;as a razao de
3 por clá, na ordem: .s, m, i ; s, m, i ; etc. . . Mas a ordem
sucessiva dos s, m, i numa metade é invertida em rela~o a
ordem dt sucessáo na outra; em outras palavras, a simetría
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de classes em rela~áo as metades está em espelho (en miroir),
os dois semi-círculos unindo-se por dois s num extren10, e
por dois i no outro. Negligenciando a curvatura da aldeia,.
ternos:

SUL
2

1

sm1

1

, sm1

3

4

sm1

smi

1

LESTE

OESTE'.

1.

.

sm1

smi

sm1

smi

8

7

6

5

1

NORTE
N·este esque1na, os números de 1 a 8 referem-se aos clás ~
as letras s, m, i, as classes que compóem cada clá; a horizontal leste-oeste, ao eixo das metades pseudo exogamicas e
a vertical norte-sul, ao das metades de cima e de baixo.
O que parece resultar desta disposi~o notável é que os
índios nao pensam, sua aldeia, apesar da forma circular, co1no·
um só objeto analisável em duas partes, mas antes como dois
objetos distintos e acoplados.
Passemos agora a segunda anomalia. Em cada metade, de
1 a 4 e 5 a 8, dois clás ocupam urna situac;áo privilegiada
porque representam, no plano social, os dois grandes heróis
culturais- divinizados do panteáo bororo: Bakororo e ltuboré,
guardiaes dp oeste e do leste. No esquema acima, os clás 1 e
7 personificam Bakororo, os clás 4 e 6 Ituboré. Para 1 e 4
situados, respectivamente a oeste e a leste, nao há problema;.
mas por que, 7 e náo 8? E por que 6 e náo 5 ? A primeira.
resposta que ocorre é de que os clás, aos quais cabem estas
fun~óes, devem estar em cootigüidade com um dos eixos ;
leste-oeste e norte-sul ; 1 e 4 sáo contiguos ao eixo leste-oeste,.
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situiados nos dois extretnQs e do niesmo lad.o·; enquanto 6 e
7 sáo contíguos ao eixo norte-sul, colocados na nr.esnia extre1widade_, mas dos dois lados. Já que 1 e 7 sao oeste, 4 e 6
leste ( por definic;ao), nao há outro meio de satisfazer a condic;ao de contigüidade.
P ermito-me observar --com toda a prudencia que impóe
um tratamento tao teórico de um problema empírico- que
urna única hipótese explica ambas as anomalías. É suficiente

que nao seria indiferente, já que a metade Cera é atualmente
superior a Tugaré, enquanto os mitos evocam urna situa<;áo
inversa. Aliás, nao seria exato, talvez, dizer que os Cera sao
mais sagrados que os Tugaré; mas cada metade parece, ao
menos, manter relac;óes privilegiadas com um certo tipo de
sagrado que poderíamos chamar, simplificando, religioso para
os Cera e mágico para os Tugaré ...

*

EST

FIG

10 -

Passagem de uma estrutura concentrica a wma
estru~ura diametral

:admitir que, como os Winnebago, os Bororo concebem simultaneamente sua estrutura Eocial em perspectiva diametral e con~en~:ica. Se urna ou ambas as metades se imaginassem, regular ou ocasionalmente, como sendo urna central e a outra
periféricc., entao ~:i. opera~ao mental necessária para passar de
urna. tal disposi<;áo ideal a disposic;ao concreta da aldeia im.plicaria : l.'\ na abertura¡ do círculo interno pelo sul e P') seu
deslocamento para o norte; 2.0 , na abertura do círcu · · externo pelo norte e seu deslocamen~o para o sul (fig. 10J. I r:vertendo as dir~óes, cada metade poderia ~' :magü~ar, e imaginar a outra, como central ou periférica a vontade: liberdade
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Recapitulemos os trac;os. principais da soé:iedade bororo.
Destaquei tres que consistern em: l.º muitas formas de dualismo de tipo diametral (a) eixo pseudo-exogamico leste-oeste;
b) eixo aparentemente nao-funcional norte-sul; e) dicotomia
exogamica de relac;óes de contigüidade entre clas) ; 2.0 mu itas formas de dualis1no de tipo concentrioo ( oposic;óes entre
masculino-feminino, solteiro-casado, sagrado-profano; enfim, as
estruturas diametrais podem ser concebidas sob forma concentrica e inversamente, fenómeno deduzido apenas aquí, mas cuja
realizac;ao experimental entre os Timbir.a orientais verificaremos além) ; 3. 0 urna estrutura triádica que opera urna redis-tribuic;ao de todos os clas em tres classes endogamicas (cada
urna dividida em duas metades exogamicas, num total de seis
classes, como as seis classes masculinas que encontraremos entre os Timbira).
Urna observa<;ao suplementar ressalta o aspecto de con1plexidade inerente as organizac;6es dualistas, como mostramos
acima por meio de exemplos norte-a111ericanos, indonésios e
n1elanésios. Entre os Bororo, o centro sagrado da aldeia se
co1npóe de tres partes : a casa dos hon1ens, urna n1etade Cera
e a outra '"f ugaré, visto que é cortada pelo eixv leste-oeste
( con10 atestam os nomes das duas portas opostas) e o bororo
ou pra~a de dan~a, no flanco le.:>t~ da casa dos hon1ens, onde
u. unidade da aldeia se reconstituí. Ora, esta é, quase palé>vra
por palavra, a descri~ao :lo ten1plo balines, com seus dois pá·
tios internos e o e).. terr o, siinbolisando, os dois primeiros, un1a
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dicoto1nia geral do universo e o terceiro, un1a mediac;áo entre
es tes termos antagónicos ( 17) .

•

• •

as mulheres, e do irn1ao da mae ao filho da irmá para os
homens.
Dos quatro sistemas de metades enumerados tres sao do
tipo diametral ~leste e oest;). e u1n, do tipo conce~trico (prac;a
central e exterior). ~ste ultuno serve de modelo a un1a dicotomia mais geral :

A organizac;áo social dos Timbira orientais compreende
as seguintes formac;óes: 1) duas metades exogamicas e matrilineares, chamadas de leste e de oeste respectivamente, sem
precedencia entre elas ; mas as regras de casamento va.o. além
de urna simples exogamia de metades, já que todos os primos
de primeiro grau sao conjuges proibidos ; 2) classes patronímicas em número de 2 para as mulheres e de 3 X 2 = 6,
para os homens. A atribui<;ao de qualquer nome implica, para
os dois sexos, numa repartic;áo em dois grupos respectivamente
chamados: ka1'11akra, "os da pra<;a (central) da aldeia" e atuk1'11akra, ''os do exterior" ; 3) para os homens, as classes
patronímicas tem urna func;áo suplementar, que consiste na sua
distr;bui<;áo e1n 6 grupos "da pra<;a", aos qua.is esta.o associados
3 a 3 em duas meta.des ditas Leste e Oeste, nao exogamicas e
diferentes por sua composi<;áo, das mencionadas em 1) ; 4)
enfim, quatro class:es de i<lade que se sucedem de 10 em 10
anos, formando 4 sec;óes repartidas em pares de classes consecutivas, nun1 outro sistema de meta.des (o quarto) diferentes
das anteriores, também chamadas Leste e Oeste.
Esta organizac;áo complexa exige algumas observac;óes.
Há duas regras de filiac;áo: matrilinear, para as metades exogamicas, ao menos em principio, já que a regra subsidiária
(que proíbe o casa.mento entre primos de primeiro grau) pode
ser interpretada, do ponto de vista da análise formal (pois
nada garante que este seja realmente o caso), como o resultado do recorte da filia\áo matrilinear explícita, por urna filiac;ao patrilinear implícita. isto é, um duplo sistema de metad.es.
A segunda regra de filia~o atua nas classes patronímicas.
Os non1es transmitem-se da irma do pai a filha do irmáo para

De um. P?n~o de ~is.t~ funcional, o sistema 3) atua .apenas _nas cer11non1as de 1n1c1ac;áo. O sistema 1) regula a exogarr:1a no amRlo sentido; os sistemas 2) e 4) definem duas
equ1~es :sportivas e de trabalho que operam, respectivan1ente,
a pn1neira durante a estac;áo das chuvas, a segunda durante
a estac;ao seca.
Para q~e. a exposi~áo fique completa, seria preciso acrescentar u1n ult11110 grupo de 1netades masculinas, que tem urna
func;áo puramente cerimonial e limitada a certos festivais.
. Apes~r ?as_ Iatunas na obra de Nimuendaju (de onde
t odas as 1nd1cac;oes precedentes foram tiradas) ( 18) impedirem u1na formalizac;ao completa do sistema, é claro que encontran1os, ~est: labirinto de instituic;óes, os trac;os essenciais
para ~s qua1s este estudo quer cha~ar a . at.en<;áo, a Sáber:
em pnmeiro lugar, a justaposic;áo de ~struturas diametrais e
de urna estrutura concentrica com até u1na tentativa de traduc;ao de um tipo no outro. Com efeito, o Leste é, ao mesmo
tempo, Leste e Centro ; o Oeste é, simultaneamente Oeste e
Contorno. Por outro lado, se é verdade que a repartÍ<;áo entre

(17) J. M. VAN DER KRoEF, loe. cit., p. 853, citando Sweliengrebel, K erk en Tem-pel o/ Bal.i, Haia, 1948.

. (18) C. NIMUENDAJU, The Eastern Timbira, Univ. o/ California Pu bL in Amer. Archlczeol. and Etknolow, vol. 41, 1946.

172

kama!?ra

L este
sol
dia
estac;ao seca
fogo
terra
vermelho

atu/,' 11 ia!~ ra

Oeste
Jua
noite
estac;ao chuvosa
lenha
,
agua
negro

173

centro e contorno é igual para homens e mulheres, apenas
aqueles estáo habilitados a formar os seis grupos da pra<;a.
Numa espantosa analogia coma Melanésia, os fogóes <lestes grupos da prac;a nao podem cozinhar o alimento, devendo-se instalar as cozinhas atrás das chcx;as do contorno ( em certas
cerimonias ficam na frente), que sao incontestavelmente femininas ( 19) (fig. 11 ).

sistema 1) regulando os casamentos, os si~temas 2) e 4), os.
trabalhos e diversóes coletivas, conforme o ritmo das estac;óes ::
alian~as

matrim oniaia

1
1

trabalhos
coletivos

o
o

•
FIG.

11 -

•

.. .. .,

Plano de um a aldei,a ti1nb·ira
( cf. Curt Nirnuendaju)

Nosso autor indica mesmo G_ue, durante a estac;ao séca, a
atividade cerimonial se desenrola ¡-, o "boulevard" ( isto é, na
rua circular que margeia a facha,.~a das chcx;as do contorno)
enquanto na estac;áo chuvosa, restringt-se a prac;a central ( 20).
Em ~cgundo lugar, todas: estas formas: binárias estáo oombinadas com formas ternárias e, isi:o, de duas maneiras diferentes. As metades preenchem urna tnndade de func;óes, o
(19)
( 20)

Loe. cit., pp. 42-43.
Loe. cit., p. 92 .

seca

¡

esta~ao

chuvosa.

Por outro lado, a tríade reaparece no número de grupos masculinos " da prac;a" que sao 6, 3 do Leste e 3 do Oeste.
Chegamos, assim, ao cerne do problema : que relac;áo.
existe entre estes tres tipos de representac;óes - dualismo diametral, dualismo concentrico, tríade ?. E como se dá que a
geralmente chamada "organiza<;áo dualista" se apresenta em
grande número de casos (e talvez mesmo em todos), ~orno.
urna mistura inextricável das tres fónnulas? Convé1n , parece-me, dividir o problema: relac;áo entre dualismo e triadismo ; relac;áo entre as .duas formas de dualismo propria1nente
di to.
Nao é minha intenc;áo tratar aqui da primeira questáo,.
que nos levaria demasiado longe. É suficiente indicar a dire<;ao onde ~evemos procurar a soluc;áo. O princípio fundamental de meu livro Les Str.uctures élé1nentaires de la parent~ ( 21 ) , consistia numa distinc;áo entre dois tipos die reciproc1dade que chamei de troCa. restrita ( échange restreint) e troca
generalizada ( échange généralisé) , o primeiro possível apenas
em grupos de razao 2, o segundo compatível com qualquer n1ímero ? e grupos. Esta distinc;ao me parece ingenua, atualmente, porque muito próxima das classificac;óes indígenas. De
um ponto de vista lógico, é mais razoável e económico, tratar
a troca restrita como um caso particular de troca generalizada.
Se as observac;óes apresentadas neste estudo forem confirmadas por outros exemplos deveremos chegar, talvez, a conclusao
de que mesmo este caso particular nunca é completamente
realizado na experiencia, a náo ser sob a forma de racionali(21)
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esta~ao

París, 1949.
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zac;áo in1perfeita de sisten1as que permanecem irredutíveis a
um dualismo, sob cujas espécies tentam, inutilmente, representar-se. ·
Se nle concedem este ponto, mesmo a título de hipótese
de trabalho, resultará que o triadismo e o dualismo sáo inseparáveis, porque o segundo nunca é concebido como tal, mas
·apenas como li1nite do primeiro. Poden1os, entáo, abordar o
outro aspecto do problen1a, que concerne a coexistencia de
cluas formas de dualis1no, diametral e concentrico. A resposta
ve1n de imediato: o dualismo concentrico é um mediador entre
o dualismo diametral e o triadisn10, e é por seu intermédio
que se faz a passagem de um ao outro.
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12 - Representa~ao de uma estrutura, diametral (a esquerda)
e de uma estrutura concentrica (a direita) sobre u·ma reta

Tentemos formular a representac;áo geo1nétrica nlais simples que se possa conceber do dualisn10 dian1etral, tal como é
en1piricamente realizado nas estruturas de aldeias como as que
descrevi. Bastará figurar UlTI plano da aldeia sobre urna reta.
O dualismo diametral será representado por dois segmentos da
reta colocados no prolongamento um do outro e possuindo
un1a extremidade comum.
~fas quando desejamos realizar a mesma operac;áo con1
o dualismo concentrico, tudo muda: se é possível estender o
círculo periférico nun1a reta ( contínua desta vez, e nao mais
formada de 2 segmentos), o centro ficará exterior a esta reta,
.sob a forma de um ponto. Ao invés de dois segmentos da
reta, teremos entáo un1a reta e um ponto; e co1no os elen1entos
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significativos desta reta sáo as duas origens, a representa<;ao
poderá ser analisada em tres pólos ( fig. 12).
Há, portanto, urna grande diferen<;a entre o dualismo . diametral e o concentrico: o primeiro é estático, é um dualismo. que ná-0 pode se auto-ultrapassar; suas transforma<;óes nao
criam mais do que um dualismo semelhante aquele de onde
partiu. Mas o dualismo concentrico é d.inamic~ ; traz em si
um triadismo implícito, ou melhor, para ser mats exato, todo
esfón;o para pas::.ar da tríade assimétrica a díade simétri~a
supóe o dualismo concentrico que é diádico como um, mas ass1métrico como o outro .
A natureza terná.ria do dualismo concentrico destaca-se,
também numa outra observa<;áo: é um sistema que nao se
'
.
basta a si mesmo e que <leve referir-se sempre ao me10 que o
circunda. A oposic;ao entre terreno limpo (círculo central) e
terreno baldio (círculo periférico) , a presenta um terceiro te·r mo :
mato ou floresta - isto é, terreno virgem - que circunscreve
0 conjunto binário, mas também o prolonga, já que o t~rreno
limpo está para o baldio como este ~t~ para o terren? vtrgem.
N um sistema diametral, pelo contrano, o terreno v1rgem representa um elemento nao-pertinente; as . met~des definem-se,
urna po~ oposi\áo a outra e a aparente s1n1etna de sua estrutura cria a ilusáo de um sistema fechado.
Em apoio desta demonstra~áo, que muit<>& julgarao excessivamente teórica, podemos apresentar muitas séries de observac;óes.
.
Em primeiro lugar, parece que em rela\áo ao eixo nortesul as dua.s metades bororo empregariam cada urna, inconscientemente, um tipo de proje\áo diversa. Os dois -das C~ra,
representando os deuses do Oeste e do. Leste, estao efetiva:
mente situados no oeste e no leste da aldeta. Mas se os Tugare
pensavam em termos de estrutura concentrica! a pr?jec;áo do
círculo da aldeia sobre urna reta, operada a partir do eixo nortesul, produziria urna reta paralela ao e~ le~te:oestc:, _cujas du:s
origens corresponderiam, por consegu1nte, a d1spos1~0 dos clás
7 e 6, respectivamente guardiáes do oeste e do leste (pontos a
e b da fig. 12, a direita).
Em segundo lugar, a representa~o de um sistema concentrico sob forma de urna oposi<;áo entre um punto e u111a reta

177

(22), ilustra admiraveln1ente urna singularidade do dualismo
( concentrico e diametral) que se repete nun1 grande número
de casos, quero dizer, a natureza heterogenea de certos símbolos que serve1n para traduzir a antítese das metades. Se1n
dúvi<la, estes sín1bolos pode111 ser hon1ogeneos : assim a oposi<;áo verá.o-inverno, terra-água, terra-céu, alto-baixo, esquerda-direita, vermelho-negro ( ou outras cores)' nobre-plebeu,
forte-fraco, primogenito-ca<;.ula, etc. Mas por vezes observa-se
urna simboliza<;ao diferente onde a oposi<;ao se faz em termos
lógicamente heterogeneos: estabilidade e mudanc;a; esta'd o ( ou
ato ) e processo; ser e devir ; sincronía e diacronia ; simples e
ambíguo; unívoco e equívoco ; todas as formas de oposic;ao que
podemos, parece-me, reunir numa única: a do contínuo e descontínuo.
Um exemplo muito simples (porque o é a ponto de náo
responder a defini~o anterior) servirá como primeira aproxinia<;áo: o dos Winnebago, já citado, onde um dualismo diametral aparente. entre os "de cima"· e "de baixo" mal esconde
um sistema de tres pólos, o alto podendo ser representado por
um pólo: o céu, enquanto o baixo exige dois: a terra e a
,
agua

por exemplo, cabero as duas metades : os papéis de guerra e P.Olicia, aos de baixo; paz e media~o, aos de cima. Significa que
a intenc;ao constante que define os segundos corresponde, para
os primeiros, a urna fun<;ao ambivalente no sentido de prote<;áo,
por uni. lado, e de coa<;áo, por 011tro (23) . Em outros lugares,
as duas metades representam, urna a . cria<;ao dv u 1ü1..dv , a 011tra, a sua conserva<;ao, que nao sáo opera<;óes do mesmo tipo,
já que urna se situa num momento da dura<;áo, enquanto a outra
lhe é coextensiva. A oposi<;áo que notamos: na Melanésia e na
América do Sul, entre alimento cozido e alimento cru (como,
aliás, o que lhe é sempre paralelo, entre casamento e celibato)
implica numa assimetria do mesmo tipo entre estado e processo,
estabilidade e mudanc;a, identidade e transforma<;áo. Ve-se,
portanto, que as antíteses que servem para exprimir o dualisn10 provem de duas categorías diferentes:: urnas verdadeiramente, outras falsamente simétricas ; estas últimas sendo ape-nas tríades disfan;adas em díades grac;as ao subterfúgio lógico
que consiste em tratar como dois termos homólogos um conjunto formado na realidade, de um pólo e de um eixo, que nao
sao objetos da tnesma natureza.

céu

*

* *

1

tetra

água

Em geral também, a oposi~o entre as metades exprime
un1a dialética mais sutil. Assim, entre os próprios Winnebago,
(22) Q~jetaram-me que as estruturas do tipo "concentrico'•
sao representáveis por duas retas, nao por_ urna r~ta e um. po~~·
Pensei adotar logo a segunda representa<;ao que e urna s1mphf1ca~ao da primeira, pois já mostrei que a disposi~~º- em ~írculos
concentric.os é a realiza<;áo empírica de urna opos1~ao ma1s profunda entre centro e contOrho. M•esmo Jimitando-Jlos a fortna
c-0mplexa, aliás, o caráter binário ou ternário de cada sistema
logo aparece.
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Resta-nos percorrer a última etapa da demonstra~o.
Desde que resolvemos tratar como sistemas temários estas
forn1as de organizac;áo social habitualmente descritas como
binárias, suas anomalías desaparecem e torna-se possível
reduzi-las a um mesmo tipo de formaliza~. Dos diversos
exemplos discutidos neste capítulo, manteremos apenas tres;
com efeito, nossas informac;óes sobre as regras matrimoniais
dos Timbira e o modo como elas se integram numa. estrutura
( 23) Esta oposi~ao entre do is termA>S, um unívoco, o ou tro
equívoco, encontra-se a cada momento no ritual pawnee, cf. meu
estudo: Le Symbolisme cosmique dans la structure social et l'organisation cérémonielle de plusieurs populations nord et sud-américaines, in Le symbolisme cosmique des monurnents religieux, S•rie Orient:ak Roma, Roma, 1957.
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social particulaTn1ente difícil, sao muito fragmentárias e equívocas para que possan1os f.:)nnalizá-las. O ca :o dos \ Vinnebago e o dos Bororo sao mais claros ; a estes acrescentaremos
um modelo indonésio. Devemos precisar, ainda, que em geral
as estruturas sociais indonésias foram mais reconstituídas do
que observadas, em virtude de s~ estado de decomposi<;ao no
momento em que foi possível estudá-las. A associa<;ao de um
sistema matrimonial assitnétrico (do tipo preferencial, com a
filha do irn1ao da mae) e de urna organiza<;ao dualista, parece
ter sido muito comum na Indonésia; nós a representaremos aqui
sob a forma de um modelo simplificado, compreendendo 2 metades e 3 classes matrimoniais, sendo que o número tres nao
corresponde necessariamente a um dado empírico, mas representa um algarismo qualquer nao igual a dois ; pois, neste caso,
o casamento tornar-se-ia simétrico, nao correspondendo as
condi<;óes da hipótese.
Isto estabelecido, nossos tres modelos: winnebago, indonésio e bororo sao formalizáveis nos tres diagramas abaixo, da
mesma família, ilustrando, cada um, tódas as propriedades . do ·
sistema correspondente. Os diagra1nas tem urna estrutura
identica, a saber: 1) um grupo de tres círculos pequenos; 2)
um tríscele; 3) um grande círculo. Mas a fun<;ao <lestes tres
.ele1nentos nao é a mes1na para cada um. Examinemo-los, portanto, sucessivamente.
...!\. aldeia winnebago compreende 12 das repartidos e1n 3
grupos, a razao de 2 grupos de 4 (respectivamente: "terra" e
"água") para a metade de baixo, e de 1 grupo de 4 ("céu"),
para a de cima. O tríscele representa as possibilidades de casa·
mento em fun<;ao da regra de exogamia das metades. O grande
círculo que coincide com o perímetro da aldeia engloba o todo,
transfonnando-o nun1a unida.de residencial ( fig. 13).
O modelo índonésio é mais complexo. Nao lidamos niais
com clás agrupados, mas com classes matrimoniais náo residenciais, isto é, cujos membros podem se dispersar em 1nuitas
aldeias. A regra de casamento assimétrico entre estas classes
é do tipo : um homem A esposa urna mulher B ; um homem
B c·a sa-se com urna mulher C ; um homem C com urna 1nulher
A, o que implica: l .q u1na dicotomia de sexos no interior de
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cada classe (o irmáo e a irmá tendo destinos matrin1oniais
diferentes) ; esta fun<;ao dicotón1ica é assinalada no diagrama
pelo tríscele que reparte cada classe em dois grupos : homens
de um lado, mulheres de outro; 2.0 num tal sistema, a residencia nao é significativa e o grande círculo recebe outra funWINNEBAGO
Ciel

HAUT

cr.rc!e du \'ifl41ge

FIG.

13 -

Esque?na da estrutura social winmebago

c;ao: a de traduzir as possibilidades do casa1nento entre hon1ens de urna cla~se e mulhere:; de otitra, con10 po<le111os verificar nu1na sin1ples inspe<;áo do diagran1a ( f ig. 14).
F iquemos um instante por aquí. N ossa forn1alizac;áo do
111odelo indonésio póe en1 evidencia un1a propriedade notável do.
casan1ento assin1étrico. Desde que suas condi<;óes sejan1 realizadas - isto é, com um mínimo de trés classes - o princípio.
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de urna dicotomia dualista aparece, fundan1entado na oposi<;áo entre masculino e f eminino. Que esta oposi<;áo, ine rente
ao sistema, tenha fornecido a Indonésia o modelo a partir do
qual construiu suas organiza<;óes dualistas, ressalta, creio eu,
do fato de que as metades indonésias sao concebidas, sempre,
como masculinas e fe1nininas. O pensamento indonésio parece
INDONÉSIA

oossibilites du m.:i ti~ge

FIG. 14 -

Esquema die uma. estrutura social do tipo· indonésio

1/
náo se ter constrangido pelo fato de que, na sua realiza<;áo
empírica, as metades pudessem ser masculinas ou femininas e
compreender urna quantidade mais ou menos igual de membros masculinos ou femininos. Mas numa sociedade do mesmo
tipo ( casamento assim~trico associado a urna orgaflizac;áo r1'.:.41
1ista) , como os h.'Ihvok da Califórnia, os índios esbarraram com
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o problema e experimentararr1 utna certa dificuldade para resolve-lo.
Como as metades indonésias, as dos Miwok exprimem
urna bipartic;ao geral das coisas e do.s seres. As metades sáo
chamadas kikua ( da água) e ti~nuka (da terra) ; se bem que
t odos os anünais, plantas, aspectos fisiográficos e fenómenos
meteorológicos ou astronómicos sejam repartidos entre as
duas metades, os principios masculino e feminino sao unm exc e<;áo a esta dicotomia universal, como se a dialética indígena
nao tivesse podido ultrapassar a constata<;áo objetiva de que
existen1 hon1ens e mulheres em cada metade. Mas, fato significativo, esta situac;ao nao é considerada como natural; é pre-ciso utn mito bastante tortuoso para explicá-la "Coyote-girl
and her husband told each other they would have four children,
tw·o girls and two boys . . . Coyote named one of the male
children T'unuka ·and one of the female children Kikua. The
other male child named Kikua .and the other female Tunuka.
Coyote thus nmde the moieties and gave people their first names" ( 24 ) (a jove1n Coiote e seu marido disseran1-se que teriam quatro filhos, duas meninas e dois meninos . . . Coiote
chamou um dos meninos de Tunuka e urna das meninas de
Kikua. O outro rnenino ele chamou de Kikua e~ menina, Tunuka. Coiote fez entáo as metades e deu seus nomes ao povo).
O casal original náo é suficiente; por um verdadeiro golpe de
prestidigitac;áo nlítica, é . preciso estabelecer quatro classes no
início ( isto é, unia divi_sáo il!lplícita de cada. meta~e em masculino e fen1inino) para evitar que as metades nao exprimam,
entre outras coisas, un1a dicotomia sexual como na Indonésia,
mas en1 contradi<;áo com a situac;ao empírica.
Passen1os agora ao terceiro diagrama ( fig. 1S), onde a estru tura social dos Bar.oro foi formalizadp. no mesmo rnodelo
dos anteriores. Os círculos pequenos nao correspondem a grupos de das (como ocorria entre os 'W innebago), nem a classes
(como na Indonésia) mas a grupos de classr.s; e, ao inverso
dos casos anteriores, estas unidades sáo endogamicas. Lembramo-nos, com efeico, que as metades pseudo-e.xogamicas dos Bo(24) E. W. GIFFORD, Miwok Moieties, Univ. o/ Cali/. Publ.
in A nier. A rch.aelog. and Eth.nol., vol. 12, n.0 4, pp. 143-144.
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roro compreendem, cada urna, 4 clás divididos em 3 classes.
Reagrupan1os no diagran1a todos os superiores, médios e inferiores. A divisáo exogan1ica torna-se, assim, interna a cada
grupo de classe, conforme o princípio: os superiores de urna
metade casam-se com os superiores de outra, os méd!os casam-se
BORORO
Gn>vpe d"en Heul

m non-aopt1iqvt

l4'IG. 15 -

N-S

Esquema da estrutura social bororo

com n1édios, etc. A fun~ao do tríscele, agora, é exprimir as
impossibilidades do casamento próprias a cada classe.
Qual é, aqui, a fun~áo do grande círculo? Sua rela~ao
com os pequenos círculos (grupos de classes) e com o tríscele
( impossibilidades de casamento) nao deixa qualquer dúvida :
corresponde ao eixo náo-exogamico norte-su! que, em qualquer
aldeia bororo, reparte os clás, perpendicularmente ao eixo das
metades pseudo-exogamicas, em dois grupos chamados respecti-
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vamente, de cinta e de baixo, ou da montante e da vazante...
Já observei muitas vezes que o papel desta segunda divisáo é.
ob.:>curo ( 25 ) . E com razao, .porque, se a presente anábse é
exata, conclu1remos - a primc1ra vista surpreendenten1ente - .
que o eixo norte-sul nao tem outra fun<;ao senáo a de permitir
a existencia da sociedade bororo. Consideremos o diagrama:.
os tres círculos pequenos representam grupos endogamicos, subsociedades que se perpetua1n lado a lado sen1 que Janiais se
estabele<;a entre seus 1nembros qualquer relac;áo de parentesco..
O tríscele nao corresponde a nenhun1 princípio unificador já
que, traduzindo as in1possibilidades do casamento, expriine
ta1n bén1 um valor negativo do sistema. O único elemento unificante disponível é, entáo, fornecido pelo eixo norte-sul, mesn10
a ssim sob reserva: pois, se ele possui urna significa<;áo residencial, esta perinanece, contudo, ambígua; ela se refere a aldeia, mas cindindo-a em d,uas regióes distintas.
E sta hipótese· <leve ser comprovada, certamente, . no campo..
Mas nao é a primeira vez que a pesquisa nos apresenta formas
institucionais que poderíamos denominar de tipo zerv (26 ) .
E stas institui~óes só teriam urna propriedade intrínseca: introduzir as condi<;óes prévias a existencia do sistema .social do
qttal relevam e que se impóe como totalidade pela sua presenc;a - em si mesma desprovida de signifícac;ao. A sociología encontraría, assim, um problema essencial que partilha com
a lingüística, mas do qual parece nao haver tomado conhecimento em seu próprio campo. ~ste problema consiste na existencia de instituic;óes cujo sentido único é dar um sentido a
sociedade que as possui.
Sem nos estendermos sobre este assunto, que ultrapassa os
limites deste estudo, voltaremos a nossos tres sistemas, cujas
· propriedades podem ser resumidas sob a forma de cinco oposí<;óes binárias.
·
Tratamos com classes ou das; estes elementos sáo dados
em grupos ( grupos de etas, grupos de classes) ou isolados
(25) C. LÉVI-STRAuss, Tristes Tropiques, ed. Pion·, Paris,
1935, p. 231.
( 26) lt assim que há · alguns anos passados, f ornos levados a
definir o mana. ·Cf. C. LÉVJ-STRAUSS, lntroduction a l'oeuvre de·
Marcel Mauss, in: Marcel MAUSS, Sociologie et Anthropologie,
Presses Universitaires de France, Paris, 1950. pp. XLl-LII.

185.'

( classes) ; as regras de alian\a sao expressas de maneira positiva ou negativa; os sexos sao distinguidos ( em casamento
as.simétrico) ou confundidos ( em casamento simétrico, onde
irmáo e irmá tém o mes...mo destino matrimonial) '· enfim, a re3idéncia é um aspecto significativo ou nao-significativo, conforn1e o sistema considerado. Chegamos, assim, ao seguinte quadro, onde o sinal + é arbitrariamente atribuído ao primeiro
termo de cada oposi<;áo, o sinal - ao segundo:

1
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Bororo
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+

+

+

-

+

+

-+
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1

1
1
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1
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1
1 ali an~a
1
J
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interdita
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-
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J
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1
1

sexos confundidos

-

+

-

+

-

-+

1

5

1
1
11

residencia significativa/

¡ tiresidencia
va

nao-significa-

A oposi<;ao n.° 3 ( alian<;a) é ambivalente na Indonésia por
cau~a do caráter assimétrico do casamento : para duas classes
qua1squer, a regra matrimonial entre homens de x e mulheres
de y é simétrica e inversa daquela entre homens de y e mulheres ·de x. A oposi<;áo n.0 S ( residéncia) é ambivalente entre
os Bororo, pela razao indicada anteriormente : o eixo nortesul implica na residéncia comum, dissociando-a em rela<;ao
a ele .
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Um exame dos diagramas basta para mostrar que o modelo adotado integra os caracteres binário e ternário das estruturas sociais consideradas. Notar-se-á tan1bém que parece
existir urna rela<;ao entre o aspecto diametral ou concéntrico
das oposi<;óes binárias, conforme a natureza dos símbolos que
lhes sao atribuídos. Na Indonésia, o aspecto dia1netral traduz .
urna oposi<;ao: masculino/feminino, e o aspecto concéntrico refere-se a u1na oposi<;ao con1plen1entar entre: alto e baixo ( fornecendo unia. tríade: alto/ meio/baixo ) . Inversamente, entre os
Bororo (e sem dúvida, tambén1, entre os W inebago) há urna
tríade : alto/ 1neio/baixo ou céu/ água/ terra, que reenvia ao
aspecto concéntrico a missao de expressar a oposi<;ao: masculino/feminino. Seria interessante procurar, com a ajuda de
outros exemplos, se esta correla<;ao se verifica, isto é, se a atribui<;ao do dualismo concéntrico a oposi<;áo entre alto e baixo
acar reta sempre a atribui<;ao do dualismo diametral a oposi<;ao
ent re masculino e feminino, e inversamente.
Conforme o precedente, já está claro que a oposi<;ao nla!s
geral (entre estrutura binária e estrutura ternária) recebe
aplica<;óes simétricas e inversas na América do Sul e na Indonésia. No caso indonésio, ten1os um sistema de metades associado a troca generalizada, ou seja, urna forma assiinétrica de
exogamia. A estrutura ternária define, pois, os grupos de afins,
a estrutura binária, os dois sentidos de circula<;ao de bo111en~
e mulheres, respectivamente. Em outras palavras, a primeira
refere-se as classes e a segunda, as rela,O..es entre estas classes.
Na América do Sul, ao contrário (e, parece-me, entre todos
os Je), a estrutura binária é utilizada para definir os grupos,
a estrutura ternária, os dois sentidos de circula<;ao, nao mais
de homens e mulheres, mas o sentido permitido ou interdito indistintamente aos dois sexos . (já que a troca é restrita, segundo urna fo rma simétrica de endogamia). Entao, aquí é a
estrutura binária que se refere as classes, e a temária, ii.s
relafoes.
Finalizando: tentei mostrar neste artigo que o estudo das
organiza<;óes ditas dualistas revela tantas anomalías e cont radi<;oes, em rela<;áo a teoría em vigor que seria melhor renunciar a esta e tratar as , formas aparentes de dualismo como
distor<;óes superficiais de estrutnras cuja natureza real é outra,
7
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muito mais complexa. Estas anomalias, entretanto, nao haviam
e.:;capado aos inventores· da teoria dualista, quero dizer, ·a Rivers e sua escola. Mas estes nao se perturbaram, pois se representavan1 as organizac;óes dualistas ( na base mesmo destas
anon1alias) como produtos históricos da uniao entre duas popula<;óes diferentes pela ra~a, cultura ou, simple.;mente, pelo
poderio. N urna tal concep<;áo, as estruturas sociais consideraáas podiam ser dualistas e assin1étricas ao me.::mo tempo, ou
n1 :lho~. devian1 mesmo se-lo.
Marcel Mauss, depois Radcliffe-Brown e Malinowski, revolucionara1n o pensamento etnológic.o, substituindo esta interpreta<;áo histórica por urna outra de natureza psico-sociológica,
· fu ndada na noc;ao de r~iprocidade ( 27). Mas na medida em
que estes mestres fizeram escola, os fenómenos de assimetria
foram rejeitados ao segundo plano, porque se integravan1 mal
na nova perspectiva. A desigualdade das metades foi progres.sivainente tratada con10 un1a irregularidadc do sisten1a. E, o
que é ainda m:lis grave, as anon1alias flagrantes que surgiram
depois, foram completamente negligenciadas, Como sucede
muitas vezes na história da ciencia, u1na propriedade essencial
do objeto manifestou-se, de início, a aten<;áo ·dos obs'ervadores,
sob a forma de Ulll caso particular; dcpois, teve-se medo de
con1pron1eter o resultado obtido submetendo-o a u1na prova
mais rigorosa.
A teoría da reciprocidade náo está em jógo. Para o pensamento etnológico, ela está, hoje, tao firme1nente estabelecida
quanto a lei da gravidade para a astronomía. Mas a compara<;áo comporta urna li<;áo: em Rivers, a etnología encontrou seu
Galileu; e Mauss foi seu Newton. Desejemos apenas que, num

mundo n1ais insensível que estes espa<;OS infinitos cujo silencio
assustava Pascal, as raras organiza<;óes ditas dualistas ainda em
atividade possam esperar seu Einstein antes que para elas menos abrigadas do que os planetas - soe a hora próxin1a da
desintegra<;áo.

(27) Na verdade, Rivers - cujo genio é boje desconheddo - apelava para os dois tipos de interprieta~áo, simultanearnente, e ninguém mais disse qualquer coisa que nao fora enunciada por este grande teórico. O que é sugerido aqui é exato,
porém, na medida em que os contemporaneos e sucessores de Rivers
lhe r econheceram, sobretudo, a paternidade de suas interpreta~oes históricas e geográficas, enquanto o aspecto psicológico e lógico de sua doutrina foi assimilado em silencio por Mauss, Radcliffe-Brown e Malinowski, para ser desenvolvido por eles com
o brilho que já conhecem.os.
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MAGIA E RELIGIAO

;

CAP1TULO IX

O FEITICEIRO E SUA MAGIA (1 )"
Desde os trabalhos de Cannon, percebe-se mais clara1nente
sóbre quais mecanismos psico-fisiológicos estáo fundados os
casos,: atestados em inúmeraSI regióes do mundo, de morte por
conjuro ou enfeiti<;amento (2) : um individuo, consciente de
ser objeto de um malefício, é ttntimamente persuadido, pelas
mais oolenes tradi~óes de seu grupo, de que está condenado ;
parentes e amigos partilham desta certeza. Desde entáo, a comunidade se retrai: afasta-se do nlaldito, conduz-se a seu respeito co1no se fóssej náo apenas já morto, mas fonte de perigo
para o seu círculo ; errt cada ocasiáo e por todas as suas condutas, o corpo social sugere a mor te a infeliz vítima, que nao
pretende mais escapar aquilo que ela considera como seu destino inelutável. Logo, aliás, celebram-se por ela os ritos sagrados
que a conduziráo ao reino das sombras. Incontinenti, brutalmente privado de todos os seus elos familiares e sociais, excluído de todas as fun<;óes e atividades pelas quais o indivíduo
tomava consciencia de si mesmo, depois encontrando essas fór<;as tao imperiosas novamente conjuradas, mas sómente para
bani-lo do mundo dos vivos, o enfeiti~ado cede a a<;áo combinada do intenso terror que experimenta, da retirada súbita .e
total dos múltiplos sistemas de referencia fornecidos pela conivencia do grupo, enfim, a sua inversa.a. decisiva que, de vivo,
sujeito de direitos e de obriga<;óes, o proclama morto, objeto
(1) Publicado sob o título: Le Sorcier et sa magie, in Les
Temps M-od.ern.es, 4.0 a.no, n.0 41, 1949, pp. 3-24.
(2) W. B. CAN'NON, "'Voodoo' Death", American A.n thropologi.st, n. s., vol. 44, 1942.
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de temores, de ritos e proibic;óes. A integridade física .nao
resiste a dissolu~o da personalidade SQCial ( 3).
Como se exprimem ésses fenómenos complexos no plano
fisiológico? Cannon mostrou que o medo, assin1 como a cólera,
se faz acompanhar de urna atividade particulannente intensa
do sistema nervoso simpático. Esta atividade é normalmente
útil, acarretando n1odificac;óes orgánicas que possibilitam ao
indivíduo se adaptar a urna situac;áo nova; mas se o indivíduo
náo dispóe de nenhuma resposta instintiva ou adquirida para
urna situac;ao extraordinária, ou que ele considere como tal, a
atividade do simpático ·se amplia e se desorganiza, e pode, em
algurnas horas as vézes, determinar un1a diminui~o do volume sangüíneo e urna queda de pressáo concomitante, tendo
como resultado desgastes irreparáveis para .os órgáos da circula~o. A recusa de alimentos e de bebidas, freqüente en1
doentes tomados de urna angústia profunda, precipita esta evolu~o, a desidratac;áo agindo como estimulante do simpático e
a diminui~o do volume sangüíneo sendo acrescida pela permeabilidade crescente dos vasos capilares. Estas hipóteses foram confirmadas pelo estudo de inúmeros casos de traumatismos conseqüentes de bombardeios, de ac;óes no campo de batalha, ou mesmo de operac;óes cirúrgicas : a morte intervém,
sem que a autóp~ia possa revelar a lesáo.
Náo há, pois, razao de duvidar ~ eficácia de certas práticas mágicas. Mas, ve-se, ªº mesmo tempo, que a eficácia da
magia implica na crenc;a da magia, e que esta se apresenta sob
tres aspectos complementares : existe, inicialmente, a crenc;a
do feiticeiro . na eficácia de suas técnicas ; em seguida, a cren<;a
do doente que ele cura, ou da vítima que éle persegue, no poder do próprio feiticeiro; finalmente, a confianc;a e as exigencias da opiniáo coletiva, que ' formam a cada instante urna espécie de campo de gravita~o no seio do qual se definem e se
(3) Um indígena australiano, vítima de um enfeiti~amento
deste gen.er-0, no mes de abril de 1956, foi transportado, moribundo, a.o hospital de Darwin. Colocado num pulmao de a~o e
alimentado por meio de urna sonda, -ele se restabeleceu progressivamente, convencido de que "a magia do homem branco é a mais
forte". Cf. Arthur MoRLEY, in Lorul.<m Sunday Times, 22-4-1956,
p. 11.
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situam as relac;óes entre o íeiticeito e aqueles que ele °enfeitic;a
( 4). Nenhuma das tres partes em causa está, evidentemente,
apta a formar urna representac;ao clara da atividade do simpático, e dos distúrbios que Cannon denominou <le homeostáticos.
Quando o feiti~eiro pretende extrair por succ;áo, do corpo de
seu doente, um objeto patológioo cuja preseuc;a explicaria o
estado n1órbido, e apresenta un1 seixo que dissitnulara na sua
bóca, como se justifica éste procedimento aos seus olhos?
Como chega u1n inocente, acusado de feitic;aria, a se desculpar,
~e a imputac;ao é unanin1e, já que a situac;áo mágica é um fenómeno de consensus? Enfim, que parte de credulidade, e que
parte de crítca, intervén1 na atitude do grupo face aqueles nos
quais reconhece poderes excepcionais, aos quais concede privilégios correspondentes, 1nas dos quais exige ta1nbém satisfac;óes adequadas? Cornece1nos por examinar este último ponto.

*

* *
Era o mes de sete1nbro de 1938. Desde algu1nas se1nanas,
acampávamos com um pequeno bando de índios nan1bikwara,
nao distante das nascentes do Tapajós, nessas savanas desoladas do Brasil Central, onde, durante a n1aior parte do ano, os
indígenas erram a procura de sen1entes e de frutos selvagens,
de pequenos mamíferos, de insetos e de r~pteis, e, em ger.al,
de tudo o que possa impedí-los de morrer de fome. U ma tnntena deles se encontrava ali reunida, ao acaso da vida nómade,
agrupada em famílias, sob os frágeis abrigos de ramagens q~e
fornecem urna protec;ao irrisória contra o sol esmagador do d1a,
0 frescor noturno, a ch uva e o vento. Como. a maioria dos
bandos, éste tinha um chefe civil, e um feiticeiro cuja atividade cotidiana em nada se distinguía da dos outros homens do
grupo : cac;a, pesca, trabalhos artesanais. Era um ho1nem ro(4) No curso deste estudo, cujo ~bje~ é mais psico~ógic~ ~o
que sociológico, acreditamos poder neghgenc~ar, 9uando nao .seJª!11
absolutamente indispensáveis, as distin~oes precisas da soc1-0log1a
religiosa entre as diversas modalidades de opera~oes mágicas e os
diversos tipos de feiticeiros.

195

\

busto, de aproximadamente quarenta e cinco anos, e um espírito alegre.
·
Urna tarde, contudo, ele nao reapareceu no acampamento
a hora habitual. A noite desceu e os fogo:; se acenderam; os
indígenas nao dissimulavan1 sua inquietude. !números sao os
perigos da mata:· rios torrentosos, perigo, sem dúvida improvável, do encontro de um grande animal selvagem: jaguar ou
tamanduá, ou aquele, mais in1ediatamente presente no espírito
nambikwara, de que urna fera aparentemente inofensiva seja a
encarnac;áo de un1 Espírito malfazejo das águas ou dos bosques; e, sobretudo, percebíamos tódas as tarde3, desde urna
semana, misteriosos fogos de acan1pamento, que ora se afastavam e ora se aproximava1n dos nossos. Ora, todo bando desconhecido é potencialmente hostil. Após duas horas de espera,
ton1ou-se geral a convic<;áo de que o con1panheiro havia sucumbido numa emboscada, e enquanto suas duas jovens esposas e seu filho choravam ruidosamente a inorte de seu esposo
e pai, os outros jndígenas evocavam as conseqüencias trágicas que o desaparecimento de seu dignitário nao podia deixar
de anunciar.
Por volta das dez horas da noite, essa espera ansiosa de
urna catástrofe iminente, os gemidos dos quais outras mulheres co1nec;aram a participar, a agita<;áo masculina, conseguiram criar um ambiente intolerável, e decidimos partfr em reconhecimento com alguns indígenas que haviam conservado urna
relativa calma. Nao havíamos siquer caminhado duzentos metros, quando tropec;anÍos numa forma imóvel: era nosso homen1, silenciosamente acocorado, tiritando no frio noturno, desgrenhado e privado (os N ambikwara nao usam outras vestimentas) de seu cinto, colares e pulseiras. Deixou-se conduzir
sem dificuldade ao acampamento, mas fora1n necessárias longas
exorta<;óes de todos e as súplicas dos seus para que ele saísse de
~eu mutismo. · Enfim, póde-se arrancar-lhe, peda<;o po.r p~da<;o,
os detalhes de sua história. Urna tempestade - a pnn1eira da
esta<;áo - se desencadeara a tarde, e o trovao o conduzira a
Ínuitos quilómetr&:; dali, a um sítio que ele indicou, depois o
l econduzira
local n1esmo onde nós o encontráramos, após
te-lo despojado completamente. Todo mundo foi se deitar, co-
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mentando o acontecimento. Na .manha seguinte, a vítima do
trováo havia reencontrado sua jovialidade habitual com, aliás,
todos os seus ornamentos, detalhe que nao pareceu surpreender ninguén1, e a vida habitual retomou s:eu curso.
Alguns días depois, entretanto, urna outra versáo <lestes
acontecimentos prodigio~os con1e<;ou a ser divulgada por certos
indígenas. É necessário saber que o band? ~u~ serviu de palco
a estesr acontecirnentos era composto de 1nd1v1duos de ongens
diferentes, e que se haviam fundido numa nova unida~e so~i~
em seguida a circunstancias obscuras. U m dos grupos fora. ~1z1mado por urna epidemia alguns anos antes e nao era suficientemente numeroso para levar un1a vida autónoma; o outro se
havia separado de sua tribo de origern e se encontrava sujeito
as n1esmas dificuldades. Quando, e em gue condi<;óes, os dois
grupos se haviam encontrado e decidido unir suas fón;as, UJ?
dando a nova formac;áo seu chefe civil, o outro seu chefe rehgioso, nós nao pudemos sabe-lo; mas o acontecim~nto era c~r
tamente recente, pois nenhum casan1ento se hav1a produztdo
entre os dois grupos no momento de nosso encontro, se bem
que as crianc;as de um fossem gerahnente prometidas as crian~as do outro; e, malgrado a comunidade de existencia, cada
grupo havia conservado seu dialeto, e nao podia se comunicar
com o outro senao por intennédio de dois ou tres indígenas
bilíngües.
Após estas explica<;óes indispensáveis, eis o que se dizia a
bóca pequena : tinham-se boas razóes para supor que os bandos
desconhecidos que se cruzavam na savana, provinham do grupo
secessionista ao qual pertencia o feiticeiro. ~ste, arrogando-se
atribuic;óes de seu colega, o chefe político, quisera sem dúvida tomar contato com seus antigos compatriotas, para solicitar urna volta a sua tribo, para incitá-los a atacar os seus
novos associados ou ainda para assegurá-los sobre as disposi'
.
~óes <lestes a seu respeito; o que quer que fósse, teve necesstdade de um pretexto para se ausentar, e o arrebatamento pelo
trováo, com a encenac;áo subseqüente, tinham sido inventados
para esta finalidade. Eram, naturalmente, os indígenas do outro
grupo que espalhavam esta interpre~ac;á~, na qual acr.edita:am
secretamente, e que os enchia ... de 1nqu1etude. Mas Jama1s a
versao oficial do acontecimento foi, publicamente discutida, e,
A
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até a nos;a partida, que se deu pouco depois, permaneceu ostensivamente admitida por todos ( 6).
Ter-se·-iam, contudo, surpreendido bastante os céticos, invocando urna fraude táo verossín1il, e da qual eles mesmos analisavam os · móveis com bastante sutileza psicológica e senso
político, para pór e1n causa a boa fé e a efirácia¡ de seu feiticeiro. Sem dúvida, ele nao havia voado r.as asas do trovao até o Rio Ananás, e tudo nao passava de encenac;ao. Mas
essas coisas teriam podido se produzir, tinham-se efetivamente
produzido em outras circunstancias, elas pertenciam ao domínio da experiencia. Que uin feiticeiro mantenha relac;óes íntimas com as forc;as sobrenaturais, isto é urna certeza ; que, em
tal caso particular, ele haja pretex tado seu poder para dissimular urna atitude profana,- isto é, domínio da conjetura e
ocasiao de aplicar a crítica histórica. O ponto in1portante é
que as duas eventualidades nao sáo n1utua1nente exclusivas,
mais do que o é, para nós, a interpreta~áa da guerra como o
último sobressalto da independencia nacional, ou como o resultado das maquina~óes dos negociantes de canhóes. As duas
explicac;óes sao lógicamente incompatíveis, mas nós ad1n itimos
que urna ou outra possa ser verdadeira, segundo o caso; como
sao igualmente plausíveis, passan1os facilmente de urna a outra,
segundo a ocasiáo e o inomento, e, para muitos, elas podem
coexistir obscuramente na consciencia. E ssas interpretac;6es
divergentes, qualquer que possa ser sua origem intelectiva, nao
.. sao evocadas pela consciencia individual ao termo de urna análise objetiva, n1as antes como dados co1nplementares, reclamados por atitudes muito fluidas e nao elaboradas que, para cada
um de nós, tem um caráter de experiencia. Essas experiencias
pern1anecem, entretanto, intelectualn1ente informes ·e afetiva1nente intoleráveis, a nao ser que se incorporem a tal ou qual
esquema presente na cultura do grupo e cuja assimila<;ao é o
único meio de obj etivar os e3tados subjetivos, .fonnular impressóes infonnuláveis, e integrar experiencias inarticuladas em
sistema.
(5)
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Bsses mecanismos se esclarecerao melhor a luz de observa<;óes já antigas, feitas entre os Zuni do Novo México pela admirável investigadora M. C. Stevenson (6). Urna mocinha de
doze anos fóra presa de urna crise nervosa, imediatamente depois que um adolescente lhe agarrara as máos ; este último foi
acusado de feitic;aria e arrastado <liante do tribunal dos sacerdotes do Arco. Durante urna hora, ele negou inutilmente ter
quaisquer conhecimentos ocultos. :e.ste sistema de defesa se
tendo mostrado ineficaz, e o crime de feiti<;aria sendo, nesta
época ainda, punido com a morte entre os Zuni, o acusado
mudou de tática e improvisou urna longa narrativa, na qual
explicava em quais circunstanciaS' havia sido iniciado na feiti<;aria, e recebido de seus mestres dois produtos, um dos quais
deixava as meninas loucas e outro que as curava. &te ponto
constituía urna engenhosa precauc;ao contra os desenvolvimentos
ulteriores. Intimado a produzir suas drogas, transportou-se a
sua casa bem escoltado, e retornou com duas raízes que logo
utilizou num ritual complicado, no decorrer do qual simulou um
transe consecutivo a absorc;ao de urna das drogas, depois um
retorno ao estado normal gra<;as a outra. Após o que, administrou o remédio a doente e declarou-a curada. A sessáo foi
suspensa até o outro dia, mas, durante a noite, o pretenso feiticeiro se evadiu. Reaprisionaram-no imediatamente, e a fatnília da vítima se improvisou em tribunal para continuar o
processo. Diante da resistencia de seus novos juízes em aceitar
sua versao precedente, o rapaz, ~ntáo, inventou urna outra:
todos os seusi parentes, seus· ancestrais, eram feiticeiros, e é deles
que lhe provinham poderes admiráveis, como o de se transfor~
mar em gato, encher sua boca de espinhas de cactus e matar
suas vítimas - dois bebes, tres mocinhas, dois rapazes - projetando-os sobre estas; tudo isto, grac;as a plumas mágicas que
lhe permitiam, a ele e aos seus, abandonar a forma humana.
~ste último detalhe constituiu um erro tático, pois agora os
(6) M. C. STEVF.NSON, TM Zwwi buliana, 23rd Annual Report
of the Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution,
Washington, 1905-.

juízes ex1g1am a produ<;áo das plumas, como prova da veracidade da nova narrativa. Após diversas desculpas, rejeitadas
urna após a outra, foi n.ecessário se transportar a residencia fa111iliar do acusado. ~ste come<;ou a sustentar que .as plun1as estavam dissimuladas atrás do revestin1entc de urna parede, que
éle nao podia destruir. Obrigaram-no a isto. Após haver derrubado urna face do muro, do qual examinou cuidadosamente
cada peda<;o, ele tentou se desculpar por urna falta de memória : havia dois anos que as plumas haviam sido escondidas e
ele náo sabia mais aonde. Constrangido a novas explorac;óes,
terminou por investir contra urna outra parede, onde, após
urna hora de trabalho, urna velha pluma apareceu na argamassa.
~le agarrou-a avidamente, e apresentou-a aos seus perseguidores como o instrumento rr1ágico de que havia falado; fizeram-no
explicar detalhada1nente o mecanismo de seu emprego. Enfim,
arrastado a prac;a pública, teve que repetir tóda a sua história,
que enriqueceu com um grande número de novos detalhes e
.
'
tenn1nou por un1a perora<;ao patética onde lamentava a perda de
seu poder sobrenatural. Assim tranqüilizados, seus auditores
consentiram em libertá-lo.
E sta narrativa que, infeliz1nente nos foi nectssário abre.
'
~tar e. despojar d.e todos seus matizes psicológicos, permanece
1n~~rutt.va sob m~1tos aspectos. V e-se logo que, perseguido por
f~ttl<;arta e se arnscand<:>, por este fato, a pena capital, o acusa.do
nao consegue a absolvt<;ao se desculpando, mas reivindicando
seu pretenso c:ime; mai.s ainda: ele melhora sua causa, apresentando versoes suces~1vas, cada qual é mais rica, mais repleta de detalhes (e po1s, em principio, mais culpável ) que a
preced:nte. O debate _nao procede, como nossos proce.:;sos, por
acus~<;?es e_ contesta<;oes, mas por alegac;óes e especifica<;óes.
Os JUtzes nao esperam do acusado que ele conteste un1a tese.
e. menos ain~a que refute fatos; exigem-lhe que corrobore um
sistema do qual .náo detém senao um fragmento, e do qual querem que reconstttua o resto de urna n1aneira apropriada. Corno
~ nota a i~vestigador~ a propósi~o de un1a fase do proces ~ o :
Os ~uerre1ros se de1xaram absorver tao completamente pela
na~rattva do rapaz, que pareciam ter esquecido a razáo prim~1r.a d~ s~u comparecimento perante eles". E quando a pena
mag1ca e finalmente exumada, a autora observa, com bastante

pr.ofundidade : " A consternac;áo se propagou entre os guerre1ros, q~ue e~clamaram de u1na só voz: "O que significa ]sto ?"
Agora, eles ttnhan1 certeza de que o rapaz dissera a verdade" .
Const~rnac;áo, e nao triunfo de ver aparecer a prova tangível
do cnme: püis, antes que reprin1ir um crilne, os juízes procuram (validando seu fundan1ento objetivo por meio de urna
expressáo en1ocional apropriada) atestar a realidade do sistema que o tornou possível. A confissao, reforc;ada pela participa<;áo, a cu1nplicidade me&ma, dos juízes, transforn1a o
acusado, de culpado, e111 colaborador da acusac;áo. Grac;as a
ele, a feitic;aria, e as idéias que a ela se ligam, escapa a seu
modo penoso de existencia na consciencia, como conjunto difuso de sentimentos e de representa<;óes mal fórmuladas, para
se encarnar em ser de experiencia. O acusado, preservado con10
testemunha, traz ao grupo urna satisfa<;ao de verdade, infinitamente mais densa e mais rica do que a satsfac;ao de justic;a
que teria proporcionado a sua execu~? o. E finalmente, por sua
defesa engenhosa, tornando seu auditório progressivamente
consciente do canáter vital oferecido pela verificac;áo de seu
sisten1a (pois que, principalmente, a escolha náo é entre este
sistema e um outro, rrtas entre o sistenta niágico e nenhum
sistema, ou seja, a desorden1) , o adolescente chegou a se transfonna~, de an1ea<;a para a seguran<;a física <le seu grupo, etn
garantta de sua coerencia 1nental.
iYias a defesa é, verdadeiran1ente, apenas engenhosa? Tudo
faz crer que, apó.:; ter tateado para. encontrar urna escapatória,
o acusado participa c-0111 sinceridade e - a palavra nao é de1nasia<lo forte - fervor, do jógo dramático que se organiza
entre seus juízes e ele. Proclamam-no feiticeiro; pois, se existem, éle poderia sé-lo. E con10 conheceria de ante1náo os in<lícios que lhe revelariam sua voca<;áo ~ Talvez estejam aí, presente: nesta prova e nas convulsóes da n1ocinha transportada
ao tnbunal. Para ele tan1bém, a coeréncia do sistema, e o papel
que lhe é assinalado para estabelece-la, nao tem un1 valor menos
essencial do que a seguran¡;a pessoal que. arrisca na aventura.
Vemo-lo pois construir progressivamerite o personagem que
lhe impuseran1, com urna meseta de astúcia e de boa fé : bebendo a1nplamente em seus conhecimentos e em suas lembran'_;as, imprc-: isando também, mas, sobretudo, ,vivendo sua func;áo

e procurando, nas manipula~óes que delineia e no ritual que
ele constrói de pedac;os e de fragmentos, a experiencia de un1a
1nissao cuja eventualidade, pelo inenos, é oferecida a todos. Ao
termo da aventura, o que pennanece das astúcias do início, até
que ponto o herói nao se tornou logrado por seu personagem,
melhor ainda : em que medida nao se tornou éle, efetivamente,
um feiticeiro ? "Quanto n1ais o rapaz falava", diz-nos a autora
a respeito de sua confissao final, "mais profundamente se absorvia em seu objeto. Por momentos, sua face se iluminava co1n a
satisfa<;ao resultante do domínio conquistado sobre seu auditório". Que a mocinha sare após a administrac;ao do remédio, e
que as experiencias vividas no curso de un1a prova tao excepcional se elaborem e se organizem, nada mais é necessário, se1n
dúvida, para que os poderes sobrenaturais, já reconhecidos
pelo grupo, sejam confessados definitivamente por seu inocente
detentor.

•

* *
Devemos atribuir um lugar maior ainda a un1 outro documento, de valor excepcional, mas ao qual parece nao ter
s~do reconhecido, até o momento, senao u1n interesse lingüístico'. trata-s~ de um frc:gmento de autobiografia indígena, re~
colhtdo em hngua Kwaloutl (da regiao de Vancouver no Canadá) por Franz Boas, e do qual nos deu a traduc;~o justa.linear (7).
Um certo Quesalid (tal é, ao menos, o no-me que ele recebeu
qu.ando se to~ou feiticeiro) nao atreditava no poder dos feiticetro~, ou, ma1s exatamente, dos xam&s, visto que este termo
convem melhor para denotar seu tipo de atividade específica
em certas regióes do mundo ; ;mpelido pela curiosidade de descobr.~r s~as frau~es, e pelo desejo de desmascará-los, pos-se a
frequenta-los, ate que um deles· se ofereceu para introduzi-Jo
em seu grupo, onde seria iniciado e tornar-se-ia rapidamente
um dos seus. Quesalid nao se fez d.e rogado, e sua narrativa
descreve, d.etalhadamente, quais foram suas primeiras· lic;óes :
estranha mistura de pantomima, de prestidigitac;áo e de conhe(7) FRANZ BoAs, The religion of the Kwakiutl, Columbia
Unive-rBit11 Co-ntributi01l8 to Antkro'J)Ology, vol. X, Nova Iorque,
1930, parte 11,
1-41.
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cimentos empíricos, onde se encontram misturados a arte de
fingir o desfalecimento, a sitnula<;ao de crises nervosas, . o
aprendizado de cantos mágicos, a técnica para se fazer vomitar, no<;óes bastante precisas de ausculta<;ao e obstetrícia, o emprego de "sonhadores", ou se ja, de espióes encarregados de escutar as conversa<;óes privadas e de relatar secretamente ao xamá os elementos de informac;ao sobre a origem e os sintorr1as
dos males sofridos por alguém, e, sobretudo, a ars magna de
certa escola xamanística da costa noroeste do Pacífico~ isto é,
· o uso de um pequeno tufo de penugeffi que o prático dissimula
num canto de sua bóca para expetorá-lo todo ensangüentado
n~ momento oportuno, após se haver mordido a língua ou ter
fe1to brotar o sangue de suas gengivas, ~ apresentá-lo solenemente ao doente e a assistencia, con10 o corpo patológico expulso em conseqüencia de suas suc;óes e manipulac;oes.
Confirmado em suas piores suspeitas, Q·uesalid desejou
prosseguir a sindicancia ; mas ele nao era mais livre, seu estágio
entre os xamas come<;ava a ser conhecido no exterior. E assim,
um dia foi convocado pela fan1ília de um doente que com ele
sonhara como seu salvador. ~ste primeiro tratamento (pelo
.qual, observa aliás, ele nao se fez pagar, nao ma.is· que por
a.queles que se seguiram, pois nao tinha terminado os quatro
anos de exercícios regulamentares) foi um sucesso estrondoso.
Mas, se bem que conhecido, desde este momento, como "um
:grande xamá", Quesalid nao perde seu ·espírito crítico; interpreta seu exito por razóes psicológicas, "porque o dóente acredita va firmemente no sonho que tivera a meu respeito". O que
devia, segundo seus próprios termos, tomá-lo "hesitante e pensativo" foi urna aventura muito mais complexa, que o colocou
em presenc;a de inúmeras modalidades de "falso-sobrenatural",
e que o levou a concluir que algurnas eram menos falsas do
que outras: bem entendido, aquelas as quais seu interesse pessoal estava empenhado, ao mesmo tempo que o sistema que
comec;ava a se construir sub-repttlciamente· em seu espírito.
Visitando a tribo vizinha dos Koskimo, Quesalid. assistiu
a urna cura de seus ilustres colegas estrangeiros ; e, com grande
estupor, constatou urna diferenc;a de técnica: ao invés de cuspir
a doen<;a: sob forma de um verme sangüinolento constituído
pelo tufo dissirñulado na boca, os ~amas Koskimo se contenta-

vam etn expetorar em suas máos um pouco de saliva, e ousavam pretender que ali estava "a doenc;a". o que vale este
método? A qual teoria corresponde? A fim de dec:cobrir "qual
é a fórc;a dess~ xan1as, se ela é real, ou se eles apenas aspiram a ser xamas " como os seus compatriotas, Que.:;alid solicitou e obteve experimentar seu n1étodo, o tratamento anterior
tendo-se, aliás, revelado ineficaz ; a doente declarou-se curada.
E eis aqui, pela primeira vez, nosso herói vacilante. Por
poucas ilusóes que tenha mantido até o presente acerca de sua
técnica, . ele encontrou u1na ainda mais falsa, tnais mistificadora, mais desonesta do que a sua. Pois ele, ao menos, dá qualquer coisa a sua clientela: ele Jhe apresenta a
doenc;a sob urna forn1a visível e tangível, ao passo, que os seus
confrades estrangeiros nao mostram absolutamente nada, e pretendem somente ter capturado o mal. E seu método obtérn
resultados, ao passo que o outro é váo. Assim, nosso herói se
encontra as voltas COffi Ul11 probletna que nao é talvez sem equivalente no desenvolvi1nento da ciencia n1oderna: dois sistemas,
que se sabe serem igualmente inadequados, oferecem entretanto, um etn relac;ao ito outro, um valor diferencial, e isto, ao
n1esmo tempo do ponto de vista lógico e do ponto de vista
experi1nental. Em relac;ao a qual sisten1a de referencias se os
julgarao? o dos fatos, onde eles se confundem, ou o seu próprio, onde tomarr1 valores desiguais, teórica e praticamente?
Entrementes, os xamas K osküno, "cobertos de vergonha"
pelo descrédito no qual caíram junto aos. seus compatriotas,
estáo também mergulhados na dúvida: seu colega produziu,
sob forn1a de objeto rnaterial, a doenc;a a qual tinham sempre
atribuído urna natureza espiritual, e que nao haviam, pois, jamais sonhado en1 tornar visível. Enviaram-lhe u1n emissário,
para convidá-lo a participar com eles de u1na conferencia secreta, nun1a gruta. Que"alid se dirigiu para lá, e seus confrades estrangeiros lhe expusera111 seu sistema: "Cada enfermida<le é um ho1nem : furúnculos e tumores, comichóes e eczemas,
en1pólas e tosse, e definhamento, e escrófula; e tan1bém isto,
constric;ao da bexiga e dores de estomago.. . Logo que ternos
sucesso em capturar a alma da doenc;a, que é un1 hon1em.
entao morre a doenc;a, que é um homem; seu corpo desaparece em nossos interiores". Se esta teoria é exata, o que há para

mostrar? E por qual razao, quando Quesalid opera, "a doenc;a
adere a sua . m~o" ~ Mas Q~esalid. se refugia atrás dos regulamentos proftss1ona1s que o 1nterd1zem de ensinar antes de te1
completado quatro anos de exercício, e se recusa a falar. Persiste nesta atitude, quando os xamás koskimo lhe enviam suas
filhas pretensamente virgens para tentar seduzi-lo e arrancarlhe seu segredo.
Neste ínterün, Quesalid retorna a sua aldeia de Fort Rupert para ser informado de que o n1ais ilustre xamá de un1 cla
vizinho, inquieto com sua crescente reputac;áo, lanc;ou un1 de·
safio a todos os seus confrades, e convida-os a se medire1n corn
ele ell1: tórno de diversos doentes. Presente ao encontro, Quesalid assiste a diversas curas do xarná ni.a is velho · mas na-o
'
'
mais que os Ko~kimo, este nao m<>stra a doenc;a; limita-se a
incorporar um objeto invisível "que éle pretende ser a doen<;a",
ora ao seu toucado de cortic;a, ora ao seu chocalho ritual esculpido em forma de pássaro: e, "pela fór<;a da doenc;a que
morde" os pilares da casa ou a máo po prático, esses objetos
sao entáo capazes de se manterem suspensos no ar. O roteiro
habitual se desenrola. Solicitado a intervir nos casos julgados
desesperadores por seu predecessor, Quesalid triunfa, com a
técnica do venne ensangüentado.
Aqui se situa a parte verda<lciramente patética de nossa
narra~i~a. Envergon~ado e desesperado, ao mes1no tempo pelo
descree1to em que ca1u e pelo desmoronan1ento de seu sistema
terapeutico, , o velho xan1á envia sua filha, con10 emis3ário, a
Quesalid,· para solicitar-lhe a concessao de urna entrevista. Encontra-o assentado ao pé de un1a árvore, e o velho se exprime
ne~tes termos: "Nao sao coisas más que nós nos diremos,
amigo, mas eu desejaria apenas que tu experimentes e que tu
salves .n1inha vida para mim, a fim de que eu nao morra de
vergonha, pois tornei-1ne motivo de chacota de nosso povo, por
causa do que fizeste nesta última noite. Eu te suplico que te. nhas piedade, e que me digas o que estava colado na palma
de tua 1náo na outra noite. Era a verdadeira 1noléstia ou era
sómente fabricada? Pois eu te sup:ico que tenhas p{edade e
que me digas como fizeste, a fim de que eu possa te imitar.
A~igo, tenha p~e~lad~ de mim" .. Inicialmente silencioso, Quesahd con1ec;a re1v1nd1cando exphcac;óes acerca das proezas do

204

!OS

penteado e do chocalho, e seu colega 1he inostra a ponta dissi·
mulada no toucado, que permite furá-lo em angulo reto contra
um poste, e a maneira pela qual ele fixa a cabec;a de seu chocalho entre suas falanges, para fazer crer que o pássaro se mantém suspenso pelo bico, e1n sua máo. Sem dúvida, ele próprio
nao faz senao nlentir e trucar ; ele simula o xamanismo por
causa ?os proveitos materiais que dele retira, e "de sua cupidez
pela riqueza dos doentes" ; ele sabe bem que nao se pode capturar as almas "pois todos nós possuímos nossa alma" éle
tambétn emprega o sebo e pretende que "é a alma, essa coisa
branca pousada em sua máo". A filha junta entao suas súplicas a do pai: "Tenha piedade dele, para que ele possa continuar a viver". Mas Quesalid permanece silencioso. Em conseqüenci~ desta trágica entrevista, o velho xamá teve que desaparecer, na mesn1a noite, com todos os seus, " cora~ao doente"
e temid~ por tóda a comunidade, pelas vingan~s que poderia
ser tentado a exercer. Bem inutilmente: viram-no retornar um
ano depois. Con10 sua filha, ficara doido. Tres anos mais tarde,
morreu.
E Quesalid prosseguiu sua carreira, rica de segredos, desmascarando os impostores e cheio de desprezo pela profissao :
"Urna vez apenas, vi um xama que tratava os doentes por
su~áo: e nao pude jamais descobrir se ele era um verdadeiro
:cama ou um simulador. Por esta razáo apenas:, eu creio que
ele era um xama : ele nao permitía aqueles que havia curado
que lhe pagassem. E em verdade, eu nao o vi rir urna única
vez". A atitude do comec;o se modificou, pois, sensivelmente:
o i:iegativismo radical do livre-pensador cedeu lugar a sentimentos mais matizados. Existem verdadeiros xamas. E ele
próprio? Ao fim da narrativa, nao se sabe; tnas é claro que
exerce seu ofício com consciencia, que é orgulhoso de seus sucessos e que defende calorosa1nente, contra tódas as escolas rivais,. a técnica da plumagem ensangüentada, da qual parece ter
~rd1do de vista, completamente, a natureza falaciosa, e da qual
zombara tanto no inicio.

* **
Ve-se que · a psicologia do feiticeiro nao é simples. Para
tentar analisá-la, inclinar-nos-emos inicialmente sóbre 0 caso
~06

do velho xama que suplica ao seu jovem rival de dizer-lhe a verdade, se a doen~ colada no cóncavo de sua mao como um
verme rubro e viscoso é real ou fabricada, e que soc;obrará na
loucura por nao ter obtido resposta. Antes do drama, estava na
posse de dois dados : de urna parte, a convicc;áo de que os estados patológicos tem urna causa e que esta pode ser atingida;
de outra parte, um sistema de interpretac;ao onde a invenc;ao
pessoal desempenha um grande papel e ordena as diferentes
fases <lo mal, desde o diagnóstico até a cura. Esta fabul~áo
de urna realidade em si mesma desconhecida, feita de procedimentos e de representac;óes, é afianc;ada numa tripla experiéncia: a do próprio xama que, se sua vocac;ao é real (e,
mesmo se nao o é, somente pelo fato do exercício), experimenta
estados específicos, de natureza psicossomática; a do doente,
que experimenta ou nao urna melhora; enfim, a do público, que
também participa da cura, e cujo arrebatamento sofrido, e a
satisfac;ao intelectual e afetiva que retira, determinam urna adesao coletiva que inaugura, ela própria, um nóvo ciclo.
~sses tres elementos daquilo que se poderia denominar de
complexo xamanístico sao indissociáveis. Mas ve-se que eles
se organizam em tórno de dois pólos, formados, um pela experiencia íntima do xama, o outro pelo consensus coletivo. Náo
existe razáo para duvidar, efetivamente, que os feiticeiros, ou
ao menos os mais sinceros dentre eles, acreditam em sua missáo, e que esta crenc;a nao esteja fundada na experiencia
de estados específicos. As provas e as privac;oes as quais se
submetern bastariam freqüenten1ente para provocá-los, mesmo se
se recusa a adn1iti-los con10 prova de urna vocac;ao séria e
fervorosa. 1"Ias existen1 também argumentos lingüísticos, mais
convincentes, porque indiretos: no dialeto Wintu da Califórnia, existem cinco n1odos verbais que correspondem a um conhecimento adquitido pela visáo, por impressao corporal, por
inferencia, pelo raciocínio e pelo ouvir dizer. Todos os cinco
constituem a categoría do conhecimento, por oposic;áo a da
conjetura, que se exprime diferentemente. Muito curiosamente,
as relac;.oes com o mundo sobrenatural se exprime1n por meio
dos modos do conheci1nento, e entre eles, os da impressao corporal ( isto é, da experiencia niais intuitiva), da inferencia e
do raciocínio. Assim, o indígena que se torna xamá após urna
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crise espiritual, concebe gramaticalmente o seu estado como
urna conseqüencia que ele <leve inferir do fato, formulado como
urna experiencia imediata, que obteve a tutela · de um Espírito,
o qual conduz a conclusáo dedutiva que ele teve que fazer urna
viagem ao além, no fim da qual --experiencia imediatareencontrou-se entre os seus (8).
As experiencias do doente representam o aspecto menos
importante do sistema, se se exc;etua o fato de que um doente
curado com sucesso por um xamá está particularmente apto
para se tornar, por sua vez, xamá, como se observa, ainda
hoje em dia, na psicanálise. Como quer que seja, recorde-se
que o xamá nao é completamente desprovido de conhecimentos positivos e técnicas experimentais, que podem explicar
em parte o seu sucesso; de resto, desordens qo tipo que se
denomina atualmente psicossomático, e que representam urna
grande parte das doen<;as correntes nas sociedades de fraco
coeficiente de seguran<;a, devem muitas vezes ceder a urna terapeutica psicológica. Em . resumo, é provável que os médico:;
primitivos, do mesmo modo que seus colegas civilizados, curem
ao menos urna parte dos casos de que cuidam, e que, sem
esta eficácia relativa, os usos mágicos náo teriam podido conhecer a vasta difusáo que os caracteriza, no tempo e no espac;o. Mas este elemento náo é essencial, pois está subordinado
aos dois outros: Quesalid nao se tornou um grande feiticeiro
porque curava seus doentes, ele curava seus doentes porque
se tinha tornado um .grande feiticeiro. Somos, pois, diretamente
conduzidos a outra extremidade do sistema, isto é,
seu pólo
coletivo.
É, de fato, na atitude do grupo, bem mais que no ritmo
dos reveses e dos sucessos, que é necessário procurar a verdadeira razáo da derrocada dos rivais de Quesalid. :ates próprios o sublinham, quando se queixam de se terem tornado o
motivo da chacota de todos, quando alegam sua vergonha, sentimento social por excelencia. O fracasso é secundário, e percebe-se, em todos seus propósitos, que o concebem como
func;áo de um outro fenómeno: o desaparecimento do cansen-
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D. DEMETRACOPOULOU LEE, Sorne lndian Texts Dealing
With The Supernatural, The Review of Religion, maio de 1941.

sus social,

as

reconstituido
suas custas em torno de um outro prático e de um outro sistei.na. O problema fundamental é,
pois, o da rela~áo entre um indivíduo e o grupo, ou; mais exatamente, entre um certo tipo de indivíduos e certas exigencias
do grupo.
Tratando o seu doente, o xamá oferece a seu auditório
un1 espetáculo. Que espetáculo? Com risco de generalizar imprudentemente certas observac;óes, diríamos que esse espetáculo
é sempre o de urna repetic;áo, pelo xamá, do "chamado", isto
é, a crise inicial que lhe forneceu a revelac;áo de seu estado.
Mas a expressáo do espetáculo nao deve enganar : o xamá
nao se contenta em reproduzir ou representar mimicamente
certos acontecimentos ; ele os revive efetivamente em tóda sua
vivacidad.e, originalidade e violencia. E visto que, ao termo da
sessáo, ele retoma ªº estado normal, podemos dizer' tomando
emprestado da psicanálise um termo essencial, que ele abreagtu.. Sabe-se que a psicanálise denomina abreac;áo ao momento
decisivo da cura, quando o doente revive intensamente a situac;áo inicial que está na origem de sua perturbac;áo, antes
de superá-la definitivamente. Neste sentido, o xamá é um abreator profiSsional.
N ós pesquisamos alhures as hipóteses teóricas que seria
necessário formular para admitir que o modo de abreac;ao particular a cada xanlá, ou ªº menos a cada escola, pudesse induzir simoolicamente, no doente, urna abreac;áo de sua própria
perturbac;áo ( 9). Se, todavia, a relac;áo ess.encial é a relac;áo entre o xamá e o grupo, é necessário também colocar a questáo
de outro ponto de vista, que é o da relac;áo entre os pensamentos normal e patológico. Ora, em tóda perspectiva nao científica (e nenhuma sociedade pode se vangloriar de nao participar dela de nenhum modo) pensamento patológico e pensamento normal náo se opóem, eles se completam. Em presenc;a
de um universo de que está ávido de compreender, mas do
qual nao chega a dominar os mecanismos, o pensamento normal reclama sempre seu sentido as coisas, que o recusam; ao
contrário, o pensamento dito patológico extravasa de interpre-

(8)
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(9)

.4 eficácia aimb6lica, cap. X deste volume.
~09

ta<;óes e de ressonancias afetivas, con1 as quais está sempre
pronto a sobrecarregar urna realidade, que seria de outro modo
deficitária. Para um, existe o náo-verificável experimentalmente,
isto é, um exigível; para o outro, experiencias sem objeto,
ou seja, um disponível. Tomando emprestado a. linguagem dos
lingüistas, nós diremos que o pensamento normal sofre sempre de urna carencia de significado, ªº passo que o pensamento
<lito patológico ( ao menos em -certas de suas manifesta<;óes)
dispóe de urna pletora de significante. Pe1a colabora<;áo coletiva a cura xamanística, um equilíbrio se estabelece entre essas duas situac;óes complementares. No proble111a da doenc;a,
que o pensamento normal nao compreende, o psicopata é exortado pelo grupo a investir urna riqueza afetiva, privada por
si própria de qualquer aplicac;áo. Um equilíbrio aparece entre
o que é verdadeiramente, no plano psíquico, urna oferta e
u1na procura; mas sob duas condic;óes: é necessário que, por
urna colaborac;áo entre a tradi<;ao coletiva e a invenc;ao individual, se elabore e se modifique continuamente urna estrutura,
isto é, um sistema de oposi<;óes e de correlac;óes que integre
todos os elementos de urna situa~ao total onde feiticeiro, doente
e público, representac;óes e processos, encontram cada qual o
seu lugar. E é necessário que, do mesmo modo que o doente
e o feiticeiro, o público participe, ao menos em certa medida,
da abrea<;áo, essa experiencia vivida de um universo de efusóes simbólicas do qual o doente, pois que doente, e o feiticeiro, pois que psicopata -isto é, dispondo ambos de expe:ie~ci~ nao integráveis de outro modo- podem-lhe deixar,
a distancia, entrever "as luminárias". Na ausencia d.e todo controle experimental, que nao é neeessário e nem é mesmo exigido, é esta experiencia só, e sua riqueza relativa em cada
caso, que pode permitir a escolha entre diversos sistemas possíveis, e acarretar a adesao a tal escota ou a tal prático (.10).
(10) Sobre o paralelo, feito aqui de maneira ·demasiado simplista, entre feiticeiro e psicopata, fui conduzido, por críticas
oportunas de ?r!ichel Leiris, a precisar rn.e u pensamento em: "lntroduction a L'oeuvre d~ Marcel Mauss" m: MARCEL MAUSS Sociowgie et Anthropo~gie, (P.U.F.), P~ris, 1950, pp. XVÍII a
XXIII.
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Diversamente da explica~áo científica, nao se trata, pois,
de ligar estados confusos e inorganizados, em~óes ou representac;óes, a urna causa objetiva, nlas de articulá-los sob forma
de totalidade ou sistema ; o sistema valendo precisamente na
medid~ em que pennite a precipita<;ao, ou a coalescencia, desses estados difusos (penosos também, en1 razáo de sua descontinuidade) ; e este últin10 fenómeno é atestado a conscie11cia por urna experiencia original, que nao pode ser percebida·
de fora. Grac;as as suas desordens complementares, o par feiticeiro-doente encarna para o grupo, de modo concreto e vigoroso, um antagonismo próprio a todo pensamento, n1as cuja
expressáo normal pern1anece vaga e imprecisa : o c\oente é passividade, aliena<;ao de si n1esmo, como o inforn1ulável é a
doen<;a do pensan1ento; o feiticeiro é atividade, extravasa.m ento
de si mesmo, como a afetividade é a nutriz dos símbolos. A cura
póe em relac;ao esses pólos opostos, assegura a passagem de
um a outro, e rnanifesta, numa experiencia total, a coerencia
do universo psíquico, ele próprio projec;ao do universo social.
Percebe-se assin1 a necessidade de estend.e r a noc;áo de
abreac;áo examinando os sentidos que ela toma nas terapeuticas
psicológicas distintas da psicanálise, que teve o imenso mérito de redescobri-la e de insistir sobre o seu valor essencial.
Dir-se-á que existe, em psicanálise, apenas urna abreac;áo -a do
doente- e nao tres? Nao é tao certo. É verdade que na cura
xa1nanística, o feiticeiro fala, e faz abreac;ao paira o doente que
se cala, ao passo que na psicanálise é o doente que fala, e
faz abreac;ao contra o médico que o escuta. Mas a abrea<;áo do
médico, por nao ser concomitante do doente, nao é menos exigida, pois que é necessário ter sido analisado para se tomar
analista. O papel reservado ao grupo pelas duas técnicas é
mais delicado para definir, pois a magia readapta o grupo a
problemas pré-definidos, por intermédio do dpente, ao passo
que a psicanálise readapta o doente ao grupo, por meio de
oolu<;óes introduzidas. Mas a inquietante evolu<;áo que tende,
desde alguns anos, a transformar o sistema psicanalítico, de
corpo de h~póteses científicas verificáveis experimentalmente em
certos casos precisos e limitados, numa espécie de mitologia
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ditusa que petmeia a consciencia do gtupo ( Íenomenó objetivo
que se traduz, no psicólogo, pela tendéncia subjetiva de estender ao pensameQto normal um sistema de interpretac;óes
ooncebido em fun~o do pensamento patológico, e a aplicar a
fatos de psicologia coletiva um método adaptado ao estudo do
pensamento individual oomente) propicia restabelecer rapidamente o paralelismo. Entao -e talvez já, em certos paíse&o valor do sistema deixará de ser fundado em curas reais,
as quais beneficiarao indivíduos particulares, mas sóbre o sentimento de seguranc;a trazido ao grupo pelo mito· que fundan1enta a cura, e o sistema ¡x>pular em conformidade com o qual,
sobre esta base, seu universo se encontrará reconstruído.
Desde agora, a comparac;ao entre a psicanálise e terapéuticas psicológicas mais antigas e mais divulgadas pode incitar
a primeira a úteis reflexóes acérca de seu método e de seus
princípios. Deixando desenvolver-se sem cessar o recrutamento
c\e seus jurisdicionados que, de anormais caracterizados, se
tornam paulatinamente exemplos representativos do gru¡x>, a
psicanálise transforma seus tratamentos em conversües ; pois
oomente um doente pode sair curado, um inadaptado ou um
instável só podem ser persuadidos. Vé-se aparecer entáo um
perigo considerável: que o tratamento (sem que o médico o
saiba, bem entendido)' longe de chegar a resoluc;ao de urna
perturba~o precisa sempre dentro do contexto, se rednz a
reorganiza~o do universo do paciente em func;ao das interpretac;óes psicanalíticas. Significa que se cairia, como ponto
de chegada, na situa~o que fornece seu ponto de partida e
sua possibilidade teórica ao sistema mágico-social que nós analisamos.
Se esta análise é exata, é necessário ver nas condutas
mágicas a resposta a urna situac;ao que se revela a consciéncia por manifestac;ües afetivas, mas cuja natureza profunda é
intelectual. Pois sózinha, a história da func;áo s.imbólisa permitiría a explicac;ao desta condi<;áo intelectual do homem, de
que o universo nao significa jamais bastante, e que o pensamento dispóe sempre de demasiadas significac;oes para a quantidade de objetos nos quais ele pode enganchá-las. Dilacerado
entre esses dois sistemas de refer~ncia, o do significante e o
do significado, o -homem exige ao pensamento mágico que lhe
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llm nóvo sistema de referencia, no seio dp qual os dados até entao contraditórios possam se integrar. ~1as sabe-se
que esse sistema se edifica as custas do progresso do conhecimento, que teria exigido que, dos dois sistemas anteriores, um
apenas fósse manejado e aprofundado até o ponto (que estamos ainda longe de entrever) em que tivesse permitido a
reabsorc;ao do outro. Nao teria sido necessário que se fizesse
repetir ao indivíduo, psicopata ou normal, essa desventura coletiva. Mesmo se o estudo do doente nos ensinou que todo
indivíduo se refere mais ou menos a sistemas contraditórios, e
que ele sofre de seu conflito, .náo basta ,que urna certa forma
de integrac;áo seja ¡x>ssível e praticamente eficaz para que ela
seja verdadeira, e para que se esteja certo de que a adapta~o
assim realizada nao constitui urna regressao absoluta, com relac;ao a situa<;áo conflitual anterior.
Reabsorver urna síntese aberrante local, por sua integra~º com as sínteses nórmais, no seio de urna síntese geral, mai
arbitrária -fora dos casos críticos onde a a<;áo se i111pó&representaria urna perd.a em todos os quadros. U m cor¡x> de
hipóteses elementares ¡x>de apresentar um valor instrumental
certo para o prático, sem que análise teórica <leva se impor
a reconhecer aí a imagem última da realidade; e sem que seja
tampouco necessário unir, por seu intermédio, doente e ~é
dioo numa espécie de comunháo mística, que nao tem o mesmo
sentido para ambos e que ehega sómente a dissolver o tratamento numa fabulac;áo.
.
Afinal só se exigirá desta urna linguagem que sirva para
dar a trad.u<;áo, socialmente autorizada, de fenómenos cuja natureza profunda ter-se-ia tornado igualmente impenetrável
para o grupo, para o doente e para o mago.
. r""

\

218

(
/

(
I

CAPÍTULO

X

A EFICACIA SIMBóLICA (1)

... ...

O primeiro grande texto mágico-religioso conhecido, proveniente de cultura sul-americana, que acaba de ser publicado
por Wassen e Holmer, lan~a utna nova luz sóbre certos as~tos da cura xarna.nística, e coloca problemas de interpretac;áo teórica que o excelente comentário dos editores náo basta
certamente para esgotar. Nós desejaríamos retomar aqui o seu
exame, náo na perspectiva lingüística ou americanista na
qual o texto foi sobretudo estudado (2), mas para tentar por
em evidiencia suas implica~oes gerais.
Trata-se de um longo encantamento, cuja versáo indígena
ocupa dezoito páginas, divididas em quinh~tos e trinta e· cinco
versículos, recolhido de um velho informante de sua tribo pelo
índio Cuna Guillermo Haya. Sabe-se que os Cuna habitam o
território da República do Panamá, e que o lastimado Erland
N ordertskiold lhes havia consagrado urna atenc;áo particular;
chegou mesmo a formar colaborac\ores entre os indígenas. No
caso que nos interessa, é após a morte de Nordenskiold que
Haya fez chegar a seu sucess.or, o Dr. Wassen, um texto redigido na língua original e acompanhado de urna traduc;áo espanhola, a revisáo do qual Holmer devia dedicar todos os
seus cuidados.
( 1) ~ste artigo, dedicado a Raymond de Saussure, f oi publicado, sob o título L'efficacité symbolique, na Renrue de l!Hist<Jire
des religWn.s, t. 135, n.0 1, 1949, pp. 5-27.
(2) Nils M. HoLMER e Henry WASSEN, Mu,..lga.b or tke W 'a y
of Muu, a medecine B<>rbfl from the Cu:nas of Panama, Got.eborg,
1947.
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O objeto do canto é ajudar um parto difícil. ~le é de (
um emprego relativamente excepcional, visto que as mulheres
indígenas da América Central e do Sul dao a luz mais facilmente que aquelas das sociedades ocidentais. A intervenc;áo
do xamá é, pois, rara e se realiza na falta de exito, a pedido
da parteira. O canto se inicia por ~m quadro da perplexidade
desta última, descreve sua visita ao xamá, a partida <leste
para a choc;a da parturiente, sua chegada, seus preparativos,
que consistem em fumigac;óes de favas de cacau queimadas, invoca<;óes, e confecc;áo das imagens sagradas ou nuchu. Essas
imagens, esculpidas nas essencias prescritas que lhes dáo a eficácia, rcpresentan1 os espíritos protetores, que o xamá faz seus
assistentes, e dos quais toma a direc;áo para oonduzi-los a
morada de Muu, potencia responsável pela forma~o do feto.
O parto difícil se explica, efetivamente, porque Muu ultrapa.ssou suas atribuic;óes e se apoderou do purba ou "alma" da
futura máe. Assim, o canto consiste inteiramente numa busca :
busca do purba perdido, e que será restituido após inúmeras
peripécias, tais como demolic;ao de obstáculos, vitória sóbre
animais ferozes e, finalmente, um grande torneio realizado pelo
xamá e seus espíritos protetores contra Muu e suas filhas,
com a ajuda de chapéus mágicos, cujo peso estas últimas sao
incapazes de suportar. Vencida, Muu deiµ descobrir e libertar o purba da doente; o parto se dá, e o canto termina pela
enunciac;ao das precauc;óes tomadas para que Muu nao possa
evadir-se após seus visitantes. O combate nao foi empenhado
contra a própria Muu, indispensável a procri~o, mas sómente
contra seus abusos ; urna vez que estés foram retificados, as
relac;óes se tornam amistQSaS, e a despedida c\e Muu ao xamá
quase se equivale a um convite: "Amigo nele, quando voltarás a me ver?" (412).
Empregamos até aqui, em lugar de nele, o termo xamá,
que pode parecer impróprio, já que a cura nao parece exigir,
da parte do oficiante, um extase ou urna passagern a urn segundo estado. Contudo, a fumac;a do cacau tem por primeiro
objeto "fortificar suas vestimentas" e de "fortificá-lo", de
"torná-lo· bravo para afrontar Muu" (65-66); e sobretudo, a
classifica<;áo Cuna, que distingue entre diversos tipos de médicos, mostra bem que a potencia no nele tem fontes sobrena-
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turais. Os médicos indígenas se dividem em nele inatuledi e
absogedi. Essas últimas fun~óes se referem a um ~onhecimento
de cantos e de rernédios, adquirido pelo estudo e verificado
por exames ; ao passo que o talento do· nele é consid,erado
como inato, e consiste numa visáo que descobre imediatamente
a causa da doenc;a, ou seja, o lugar do arrebatamento das
for~as vitais, especiais ou gerais, pelos maus espíritos. Pois o
nele pode mobilizar estes para faze-los seus protetores ou assistentes (8). Trata-se pois, efetivamente, de um xamá, mesmo
se sua interven~áo no parto nao oferece todos os caracteres
que
, . acompanham habitualmente esta fun~o. E os nuchu, espintos protetores que vem se encarnar, ao apelo do xamá,
nas figurinhas que ele esculpiu, recebem dele, com a; invisibilidade e a videncia, niga, "vitalidad.e", "resistencia" ( 4), que
fazem deles neleg(]llJ. (plural d~ nele), ou seja "para 0 servic;o
dos homens", "seres a imagern dos homens" (235-237), mas
dotados de poderes excepcionais.
Tul como o resumimos sumariamente, o canto pa~ece ser
de um modelo bastante banal: o doente sofre porque perdeu
seu .duplo espiritual, ou mais exatamente um de seus duplos
particulares, cujo conjunto constituí sua fórc;a vital (nós retornaremos a este ponto) ; o xamá, assistido por seus espíritos protetores, empreende urna viagem ao mundo sobrenatural
par~ a.rrancar o duplo do. espí.rito maligno que o capturou· e,
restttu~ndo-o ao seu propnetano, assegura a t:ura. O interesse
excepcional de nosso texto nao reside neste quadro formal, mas
na descoberta --que sobressai sem dúvida de sua leitura mas
pela qual Holmer e W assen merecem, contudo todo d crédito-- d.e que Mu-lgala, isto é "o caminho de Muu" e a morad~ .de Muu, nao sao, para o pensamento indígena, um itinerano e urna morada míticos, mas representam literalmente
a vagina e o útero da mulher grávida, que percorrem o xamá
e os · nuchu, e no mais profundo dos quais eles travam seu
combate vitorioso.
(3)

E. NORDENSKIOLD, An Historical and Eth:nol<>gúxd Sur-

vey of the Cuna 1~, .e ditado ... por Henry WASSEN (Comparative Ethnograph:iCJatl Studiea, 10), G<>t.eborg, 1938, pp. 80 ss.
(4) Id., pp. 360 ss.; HOLMER e WASSEN, pp. 78-79.
~11

Esta interpretac;ao se funda antes de tudo numa análise da n~o de purba. O purba é um princípio espiritual diferente do niga, que definimos acima. Ao oontrário do primeiro, o segundo nao pode ser roubado de seu possuidor ; e
sümente os humanos e os anirna.is o possuern. Urna planta,
urna pedra, tem um purba, mas nao tem niga; dá-se o mesmo
com o cadáver; e, na crian<;a, o niga só se desenvolve com
a idade. Parece pois que se poderia, sem demasiada inexatidáo,
traduzir niga por "fórc;a vital" e purba por "duplo" ou "alma.",
compreendendo-se que essas palavras nao implicam urna. distin<;ao entre o animado e o inanimado ( tudo é animado para
os Cuna), mas correspondem antes a no<;áo platónica de "id.éia"
ou de "arquétipo", de que cada ser ou objeto é a realizac;ao
sensível.
·
Ora, a doente de nosso canto perdeu mais do que seu
purba; o texto indígena 1he atribuí febre, "quente vestimenta
da doenc;a" (I, e passi.m) e urna perda ou enfraquecimento da
vista, "extraviada... adprmecida sobre a vereda de Muu
Puklip" (97), e sobretudo, ela declara ao xama que a interroga: "Muu Puklip veio a mim, e ela· quer guardar n:ieu
nigapurbalek para sempre" (98). Holmer propóe traduzir
mga por fórc;a física e purba (lele) por alma ou essencia, donde: "a alma de sua vida" (5). Avanc;ar-se-ia talvez em demasía, sugerindo que o niga, atributo de ser vivo, resulta da
existencia, ne.ste, náo de um, mas de diversos pitrba funcionalmente unidos. Contu~o, cada parte do corpo tem seu p.urba
particular, e o niga parece ser ef(atamente, no plano espiritual, o equivalente
da noc;áo de organismo : do mesmo modo
t
que a vida resulta do acordo dos órgáos, a "forc;a vital'' n.áo
. seria senáo o concurso harmonioso de todos os purba, cada
um presidindo o funciot?amento de um órgáo particular.
Com efeito, o xamá nao recupera sümente o nigapurbalele:
sua d.escoberta é imediatamente seguida da descoberta, situada
no mesmo plano, de outros purba, que sá.o os do cora<;áo, dos
ossos, dos dentes, dos cabelos, das unhas, dos pés ( 401-408 e
435-442). Poder-se-ia ficar ~urpreso de nao ver aparecer, nesta
( 5)

218

Loe. cit., p. 38, n.o 44.

lista, o purba que governa os órgáos mais afetados : os da gerac;áo. Como sublinharam os editores de nosso texto, é que
o f>'wrba do útero nao é considerado como vítima, mas como
responsável pela desordem patológica. Muu e suas filhas, as
muugan, sao -Nordenskiold já o havia indicado- as fórc;as
que presidem o desenvolvimento do feto e que lhe conferem
seus kaw.ngin, ou capacidades (6). Ora, o texto nao faz nenhuma referencia a essas atribui<;óes positivaS'. Muu aparece aí
como um fator de desordem, urna "alma" especial que capturou e paralisou as outras "almas" especiais, e destruiu assim
a coopera<;ao que garantía a integridade do "corpo principal"
(cuerpo jefe em espanhol, 430, 435) e de onde tirara seu niga.
Mas ao mesmo tempo, Muu deve- permanecer no lugar: pois
a expedic;ao, libertadora dos purba, corre o risco de provocar
a evasá.o de l\!Iuu pelo caminho deixado aberto provisóriamente.
De onde as precau.c;.óes, cuja minudencia preenche a segunda
parte do canto. O xamá mobiliza os Senhores dos animais ferozes para guardarem o caminho; os rastos sao misturados, estendem-se redes de ouro e de prata e, durante quatro dias, os
~legan vigiam e batem seus bastóes ( 505-535) . Muu nao é
pois urna . fórc;a essencialmente má, é urna f orc;a trans.viada.
O parto difícil se explica como um desvio, pela "alma" do útero, de tódas as outras "almas" das diferentes partes do corpo.
Urna vez estas libertadas, a outra pode e <leve retomar a colaborac;áo. Sublinhemos desde já. a precisá.o com que a ideología indígena delineia o conteúdo afetivo da perturbac;ao fisiológica, tal como pode aparecer, de maneira nao formulada, a
consciencia da doente.
Para atingir Muu, o xamá e seus assistentes rlevem seguir urna rota, "o caminho de Muu", ·que as múltiplas: alusóes
do texto permitem identificar da mesma maneira. Quando o
xamá, acocorado sob a rede da doente, terminou de esculpir
os nuchu, estes se erguem "a entrada do caminho" (72, 83),
e o xamá exorta-os nestes termos :
A doente jaz em sua rede <liante de vós.;
seu tecido branco está estirado, seu tecido branco se move vagaro~mente.

(6)

E. NORDENSKIOLD, loe. cit., pp. 364
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O fraco corpo da d.oente está estendido;
qu~do eles alumiam o caminho de Muu, este escorre, como
sangue;
o corrimento se derrama sob a rede, como sangue, todo vermelho;
o branco tecido interno desee até o fundo da terra;
no meio do branco tecido da mulher, um ser humano desee
(84-90).
Os tradutores dáo o sentido das duas últimé!s frases como
duvidoso ; mas eles reenviam ao mesmo tempo a um outro texto
indígena publicado por Nordenskiold, que náo deixa subsistir
nenhum equívoco sóbre a identifica\áO do "branco tecido interno" com a vulva :
sibugua molul (JIYkaaJ.i

blanca tela abriendo
sibugua m.olul akinnali
blanca tela extendiendo

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sibugua molul abalase tulapurua ekua.nali
blanca tela centro feto caer haciendo ( 7) .

O obscuro "caminho ele Muu'', todo ensangüentado pelo
parto difícil, e que os nuchu devem reconhecer ao claráo de
suas vestim_entas e chapéus mágicos é, pois, incontestavelmente,
a vagina da doente. E a "moraclé!- de Muu',', a "~~nte tu~a"
onde ela reside, corresponde exatamente ao utero, Jª que o ·~
formante indígena com~ta o nome desta morada AmukkaP•
ryawila em termos de omegam purba amurrequedi, "a turva
menstruac;áo das mulheres", também denominad.a "a profunda,
sombria fonte" (250-251) e "o sombrio lugar interior" (8) ( 32).
('7)
loe.

NORDENSKIOLD loe.

cit., pp. 607-608;

HOLMm e WASSEN,

cit., p. 38, ns. 35.3'9. ( Em espanhol, no original frances -

Nota db T.).
(8) A tradu~áo de ti iwa por "turbilháo" parece for~ada.
Para certos indígenas sul-americanos, como aliás nas línguas ibéricas (cf. portugues, olho d'água), um "Olho d'água" é urna fonte.

Nosso texto oferece pois urtt caráter original, que o íat
merecedor de um lugar especial entre as curas xamanísticas
habitualmente descritas. Essas constituem tres tipos, que náo
sao, ademais, mutuamente exclusivos: quer seja que o órgáo
ou o membro doentes experimentem fisicamente urna manipulac;áo, ou suc;áo, que tem por objeto extrair a causa da
doenc;a, geralmente uma espinha, um cristal, urna pluma, que
se faz aparecer no momento oportuno (América tropical, Austrália, Alasca) ; quer seja, como entre os Araucanos, que a
cura se estabelec;a em tórno de um combate simulado, realizado
na cabana, depois em céu aberto, ·contra os espíritos nocivos ;
seja enfim, por exemplo, entre os Navaho, que o oficiante pronuncie encantamentos e prescreva operac;6es ( instalac;áo do
doente sóbre as diversas partes <le uma pintura trac;ada sóbre
o solo com areias e pólens coloridos) dos quais nao se perceba
a relru;áo direta com a perturbac;áo especial que se trata de
curar. Ora, em todos esses casos, o método terapeutico (que
se sabe ser freqüentemente eficaz) é de interpreta<;áo difícil :
quando acomete d.iretamente a parte malsa, é por demais grosseiramente concreto ( em geral, pura fraude) para que se lhe
reconhec;a um valor intrínseco ; e quando ele consiste na repetic;áo de um ritual freqüentemente muito abstrato, náo se
chega a compreender sua incid_encia sóbre a doenc;a. É có1nodo
desembarac;ar-se dessas dificuldades, declarando que se trata
de curas psicológica.s. Mas este termo permanecerá vazio de
sentido, enquanto náo se defina a maneira pela qual representac;óes psicológicas determinadas sáo invocadas para combater
perturbac;óes fisiológicas, igualmente bem definidas. Ora, o
texto que analisamos fornece urna contribuic;áo excepcional a
soluc;áo ~ problema. :nte constitue uma medicac;áo puramente
psicológica, visto que o xamá náo toca no corpo da doente e
nao lhe administra remédio; mas, ªº mesmo tempo, ele póe
em causa, direta e explicitamenre, o estado patológico e sua
sede : diríamos, de bom grado, que o canto constitue u1na nianipulaf&J psicológica do órgáo doente, .e que a cura é esperada
desta manipulac;áo.

*

* *
Con1ecemos por estabelecer a realidade e os caracteres desta
manipula<;áo; pesquisaremos em seguid.a. quais podem ser seu
fim e sua eficácia. Fica-se inicialmente chocado, ao constatar
que o canto, cujo tt 1na é urna luta dramática entre espíritos
protetores e espíritos malfazejos pela reconquista de urna
"alma", consagra u1n lugar muito restrito a ac;áo propriamente
dita: em dezoito páginas de texto, o torneio ocupa menos de
urna e a entrevista com Muu Puklip exatamente duas. Ao
'
.
contrário, os prelüninares sáo muito desenvolvido.s, e a descn<;áo
dos preparativos, do equipamento dos nuchu, do itinerário e dos
sítios é tratada com un1a granc\e riqueza de detalhes. Tal é o
caso, no início, para a visita da parteira ao xamá, a conversac;áo
da doente con1 a primeira, depois desta com o segundo, é repro- duzida duas vezes, pois cada interlocutor repete exatamente a
frase do outro, antes de responder-lhe:
A doente diz a parteira: "Certamente, eu estou vestida
com a quente vestimenta da doen<;a" ;
A parteira responde a doente: "Tu estás~ certamente, vestida com a quente vestimenta da doenc;a, assim também eu te
escutei". (I-2).
Pode-se acentuar (9) que este procedimento estilístico é
corrente entre os Cuna, e que ele se explica pela necessidade,
dos povos lin1itados a tradic;áo oral, de fixar exa~ament~ pc:}a
me1nória aquilo que foi <lito. E contudo, ele se aplica aqu1, nao
sórnente as palavrais, mas aos meios:
A partcira
A parteira
A parteira
A parteira
A parteira
A parteira
A parteira
bana estala ;
A parteira
( 9)

dá urna volta dentro da cabana ;
procura pérolas;
dá urna ·v olta;
poe um pé <liante do outro;
toca o solo com seu pé;
coloca o outro pé para a frente;
abre a porta de sua cabana; a porta de sua casai. .. (7-14).
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Esta descric;áo minuciosa de urna saída se repete na chegada a casa do xamá, na volta a casa da doente, na partida do
xamá e na chegada <leste últirno; e de vez em quando, a mesma
descric;áo é repetida duas vezes nos mesmos termos ( 37-39 e
45-47 reproduzem 33-35). A cura comec;a, pois, por um histórico dos acontecimentos que a precederam, e certos aspectos,
que poderiam parecer secundários ("entradas" e "saídas" ) , sao
tratados co1n grande luxo de detalhes, como se fóssem, dir-se-ia,
filmados " em camara lenta". Essa técnica se encontra no conjunto dp texto,· mas nao é aplicada em nenhurna parte tao
sisten1aticamente como no início, e para de.screver incidentes
de interesse retrospectivo.
Tudo se passa con10 se o oficiante tratasse de conduzir u1na
doente, cuja atenc;áo ao real está indubitavelmente diminuída
- e a sensibilidade exacerbada - pelo sofrimento, a reviver de
n1aneira muito precilsa e intensa urna situa<;áo inicial, e a perceber dela n1entalmente os menores detalhes. Com efeito, esta
situa<;áo introduz urna série d,e acontecimentos da qual o corpo
e os órgáos internos da doente constituirá.o o teatro suposto.
Vai-se, pois, passar da realidade mais banal ao mito, do universo físico ao universo fisiológico, do n1undo exterior ao corpo
interior. E o 1n ito, desenvolvendo-se no corpo interior, deverá
conservar a mes1na vivacidade, o mesmo caráter de experiencia vivida a qual, grac;as ao estado patológico e a urna técnica
obsidente apropriada, o xamá terá imposto as condi<;6es.
As dez páginas que se seguem oferecem, nun1 ritmo ofegante, urna oscila<;áo cada vez mais rápida entre os tem3:s míticos e os temas fisiológicos, como !Se se tratasse de abohr, no
espírito da. doente, a distin<;.á o que os separa, e de tornar impossível a diferenciac;áo de s:eus respectivos atributois. As imagens da mulher estendida en1 sua rede ou na posic;áo obstetrícia indígena, j oelhos afastados e voltada para o leste, gemente,
perdendo seu sangue, a vulva dilatada e movedi~a (84-92, 123124, 134-135, 152, 158, 173, 177-178, 202-20!r) , sucedem os
apelos nominais aos espíritos: os das bebidas alcoólicas, os
do vento, das águas e dos bosques, e até - testemunho precioso
da plasticidade do mito - o "do paquete prateado do homem
branco" ( 187). Os te111as se reúnem: como a doente, Qs nuchu
gotejam, jorram sangue ; e as dores da doente tomam propor-
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A técnica da narrativa visa, pois, reconstituir urna experiencia real, onde o mito se limita a substituir os protagonistas. :e.stes penetram no orifício natural, e pode-se imaginar
que, após tóda essa prepara~áo psicológica, a doente os sente
efetivamente penetrar. Nao somente ela os sente, mas eles
"alumiam" - para eles próprios, sem d,úvida, e para encontrar sua vía, mas tan1bé111 para. ela, para lhe tornar "claro" e
acessível ao pensan1ento consciente a sede de sensa~óes inefávei.s e dolorosas - o can1inho que eles se dispóem a percorrer :

~úes

cósmicas : "Seu branco tecido interno se estende até o
seio da terra. . . até o seio da terra, suas transpira<;óes formam
urna po<;a, da mesma maneira que sangue, tóda vermelha" (89,
92). Ao mesmo tempo, cada espírito, quando aparece, tornase objeto de urna descric;áo atenta, e o equipamento mágico,
que ele recebe do xamá, é longamente detalhado : pérolas negras, pérolas cor de fogo, pérolas escuras, pérolas redondas,
ossos de jaguar, ossos arredondados, osso da garganta e muitos
outros ossos, colares de prata, osos de tatu, ossos do pássaro
kerkettoli, ossos de pk,anc;o verde, ossos de fazer flautas, pérolas
de prata (104-118); depois a mobilizac;áo geral continua, como
se ~s garantias fóssem ainda insuficientes, e que tódas as
fórc;as, conhecidas ou desconhecidas da doente, d,evessem ser
reunidas para a tnvasáo ( 119-229).
Mas o vago tem um lugar tao pequeno no reino do mito,
que a penet~ao da vagina, por mítica que seja, é proposta a
doente em ter·.nos concretos e conhecidos. Por duas vezes,
aliás, "muu" jesigna diretamente o útero, e náo o princípio
espiritual que governa sua atividade ("o muu da doente", 204,
453) ( 10). Aqui, sáo os nelegan que, para se · introdu:iir no
caminho de Muu, a.s.sumem a aparencia e sirnulam a manobra
do penis erre ere~o:
Os ch2.péus dos nelegan brilham, os chapéus dos nelegan
embranquecem; os '.n eligan se tomam chatos e baixos ( ?) , exatamente como pontas, inteiramente retos;
os nelegan com~am a ser terrificantes ( ?) , os nelegan se
tornam completamente terrificantes ( ?) ;
para a salva<;áo do nigapurbakle da doente ( 230-233).

E mais abaixo :
Os nelegani vao oscilando em dir~o ao alto da rede, eles
váo em dir~o ao alto, como nusupane (239) (11 ).
e WASSEN, p. 45, n. 0 219; p. 57, n. 0 639.
Os pontos de interroga~áo sáo do tradutor: nuBUpane,
de nuau, "verme", comumente empregado por "penis" (cf. HoLMER e WASSEN, p. 47, n.o 280; p. 67, n.0 640, e p. 82).
(10)
(11)
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nelegan póe1n urna boa visao na doente, os nelegan
abrem olhos lu111inosos na doente. . . (238).

E esta "visao iluminadora", para parafrasear urna fórmula do texto, lhes permite detalhar un1 itinerário complicado,
verdadeira anato111ia nútica que corresponde, menos a estrutura real dos órgaos. genitais, que a urna e.spécie de geografía
afetiva, identificando cada ponto de resistencia e cada movimento impetuoso :
Os nelegan se póem a caminho, os nelegan andam em fila
ao longo da senda de Muu, tao longe quanto a Baixa Montanha;
os n., etc., tao longe quanto a Curta Montanha;
. os n., etc., tao longe quanto a Longa Montanha;
os n., etc., táo longe quanto Y ala Pokuna Y ala ( náo traduzido);
os n., etc., tao longe quanto Yala Akk\vatallekun Y ala (id.) ;
os n., etc., tao longe quanto Y ala Ilamisuikun Y ala {id.) ;
os n., etc., até o centro da Chata Montanha;
os nelegan se póem a caminho, os nelegan andam em fila
ao longo da senda de Muu (241-248).
O quadro do mundp uterino, inteiramente povoado de
monstros fantásticos e de animais ferozes, está sujeito a mesma
interpreta~o, diretamente confirmada em outro lugar pelo inforn1ante indígena: sao, diz éle, "os animafs que autnentam os
males da mulher no parto", ou seja, as próprias dores personificadas. E aqui ainda, o canto parece ter por finalidade principal descreve-las a doente e nomeá-las, de lhas apresentar sob
urna· forma que pudesse ser apreendida pelo pensamento cons-
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ciente ou inconsciente: Tío Aligátor, que se move pot toda
parte, com seus olhos protuberantes, seu corpo sinuoso e manchado, acocorando-se e agitando a cauda; Tio Aligátor Tiikwalele, de corpo luzente, que remexe sua.s luzentes barbatanas,
cujas barbatanas invadem o lugar, empurram tudo, arrastam
tudo; N ele Ki(k ) kirpanalele, o Polvo, cu jos tentáculos viscosos saem e entram alternadamente; e mu.itosi outros
ainda: Aquele-cujo-chapéu-é-mole, Aquele-cujo-chapéu-é-vermelho, Aquele-cujo-chapéu-é-multicor etc.; e os animais guarc\iaes: o Tigre-negro, o AninJal-vennelho, o Ani1nal-bicolor, o
Animal-cor-de-poeira; cada um ligado por urna corren te de
ferro, língua pendente, língua saliente, babando, espumando,
a cauda fla1neja11te, os dentes amea<;adores e dilac~rando tudo,
"do mesmo modo que sangue, inteiramente vern1elho" (253-

298).

Para penetrar neste inferno a Hyeronin1us Bosch e alcan<;ar a sua proprietária, os nelegan tem outros obstáculos a vencer, estes, materiais: fibras, cordas flutuantes, fios estendidos,
cortinas sucessivas: coloridas de arco-íris, douradas, prateadas, vermelhas, pretas, marrons, azuis, brancas, vermiformes,
"como gravatas", amarelas, torcidas, espessas ( 305-330) ; e
para esta finalidade, o xamá pede refor<;os: Senhores-dos animais-furadores-de-n1adeira, que deveráo "cortar, reunir, enrolar, reduzir" os fios, nos quais Holmer e Wassen reconhecem
as pared,es mucosas do útero (12).
A invasáo segue a queda desses últimos obstáculos, e é
aqui que se dá o torneio dos chapéus, cuja discussáo nos afastaria demasiado da finalidade imediata <leste estudo. Após a
liberta~o do nigap.urbalele vem a descida, tao perigosa quanto
a ascensáo: pois a meta de tod.a a empresa é de provocar o
parto, ou seja, precisa1nente, urna descida difícil. O xamá recenseia seu mundo e encoraja seu tropel; mas lhe é necessário convocar refon;os : os "abridores de caminho", Senhoresdos-animais-fossadores, tais como o tatu. Exorta-se o niaa a
se dirigir em dire<;áo ao orifício:
Teu corpo jaz <liante de ti, na rede;
seu branco tecido está estendido;
(12)

Loe. cit., p. 85.
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seu branco tecido interno se move vagarosamente ;
tua doente jaz <liante de ti, acreditando que ela perdeu a
vista.
Em seu corpo, eles repóem seu nigapurbalele. . . ( 430-435).

O episódio que se segue é obscuro: dir-se-ia que a doente
nao está ainda curada. O xamá parte para a montanha com
os moradores da aldeia, para récolher plantas medicinais, e repete sua ofensi\"a sob urna nova forma: é ele, desta vez, que,
imitando o penis, penetra na "abertura de muu" e se move aí
"como nus.upane. . • limpando e secando completamente o lugar interior'' ( 453-454). Contudo, o emprego de adstringentes
sugeriría q~1e o parto já se teria dado. Enfim, antes da narrativa <las precau<;óes tomadas para prevenir a evasáo de Muu~
e qae nós já descrevemos, encontra-se um apelo a um povo
de arquciros. Como eles tem por missáo provocar urna_ nuvem
de poeira "para obscurecer o caminho de Muu" ( 464), e de
montar guarda em todos os caminhos de Nluu, desvíos e atalhos
( 468)' sua interven<;áo pertence também, sem dúvida, a conclusáo.
Talvez o episódio anterior se refira a urna segunda técnica
de cura, com manipula<;áo de órgáos e administra~áo de remédios ; talvez ocorra, ao contrário, durante a primeira viagem,
mais completamente desenvolvida na_ nossa versao, sob urna
forma igualmente metafórica. Haveria assim duas ofensivas
lan<;adas em socorro da doente: escoradas, urna por u1na mitología psico-fisiológica, a outra, por urna mitologia psico-social,
indjcada pelo apélo aos: habitantes da aldeia, mas que teria permanecido em estado de esbó<;0. O que quer que seja, é necessário notar que o canto se conclui após o parto, como se havia
iniciado antes da cura : os acontecimentos anteriores e posteriores sáo cuidadosamente relatados. Trata-se, efetivam.ente, de
construir un1 conjunto sistemático. Nao é &>mente contra as ·
veleidades de eva.sáo de Muu que a cura <leve ser, por procedimentos minuciosos, "aferrolhada" : sua eficácia seda comprometida se, antes mesmo que se pudessem esperar seus resultados, ela nao apresentasse a doente um desfecho, isto é, urna
situac;áo onde todos os protagonistas reencontraram seu lugar,
e ingressaram numa ordem sobre a qual nao paira mais amea~a.
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A cura consistiria, pois, e~ tornar pensável urna situa<;áo
dada inicialn1ente em termos afetivos, e aceitáveis para o espírito as dores que o corpo se recusa a tolerar. Que a mitologia do xamá náo corresponda a urna realidade objetiva, nao
tem importancia : a doente acredita nela, e ela é membro de
urna socie$,de que acredita. Os espíritos protetores e os espíritos malfazejos, os monstros sobrenaturais e os animais mágicos, fazem parte de um sistema coerente que fundamenta a
concep<;áo indígena do universo. A doente os aceita, ou, mais
exatamente, ela nao OS pOS jamais em dúvida. Ü que ela nao
aceita sáo dores incoerentes e arbitrárias, que constituem um
elemento estranho a seu sistema, mas que, por apelo ao mito,
o xamá vai reintegrar num conjunto onde todos os elementos se apóiam mutuamente.
Mas a doente, tendo compreendido, nao se resigna apenas :
ela sara. E nada disto se produz em nossos dpentes, quando
se lhes explica a causa de suas desordens, invocando secre~óes, micróbios ou vírus. Acusar-se-nos-á talvez de paradoxo,
se respondennos que a razáo disto é que os micróbios existem
e que os monstros nao .existem. E nao obstante, a relac;áo entre
micróbio e doenc;a é exterior ao espírito do paciente, é urna
rela~o de causa e efeito ; ao passo que a relac;áo entre monstro
e qoenc;a é interior a esse mes~o espírito, consciente ou inconsciente : é urna relac;áo d,e símbolo a coisa simbolizada, ou,
para empregar o vocabulário dos lingüistas, de significante a
significado. O xamá fomece a sua doente urna linguagem, na
qual se pOdem exprimir imediatamente estados nao-formulados,
de outro modo informuláveis. E é a passagem a esta expressáo
verbal (que permite, ao mesmo tempo, viver sob urna forma ordenada e inteligível urna experiencia real, mas, sem isto, anárquica e inefável) que provoca o desbloqueio do processo fisiológico, isto é, a reorganizac;áo, num .sentido favorável, da s·eqüencia cujo desenvolvimento a dpente sofreu.
N este sentido, a cura xamanística se situa a meio-caminho
entre nossa medicina organica e terapeuticas psicológicas como
a psicanálise. Sua originalidade provém de que ela aplica a
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urna perturba<;áo organica um método bem próximo dessas últimas. C.Omo é isto possível? U ma compara<;áo mais particularizada entre xamanismo e psicanálise (e que náo comporta, em
~o~so pe~sam~nto, nenhuma descortesía para com esta) permitlra precisar este ponto.
Em ambos os casos, propóe-se conduzir a consciencia conflitos e resistencias até entáo conservados inconscientes, quer
em razao de seu recalcamento por outras forc;as psicológicas,
quer - no caso do parto - por causa de sua natureza. própria,
- , , .
" .
, ..
que nao e ps1qu1ca, mas organ1ca, ou ate s1mplesmente mecanica. Em ambos os casos também, os conflitos e as resistencias
se dissolvem, náo por causa do conhecimento, real ou suposto,
que a ~oente adquire deles progressivamente, mas porque este
conhecimento torna possível urna experiencia específica, no
curso da qual os conflitos se realizam nurna ordem e num
plano que permitem seu livre desenvolvimento e conduzem ao
seu desenlace. - Esta experiencia vivida recebe na psic.análise
o nome de abreQ{ao. Sabe-se que ela tem por condic;áo a interven<;ao náo provocada do analista, que surge nos conflitos do
doent~, pelo duplo rnecanismo da transferencia, como um protagonista de carne e osso, e face
qual este último pode
restabelecer e explicitar urna situa~ inicial conservada informulada.
Todos esses caracteres se encontram na cura xamanístic.a.
Aí também, trata-se de suscitar urna experiencia, e, na medida em que esta experiencia se organiza, mecanismos situados
fora do controle do sujeito se ajustam espontaneamente, para
chegar a um funcionamento ordenado. O xamá tem o mesmo
duplo papel que o psicanalista: um primeiro papel - de auditor
para o psicanalista, e de orador para o xamá - estabelece urna
relac;áo imediata com a consciencia (e mediata com o inconsciente) dp doente. É o papel da encanta<;áo propriamente dita.
Mas o xamá nao profere s0mente a encanta<;áo: ele é seu herói,
visto que é ele quem penetra nos órgáos a.mea<;ados a frente do
batalháo ·sobrenatural dos espíritos, e quem liberta a alm:l cativa. N este sentido, ele se encarna, como o psicanalista, no objeto da transferencia, para se tomar, gra<;as as representa~óes
induzidas no espírito do doente, o protagonista real do conflito
que este experimenta a meio-caminho en:tre o mundo orginico
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e o mundo psíquico. O doente ati-ngido de neurose liquida um
mito individ1ual, opondo-se a um psicanalista real; a parturiente indígena supera urna desordetn organica verdadeira,
identificando-se com um xamá miticamente transposto.
O paralelismo nao exclue, pois, diferen<;as. Nao se ficará
admirado, se se prestar aten<;áo ao caráter psíquico, num caso, e
organico no outro, da perturba<;áo que se trata de curar. De
fato, ·a cura xamanística parece ser um equivalente exato da
cura psicanalítica, mas com urna inversao de todos os termos.
Ambas visam provocar urna experiencia; e ambas chegam a isto,
reconstituindp um mito que o ~oente <leve viver, ou reviver.
Mas, num caso, é um mito individual que o doente constrói
com a ajuda de elementos tirados de seu passado ; no outro, é
um mito social, que o doente recebe do exterior, e que nao corresponde a um antigo estado pessoal. Para preparar a abr~a
c;áo, que se toma entao urna "ad-rea<;áo", o psicanalista escuta,
ao passo que o xamá fala. Melhor ainda: quando as transferencias se organizam, o doente faz falar o psicanalista, emprestando-lhe sentimentos e inten<;óes supostos; ao contrário, na encanta<;áo, o xamá fata por sua d.<>ente. ~le a interroga, e póe
em sua bóca réplicas que correspondem a interpreta<;áo de seu
estado, do qual ela se <leve compenetrar :

tudo, Sechehaye vai m.uito além (13), e nos parece que os
resultados que eta obteve, no tratamento de um caso de esquizofrenia conside rado incurável, confirmam plenamente as
considerac;óes precedentes acerca das rela<;óes entre a psicanálise e o xamanismo. Pois Sechehaye percebeu que o discurso,
tao simbólico quanto possa ser, chocava-se ainda na barreira
do consciente, e que ela só por atos podia atingir os complexos mais profundamente enterrados. Assim, para resolver
um ("·-·tnplexo de ablacta<;áo, a psicanalista deve assumir
un 1~ ~c,si<;ao maternal realizada, nao por urna r eprodu<;ao liter al da conduta correspondente, mas, se é lícito dizer, por meio
de atos descontínuos, cada um simbolizando um elemento fundamental desta situa<;ao : por excmplo, o contato <la face da
doente com o seio da psicanalista. A carga simbólica de tais
atos torna-os próprios para constituirem urna linguagem: certamente, o médico dialoga com seu doente, nao pela palavra, mas
por meio de opera<;óes concretas, verdadeiros ritos que atravessam a tela da consciencia sem encontrar obstáculo, para levar sua mensagem diretamente ao inconsciente.
Reencontramos, por conseguinte, a noc;áo de manipula<;áo,
que nos parecera essencial ao entendimento da cura xananística, mas <levemos ampliar bastante essa defini<;ao tradicional:
pois abrange, ora urna manipula<;ao de idéias, ora urna manipula<;áo de órgaos, sendo condif;ao comum que ela se fa<;a
com a ajuda de símbolos, isto é, de equivalentes significativos do significado, provenientes de urna ordem de realidade diversa da <leste último. Os gestos de Sechehaye repercutem no espírito inconsciente de sua esquizofrenica, como
as represent04iJes evocadas pelo xamá determinam urna modifica<;áo das funfóes organicas da parturiente. O trabalho
está bloqueado no início do canto, o delivramento se produz
no fim, e os progressos do parto se refleterr. nas etapas su~
cessivas do mito: a primeira penetra<;áo da vagina pelos
nelegan se faz em fila indiana ( 241), é, como é urna aseen:..
sao, com a ajuda dos prestigiosos chapéus, que abrem e ilu-

Minha vista se extraviou, ela adormeceu no caminho de
Muu Puklip;
É Muu Puklip que veio a mim. Eta quer tomar meu nigapurbalele;
Muu Nauryaiti veio a mim. Ela quer se apoderar de meu
nigapurb~ele para sempre ;
etc. (97-101).
E contudo, a semelhan<;a Se torna ainda mais surpreendente, .quando se compara o método do xamá com certas terapeuticas de apari<;ao recente e que se valem da psicanálise. Já
Desoille sublinhara, em seus trabalhos sobre o sonho acordado,
que a perturba<;áo psico-patológica só é accssível a linguagem
dos sí1nbolos. ~le fala, pois, aos seus doentes por símbolos, mas
estes sáo ainda metáforas verbais. N um trabalho mais recente,
e que desconhecíamos . no momento cm que iniciamos este es-
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(13) M. A . SECHEHAYE, ÚJJ Réalisation symbolique (suplemente> n. 0 12 da Revue suisse de Psycholog-ie et de Psycho'logie

appliquée), Berna, 1947.
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minam a passagem. Quando vem o retorno (que corresponde
a segunda fase do mito, n1as a pritneira fase do processo fisiológico, já que se trata de fazer descer a crian<;a), a aten<;aO
se destoca para seus pés : assinala-se que eles ten1 sapatos ( 494-496). No n1on1ento en1 que eles invad.e111 a morada de Muu,
já nao vao mais e1n fila, mas "quatro a quatro" ( 388) ; e para
voltar ao ar livre, eles vao "todos en1 linha" (248). Sem dúvida, esta transforn1a<;ao dos detalhes do mito tem por finalidade despertar un1a rea<;ao organica corresponde.nte; mas a
doente nao poderia apropriar-se dela sob forma de experiencia, se ela nao fósse aco1npanhada de um progresso real da
d,ilata<;áo. É a eficácia sünbólica que garante a harmonia do
paralelisn10 entre mito e opera<;óes. E mito e opera<;óes formam
um par, onde se encontra !).empre a dualidade do doente e do
médico. Na cura da esquizofrenia, o médico executa as opera<;óes e o doente pro<luz seu mito; na cura xa1nanística, o n1édico fornece o niito e a doente executa as opera<;óes.

*

* *
A analogía entre os dois métodos seria mais co1npleta
ainda, se se pudesse admitir, co1no Freud parece ter sugerido
por d,u as vezes (14)' que a descri<;áo em ttrmos psicológicos
da estrutura das psicoses e das neuroses <leve desaparecer um
dia <liante de urna concepc;áo fisiológica, ou mesmo bio-química. Esta eventualidade poderia estar mais próxima do que
parece, visto que pesquisas suecas recentes ( 15) puseram em
evidencia diferen<;as químicas entre as células nervosas d.o indivíduo normal e ·as do aiienado, concernentes a sua riqueza
respectiva em polinucleados. N esta hipótese. ou em qualquer
outra do mcs1no tipo, a cura xamanística e a cura psicanalí(14) Em Além do princípio do prazer e nas Novas conferén..cias, p. 79 e p. 198, respectivamente, das edicoos inglesas.
Citado por E. KRIS, The Nature of Psychoanalytic Propositions
and their Valida.tion em Freedom and Experi.enc6, Essa;ys presented
to H. M. J:aUen, Cornell University Press, 1947, p. 244.
(15) DE CASPERSSON e HYDEN, no Instituto Karolinska de
Estocolmo.
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tica tornar-se-iam rigorosamente semelhantes; tratar-se-ia em
an1bos o~ ~a~s de i~duzir urna transforma<;áo organica, que
se const1tu1na essenc1almente numa reorganiza<;flo estrutural,
que conduzisse o doente a viver intensan1ente um mito ora
recebido, ora produzido, e cuja estrutura seria, no. nív~l do
psiq~ismo inconsciente, análoga aquela da qual se quereria detemunar a forma<;áo no nível do corpo. A eficácia simbólica
consistiría precisamente nesta "propriedade indutora" que possuiriam, urnas em rela<;áo as outras, - estruturas formalmente
homól::>gas, que se podem edificar, com materiais diferentes,
nos diferentes níveis do vivente : processos organicos, psiquismo inconsciente, pensamento refletido. A n1etáfora poética fornece um exen1plo fan1iliar <leste processo indutor; mas seu
uso corrente náo lhe permite ultrapassar o psíquico. Constata·mos assim o valor da intui<;áo de Rimbaud) dizendo que ela
pode também servir para modificar o mundo.
A compara<;áo com a psicanálise nos permitiu esclarecer
certos aspectos da cura xamanística. Nao é certo que, inversan1ente, o estudo do xamanismo nao seja solicitado, algum
dia, para elucidar aspectos ainda obscuros da teoría de Freud.
Pensamos particul3.;rmente na ne><;áo de mito e na ~áo de
inconsciente.
Vimos que a única d;feren<;a entre os dois métodos que
sobreviveria a descoberta de um substrato fisiológico das neuroses <liria ·respeito a origem do mito, encontrado, num caso,
como um tesouro individual, e recebido, noutro, da tradi<;áo
coletiva. De fato, inúmeros psicanalistas se recusaráo a admitir
que as constela<;ócs psíquicas que ' reaparecem a consciencia do
cloente possam constituir um mito: sao, diráo eles, acontecimentos rea.is, as vezes possíveis de serem datados, cuja autenticidade é verificável por urna investigac;áo junto aos parentes ou
criados (16). Nao pomos os fatos em dúvida. O que é necessário indagar, é se o valor terapeutico da cura se <leve ao
caráter real das situa<;óes rememoradas, ou se o poder traumatizante destas situac;óes nao provém do fato de que, do mo(16) MARIE BONAPARTE, Notes on the Analytical Discovery
o/ a Primal Soe:ne, em The Psychoanalytic Study of the Child,
v :.1. I, Nova Jorque, 1945.
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mento em que se apresentam, o sujeito as experimenta imed.iatamente sob forma de mito vivido. Co1n isto, entende_mos
que o poder traun1atizante de urna situa<;áo qualquer nao pode
resultar de seus caracteres intrírtsecos, n1as da aptidáo de certos acontecimentos, que surgem num contexto ps.icológico, histórico e social apropriado, para induzir un1a cristaliza¡;áo afetiva, que se faz no molde de urna estrutura -preexistente. _E m
rela<;ao ªº acontecimento ou a particularidade histórica, essas
estruturas --ou, mais exatainente, essas leis de estrutura- sao
verdadeiramente inte1nporais. No psicopata, tóda a vidp. psíquica e tódas as experiencias ulteriores se organizam em fun<;áo
de un1a estrutura exclusiva ou predo111inante, sob a a<;áo catalítica do mito inicial; mas esta estrutura, e as outras que
nele sao relegadas a um lugar subalterno, se ericontran1 tambén1 no hon1em normal, primitivo ou civilizado. O conjunto
dessas estruturas formaria o que denominamos de inconsciente.
Veríamos assin1 dissipar-se a última diferen<;a entre a teoría
do xan1anis1110 e a teoría da psicanálise. O inconsciente deixa
d;e ser o inefável refúgio das particularidades individuais, o
depositário de un1a história única, que faz de cada um nós
u1n ser insubstituível. ~le se reduz a un1 tenno pelo qual nós
designan1os urna fun<;áo: a fun<;áo silnbólica, especificamente
hun1ana, se1n dúvida, 111as que, em todos os hon1ens, se exerce
segundo as mesmas leis; que se reduz, de fato, ao conjunto
destas leis.
Se esta concep<;áo é exata, será necessário restabelecer,
provaveln1ente, entre inconsciente e subconsciente, urna distin<;áo mais acentuada do que aquela que a psicología contemporanea nos habituou a fazer. Pois o subconsciente, reservatório
de recorda<;óes e de imagens colecionadas ao longo de cada
vida (:17), se torna um simples aspecto · da memória; ao mesmo tempo que afirma sua perenidade, implica em suas limita<;óes, ·;isto que o tern10 subconsciente se relaciona ao fato de
que as recorda<;óes, se bem que conservadas, nao estao seinpre disponíveis. Ao contrário, o inconsciente está sen1pre vazio;
ou, mais exatamente, ele é tao estranho as itnagens quai1to o
(17)
distin~ao
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Esta definit;ao, táo criticada, retoma um sentido pela
radical entre subconsciente e inconsciente:'

esto1nago aos alimentos que o atravessam. órgao de urna fun¡;áo específica, ele se limi.ta a impor leis estruturais, que esgotam sua realldade, a elementos inarticulados que provem
de outra parte; pulsóes, emo<;óes, representa<;óes, recorda<;óes.
Poder-se-ia dizer que o subconsciente é o léxico individual
onde cada um de nós acumula o vocabulário de sua história
pessoal, mas que esse vocabulário só adquire significa<;áo, para
nós. próprios e para os outros, a medida em que o inconsciente
o organiza segundo sua.s leis, e faz dele, assim, um discurso.
Como estas leis sao as mesmas, em tódas as ocasióes em que
ele exerce sua atividade e para todos os indivíduos, o problen1a
colocado no parágrafo precedente pode se resolver facilmente.
O vocabulário importa menos do que a estrutura. Quer seja
o mito recriado pelo sujeito, quer seja ton1ado de empréstimo
a tradi<;ao, ele só absorve de suas fontes, individual ou coletiva (entre as quais se produzem constantemente interpenetra<;óes e troca.s)' o material de imagens que ele emprega ; mas
a estrutura permanece a mesma, e é por ela que a fun<;áo simbólica se realiza.
Acrescentemos que essas estruturas nao sao sümente as
mesmas para todos, e para todas as matérias as quais se aplica
a func;áo, mas que elas sao pouco numerosas, e compreenderen10s porque o mundo d,o simbolismo é infinitamente diverso
por seu conteúdo, mas sempre limitado por. suas leis·. Existem
muitas língua.s, mas muito pouca.s leis fonológicas, que valem
para todas as línguas. U ma compila<;áo de con tos e de mitos
conhecidos ocuparía u1na massa impotente de volumes. Mas se
podem reduzir a um pequeno número . de tipos .simples, se forem postas em evidencia por -detrás da d.iversidade dos personagens algumas fun<;Óes elementares ; e os complexos, esse>
mitos individuais, Se reduzem também a alguns tipos simples,
moldes aonde vem agarrar-se a fluida multiplicida<le dos casos.
Do fato de que o xamá nao psicanalisa seu doente, pode-se,
pois, concluir que a procura do tempo perdido, considerada
por alguns como a chave da terapeutica psicanalítica, nao é senáo urna modalidade (cu jo valor e resultados nao sao negligenciáveis) de um método mais f~ndamental, que se deve definir sem apelar para a origem individual ou coletiva do mito.
Po is a fonna mítica tem precedencia sobre o conteúdo da nar-
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rativa. Ao menos é o que a análise de um texto indígena nos
parecen ensinar. Mas, em outro sentido, sabe-se bem que todo
mito é urna procura do tempo perdido. Esta fomia moderna
da técnica xamanística, que é a psicanálise, tira, pois, seus
caracteres particulares do fato de que, na civiliza<;ao mecanica,
náo há mais lugar para o tempo mítico, senáo no próprio homem. Desta constata<;áo, a psicanálise pode recolher urna confirma<;ao de sua validade, ao mesmo tempo que a esperan<;a de
aprofundar suas bases teóricas e de melhor compreender o
mecanismo de sua eficácia, por urna confronta<;ao de seus métodos e de suas finalidades com os de seus grandes predecessores: os xamás e os feiticeiros.

CAP1TULO

XI

A ESTRUTURA DOS MITOS (1)
"Dir-se-ia que os universos mitológicos sao destinados a ser pulverizados
mal acabam de se formar, para que
novos universos nas~am de seus fragmentos."
Franz BOAS, inti'odu~áo a: James Teit, Tradit'Úm8 of the
Thomps<ni River Indiana of
British Columbia, Mem.oira
of the American Folklore
Society, VI (1898), p. 18.

Nos últimos vinte anos, apesar de algumas tentativas dispersas, a antropología parece ter-se afastado cada vez mais
do estudo dos fatos religiosos. Amadores de diversas proveniencias se aproveitaram disto para invadir o domínio da etnologia religiosa. Seus passatempos ingenuos se desenvolvem no
terreno que deixamos baldio, e seus excessos se ajuntam a
nossa carencia, para comprometer o porvir de nossos trabalhos.
Qual é a origem desta situa<;áo? Os fundadpres da etnología religiosa -Tylor, Frazer e Durkh~im-. estiveram sempre atentos aos problemas psicológicos; mas, náo sendo psicólogos profissionais, nao podiam manter-se a par da rápida
evolu<;áo das idéias psicológicas, e menos ainda pressenti-la.
Suas interpreta\óes passaram de moda tao rapidamente quanto
(1) Segundo o artigo original: The Structwral Studry of
Myth, m: MYTH, A Symposium, Jowr.rt:OJl of American Folkl<n-e,
vol. 78, n.º 270, out.-dez. 1966, pp. 428-444. Traduzido com algun3
complementos e modificacóes.
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os postulados psicológicos em que implicavam. Rec<>nhe~o
lhes contudo o mérito de ter compreendido que os problemas
de etnologia religiosa provem de urna psicolugia intelectualista.
A partir de Hocart --que já o observara no comec;o de urna
obra póstuma, recentemente publicada- lamentar-se-á que a
psic<>logia moderna ten ha se desinteressado, muito freqüentemente, dos fenómenos intelectuais, preterindo-os pelo estudo da
vida afetiva : " As faltas inerentes a escola psicológica . . . se
acrescentava assim o erro de crer que id.éias claras pudessem
nascer de emoc;óes confusas" (2) . Teria sido nece~sário ampliar
os quadros de nossa lógica, para incluir aí operac;óes mentais,
aparentemente diversas das nossas, mas que nao deixam de
ser de natureza intelectual. Em vez disto, tratou-se de reduzi-las a sentimentos informes e inefáveis. ~ste método, conhecido sob o nome de fenomenologia religiosa, se mostrou muitas
vezes estéril e enfadonho.

*

* *
. De todos os capítulo.s da etnologia religiosa, é a mitolog1a, so.bretu~o, que sofre com esta situac;ao. Sem dúvida poder-se-1am citar os trabalhos consideráveis de Dumézil e os
de H. Grégoire. Mas eles nao pertencem própriamente a
etnologia. Como há cinqüenta anos, esta continua a se comprazer no caos. As antigas interpretac;óes sao rejuvenescid~s : devaneios da consciencia coletiva, diviniza<;ao de personagens históricos, ou o inverso. De qualquer modo que se encarem os mitos, parecem-se reduzir todos a um passatempo
gratuito, ou a urna forma grosseira · de especulac;ao filosófica.
Para compreender o que é um mito, nao ternos, pois, outra
escolha senao entre a trivialidade e o sofisma ? Alguns pretendem que cada sociedad.e exprime, nos mitos, sentimentos fundamentais, tais como o amor, o ódio ou a vinganc;a, que sao
comuns a toda a humanidade. Para outros, os mitos constituem tentativas de explicac;áo de fenómenos difücilmente compreensíveis: astronómicos, meteorológicos, etc. Mas as sociedades nao sáo impermeáveis a ad~o de interpretac;óes positivas,
(2)

UB

A. M.

HOCART,

Social Origin.8, Londres, 1954, p. 7.

trtesn10 quando falsas ; parque prefeririam, a.o invés delas, repentinamente, maneiras d.e pensar tao obscuras e complicadas?
Por outro lado, os psicanalistas, do mesmo modo que alguns
etnólogos, querem substituir as interpretac;óes cosmológicas e
naturalistas por outras interpretac;óes, tomadas de empréstimo
a sociología e a psicologia. l\rlas entáo as coisas se tornam
muito fáceis. Que um sistema mitológico atribua um lugar
proeminente a um certo personagem, digamos urna avó malfazeja, explicar-se-nos-á que, na tal sociedade, as avós tem un1a
atítude hostil face a seus netos ; a mitología será tida por um
reflexo da estrutura social e das relac;óes sociais. E se a observac;áo contradiz a hipótese, insinuar-se-á logo que o objeto
próprio dos mitos é de oíerecer urna derivac;ao a sentimentos
reais, n1as recalcados. Qualquer que seja a situac;ao real, urna
d.ialética tao versátil encontrará sempre o meio de atingir a
significac;ao.
Reoonhec;amos, antes, que o estudo dos mitos nos conduz
a constatac;óes contraditórias. Tudo pode acontecer num mito ;
parece que a sucessao dos acontecimentos nao está aí sujeita
a nenhuma regra de lógica ou de continuidade. Qualquer sujeito pode ter um predicado qualquer; tóda relac;áo concebível é possível. Contudo, esses mitos, aparentemente arbitrários,
se reproduzem com os mesmos caracteres e segundo os mesmos
detalhes, nas diversas regióes do mundo. Donde o problema :
se o conteúdo do mito é inteirarnente contingente, como compreender que, de um canto a outro da terra, os mitos se parec;am tanto ? É só1nente com a condi<;áo de tomar consciencia
desta antinomia fundamental, que provém da natureza do mito,
que se pode esperar resolve-la. Com efeito, esta contradic;ao
se parece com aquela que descobriram os · primeiros filósofos
que se interessaram pela linguagem, e, para que a lingüística
pudesse ronstituir-se como ciencia, foi necessário primeiro resolver esse problema. Os antigos filósofos raciocinavam acerca
da linguagem, como o fazemos ainda acerca do mito. ~les
constataram que, em cada fíngua, certos grupos de sons correspondiam a sentidos determinados, e procuraram compreender, desesperadamente, que necessidade interna unía esses sentidos e esses sons. A empresa era vá, visto que os mesmos
sons se encontram em outras línguas, mas ligados a sentidos
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diferentes. A contradi-;áo só íoi resolvida _no dia em que se
aperceberam que a fun~ significativa da língua nao está diretamente ligada aos próprios sons, mas
maneira pela qual
os sons se encontram combinados entre si.
lnúmeras teorias recentes sóbre a mitologia procedem de
urna confusáo análoga. Segundo Jung, significac;óes precisas
estariam ligadas a certos ternos mitológicos, que ele denomina
arquétipos. Isto equivale a raciocinar a moda dos filósofos da
linguagem, que estiveram por muito tempo convencidos ( 3)
de que os diversos sons possuíam urna afinidade natural com
este ou aquele sentido: assim, as semi-vogais "líquidas". teriam a missáo de evocar o estado correspondente da matéria,
as vogais a bertas seriam escolhidas de preferencia para formar
os nomes de objetos grandes, grossos, pesados ou sonoros, etc.
O princípio saussureano do caráter arbitrário d{)s signos lingüísticos deve ser certamente revisto e corrigido ( 4) ; mas todos os lingüistas estaráo de acórdo em reconhecer que, de um
ponto de vista. histórico, ele marcou urna etapa indispensável
da reflexao lingüística.
Nao basta pois convidar o mitólogo a comparar sua s.ituac;ao incerta com a do lingüista da época pré-científica. Pois
nos arriscaríamos muito, se nos ativéssemos a isto, a cair de
urna dificuldade na outra. Em nada ajuda cotejar o mito e a
linguagem : o mito faz parte integrante da língua; é pela palavra que ele se nos dá a conhecer, ele provén1 do discurso.
Se queremos perceber os caracteres específicos do pensamento mítico, deve1nos pois demonstrar que o mito está, simultaneamente, na linguagem e além dela. E sta nova dificuldade nao é, também ela, estranha ao lingüista: a própria linguagem nao engloba níveis diferentes ? Distinguindo entre a
líng.u a e a paJavra, Saussure mostrou que a linguagem oferecia
dois aspectos complementares : um estrutural, o outro estatístico; a língua pertence ao domínio de um tempo reversível,
e a palavra, ao domínio de um tempo irreversí vel. Se já é

a

(3) Esta hipótese ainda tein seus defensores, como Sir. R.
A. PAGi:T, The Origin of Language ... Journal o/ World Hiator,,,
1, n.o 2, Unesco, 1953.
(4) ·cf. E. BENVENISTE, Nature du signe linguistique Acta
Linguiatica., 1, 1, 1939 é o capitulo V da presente obra.
'

possível isolar estes dois níveis na linguagem, nada impede que
possamos definir um terceiro.
Acabainos de distinguir a língua e a palavra por meio dos
sistemas temporais aos quais cada urna pertence. Ora, também
o mito se define por un1 sistema ien1poral que combina as
propriedades dos dois outros. Um mito diz respeito, sempre, a
acontecin1entos passados: "antes da cria<;ao do n1undo", ou
" duran~ os priineiros ten1pos", em todo caso, " faz muito .tempo". lvlas o valor intrínseco atribuído ao mito provém de que
estes acontecimentos, que decorrem supostarnente em um momento· do ten1po, forn1am tam.bém urna estrutura permanente.
E sta se relaciona sünultaneamente ao passado, ao presente e
ao futuro. Un1a 'c omparac;ao ajudará a precisar esta ambigüidade fundamental. Nada se assemelha mais ao pensamento
mítico que a ideología política. Em nossas sociedades contemporaneas, talvez esta tenha se limitado a substituir aquele. Ora,
o que faz o historiador quando evoca a Revolu<;ao Francesa?
P.le s¡e refere a urna seqüencia de aconteciinentos passados, cujas
conseqüencias longinquas se fazem, sem dúvida, ainda sentir
através de tóda un1a série, nao-reversível, de acontecimentos
intenn ediários. l\1as, para o homem político e para os que o
seguen1, a Revoluc;ao Francesa é urna realidade de outra ordem: seqüencia de acontecimentos passados, mas ta1nbém esquema dotado de urna eficácia permanente, permitindo interpretar a estrutura social da Franc;a atual, os antagonismos que
nela se manifestam, e entrever os lineame11tos da evolu~ao futura. Assim se exprime 1-fichelet, pensador político e historiador ao mesmo tempo: "N aquele dia, tudo era possível. ..
O futuro esteve presente . . . ou se ja, mais tempo, um relampago da eternidade'' ( 5). E sta dupla estrutura, ao mesmo
tempo histórica e nao-histórica, explica que o mito pode pertencer, simultaneamente, ao domínio da paJavra (e ser analisado como tal ) e ao domínio da língua (na qual ele é fom1ulado) , e ainda oferecer, num teraeiro nível, o mesmo caráter
de objeto absoluto. ~sse terceiro nível possui também urna
natureza lingüística, mas é, entretanto; distinto dos: outros dois.
'(5) MICHELET, Hi3t&i.re de la Révolutio-n fra.n,aiste, IV, l.
Empresto esta cita<;ao de Maurice MERLEAU-PONTY les A ventu·rea de la dialectique, Paris, 1966, p. 273.
'
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Que se~ permita abrir aqui um pequeno parentese, para
ilustrar, por uma observa~o, a originalidade que oferece o mito
em rela~áo a todos os outros fatos lingüísticos. Poder-se-ia definir o mito como esta modalidade do discurso onde o valor
da fórmula tradu.ttore, trad·itore tende praticamente a zero.
~ta perspectiva, o lugar d.o mito, na escala dos modos de
expressao lingüística, é oposto ªº da poesia, nao importando
o que se tenha dito para aproximá-los. A ¡x>esia é urna for?1a
de linguagem sumamente difícil de ser traduzida para un1a hngua estrangeira, e qualquer tradu~o . acarreta m~ltiplas .deformac;óes. Ao contrário, o valor .do mito com? mito pe~s1ste! a
dispeito da pior traduc;áo. Qualquer q~ seJa n?ssa 1.gnorancia da língua e da cultura da populac;ao onde fo1 oolh1do, um
mito é percebido como mito por qualquer leitor, ·no mu~do
inteiro. A substancia do mito náo se encontra nem no estilo,
nem no modo de narrac;áo, nem na sintax.e, mas na história
que é relatada. O mito é linguagem; mas urna lingu~em que
tem lugar em un1 nivel muito elevado, e ond~ ~~ttdo Achega,
se é lícito dizer, a decolar do fundamento hngu1sttoo sobre o
qual com~ou rolando.
_
. , .
Resumamos, pois. as conclusoes prov1sonas ~ que ..chega1nos. Elas sáo em r ..tmero de tries : 1) Se · os mitos tem um
senti®, este náo pode se ater aos elementos isoladosA que entram em sua composic;ao, ni.as a man.eira pela qual, estes elementos se encontram combinados. 2) O mito provem da ordem da linguagem, e faz parte integrante del~ ; entretan~o, a
linguagem, tal r.omo é utilizad~ no . mito: man1festa propne_dades específicas. 3) Essas propriedades 5? ~d~, s~r pes~u1sa
das acima do nivel habitual da expressao hngu1stlca ; d1to de
outro modo, elas sao d,e na.tureza mais complexa do que .as que
se encontram numa expressá<> lingüística de qualquer tipo.. ,
Se aceitarmos estes tres principios, ao menos como h1poteses .de trabalho, seguem-se duas conseqüencias muito impo~
tantes : 1.ª como todo ser lingüístico, o mito é f~~do d~ un~
dades constitutivas; 2.ª essas unidades constitutivas tmphcam a presenc;a daquelas que intervem normalmente na estrutura da língua, ou seja., os fonemas, os morf~as e os semantema.S. Mas elas estáo para os seman_temas ass1iri como os semantemas estao para os morfemas e assin1 conX> os morfemas
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estáo para os fonetnas. Cada forma difete da que á precede,
por um mais alto grau d,e complex!dade. ~or esta razao, ~e
nonúnaremos o.s elementos que provem particularmente do mito
(e que· sao os mais complexos de todos) : grandes unidades
constitutivas.
Como se procederá para reconhecer e isolar essas grandes
unidades constitutivas, ou mitemas? Sabemos que elas náo
sao a9sinúláveis, nem aos fonemas, nem aos morfemas, nem
aos semantemas, mas se situam en1 um nivel mais elevado: senáo o mito seria indistinto de qualquer outra forma de discurso. Será necessário pois procurá-las no nível da orac;áo.
N 0 estágio preliminar da pesquisa, proceder-se-á por aproximac;óes, por ensaios e erros, guiando-se pelos princípios que servem
de ba,se a análise estrutural sob tódas as suas formas : economia de explicac;áo; unidade de soluc;áo; possibilidade de reconstituir o conjunto a partir de um fragmento e de prever os
desenrolvimentos ulteriores a partir dos diados atuais.
Até agora, utilizamos a seguinte técnica: cada mito é analisado independentemente, procurando-se traduzir a sucessáo de
acontecimentos por meio de frases o mais curtas possíveis.
Cada frase é inscrita nttma ficha que traz um número cor:.
respondente a seu lugar na narrativa. Percebe-se, entáo, que
cada cartáo consiste na atribuic;ao de um predicado a um suj eito. Ou melhor, cada grande unidade constitutiva tem a natureza de urna rela~oo.
A defini~o que precede nao é ainda satisfatória, e, isto,
por duas raz6~. Em primeiro lugar, os lingüistas estruturalistas sabem exatamente que tódas as unidades constitutivas,
qualquer o nivel em que sejam isoladas, consistem em relac;oes.
Qual é pois, a diferenc;a entre as grandes unidades e as outras?
Em segundo lugar, o método que acabamos de expor se situa
sempre no seio <l:e um tempo nao-reversível, já que os cartoes
sao numerados na ordem da narrativa. O caráter específico que
rec()nhecemos ao tempo mítico - sua dupla natureza, ao mesmo
tempo reversível e irreversível, sincrónica e diacrónica - permanece, pois, inexplicado.
Estas observac;óes conduzem a urna nova hipótese, que nos
situa no centro do problema. Supo1nos, com eíeito, que as verdadeiras unidades constitutivas do mito nao sáo as relac;ües

isoladas,
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feixes de rela{oes, e que é siOmente ,sob a formá

de combina~óes die tais feix.es que as unidades constitutivas adquirem urna fun~ significante. Rela~ que provem do
mesmo feixe podem aparecer em intervalo.s ata.sta.dos, quando
nos situamos num ponto de vista diacrónico, ™ se chegamos
a restabeltte-las em seu agrupamento "natural", consegui1nos
ao mesmo tempo organizar o mito em fun~o de um sistema de
referencia temporal de um ·novo tipo, e que satisfaz as exigen-·
cias da hipótese inicial. Realmente, este sistema é de duas dimensóes : ao mesmo tempo diacrónioo e sincrónico, e reunindo
a.ssim as propriedades características da "língua" e as da "palavra". l>uas compa~es ajudarao a compreender nosso pensamento. Imaginemos arqueólogos do futuro, vindos de outro
planeta, quando tóda vida hwnana já tiver desaparecido da superfície da terra, a investigar o· sítio de urna de nossas bibliotecas. :B.sses arqueólogos ignoran1 tudo de nossa eserita, mas
tratam die decifrá-la, o que S.Upóe a descoberta prévia de que
o alfabeto, tal como o imprimimos, se le da esquerda para a
direita e de cima para baixo. Contudo, uma categoría de volumes permanecerá indecifrável desta maneira. Seráo as partí:
turas de orquestra, conservadas no departamento de musicologia.
Nossos sábios obstinar-se-áo, sem dúvida, em ler as pautas musicais urna após a outra., com~do pelo alto da página e tomandp-as tódas em sucessáo; depois, perceberáo que certos
grupo de notas se repettm com intervalos, de maneira identica
ou parcial, e que certos contornos melódicos, aparentemente
afastados uns dos outros, oferecem analogias entre si. Talvez se
perguntem, entáo, se esse.s contornos, ao invés de ser abordados em ordem sucessiva, náo devem ser tratados como os
elementos de um todo, que é necessário apreender globalmente.
Teráo entáo descoberto o princípio dp que denominamos harrm:onta.: urna partitura de orquestra náo te~ sentido se nao fór
lida diacrónicament~ ~gundo um eixo (página após página, da
esquerda para a dtre1ta), ma~ ao mesmo tempo, sincrónica~ente, segundo o .outro eixo, de cima para baixo. Ou seja,
tódas as notas situadas na mesma linha vertical fonnam
urna grande unidade constitutiva, um feixe d,e rela<;óes.
A outra compara<;áo é menos diferente ·do que parece. Suponhamos um observador que ignore tudo acerca de nossas

cartas de jogar, a escutar urna adivinha durante um período
prolongado. n1e ve .e classifica os clientes segundo sua idade
aproximada, seu sexo, sua aparencia, sua situa~o social, etc.,
mais ou menos como o etnógrafo sabe qualquer coisa das sociedades cujos mitos estuda. Nosso observador escutará as consultas, até mesmo as registrará num gravador, para poder estudá-las e compará-las a vontade, do mesmo modo como fazemos
cqm nossos informantes indígenas. Se o observador é suficientemente dotado, e se recolhe urna documenta~o bem abundante, ele poderá, parece, reconstituir a estrutura e a compc.lsic;ao d.o baralho empregado, isto é, o número de cartas - 32
ou 52 - repartidas em quatro séries hotnólogas, formadas das
mesmas unidades constitutivas (as cartas), com um único caráter diferencial, a cor.
Já é tempo de ilustrar o método mais diretamente. Tomemos como exemplo o mito de É'dipo, que oferece a vantagem de ser conhecido ~ todos, o que dispensa. sua exposi~o.
Sem .dúvida, e.ste ex.emplo se presta mal a urna demonstra~o.
O nuto de Éd1po chegou-nos em reda<;óes fragmentárias e tardias, q~e sáo t~ transposic;óes literárias, mais inspiradas por
um cuidad? estetico, ou m~ral do que pela tradi~o religiosa
ou. o. uso ntual, se e. que tats preocupa.<;-óes tenham alguma vez
existido a seu respeito. Mas náo se trata para nós de interpretar o mito de Édipo de un1 modo verossimil, e menos ainda
de oferecer dele wna explicac;áo aceitável para o especialista.
Queremos simplesmente ilustrar por este modo - e sem dele
tirar nenhuma conclusáo naquilo que lhe conceme - urna certa
técnica, cujo ·emprego nao é -provavelmente legítimo neste caso
particular, em virtude das incertezas que acabam de ser le1nb.radas. A "demonstra~o" deve ser pois en~end.ida, nao no sentido que o sábio dá a este termo, mas, quando muito no sentido
do cameló: náo obter · um resultado, mas explicar, 'tao rapida~
mente quanto possível, o funciona.mento da pequena máquina
·que ele trata de vender a.os basbaques.
O mito vai ser manipulado romo. o seria urna partitura de
or~uestra que um amador perverso tivesse transcrito, pauta
apos pauta,. sob form~ d~ urna série melódica oontínua, e que
se pr?Curan~ reconstituir em seu arranjo inicial. Mais ou menos> como se nos fósse apresentada urna seqüe·ncia de números
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inteiros, do tipo 1, 2, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 5,
7, 3, 4, 5, 6, 8, sendo-nos atribuída a tarefa de reagrupar todos
os 1, todos os 2, todos os 3 etc., sob fonna de quadro :
12 4
234
1
4

12

78

s

6

8
78

5 7
3 4 5 6 8

Proceder-se-á do mesmo modo com o mito de É<lipo, expen~entando sucessivamente diversas disposic;óes dos mitemas,
ate que se encontre urna que satisfac;a as condic;óes enumeradas
~g. ~43. Suponhamos, arbitr~riamente, que urna tal dispos1c;ao seJa representada pelo segu1nte quadro ( ficando entendido,
urna vez mais, que nao se trata de impó-lo, nem mesmo de
~ugeri-lo, aos especialistas da mitología clássica, que tentariam
certamente modificá-lo, ou até mesn10 rejeitá-lo) :
.

ª.

Cadmo procura
sua irmi Europa, raptada por
Zeus
Cadmo mata o
dragáo
os Spartoi se ex-

terminam mutuamente
Lábdaco (pai de
Laio)
"coxo" (?)
Laio
(pai de
Édipo) = "torto" (?)

Édipo mata seu
pai Laío
Édipo imola
Esfinge
Édipo esposa Jocasta. sua máe
Etéocles mata seu
irmáo Polinice
Antígona enter- ·
terra Polinice, seu
imiáo, violando
a intercJi~áo

a

=

Édipo
"péinchado" ( i')

Estamos assim perante quatro colunas verticais, cada qual
agrupando inúmeras relac;óes pertencentes ao mesmo "feixe".
Se tivéssemos de narrar o mito, nao levaríamos em conta esta
d.i sposic;áo em colunas, e leríanDs as linhas da esquerda para
a direita e de cima para baixo. Mas, desde que se trata de
co1npreender o mito, urna nletade da ordem diacrónica (de cima
para baixo) perde seu valor funcional, e a "leitura'' se faz da
esquerda para a direita, urna coluna após a outra, tratando-se
cad;i. coluna co1no um todo.
Tódas as relac;óes agrupadas na mesma coluna apresentam,
por hipótese, um trac;o comum que se trata de evidenciar.
Assim, todos os incidentes reunidos na primeira coluna a esquerda concernem a parentes consangüíneos, cujas relac;óes de
proximidade sao, por assim dizer, exageradas: esses parentes sao objeto de um tratamento mais íntimo do que o
admitid~ pelas regras sociais. Admitamos, pois, que o tra~o
comum a primeira coluna consista em rela{oes de parentesco
superestimadas. Evidencia-se imediatamente que a segunda coluna traduz a mesma relac;áo, mas afetada de signo inverso: reta,Oies de parentesco subestimadas ou depreciadas. A terceira
coluna concernc a monstros e sua destrui<;áo. Para a quarta,
necessita-se de alguns esclarecimentos. Foi freqüenten1ente observado o sentido hipotético dos nomes próprios da linhagem
paterna de ñdipo. Mas os lingüistas nao lhe atribuem nenhuma
importancia, visto que, segundo a regra, o sentido de um
termo só pode ser definido substituindo-o em todos os contextos em que seja encontrado. Ora, os nomes próprios estao, por
defini<;áo, fora d.e contexto. A dificuldade poderia parecer menor com nosso método, pois o mito é reorganizado de tal maneira que ele próprio se constituí como contexto. Nao é mais
o sentido eventual de cada nome tomado isoladamente que oferece um valor significativo, mas o fato de que os tres nomes
tenham um caráter con1um: a saber, de comportar significa<;óes hipotéticas, e que tódas evocam urna dificuldade em andat'
corretamente.
Antes de continuar, interroguemo-nos sobre a relac;áo entre
as duas colunas da direita. A terceira coluna se refere a monstros : .º dragáo inicialmente, monstro ctónico que é necessário
destruir, a fin1 de que os homens possam nascer da Terra ; em
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seguida, a Esfinge, que se esfon;a, por meio de enigmas que¡
se referem também a natureza humana, em arrebatar a existencia as suas vítimas humanas. o segundo termo reproduz, .
pois, o primeiro, que se refere a autoctonia do homem. J.á que
os dois monstros sáo, definitivan1ente, vencidos por homens,
pode-se dizer que o tra<;o comum da terceira coluna consiste na
nega(ao da autoct.onia do homem ( 6).
I

( 6) Sem pretender travar urna discussao coro os especialistas, que seria, de .nossa parte, presun~osa e até sem sentido,
visto que o mito de Édipo é tomado aquí como um exemplo exposto de maneira arbitrária, o caráter ctOnico atribuído a Esfinge poderia surpreender. e nós invocaremos o testemunho de
Marie Delcourt: "Nas lendas arcaicas, eles· nascern certamente
da própria Terra" ( <Edipe oiu la légenlk du ccmquérant, Liege,
1944, p. 108}. Por mais distante que esteja o nosso método do
método de Delcourt (e que estariam, sern dúvida também, nossas
conclusoes, se tivéssemos competencia para abordar o problema
profundamente) , parece-n-0s que ela estabeleceu de maneira convincente o caráter da Esfinge. na tradi~áo arcai~a: rnonstro femea. atacando e violando os jovens, ou melhor dito, urna personifica~áo de um ser f~minino com inversao do sinal, o que ex_Jlica que, na. bela iconografía reunida por Delcourt no fim de
sua obra, o homem e a mulher se encootrem sempre em posi~iio "céu/terra" invertida.
Como indicamos adiante, escolhemos o mito de Édipo como
primeiro exemplo em virtude das analogías notáveis que parecent
existir entre certos aspectos do pensamento grego arcaico e o
pensamento dos índios Pueblo, de quem sao tomados os exemplos que se seguern. Notar-se-á a este respeito que o persQnagem da Esfinge, tal como Delcourt o reconstituiu, coincide com
dois personagens da mitologia norte-americana (que nao constituem, sem dúvida, senao um). Trata-se, de urna parte, da "old
hag", velha feiticeira de aspecto repugnante que propoe, por sua
aparencia física, um enigma ao jovem herói: se este decifra o
enigma - isto é, responde as investidas da abjeta criatura encontrará em seu leito, ao despertar, urna jovem mulher resplendente que o fará chegar a soberania ( sob esta forma, tema
igualmente céltico). A Esfinge evoca mais ainda a "child-protruding worn.an", dos Í'ndios Hopi, máe fálica, por assim dizer: esta
jovem mulher, abandonada pelos seus ao longo de urna difícil migra~io, no exato momento em que paria, e que erra daí por
<liante no deserto, Mae dos Animais, que ela recusa aos c~a
dores. Aquele que a encontra, as vestes ensangüentadas, "fica
táo aterrorizado que tem uma ere~ao", da qual ela se aproveita
para violá-lo, recompensando-o em seguida com um sucesso infa-
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Estas hipóteses ajudam a compreender o sentido da quarta
coluna. Em mitologia é freqüente que os hon1ens nascidos da
Terra sejam representados, no mo.mento da emergencia, como
ainda incapazes de andar, ou andando desajeitadamente. Ass~,
entre os Pueblo, os seres ctónicos, como Shumaikoli, ou entáo
Muyingwu (7), que participa da emergencia, sao coxos ("PéEnsangüentado", "Pé-Ferido", "Pé-Frouxo", como sáo chamados nos textos) . A mesma observa~áo vale para os Koskimo
da mitología Kwakiutl: depois que o monstro ctónico Tsiakish
os devorou, eles retornam a superficie terrestre, "cambaleando
para a/ frente ou de lado". O tra,o co1num da quarta col una
poderia, pois) ser a persistencia da autoctonia humana. Resulta
disto que a quarta coluna mantém con1 a coluna 3 a mesma
relac;áo que a coluna I, com a coluna 2. A impossibilidade de
pór em conexáo grupos de rela~óes é superada ( ou mais exatamente, substituída) pela afirma~áo de que duas rela~óes contraditórias entre si sao identicas, na n1edida em que cada u1na
é, como a outra, contraditória consigo mesma. Esta maneira
de formular a estrutura do pensamento mítico nao tem ainda
senáo um vaior aproximado. Ela nos basta por ora.
O que significaría, pois, o mito de Édipo assim interpretado "a americana" ? :nte exprin1iria a impossibilidade em qµe
se enoontra urna sociedade que professa. a cren~a na autoctonia
do homem ( assim, Pausanias, VIII, XXIX, 4: o vegetal é o
modelo do hornero) de passar, desta teoría, ao reconhecimento
do fato d:e que cada um de nós nasceu realmente da uniao de
um homem e de urna mulher. A dificulclade é insuperável. Mas
o miro de Édipo oferece urna espécie de instrumento lógico que
permite lansar urna ponte entre o problema inicial - nascemos
de un1 único ou de dois? - e o problema derivado, que se pode
formular, aproximadamente : o mesmo nasce do mesmo ou d,e
outro? Por este meio, urna correla~áo se evidencia: a superestima do parentesco consangüíneo está par.a a subestima <leste,
lível .n a ca~a (cf. H. R. VOTH, The Oraibi Surnrner Snake Ce~e
rnony~ F~ld Columbian Museum, pubL n.0 8~, Antkro¡x>L Series,
vol. III, n.O 4, Chicago, 1903, pp. 352-353 e 353, n.0 1).
( 7) E nao Masauwu, cujo norne aparece rto te.xto ingles
deste estudo, em conseqüencia de um .erro de datilografia.

como o esfor"\o para escapar a autoctonia está para a impossibilidade de co~segui-lo. A experiencia pode desmentir a teoria,
mas a vida social confirma a cosmología na medida · em que
ambas traem a mesma estrutura contraditória. Entáo, a cosmología é verdadeira. Abramos um parentese aqui, para introd.uzir duas observa<;oes.
Na tentativa de interpreta<;áo que pr~ede, foi possível negligenciar urna questáo que preocupou bastante os especialistas
do passado: a ausencia de certos motivos nas versóes mais antigas (homéricas') do mito de Édipo, como o suicídio de Jocasta
e o cegamento voluntário de Édipo. Mas estes motivos nao
alteram a estrutura do mito, na qual podem, aliás, tomar lugar
facilmente, o primeiro como um novo exernplo de auto-destruic;áo (coluna 3) e o segundo como um novo exemplo de enfermidade ( coluna 4) . ~stes acréscimos apenas contribuem para
explicitar o nlito, vis«:> que a pass:agem do pé a cabe<;a aparece
em correlac;ao significativa com outra passagem: a da autoc:tonia negada a auto-destrui<;áo.
O método nos livra, pois, de urna dificuldade que se constituiu, até agora, num dos ·principais obstáculos ao progresso
dos estudos mitológicos, ou seja, a pesquisa da versao autentica ou primitiva.. N ós propomos, ao contrário, definir cada
mito pelo con junto de tódas as suas versóes. Dito de outro
modo: o mito permanece mito enquanto é percebido como tal.
~ste princípio é bem ilustrado por nossa interpretac;ao do mito
de Édipo, que se pode apoiar sobre a formul~o freudiana, e
lhe é certamente aplicável. O problema pósto por Freud em
termos·· "edipianos" nao é mais, sem dúvida, o da alternativa
entre autoctonía e reproduc;áo bissexual. Mas se trata sempre
de compreender como utn pode nascer de dois: como se dá que
nao tenha.mos um únkc genitor, mas urna mae, e um pai a
mais? Nao se hesitará ~is em dass:ificar Freud, depois de
Sófocles, na rela<;ao de nossas fontes do mito de Édipo. Suas
versóes merecem o mesmo crédito que outras, mais antigas ·e,
aparentemente, mais "aut~nticas".
. Do que pr~cede, resulta urna conseqüencia importante.
Visto que um mito se compóe do conjunto de suas variantes a
análise estrutural deverá considerá-las, todas, ao mesmo títu'to.
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Apó.:; haver estudado as variantes conhecidas da versáo tebana,
ter-se-á em vista, pois, tan1bém as outras: narrativas concernentes a linhagetn colateral de Lábdaco, que compreende Agave,
Penteu e a própria J ocasta; as variantes tebanas sobre Lico,
onde Anfion e Zeto tem o papel de fundadores de cidade;
outras, mais afastadas, relativas a Dionísio (primo matrilateral
de Édipo), e as len das atenienses onde a func;áo reservada por
Tebas a Cadmo cabe a Cecrops, etc. Para cada urna dessas
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l

.

;

Fig. 16.

variantes, estabelecer-se-á um quadro, ond~ cada elemento será
qispos.to de modo a permitir a oornpara<;ao com o ele.nento correspondente dos outros quadros: a 'Íf"s~ ruic;áo da ~erpente por
Cecrops com o episódio para.lelo da histéria de Cadmo · o aban.
' loxias
d;0no de D1onísio
e o de 'Édipo; "Pé-Inchado'' e Dionísio
isto é, andando as avess.!S; a busca de Europa e a de Antíope~
a ·f~nda<;ao de Tebas, ora pelos Spartoi, ora pelos dióscuros
~n~1on e Zeto; Zeus raptando Europa ou Antíope, e o episódio
s1m1lar onde Semele serve de vítima ; o Édipo tebano e o Perseu
argivo, etc. Obter-se-áo assim inúmeros quadros de duas dimensóes, cada qual consagrado a urna variante, e que se justa251

poráo como outros tantos planos paralel? s, pa~~ .ch~~ar a u?1
oonjuntx:> tri-wmensional, o qual podera .se~ hdo . de tres
modos diferentes : da esquerda para a d1re1ta, de cima para
haixo, da frente para o fundo ( ou inversamente). tlsses quadros náo seráo jamais identicos. Mas a experiencia prova que
os afastamentos diferencia.is, que nád se deixaráo de observar,
oferecem entre si correla~óes significativas, que permitem submeter seu conjWlto a opera~óes lógicas, por meio de simplifica~óes sucessivas, e de chegar finalmente a lei estrutural do
mito considerado.
Objetar-se-á, talvez, que urna tal emprésa nao poderia ser
levada ao seu termo, visto que as únicas versóes de que dispomos sáo as atualmente conhecidas. O que. acontece~'. se urna
nova versáo desordenasse os resultados obtidos? A d.1ficuldade
·é real quando se dispóe de versóes muito pouco nun1erosas,
mas eta se torna rapidamente teórica a propor<;áo que seu número se acresce. A experiencia ensinará a ordem de grandeza
aproximada do número de versóes requeridas; nao poderia ser
muito elevado. Se nós conhecemos o mobiliário de um quart~
e sua distrib~i~o sómente por intermédio de imagens enviadas
por dois espelhos fixados em paredes opostas, podetn se dar
dois casos. Com os espelhos rigorosa.mente paralelos, o número de imagens seria tooricamente infinito. Se, ao contrário,
um dos espelhos fósse situado obliquan1ente em rela~áo ao outro,
ésse número diminuiria rapid~ente, em propor~ao ao angulo.
Mas, mesmo neste último caso, quatro ou cinco imagens bastariam, senáo para nos fornecer urna informa~o total, ao menos para nos assegurar que nenhum móvel importante pOde
permanecer desapercebido.
Ao contrário, náo se insistirá jama.is deniasiado sobre a
absoluta neces sidade de náo omitir nenhuma das variantes que
tenham sido reoolhidas. Se os comentários de Freud sobre o
complexo de .Édipo fazem - como o eremos - parte integrante
do mito de Édipo, a questáo de saber se a transcri~o feita por
Cushing do mito de origem dos Zuni é bastante fiel para ser
conservada, nao tem mais sentido. Náo existe ver.sáo "verdadeira", da qual todas as outras seriam cópias ou ecos deformados. Todas as versóes pertencem ao mito.
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Eis-nos er.o posi~o de compreender porque muitos estudos de mitologia geral produziram resultados desalentadores.
Primeiramente, os compa.ratistas quiseram selecionar versóes
priviiegiadas, ao invés de consi~erar todas. D~pois, vim~s que
a análise estrutural de uma va.nante de um mito, recolh1do em
uma tribo (as vezes, até eni uma aldeia), chega a um esquema
de dua.s dimensóes. Desde que se empreguem diversas variantes do mesmo mito, para a mesma aldeia ou para a mesma
tribo, 0 esquema se toma tri-dimensional, e se se quer ampliar
a compara<;áo, o número de dimensóes requeridas cresce tao
rapidamente, que náo é mais possível apreende-las por procedimentos intuitivos. As oonfusóes e as barialidades, a que chega
muito freqüentemente a mitologia geral, devem-se, pois, ao
desconhecimento dos sistemas de referencia multi-dimensionais
efetivainente exigidos, os quais se acrecl;ita, ingenuamente, poder substituir por sistemas de 2 ou 3 dimensóes. Para dizer a
verdade, existe pouca esperan~a de que a mitologia comparada
possa se desenvolver sem invocar um simbolismo de inspira~o
matemática, aplicável a. esses sistemas pluri-dimensionais, demasiado complexos para nossos métodos empíricos tradicionais.
Nós experimentamos, em 1952-1954 (8) , verificar a teoria
sumariamente exposta nas páginas precedentes, por urna análise
exaustiva de tódas as versóes conhecidas dos mito Zuni de
origem e de emergéncia: Cushing, 1883 e 1896; Stevenson,
1904 ; Parsons, 1923; Bunzel, 1932; Benedict, 1934. Essa análise foi completada por urna compara~o dos resultados obtidQs
com os mitos similares dos outros grupos Pueblo, tanto ocidentais como orienta.is ; enfim, executou-se wna sondagem preliminar sobre a mitologia das Planícies. Cada vez, os resultados
validaram as hipóteses. Nao sómente a mitologia norte-americana saiu da experiencia como que iluminada p:>r um nóvo
sentido, mas chegou-se a entrever, e as vezes a definir, opera~oes lógicas de um tipo muito freqüentemente negligencia.do, ou
que haviam sido observadas em domínios bastante afastados do
(8' Cf. Annua.ire de l'Éco'le pro.tique des Ho.utes Étudea,
Sectior d~ Sciences religieuses, 1962-1953, pp. 19-21 e 1953-1964,
pp. 27-29.

nosso. Nao é possíve1 enttar em detalhes aqui, e limitat··nosemos a apresentar alguns resultados.
Um quad,ro, sem dúvida excessivamente simplificado, do
mito Zuni de emergencia ofereceria o aspecto geral abaixo
(pág. 255).
Basta um rápido exame <leste quadro, para compreender
sua natureza. É urna espécie de instrumento lógico, destinado a
operar urna 1nediac;áo entre a vida e a morte. A passagem é
difícil para o pensamento Pueblo, pois ele concebe a vida humana de acórdo com o modelo do reino vegetal ( ernergencia
fora d~ terra). E sta interpreta<;áo lhe é con1un1 com a Grécia
antiga, e náo foi de modo absolutamente arbitrário que tomamos o mito de Édipo para primeiro exemplo: No caso americano aquí considerad?, a vida vegetal é sucessivamente analisada sob vários aspectos, ordenados do mais simples ao mais
complexo. A agricultura ocupa o lugar supremo e, contudo,
oferece um caráter periódico, ou seja, consiste em urna alternancia de vida e de morte, em contrad.ic;áo com o postulado
inicial.
Que se negligencie esta contradic;áo, e ela ressalta, mais
adiante,. no quadro : a agricultura é fonte de alimenta~o, de
vida, pois ; ora, a cac;a também acarreta a alimentac;a·o, assemelhando-se a guerra,· que é morte. Existem, pois, diferentes
maneiras de tratar o problema. A versáo Cushing está centrada
numa oposic;áo entre as atividades aiimentares cujo resultado é imedjato (coleta de plantas silvestres) e aquelas cu jo
resultado nao pode ser auferido senao no fim. Dito de out ro
modo, a morte <leve ser integrada a vida a fim de que a agri·
cultura seja possível.
Na versá:o Parsons, passa-se da cac;a a agricultura, enquanto a versao Stevenson procede em ordem inversa. T'ódas·
as outras diferenc;as entre as tres versoes podem ser corr.elacionad~s com essas estruturas fundamentais. Assim, as tres
versóes descrevem a grande guerra travada pelos ancestrais dos
Zuni contra urna populac;áo mítica, os Kyanakwe, introduzindo
na narrativa variac;oes significativas que consistem: l.º na
alianc;a ou na hostilidade dos deuses; 2.0 na outorga da vitória
final a um dos campos; 3. 0 na func;áo simbólica atribuída aos
Kyanakwe, ora descritos como cac;adores ( tem entáo arcos de

--MORTE

uso mecanico dos
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para
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corda feitos de tendóes animais), .o ra como agricultores ( seu~
arcos sao guarnecidos de fibras vegetais) :

-.· l

CUSHING
PARSONS
STE\lENSON
a 1 i a d o s,
utiliDeuses,
utilizando Kyanakwe, sós, cordas D euses, f aliados,
zando
cordas
vegeta is
Ho mens l1 vegetais
Kyanakwe cord.as vegeta1s
Vencedores dos :

Venced ores dos:

Homens, -sós, utilizando
cordas de tendóes H omens
(anees de substituí- D
euses
los por fibras)

f

deuses/homens
fibra/tendao

Cushing

Parsons

Steven,on

+

+
+

= CRESCIMBNTO)

U so (meci.nico) do reino. vegetal, levando em c':>ns1deracáo somente o cresc1mento
Uso alimentar do reino vegetal limitado a~ plantas
silvestres
U so alimentar do reino vegetal, en~lobando plantas
silvestres e plantas culti" .idas

aliados, utili- Kyanakwe, sós, utilizando cordas
zando cordas de tende tendóes
does

A versáo de Bunzel oferece a mesma estrutura que a de
Cushing. Mas difere dela, assim corno da versáo Stevenson,
no sentido de que essas duas versóes apresentam a emergencia
como o resultado dos esforc;os dos homen.s para escapar de sua
condic;áo miserável nas entranhas da Terra, enquanto a versa.o
Bunzel representa ·a -enrergéncia como a conseqüencia de um
apélo feíto aos homens pelas potencias das regioes superiores.
Também, entre Bunzel de urna parte, Stevenson e Cushing de
outra, os processos empregadps para a emergencia se sucedem
em ordem sin1étrica e inversa. Em Stevenson e Cushing, das
plantas aos animais; em Bunzel, dos mamíferos aos .insetos, e
dos insetos as plantas.
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VIDA (

Vencedores dos:

Corno a fibra vegetal (agricultura) é sempre superior a
corda de tendóes ( cac;a), e corno ( em 1nenor nledida) a alian~a
dos deuses é preferível a sua liostilidade, resulta que, na versa.o
Cushing, o ho1nern está co1n dupla desvantagem ( deuses hostis,
corda de tend:Oes) ; duplamente avantajado na versáo Stevenson
( deuses propícios, corda de fibras) ; ao passo que a versao Parsons ilustra urna situac;áo intermediária ( deuses propícios,
nlas cordas de tendóes, visto que a humanidad.e prin1itiva vive
da cac;a).
Oposifóes

f.m todos os mitos dos Pueblo ocidentais, a formali~ac:;áo
. · a do problenta permanece a mesma : o ponto de paruda _e
1og1c
. . . - .
·
b
i:x-ito
de
chegada
do
ra~1onn10 ~~º. 1nequ1vocos, e a an1 10
güidade apar~e no · e:::;tado 1ntern1ed1ano:

ORIGEM

COLETA

··,.

AGRICULTURA

(m a a, cO'ntradi~áo
aquí, poiia que neU so alimentar do reino ani- g~áo da vida =
destru~éio, donde : )
mal limitado aos animais
Destruicáo do reino animal,
estendida aos homens
MORTE (

GUERRA

= DE-CRESClMENTO)
.;

O aparecimento de um termo contraditório justamA
ent_e no
1neio do processo dialético está em rela<;áo com a emergencia de
urna dupla série de pares dioscúricos, cuja func;áo é operar urna
mediac;áo entre os dois pólos:
l.
2.

mensageiros
divinos
par homogeneo:
dióscuros
(2 irmáos)
2

2 palhacos cerimoniais

germanos
(irmio
e irmá)

-

casal
(maridoniulher)

2 deuses da guerra

par heterogeneo
(avó, ·
neto)

isto é, urna séric de variantes combinatórias que preenchem. a
mesma fun~o cm contextos diferentes. Compreende-se. a~stm
porque os palh~s pode111, no ritual P~eblo, ve~-lhes atribuidas
func;óes guerreiras. O problema, que fora frequentemente considerado insolúvel, desaparece quando se reconhece que os palha~s ocupam, em relac;áo a produc;áo alimentar ( el~s sáo
glutóes que podem abusar impunemente dos produtos agncolas)

guerra

a mesma fiinc;ao que os deuses da
(a· qüal aparece,· no
prpcesso dialético, como um abuso c1a· ·~~: - ca~a a.O · homem,
em lugar de animais próprios ao consumo humano) .
Alguns mitos dos Pueblos centrais e orientais procedem de
outra maneira. Com~am por estabelec~r a .identidade essencial da ca~ e da agricultura. E~ta ~dentificac;áo ressalta,
por exemplo, do mito da origem do milho, o qual é obtido pelo
Pai dos Animais, semeando, a guisa de graos, esporóes de
patas de cervo. Experimenta-se entao deduzir simultaneamente
a vida e a morte, a partir de um termo ·global. Ao invés dos
termos extremos serem simples e os termos intermediários desdobrados (como entre os Pueblo ocidentais); sao os extremos
que se desdobram ( co1no as 2 imlás dos Pueblo. orientais), ao
passo que um simples termo mediador aparece em ºprimeiro
plano (o Poshaiyatme dos Zia), mas ele próprio dotado de
atributos equívocos. Grac;as a este esquema, podem-se até deduzir os atributos que possuirá esse "messias" nas diversas
versóes, segundo o momento em que fac;a sua aparic;áo ao
longo do mito: benfazejo, quando se manifesta no ·início (Zuni,
Cushing) ; equívoco, no meio (Pueblo centrais) ; nlalfazejo, no
fim (Zia), salvo na versáo Bunzel do mito Zuni, onde a seqüencia é invertida, como já o indicamos.
Aplicando sistematicamente este método de análise estrutural, · chega-se a ordenar todas as variantes conhecidas de um
mito em urna série, formando urna espécie de grupo de pennutac;óes, onde as variantes situadas· em ambas as extremidades
da série oferece1n, urna em rela<;áo a outra, urna estrutura simétrica, ~ inversa. Introduz-se, pois, um início de ordem
onde náo havia senáo caos, e ganha-se a vantagem suplementar
de di~tinguir certas operac;óes lógicas que estáo no fundamento do pensamento mítico (9). ;Desde já, tres tipos d~ opera~óes podem ser isolad9$..
.
-- ' o personagem geralmente denominado trickster na mitologia•.america.~ constituiu por. muito tempo um enigma. · C0mo
expli~ q~e, em qua.se . t&da a América do. Norte, esse papel
(9) Para uma outra aplica~o deste método, ver nosso ·e studo: On.. fowi W"'1tebago Mytu, que deverá apá.i'ecer em 1968,
em um volume de honienagem ao Prof. Paul Radin, por ocasiio
de seu 76.0 aniversário
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fosse destinado ao coiote ou ao corvo? . A _razao dessas esco14as
aparece, se reconhecermos que o pensamento míti_co procede da
tomada. de consciencia de certas. oposi<;óes e· tende · a sua media~ao progressiva. Estabele~amos, pois, que dois- tennos, entre os quais a passagem parece impr..>ssível~ sejam· inicialmente
substituíd.os por dois ter.mos eq_ulvalentes que admitem um
outro como intermediário. Após o que,· um ·dos· termos polares e o termo intermed.iário sao, por sua vez, substituídos por
urna nova tríade, e assir:r1 por <liante. Obtém-se entáo urna estrutura de .mediac;áo do seguinte tipo :
Primeira tríade

Segunda tríade

Agricultura
Herbívoros
Ca~a

Carniceiros

Guerra

Predadores

Morte

Esta estrutura suhstitui o raciocinio implícito: os camiceiros sao como os predadores ( consomem alimento animal) ,
mas .sáo também co1no os produtores de alimento vegetal (eles
náo matam o que comem) . Os Pueblo, para quem ·a vida agrícola é mais "significante" do que a ca~a, formulam o mesmo
raciocínio de maneira um pouco d.iversa: os corvos estáo para
as planta~óes, asoim como os predadores está.o para ~ herbívoros. Mas já era possível tratar os herbívoros como mediadores : com efeito, eles sáo como coletores vegetarianos) e .
fornecem um alimento animal, sem serem eles próprios ca~ado
res. Obtem-se assim mediadores de primeiro, segundo e terceiro graus, etc., cada termo gerando o seguinte por opos,ic;áo
e correlac;áo.
Esta seqüencia de operac;óes é táo evidente na mitología
das Planícies, que pode ser ord:enada numa série :

t

Mediador (privado de sucesso) entre Céu e Terra:
(esposa de "Sta.r-Husband").
1
1 Par heterogeneo de mediadores:
i (av6/neto).
1 Par semi-homogeneo de mediadores:
.¡. ("lodge-Boy" / "thrown.;.awO'J"}.
1
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Enquanto que, entre os Pueblo ( .Zuni), a série corres·
pondente é do tipo :

l Mediador (coroado de sucesso) entre Céu e Terra :

(Poshaiyanki).
!'ar sem~-homogeneo de mediadores:
(Uyuyewi e Matsailerna).
Par homogeneo de mediadores:
.i (os dois Ahaiyuta).
1

1
1
1

Correla<;óes do mesn10 tipo po<len1 aparecer também num
eixo . horizontal ( i.;to é verdade, mesmo no plano lingüístico,
como as conota<;oes. múltiplas da raiz pose e1n Tewa, segundo
Parsons : coiote, névoa, escalpo, etc.). O coiote (que é um
carniceiro) é intennediário entre herbívoros e carnívoros como
a névoa entre Céu e Terra; conio o escalpo 'entre guerra e
agricultura (o escalpo é urna "colheita" guerreira) ; como a
alforra entre plantas silvestres e plantas cultivadas ( ela se desenvolve sobre as últimas, do me$1llo modo que as prin1eiras) ;·
como as vestiinentas entre "natureza" e "cultura" ; con/,() o lixo
entre a aldeia habitada e o mato; como as cinzas (e a fulige111)
entre a lareira (no cháo) e o telhado ( imagem da abóbada celeste). Esta cadeia de mediadores - se é lícito exprimir-se .
assim - oferece urna série de articula<;oes lógicas que permitem
resolver diversos problemas da mitología americana : porque
o deus do orvalho é também um senhor dos animais; porque o
deus detentor de ricas vestimentas é muitas vezes um Cinderelo macho ( Ash-boy) ; porque os escalpos produzem o orvalho;
porque a !viáe dos Anin1ais está associada a alforra, etc.
!vias, também podemo-nos interrogar se nao atingimos, por
este meio, um modo universal de organizar os dados da experiencia sensível. Quando se comparam .aos exemplos que precedem o frances: névoa, lat. nebula; e o papel de trazedor de
sorte atribuído na Europa ao lixo ( sapatos velhos), as cinzas
e a fuligem ( cf. o rito de beijar o limpa-chatniné) ; que se compare tambén1 o ciclo americano de Ash-Boy e o ciclo indo-europeu da Cinderela. Ambos os personagens sao figuras fálicas
(mediadores entre os sexos) ; senhores do orvalho e dos animais selva.gens ; possuidores de vestimentas suntuosas ; e mediadores sociológicos ( alianc;a matrimonial entre riobres e campónios, entre ricos e pobres). Ora, é impossível atribuir-se
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este paralelismo a um empréstimo (como o pretenderam algumas vezes), pois as narrativas relativas ao Ash;.B.oy e a Cinderela sáo simétricas e inversas nos mínimos detalhes, enquanto
a narrativa. de Cinderela, tal como foi efetivamente reproduzida na América ( cf. o conto Z,uni da Guardad<>ra de perus),
permanece paralela ao protótipo.. Donde o quadro :
Europa

sexo
família
aspecto
atitude
transforma~io

feminino
f amília dupla
(pai recasado)
m~a bonita
ninguém a ama
coberta de vestimentas
suntuosas, gra~as a
urna ajuda · sobrenatural

América.

masculino
·s em f amília ( órfáo)
rapaz repelente
amor nao retribuído
despojado de sua aparencia hedionda, gra~as a urna ajuda sobrenatural

Como Ash-Boy e Cinderela, o trickster é, pois, um mediador, e esta func;áo explica porque ele retém qualquer coisa
da dualidade que tem por fu~c;áo superar. Donde seu caráter
ambíguo e equívoco. Mas d trickster náo oferece a única fórmula possível de media<;áo. Alguns n1itos parecem inteiramente consagrados a esgotar todas as modalidades possíveis da
passagem da dualidade a unidade. Quando se comparam todas
as variantes do mito de emergencia Zuni, chega-se a extrair
urna série ordenável de fun<;Oes mediadoras, cada urna resultante da precedente, por oposic;áo e correla<;áo:

messias

> dióscuros > irickster
> bs~r1ssexuado> par
de
.
germanos
par

casado

>

avó )

neto

grupo de )
4 tennos

d
na e

t ,

Na versáo ·Cushing, esta dialética é acon1panhada da passagem de um meio espacial (media.<;áo entre Céu e Terra) a um
mei:o temporal ( mediac;áo entre verá.o· e inverno, ou melhor,
entre nascimento e morte) . Todavia, e se bem que a pa.ssagem
se opere do espa<;o ao tempo, a fórmula últinia (a tríade) rein-
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troduz o espa')O, vis:to que urna tríade consiste aqui num par
dioscúrico dado sünultánea.mente c.om um messias ; inversa-·
mente, se a fórmula inicial se encontrava expressa em termos /
de espa-;o ( Céu e Terra), a no-;áo de. tempo estava, contudo,
implícita : o messias implora, após o que os dióscuros descem
do Céu. Ve-se pois que a construc;áo lógica do mito pressupóe
urna dupla permuta~o de func;óes. N ós retomaremos a este
ponto, depois que tivermos examinado um outro tipo de
opera~óes.

Após o caráter ambíguo do trickster, u1na outra característica dos seres mitológicos se torna, efetivamente, explicável.
Ternos em vista aquí a dualidade de natureza que pertence
propriamente a urna rnesn1a divindade: ora benfazeja, ora malfazeja, segundo os casos. Quando se compara1r1 as variantes do
mito Hopi que funda1nenta o ritual do Shalako, vemos que é
possível ordená-las em fun~áo da seguinte estrutura:

(MasauwA: ~)

~ (Muyingwil: Masauw\1) ~ (Shalako:

Muyin~wu) ~

(y : :Masauwú)

onde x e y representam valores arbitrários que, no entanto, é
necessário postular para as duas versóes "extremas". N estas
versóes, com efeito, o deus Masauwu, que aparece só, e nao em
rela~o com um outro deus ( versáo 2) , ou até ausente (versáo 3), é assinalado por fun~óes que permanecem inteiramente
relativas. Na primeira versáo, Masauwu ( só) é prestativo em
rela~ao aos homens, sem o ser, todavia, absolutan1ente; na
versáo 4 ele é hostil, mas ¡x>deria se-lo mais ainda. Seu papel
é, por conseguinte, definido -ao menos implicitamente-- em
compara-;ao com um outro papel possível e nao-especificado.
aqui representado pelos valores x e y. Ao contráric, na versáo
2~ MuyingWCt é relativamente mais prestativo que Masauwu,
como na versáo 3, Shalako o é relativamente mais que Muyingwu.
Pode-se reconstruir un1a série fonnahnente análoga ·com
versoe~ Keresari de um mito vizinho :
A

(Poshaiyanki : x) ~ (Lea : Poshaiyanki) ~ ·(Poshaiyanki :
Tiamoni) ~ (y : Poshaiyanki)
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:nste ti¡x> de estrutura merece, especialmente, nossa aten~o, visto que os sociólogos já o encontraram cm dois outros
domínios: o das rel~<?es de subordina~ entre os galináceos
e outros anirnais (pecking-<>rder); _e o dos sistemas die parentesco, onde o d~nominamos de trpca generaliz~. !solando-o agora num terceiro plano -o do pensamento nútico-podemos esperar f'.Star em melhor ,,posi~o para discernir seu
verdadeiro papel nos fenómenos sociais e. para lhe dar uma
interpre~o teórica de alcance mais geral.
Enfim, se se chega a ordenar urna série completa de variantes sob a forma de um grupo de permu~óes, pode-se es-.
perar descobrir a lei do grupo. No estado atual das pesquisas,
deveremos nos contentar aqui com indicac;óes bastantes aproxi"."
mativas. Quaisquer que sejam as precis6es e moclificac;óes carecidas pela fórmula abaixo, estamos desde logo convencidos
que todo mito (considerado como o conjunto de suas varian~ .
tes) é redutível a ·urna .rela~o canónica do tipo:

F.. (a) : ..F,.(b) : F.. (b) : F•., (y)
na qual, dois termos a e b sendo dados simultaneamente do
mesmo modo que duas func;óes, x e y, <lestes tennos, afirma-se
que existe urna rela~o de equivalencia entre duas situa~óes,
definidas respectivamente ¡x>r urna mver~o de tennos e de
rel(]Jfoes, sob duas condic;óes: 1.0 que um dos termos seja
substituido por seu contrário (na expressáo acima: o e tJl-I};
2.0 que urna inversáo correlativa se produza entre o valor de
funrao e o valor de termo de dois elementos ( acima : y e a).
'A fónnula acima adquirirá todo seu sentido se nos recordarmóS que, para Freud, sáo exigidos dois traumatismos
(e nao apertas um, como se tem a tendencia de acre4itar, táo
freqüentemente) para que nasc;a essé mito individual em que
a!l;áconsiste urna neurose. Tratando de aplicar a fórmula
lise desses traumatismos (dos qua1s se postulará .que satisfac;am
respectivamente as condi~óes 1 e 2 acima enunciadas), chegarse-á sem dúvida a' dar, . da lei genética "do mito, urna expressao mais precisa e rigorosa. Princii>a.lmente~ estaríamos habilitados a desenvolver paralelameaje o estudo sociológico e psioológico do i>ensamento mítico, tratando-o, talvez, até mesmo
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com<;> no laboratório, submetendo as hipóteses de trabalho ao / Yi
controle experimental.
.
1
~ lamentável que as condic;óes precárias da pesquisa científica na Franc;a nao permitam, no momento, o desenvolvimen~d
do trabalho. Os textos míticos sáo extremamente volumoso]
Sua análise em unidades consti'tutivas exige um trabalho de
equipe e um pessoa1 técnico. U ma variante de dimensáo média
fornece algumas centenas de cartóes. Para descobrir a melhor
disposic;ao desses cartóes em colunas e em linhas, seriam necessários classificadores verticais de aproximadamente ..... .
2m x l ,SOm, guarnecidos de compartimentos onde se pudessem
repartir e deslocar os cartóes a vontade. E desde que nos proponhamos elaborar modelos de tres d.imensóes, para comparar
diversas variantes, sáo necessários tantos classificadores quantas variantes houver, bem como um espac;o suficiente para move-los e dispó-los livremente. Enfim,. se o sistema de referencia
apela para mais do que tres dimensócs (o que está sujeito a
acontecer rapidamente, como o mostramos na pág. 252) será
necessário recorrer aos cartóes perlurados e a mecanografia.
Sem esperanc;a, no momento, até de obtcr os locals indispcnsáveis para a constituic;áo de urna única equipe, contentarnos-emos em apresentar tres observac;óes, a guisa de conclusáo desta exposic;áo.
Em primeiro lugar, perguntou-se muitas vczcs porque os
mitos, e .mais geralmente a literatura oral, usa.m tao freqüentemente a d.upli~áo, triplicac;áo ou quadruplicac;áo de urna
mesma seqüencia. Se nossas hipóteses sáo aceitas, a resposta é
fácil. A repetic;áo tem uma func;áo própria, que é de tornar
manifesta a estrutura do mito. Mostramos, com efeito, que a
estrutura sincro-diacrónica que caracteriza o mito permite ordenar seus elementos em seqücncias diacronicas (as linhas de
nossos quadros), que devem ser lidas sincronicamente (as colu~as). Todo mito possui, pois, urna estrutura folheada que
transparece na superfície, se é lícito dizer, no e pelo processo
de repeti~áo.
Contudo (e é o segundo ponto), as camadas nao sáo jaobjeto do
mais rigorosamente id.cnticas. Se é verCtade que
mito é fornecer um modelo lógico para resolver uma contradic;io ( tarefa irrealizável, quando a c;ontradi~áo é real) , um
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número tooricamente infinito de camadas será criado, cada qual
tigeiramente diferente da que a precedeu. O n1ito se desenvolverá como em espiral, até que o impulso intelectual que o produziu seja e.;gotado. O crescfrnento do mito é, pois, contínuo,
em oposic;áo a sua estrutura, que permanece descontínua. Se se
nos permite urna imagem temerária, o mito é un1 ser verbal que
ocupa, no domínio da palavra, Utrl lugar comparável aquele que
cabe ao cristal no mundo da ma:téria física. Face a Ungua, de
u1na parte, da palavra, de outra, sua posic;áo seria, com efeito,
análoga a do cristal: objeto intermediário entre tim agregado
estatístico de moléculas e a própria estrutura molecular.
Enfim, os sociólogos, que colocaram a questáo das relac;óes entre a mentalidade dita "primitiva" e o pensamento científico, resolveram-na, geralmente, invocando diferen<;as qualitativas no modo pelo qual o espírito humano trabalha aqui e
acolá. Mas náo puseram em d.úvida que, em ambos o:> casos,
o espírito se aplicava sempre aos mesmos objetos.
As páginas que precedem conduzem a urna outra concep<;áo. A lógica do pensamento mítico nos pareceu tao exigente
quanto aqueta na qual repousa o pensamento positivo, e,
no fundo, pouco diferente. Pois a diferenc;a se <leve n1enos a.
qualidade das operac;óes que a natureza das coisas s01 ;re a.,
quais se dirigem essas operac;óes. Eis aí, aliás, o que os tecnólogos se aperceberam, já há bastante tempo, em seu don1í11io:
um machado de ferro náo será superior a um machado de pe dra porque um seria "rnais bem feito" que o outro. Ambos sáo
igualmente bem feítos, mas o ferro náo é a me.::ma coisa que
a pedra.
Talvez descobriremos un1 dia que a mesma lógica se produz no pensamento mítico e no pensamento científico, e que o
homem pensou sempre do. mesmo modo. O progresso -se é
que entáo se pos~a aplicar o term<>- nao teria tido a consciencia por palco, mas o mundo, onde uma humanidade rlotada
de faculdades constantes ter-se-ia encontrado, no decorrer de ftta
longa história. continuamente as voltas co1n novos obj~to-;.

CAPÍTULO XII

ESTRUTURA E DIALÉTICA (1)
Desde Lang a Malinowski, passando por Durkheim, LévyBruhl e van der Leeuw, os sociólogos ou etnólogos que se interessaram pelas rela-;óes entre o mito e o ritual, representaram-nos como urna redundancia. Alguns viam em · cada mito a
proj~áo ideológica de um rito, destinada a fornecer um fundamento a este; outro~ . invertem a rela~ e trata.in o rito
.como urna espécie de ilustra<;ao do mito, sob a forma de quadros em a~áo. Em ambos os casos, postula-se, entre mito e
rito, urna correspondencia ordenada, ou inelhor, urna hon10logia: dos dois qualquer que seja aquele ao qual se atribua
o papel de original ou dt reflexo, n1ito e rito se reproduzem
um ao outro, um no pla.Ilo da a-;áo, o outro no plan~
das n~óes. Resta saber porque todos os mitos nao correspondem a ritos, e inversa.Illerite ; porque esta homologia só é demonstrável num pequeno número de casos; enfim e sobretudo,
qual é a razáo desta estrariha duplica-;ao.
Eu me proponho a n1ostrar, fundando-me num exemplo
preciso, que esta homologia nao existe sempre; ou, mais exatamente, que ela pocleria ser --quando existe- um caso particular de urna. rela<;ao n1ais geral entre mito e rito e entre
os próprios ritos. Esta rel<u;áo i1nplica certamente numa correSpC>ndencia termo a termo, entre os elementos de ritos diferentes aparentemente, ou entre os elementos de tal rito e de
tal mito, ma~ sem que esta correspondencia possa ser tratada
(1) Publicado com o'·título Structure et dialectique, in For
R<mtt.tft Jakobson, Essays q~ the Occa~ion of hil tixtieth birthd411,
Haia, 1966, pp. 289~294.
·
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como um homología. No exemplo que será aquí discutido,
ela exige, para ser reconstituída, urna série de operac;óes prévias : permutac;óes ou transformac;óes, onde se encontra, talvez,
a razao do desdobramento. Se esta hipótese é exata, será necessário renunciar a pe_,quisar a relasao do mito e <lo ritual
numa espécie <le causalidade mecinica, mas conceber sua rela~o no plano de urna dialética, acessível sómente sob a condic;ao de ter, previamente, reduzido ambos a seus elementos.
estruturais.
O esb~o de urna tal demonstrac;áo me parece '-onstituir
unta homenagem apropriada
obra e ao inétodo de Roman
Jakobson. ~le mesn10 se interessou, em diversas oportunidades,
pela mitología e pelo folclore; basta recordar seu artigo sóbre a
mitologia eslava no Standard Dictionary of Folklore de Funk e
Wagnall, vol. I (Nova Iorque, 1950) e seus preciosos con1entários aos Russian Fairy Tales (Nova Iorque, 1945). Em segundo lugar, é claro que o inétodo que eu sigo se liga, con1
certa extensáo, a un1 outro domínio, o da lingüística estrutural, ao qual está associado o non1e de Jakobson. Enfin1, éle
próprio se mostrou se1npre particularmente ~tento ao elo íntitno que existe entre a análise estrutural e o tnétodo <lialético; concluía seus célebres Príncipes de phonologie histori<¡ue
dizendo: "A ligac;áo da estática e da dina1nica é urna <las an.tino1nias dial éticas nlais f undamentais que detcrmina1n a idéia
da língua". Procurando · a profundar as implicac;óes recíprocas
da n~o de estrutura e do pensamento dialético, nao fa<;o 5enao seguir urna das vias que ele me3mo trac;ou.
Na obra . d,e G. A. Dorsey consagrada a mitología do~
índios Pawnee das planícies da América do Norte ( The Pawnee: Mythology, parte 1, \Vashington, 1906), encontra-se, sob
os números 77 a 116, u1na série de mitos que exp5etn a origem
do3 poderes xamanísticos. Reaparece aí por muitas vezes ( cf.
os ns. 77, ·86, 89 e passim) um tema que denominarei, para
simplificar, de rapaz grávido. Examinemos, por exe1nplo, o
mito n. 0 77.
Um rapaz ignorante se apercebe de que possui poderes
mágicos que lhe permitem curar os doentes. Enciumado com
sua reputac;ao crescente, um velho feiticefro, oficialmente estabelecido, lhe faz diversas visitas acompanhado de sua mulher.

a

.F·udoso p<>r nao obter -11~0 seni motivo-- nenhum segredo
en1 troc3: d.e seus próprios ensinamentos, ele óferece ao rapaz
seu cachunbo, repleto de ervas mágicas. Assim enfeiti<;ado, o
rapaz descobre que está grávido. Envergonhado, ele deixa sua
aldeia e vai procurar a morte entre o.s animais selvagens. Apiedados de sua <lesgrac;a, estes decidem curá-lo, extraem o feto
de seu corpo e lhe inculca1n seus poderes mágicos, gfa<;as aos
quais o rapaz, de volta aos seus, nlata o tnalvado feiticeiro e
se torna ele próprio um curandeiro célebre e respeitado.
Quando se analisa atenta1nente o texto <leste mito, do qual
urna única versa o ocupa treze páginas da obra de Dorsey, nota-se que ele é construído en1 torno de un1a longa série de
oposi<;óes: 1.0 xantii. ini.cia.do / xanúi niio-~niciado, isto é, oposi<;ao entre poder adquirido e poder inato; 2.0 menino / velho,
pois o 1nito insiste sóbre a juventude ou a velhice de cada protagonista; 3.0 cmif u.siio de sexos / distin,ao· de sexoSi; todo o
pensamento metafísico dos Pawnee reside efetivamente na idéia
de que, na origem do mundo, ·os elementos antagonistas estáo
mesclado3, e que a obra dos deuses consistiu inicialmente en1
distingui-los. O jovem menino é as.sexuado, ou mais exatamente, seus principios nlacho e fen1ea estáo confundidos. Inversan1ente, no velho, a distin<;áo é irrevocável; idéia claramente
expressa, no mito, pelo par sempre presente do feiticeiro e sua
mulher, em oposi<;áo ao rapazinho só, nias contendo em si a
masculinidade e a feminilidade (homem grávido) ; 4.º fecundidade do m enino (apesar de sua virgindade) / esterilidade do
velho (a despeito de seu casan1ento constante1nente recordado) ; 5.0 a rela<;áo irreversível da fecunda<;ao do "filho" pelo
" pai" é dada em oposi<;ao com urna rela<;áo igualmente irrevers.ível: é a vingani;a do "pai", porque o "filho" nao lhe entregou nenhu1n segrédo (ele nao o possui) ein troca dos seus ;
6. 0 oposi<;ao tripla entre: magia vegetal (e real: urna droga
grai;as a qual o velho fecunda o n1enino - mas esta magia é
curável) e a magia de origem ani1nal (e sinibólica : manipula<;Jio de Ulll cranio ) peJa qual O menino n1ata O veJho --se·m
?Portun~ade de ress.urrei~ao; 7.° tuna das magias procede por
introdU{ao, a outra por c.~:tr(J{ii.().
Reencontra-se esta construc;áo por oposic;óes nos detalhes.
Os animais fican1 con1ovidos de piedade <liante do menino; por
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duas razóesj que sao bem precisadas no texto: ~te acumula
as características do homem e da mulher, reuniáo que se traduz nele por urna oposi~áo entre a magreza de seu ·próprio
oorpo (há dias que ele jejua) e Q volume de seu ventre (poi
causa de seu estado). Para faze-lo abortar, ·os herbíV<wos vomitam a¡ ossos ao passo que os c~rnívoro-~ extraem as carnes
( tripla oposi~ao) ; enfim, se o rapaz arnsca-se a morrer de
ventre inchado (no n.0 89~ o feto é substituído por urna bola
de argila que engro3sará até fazer explodir s.eu portador), o
feitkeiro morre efetivamente de urna constri~o abdominal.
A versáo dada no n.0 86 conserva e repete ao mesmo tempo algumas dessas oposi~óes: o homicida desee s~a vítima,
pela extremidade de un-ia corda, no mundo subterraneo ( 1!10rada dos animais mágicos, que sao mainífero$), para faze-la
reunir plumas de águia e de pican~o verde, ou seja, d.e pássaros habitantes do céu e mais particularmente associados, un1
com ~ céu empíreo, o outro com a ten1pestade. Esta inversáo
do sistema do mundo é acompanhada de uroa repara<;áo correlativa da oposi~o (reencontrada no sistema "direito" do mito
77) entre canúvoros e herbívoros que, desta vez, ocupam-se,
como é "normal", os primeiros dos ossos do feto;. os últimos
de seu sangue. Vé-se assim tudo o que urna anáhse estrutural do conteúdo do mito poderla, por si só, obter: regras de
transf9rma<;áo que permitem passar de urna variante a outra,
.
por meio de opera<;oes se1nelhantes as da álgebra.
Todavía, é sobre um outro aspecto do problema que desejo chamar a aten<;áo, aqui. A qual rito Pawnee oorrespe>nde
0 mito do rapaz grávido? A primeira vista, nenhum. Os Pawnee náo possuem sociedades xamanísticas fundadas em classes d,e idade, enquan~o o mito sublinha a oposi<;ao das gera~óes. O acesso a estas sociedades nao está snbmetido a provas
ou a pagamentos. Segundo o testemunho de 11urie, entre eles,
"the usual way to become a medicine-man was to suceed one's
te.acher at his death". (2) Nosso mito está in,teiramente estabelecido, ao contrário, na dupla n0<;áo de um poder inato, e

por esta razáo contestado pelo mestre, que nao o ensinou aque1e
que ~le recusa como sucessor.
Diremos, pois, que () núto Pawnee reflete um sistema correlativo e oposto aquele que prevalece no ritual Pawnee? lsto .
seria exato apenas parcialmente, visto que a oposi~o náo ~e
ri.a pertinente; para sermos mais precisos, aqui a noc;áo de
oposi~o náo é heurística : ela explica certas diferenc;as entre .
o núto e o rito e deixa outras inexplicadas; notadamente, ela
negligencia o teina do rapaz grávido, ao qual reconheceramos,
contudo, um lugar central no grupo de núros consid,erado.
Em con1pe.risa~o, todos os elementos do núto se póem no
lugar quando o confrontamos, · nao com o ritual correspoJ\dente dos Pa\vnee, mas com o ritual simétrico e oposto que
prevalece nessas tribos das planícies dos Estados Unidos, que
concebem suas sociedades xamarusticas, e as regras de acesso,
de uina maneira inversa a d.os. próprios Pawnee. Segundo a expressáo de Lowie, "the Pawned have the distinction of having
developed the most elaborate system of {:iOCieties outside the
age-series" ( 8). :etes se opóem .sob este aspecto aos Blackfoot
e as tribos sedentárias -Mandan e Hidatsa- que oferecem
os exemplos mais extremos do outro tipo e aos quais es,táo
ligados, náo apenas culturalmente, mas também geográfica e
históricamente por intennédio dos Arikara, cuja separa~o dos
Skidi Pawnee ( estes mesmo de quem Dorsey recolheu os mitos) nao é anterior a primeira metade do século XVIII.
N estas tribos, as sociedades constituem classes de idade; a
passagem de urna a outra ~ faz por compra ; a relac;áo entre
vendedor e compra~or é concebida. como urna ·rel~ entre
"pai" e "filho"; enfim, o candidato Se apresen.ta sempre acompanhado de sua mulher, e o 111Qtivo central da transat;áo é a
entrega da mulher do "filho" ao "pa.i", o qual mantém com
ela um coito real ou sii:nbólico, mas que é sempre representado
como um ato de fecunda~áo. Reencontramos, pois, tódas as ~
si<;óes. já analisadas no plano do mito, com inversáo dos vaR. H. Lowu:, Pl :&.iu-11&dtt.Jte. a.ge-a~: lilt.orical cmd
compa.ratw• BUmtmM'lf (An.tkropol. PO!ptln <>/ tA. AtMricatA Museu.m,.o/ Natu.ra,l HiBtHrJ¡, 1101. 11, 1916), pp. XIII, 880. (Oa Pawnee tem a peculiaridad.e de ha.ver desenvolvido o sistema maia elaborado de sociedades fora das clasaea de idade).
(3)

(2) J. R. MURIE, Pa~e Societies (Anthrop<>l. P.apers o/
the American Museum o/ Natura,l Hi8t<Yry, vol. 11), pp. VII, 603.

(O modo usua] de se tornar curandeiro era suceder o professor
quando de sua morte).
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lores atribuídos a cada par: iniciado e náo-iniciado; juventude
e velhice; confusáo e distin~o dos sexos, etc. Com efeito, no
_rito Mandan, Hidatsa ou Blackfoot, o "filho" é acompanhado
por sua mulher, do m~mo nlOdo que, no mito Pawnee, a mu·lher acompanhava o "pai"; mas enquanto, neste último caso,
ela era urna simples figurante, é éla, aquí, quem tem o papel
principal: fecundada pelo pai e gerando o filho, resumindo,
pois, em si esta bissexualidade que o mito atribuía ao filho;
dito de outro modo-, oS valores semanticos sáo os mesmos ; eles
sáo apenas pennutados en1 rela~o aos símbolos que lhes servem de suporte. É interessante comparar, a. este respeito, os
tennos aos quais é destinado o papel de agente fecundante nos
dois sistemas: cachimbo, no mito Pawnee, transiferido ao filho
pelo pai e sua mulher; nabo silvestre no rito Blackfoot, ini_cialmente transferido pelo pai a mulher do filho, depois por
esta a este último; ora, o cahimbo, tubo óco, é o intermediário entre o céu· e .o mundo médio, portanto, simétrico e inverso ao papel atribuído ao nabo silvestre na mitologia das
Planícies, como ressa)ta convenientemente de inumeráveis variantes do ciclo dito "star husband,,, onde o nabo é urna tam¡>il
cheia, que serve de interruptor entre os dois mundos. Os elementos mudam de signo, quando sua. ordem é invertida.
. O extraordinário rito Hidatsa (do qual jamais se assinalaTam, pelo que eu saiba, os paralelos chineses arcaicos) da
presta~o de mulheres num tonel recoberto de carne seca a guisa de teto, corresponde igualmente ao mito Pawnee: pagamento.
de carne, ora aos pais fecundantes detentores da magia, ora aos
animais tqágicos que desempenham o papel de náo-pais
abortadores) ; mas, · nwn caso, carne apresentada como continente
.( cabana coberta de carne), ao passo que no outro especifica-se
que ela deve ser oferecida como . um conteúdo ( sacolas cheias
de carne). Ainda poderíamos prosseguir estes paralelos, que
nos conduziriam todos a mesma conclusáo: o mito Pawnee expóe um sistema ritual inverso, náo daquele que prevalece nesta
tri~ mas de um sistema que ela náo aplica, e que é o de
tribos aparentadas, cuja organizac;ao ritual é exatamente o
opósto da sua. Ademais, a relac;áo entre os dois sistemas ofe,rece um caráter contrapontístico: se um aparece como progressáo, o outro aparece como reversáo.

=

Situamos assim um mito Pawnee numa rela~ de correlac;áo e ·oposic;áo a un1 ritual estrangeiro. É notável que urna
relac;áo do mesmo tipo, masi de urna ordem mais complexa ainda, possa ser descoberta, entre o 1nesn10 111ito e un1 ritual que,
sem ser próprio unicamente aos Pawnee, foi objeto, entre eles,
de um estudo particularmente aprofundado : o Hako {4).
O Hako é um ritual de alianc;a entre dois grupos; diferentemente das sociedades dos Pawnee, cujo .lugar é fixo na
estrutura social, os grupos em causa poden1 se escolher livremente. Contudo, assim procedendo, eles se situa1n na relac;áo
pai / filho, ou seja, a mesma que define a rel~OI estável entre clas.5es de idade consecutivas nas tribos sedentárias. Como
Hocart já o demonstrou outrora com profundidade, a relac;áo
pai / Jilho, na qual repousa o Hako, pode ser conside··
rada como urna permuta~ de urna rel~áo de alianc;a entre
parentes paternos e maternos ( 5). Em outros termos, o mito
do rapaz grávido, o ritual Mandan e Hidatsa de acesso ao grau
superior df! u1na sé_rie de classes de !dade, e o Hako, representam outros tantos grupos de permutac;óes, cuja lei é urna
equivalencia entre a oposic;áo pai / filho e a oposi~o homem /
mulher. Quanto a mim, estou pronto a antecipar que esta equac;áo se fundamenta, ela mesma, nos caracteres distintivos do sistema de parentesco dito Crow-:-Omaha, onde as relac;0es entre grupos aliados sáo precisamente formalizadas em
termos de relac;óes entre ascendentes e descendentes, mas faltaría lugar para desenvolver este aspecto do- problema.
Contentar-me-ei, pois, em examinar rapidamente as últimas
fases do ritual (16 a 19, na divi~.o de Fletcher); aquetas que
sao revestidas de caráter mais sagrado e que oferecem urna série de notáveis ana)ogias com o mito do rapaz grávido, 0
grupo do pai chegou na aldeia do filho; ele captura simoolicamente um jovem (rapaz ou ~ indiferentemente, por conseguinte assexuado, ou mais exatamente, de sexo náo acentuado, cf. loe. cit., p. 201), sagra-o por meio de urna série de
A. C. FLmCBD e J. R. MURIE, Tite Ho.ko: a. Pa:wnee
uremonv, 2'lnd. Annual Report, Bureau of American Ethnology,
part. 11, Washington, 1900-1901 (1904). ·
(6) A. M. HOCART, Co-vMtanta, in: The Lif~ Giving M11th
(Londres, 1962).

(4)
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un~ que

tero

por objeto identificá-lo a Tirawa, divindade
suprema do mundo celeste. Em seguida, o menitio é erguido
numa cobertura, as pernas saind.o para a frente, e nesta situa~o, é manobrado a moda de um falo para uin coito sintbólico com o mundo, figurado por um círculo trac;ado no solo,
no qual ele supostamente deixa cair, como um óvo, u1n ninho
de verdelháo ( oriolo) : "the putting of the child 's f eet in the
circle means the giving of new life", (a colocac;áo dos pés <lo
menino no círculo significa a dádiva de nova vida), comenta
sem equívoco o informante indígena (loe. cit., p. 245). Enfim,
o círculo é apagado, o menino lavado de suas unc;oes e reenviado a brinca:r com seus companheiros.
~ claro que todas estas operac;óes podem ser encaradas
como urna permutac;áo de eleme·n tos do mito do menino grávido. Em ambos os casos, ternos tres protagonistas:
''~ mito': filho
BÍrU f'itQ: { f ilho

(permuta~io

· de mulher)

pai ( ou marido)
pai
(permuta~áo

de marido)

mulher do pai;
menino
(permuta~io

de filho)

Em ambas as séries, igualmente, dois protagonistas estáo
diferenciados no que concerne ao sexo, e um nao-diferenciado
·
(filho, ou menino).
N=a série mito, a ausencia da diferenciac;áo do filho lhe
pennite ser meio-homem e meio-mulher ; na série rito, elé se
torna plenamente homem (agente de coito) e plenamente mulher (ele dá .a luz. efetivamente, um ninho - que simboliza um
ovo -num círcu~ que simboliza um ninho).
Todo o simbolismo do Hako implica em que o pai fecunde o filho por meio da func;áo ambivalente do 1nenino, como
no mito, a fun~o ambivalente do par feiticeir~mulhér fecunda
o menino. e, ·n o ritual das tribos sedentária.s, o pai fecunda o
filho pela fun~o ambivalente da mulher <leste último. Esta
ambigü~ade sexual de um protagonista é constantemente sublinhada no contexto ; comparar-se-á, a este respeito, o saco de
onde emergem as pernas do menino (Hako); o menino n1acho de v~ntre protubera.nte (mito Pawnee) ; a mulher segurando um nabo protuberante na sua bóca (mito Blackfoot que
fundamenta o rito de acesso a sociedade dos Kit-foxcs, por
prestac;áo da esp0sa).

N um outro estudo ( 6), tetttei 111ostrar que o tnodélo genético do mito (isto é, aquele que o engendra, dando-lhe· simultaneamente sua estrutura) consiste na aplicac;áo de q.uatro
func;óes a tres símbolo3; aqui, as quatro func;óes sao detenninadas pela dupla oposic;áo mais velho / mais nóvo e macho / fe-mea, de onde resultam as func;oes : pai, máe, filho, filha. No
nuto do rapaz gnávido, o pai e a máe dispóem cada um de um
shnbolo distinto e as fun\óes filho, filha, estáo confundidas com
o terceiro símbolo disponível: o n1enino. No ritual MandanI-Iidatsa, é o pai e o filho que sáo distintos, e a mulher do
filho serve de suporte as fun\6es máe, filha. Mais complexa é
a situac;áo do Hako, onde os símbolos, sempre em número de
tres, fazem intervir, além do pai e do filho, um novo personagem: o menino (rapaz ou moc;a) do filho ; mas é que a ~pli
cac;áo das fun\óes aos símbolos exige aqui urna dicotomizac;áo
ideal <lestes últimos : conX> já o vimos, o pai é ao mesmo tempo
pai e mae, o filho, ao mesn10 tempo filho e filha, e o personagem menino toma emprestado aos dois outros símbolos urna
de suas semi-fun~óes: agente fecundante (pai) e sujcito fecundado ( filha). É notável que esta perequa<;áo mais complexa
das fun<;óes entre os símbolos caracteriza o único dos tres sistemas que invoca a reciprocidade: pois, tratando-se sempre· de
concluir un1a alian<;a, esta é recusada no primeiro caso, solicitada no segundo, e negociada somente no terceiro.
A relac;áo dialética entre o 1nito e o ritual <leve apelar
para considerac;óes d.e estrutura que nao podemos abordar aqui,
contentando-nos en1 enviar o leitor ao estudo já citado. Mas
esperamos ter mostrado que, . para cÓmpreende-la, é indispensáviel comparar o mito e o rito, nao apenas no seio de urna
1nesma sociedade, mas também com as crenc;as e práticas das
sociedades vizinhas. Se um certo grupo de mitos Pawnee representa urna pertnutac;áo, nao apenas de alguns rituais da
mesma tribo, mas também d.c rituais de outras popula<;óes, náo
podemos contentar-nos com urna análise puramente formal :
esta constitui urna etapa preliminar da pesquisa, fecunda na
medida em que permite formular, em termos mais rigoroso~ do
que os habitualmente feitos, problemas de geografia e de his(6)

Cap. XI deste volume.
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tória. Portanto, a dialética estrutural náo contradiz o detenninismo histórico : ela o reclama e lhe dá um novo instrumento.
Com Meillet e Trubctzkoy, Jakobson provou albures, por diversas vezes, que os fenomenos de influencias recíprocas, entre
áreas lingüísticas geograficamente vizinhas, nao podem permanecer estranhos a análise estrutural ; é a célebre teoria das
afinid~des lingüísticas. Tentei trazer urna modesta contribui~o a esta,. aplicada a um outro dominio, sublinhando que ª·.
afinidade . náo consiste apenas na difusáo, fora de sua área de
origem, de certas propriedades estruturais, ou na repulsáo que
se opóe a sua propaga~ : a afinidade pode também proceder
por antítese, e produzir cstruturas que oferecem o caráter de
respostas, de remédios, de desc\llpas ou até de remorsos. Em
mitologia como cm lingüística, a análise formal levanta ime. diatamente a questio : .rentidq.
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CAPITULO XIII

O DESDOBRAMENTO DA REPRESENT A<;AO
I'JAS ARTES DA ASIA E DA AMÉRICA (1)
Os e~ólogos contemporaneos manifestam urna certa repugnancia com rela~áo aos estudos de arte primitiva comparada.
É fácil compreender suas razóes : até o presente, os estudos
desta ordem tendera1n quase exclusivamente a provar con.ta.t'os
culturais, fenómenos ·d:e difusáo e empréstimos.. Um detalhe
decorativo, urna forma singular, náo precisavam mais do .q~e
se apresentar en1 duas partes do mundo para que, qµalquer .que
fósse seu afastamento geográfico e a separa~o histórica.,. mui•
tas vezes considerável, de sua dupla maniíesta.Qao, entusiastas
proclamassem logo a unidade de sua origem, e a existencia .indubitável de rela~óes pré-históricas entre culturas por outro
nlOdo incomparáveis. Sabe-se que ab\:t,sos -- ao lado de descobertas fecundas - esta busca pressurosa de analogias ".a todo
prec;o" engendrou. Mas os especialistas da cultura material, para
nos preservar disto, tem ainda que definir a diferen~a específica que separa um tra~o, um complexo de tra~os, ou um
estilo, suscetíveis de recorrencias independentes e múltipw. daqueles cuja natureza e caracteres excluem a pos$ibilidade de u1na
repeti~áo sem empréstimo.
Nao é, pois, sem hesitac;ao que me proponho a, acrescentar algumas pec;as a um processo ardorosa e leg\timamente de•
batid.o. ~ste volumoso pt'QCesso póe em causa, ao mesmo tempo.
( 1) Le dédoublement de la représentation dans. lee a.rta. de
l'Asie et de l'Amérique: R~isacmce, Revista Trimestral publicada pela Escola livre dos Altos Estudos de Nova lorque, vols. B
e 3, 1944-1945, pp. 168-186.
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a costa noroeste da América do N ortc, a China, a Sihéria, a /
Nova Zelandia, tal vez nlesmo a 1ndia e a Pérsia ; e, o que é
mais, os documentos invocados se referem aos períodos mais
diferentes: séculos X VIII e XIX de nossa era para o A lasca,
l.º ao II. 0 n1ilenio a.C. para a China, a arte pré-histórica da
regiao do Amur, (2) e um período que vai do século XIV ao
XVIII para a Nova Zelandia. Náo se poderia conceber pior
C"ausa : evoquei alhures ( 3) as dificuldades quase insuperáveis
entontradas pela hipótese de um contato pré-colombiano entre
o Alasca e a Nova Zelandia ; sem dúvida o problema é mais
simples quando se comparam a Sibéria e a China com o norte
da Anlérica : as d.istancias tornan1-se razoáveis e trata-se apenas
de superar o obstáculo de um ou da is milenios. ~fas mesmo
neste caso, e quaisquer que sejam as certezas intuitivas que
. se impóem irresistivelmente ao esp~rito, que solicitac;áo d( i.;;
fatos náo é necessária para construir com urna aparencia de
solidez! N um trabalho engenhoso e brilhante. C. Hentze é obrigado a se tornar o trapeiro do americanismo, amontoando súas
provas como retalhos recolhidos das culturas mais dive1 sas, e
tornando evidentes detalhes freqüentemente insignificantes. ( ')
Em lugar de justificar a impressáo, sua análise a desagrega
e, nestes membra. dislecta poetae, nada mais parece justificar
o profundo sentimento de parentesco, que o cont ctto global com
as duas artes tinha tao vigorosamente suscitado.
E. entretanto, é impossível deixar de se impressionar com
as analogias ,apresentadas pela arte da costa noroeste da América com a da China arcaica. Estas analogias nao residem tanto
no aspecto exterior das pe~as quanto nos princípios fundamentais que a análise das duas art~s permite discernir. ~ste
trabalho foi empreendido por Leonhard Adam. de quem resumo
aqui as C'onclusóes ( 5) : As duas artes procedem por : a) esti(2) Amur: rio do nordeste da Ásia, que separa a Sibéria do
nordeste da China ( N. do T.).
(3) The Art of the Nortb West Coast, Gozette des BeauxArts, 1943.
(4) Carl HENTZE, Objeta rituelB, Crot1a.1lces et Dieuz de la
Ckine antique et de l'Amirique, Antuérpia., 1936.
(5) Leonhard ADAM, Das problem der asiatisch-altamerikanischen .Kulturbeziehungen mit · besOnderer Beriicksichtigung der
Kunst, Wiener Beitriige zur Kunst 1&11.d Kulturgescla.-ü:h~ Asiens,
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lizac;ao intensa ; b) esquematismo ou simbolismo, que se exprimem pela acentua~ao dos trac;os característicos ou pela adic;fío de atributos significativos ( assim, na arte da costa noroeste, o castor é assinalado pelo pauzinho que ele segura entre
suas patas) ; e) representa~ao do corpo por unia "imagem des·
dobrada" ( split representation) ; d) disjunc;áo de detalhes arbitrariamente isolados do con jWltO; e) representa~áo de u1n individuo visto de frente por dois perfis; f ) simetría muito elaborada que muitas vezes emprega assitnetrias de detalhe ;
g ) transforma~o ilógica de detalhes em novos eletnentos (assim. urna pata torna-se um bioo, um motivo de ólho é utilizado
para marcar urna articulac;ao, ou o contrário) ; lt) enfim, representa~o nlais intelectual que intuitiva, o esqueleto ou os ór7"
gáo3 internos predominando sóbre a representac;áo do corpo ( um
processo igualmente surpreendente no norte da Austrália) . ( 6)
Ora, estes processos nao sao específicos da arte americana da
costa noroeste ; como escreve Leonhard Ada111, "Os vários prin ·
cípios tecnológicos e artísticos manifestados na China Antigcl
e no noroeste da América sáo qua:>e identicos''.(7)
Tendo constatado estas semelhan91s, é curio.:;o notar que,
por razóes inteiran1ente diferentes, a arte clunesa arcaica e a
da costa noroeste foran1 independentemente aproximadas da dos
Maoris da Nova Zelandia. ( 8) ~ste fato é tanto mais notável
que a arte neolítica· do Amur --da qual certos temas (tal como
o pássaro de asas distendidas e cujo ventre é formado por un1
rosto solar) sao pratican1ente identicos aos da costa noroesteoferece, no dizer de certos autores, "lJma omamentac;áo curvilínea, inesperadamente rica, relacionada com · a dos Ainu e
Maoris, por um lado, e com ;J.S culturas .neolíticas da China
(Yangshao) e Japáo (Jomon) por outro; que C()nsiste particularmente no tipo de ornamenta<;áo d• fita caracterizado

.
vol. ó, 1931. ·- Northweat American lndian Art and its Early
Chinese Parallela, Ma.n vol. 36, n.0 S, 1936.
(6) Ver por exemplo F. D. McCARTHY, Australi.a.n. AborigÍ'n4l Decora.tive Art, Sidney, 1938, fig. 21, pág. 38.
(7) Review of: Carl HENTZE, Frühchinesische Bronzen und
Kultdarstelungen, Antu.érpia, 1937, in: Man, vol. 39, n.o 60.
(8) Para a China e Nova Zelin.dia, cf. H. HEINE GELDERN
in: Z~itach rif t für Raasenkunde, vol. 2, Stuttgart.. 1935.
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por n1otivos complexos como o tranc;ado, espiral e meandro en1
contraste com a decorac;áo geométrica retangular da cultura
de Baikal". (9) Assim, artes remontando a regióes e época-;
n1uito diferentes, e que apresentam entre si analogias evidentes, sugerem, cada urna de seu lado, e por raz6es independentes,
aproximac;óes entretanto incompatíveis com as exigencias da
geografia e da história.
Estaremos, pois, encerrados num dilema, que nos condena
seja a renegar a história, seja a pennanecer cegos a estas semelhanc;as tantas vezes verificadas ? Os ~ntropólogos da escola
difusionista náo hesitaram, d~ sua parte, era se desvencilhar da
crítica histórica. Nao penso em defender suas hipóteses aventurosas; mas é necessário dizer exatamente que a atitude de
seus prudentes adversários é, na ordem negativa, tao pouco satisfatória como as pretensoes fabulosas de que eles se lin1itan1
a tomar o sentido contrário. Os estudos de arte prin1itiva comparada foram sem dúvida comprometidos pelo zelo dos pesquisadores de contatos culturais e de empréstimos. Digamos de
alto e bom som que o foram, mais ainda, pelos fariseus intelectuais
que preferem negar conexóes evidentes porque sua ciencia nao
dispóe airida de nenhum método de interpretac;áo satisfatório
que lhes possa ser aplicado. Negar fatos, por acreditá-los incon1preensíveis, é certamente mais estéril, do ponto de vista do
progresso do conhecimento, que elaborar hipóteses ; mesmo se
estas sao inaceitáveis, elas suscitam, precisameñte por sua
insuficiencia, a crítica e a pesquisa que saberáo um día ultrapassá-las. ( 10)
Henry FIELD and Eugene P&osrov, Results of' S oviet
1.n vestigation in Siberia, 1940-1941; American Anthropologist,
vol. 44, 1942, p. 396.
(1) Em seu livro Medieval American Art, Nova Iorque,
1943, o Dr. Pal Kelemen, que estima que as semelhan~as entre
as art.es americanas e algumas das artes das mais altas civilizacoes . do Hemisfério oriental nao sáo senáo "optical illusions" (vol. I. p. 377), justifica esta opiniáo escrevendo: "Pre~lumbian art was created and developed by a mentality totally
ahen t>o ours" (a arte pré-Colombiana foi criada e desenvolvida por urna mentalidade totalment.e estranha a nossa) ( id.,
p. 378). Duvido que na obra inteira da escola difusionista se
poss~ . encontrar urna só afirm~o tio totalmente gratuita, superf1c1al, e desprovida de sentido.
(9)
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Conserva-se, pois, o dire1to de comparar a arte americana e a da China ou da Nova Zeland.ia, mesmo se já foi mil
vezes fomecida a prova de que os l\if.aoris nao puderam trazer
suas annas e seus ornamentos a costa do Pacífico. Sem dúvida,
a hipótese do contato cultural é a que explica mais facilmente
as semelhanc;as complexas que o acaso nao poderia explicar.
Mas se os historiadores afirmam que o contato é impossível,
isto nao prova que as semelhanc;as sao ilusórias, mas wmente
que é preciso se dirigir a outro lugar para descobrir a explicac;ao. A fecundidade do esfórc;o dos difusionistas provém precisamente de sua explorac;áo sistemática das possibilidades da
história. Se a história, solicitada sP.m tregua (e que é preciso

FIG. 17 - Haida - Pintura represent.ando
um urso (segundo Franz BOAS)

solicitar em primeir.a lugar) , responde nao, entao voltemo-nos
para a psicologia ou para a análise estrutural das formas, C!
perguntemo-nos se conexóes internas, de natureza psicológica
ou lógica, nao permitem compreender recorrencias simultaneas:
com urna freqüencia . e urna coesáo que nao podem resultar do
simples jógo das probabilidades. É neste espírito que trarei agora minha contribuic;ao ao debate. .
O desdobramento da representa9io foi descrito, para a arte
da costa pacífica noroeste da América, por Franz Boas :
"Imagina-se o animal partido em dois, da cab~a a cau<la
- . . . há urna depressáo entre os olhos, que vai até o nariz.
Isto deroon.stra que ?. cabe~a própriam~nte dita nao deve ter
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sido considerada urna visáo frontal, mas que ~onsiste em dois
perfis que se unem na bOca e no nariz, que náo estio em
contato na altura dos olhos e da testa. . . ou os animais sio
representados como divididos em dois, de modo que os perfis unam-se no meio, ou urna visáo da frente de cahC9l- é
mostrada com dois perfis unidos do corpo".(11) E o mesmo autor analisa da seguinte maneira as ·duas pinturas que reproduzimos aqui ( figs. 17 e 18, correspondendo respectivamente, no
texto citad.o, as figs. 222 6 223).

FIG. 18 - A. esquerda: Tsimshian - Pintura numa fachada de
residencia, representando um urso. A. direita: Haida - Chapéu
de madeira pintado com motivo representando um peixe ( oa.liónimo) (segundo Franz "BOAS).

"A fig. 222 (urna pintura Haida) mostra um desenho obtidp desta maneira. Representa um urso. A eriorme largura da
boca observada nestes casos é devida a junc;áo de dois perfis
que constituem a cabec;a. :nste corte da ca~a, é claramente demonstrado na pintura da fig. 223, que também representa um urso. ~ urna pintura da frente de urna casa Tsimshian, o buraro
circular no meio do desenho é a porta da casa. O animal e~tá
(11)

l~

224.

284
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cortado de tl ~s para frente, de modo que só a parte anterior
da cab~a co111hina. As duas partes mais baixas do queixo
nao se t<leam. ,, s t.'Ostas sao repr~entadas por linhas preta 'i
onde o cabelo é u1dicado por tra«;os fino::;. Os Tsimshian cha ·
mam tal desenho "encontro de ursoj", como se dois ursos
estives:;en1 desenhados." ( 12)
Co1nparai esta análise com a feita por Creel do processo
~imilar na arte da China arcaica : '' U ma das características mais
distintas da arte decorativa de Shang é o método peculiar pelo
qual os animais eram representados em superficies achatadas
ou arredondadas. É como se alguém pegasse o animal e o djvidisse no sentido longitudinal, com~ando pela cauda e continuasse a opera~áo quase até a ponta do nariz, e entáo as duas
metades fóssem divididas e o animal seccionado e colocado na
superficie, as d,uas metade:i unindo-se apenas pela ponta do nariz". ( 13) E o n1esmo autor, que aparentemente nao conhece o
trabalho de Boas, depois de ter empregado quase exatamente
os mesmos termos que este último, acrescenta : "Estudando o
desenho Shang tenho tido constantemente um sentimento d.e
que esta arte tem grande semelhanc;a, certamente em espírito e
possivelmente em detalhe, aquele dos.. . índios da costa noroeste". ( 14)
Esta técnica ·tao característica, que se reencontra na arte
da China arcaica, entre os primitivos da Sibéria e na Nova Zelandia, aparece também na outra extremidade do continente
americano, entre os índios Kadiwéu. Um desenho que reproduzimos aqui representa um rosto pintado segundo o uso tra. dicional das mulheres desta pequena tribo do sul do Brasil,
·um dos últimos vestigios. da na~áo outrora florescentes dos
Guaikurú. Descrevi albures a nianeira como estas pinturas sio
executadas e sua func;áo na cultura indígena. ( 15) Que baste
lembrar, pois, que estas pinturas sáo conhecidas · deScie os pri( 12) Franz BOAS, loe. cit., pp. 224-225.
(13) H. G. Cuzl., On the Origina of the Manufacture and
Decoration of Bronze in the Shang period, Monumenta. Serie«,
vol. 1, fase. 1, p. 64, 1985.
(14) Id., ibid.
(15) l'Jt.dioft Conn.etiu, VVV, n.0 1, Nova lorque, 1942.
Triatea T"pitJ1U•, Paria, 1955.
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meiros contatos com os Guaikurú, no século XVII, e que nlo
parecern ter evoluído desde esta época. Náo sao tatuagens, mas
pinturas que devem ser renovadas depois de alguns djas, e que

FIG. 19 - Bronze descoberto perto de An-Yang (China). No painel
do meio yé-se urna máscara desdobrada de t'a-0 t'ieh, sem mandibula inferior. As orelhas form.am urna segunda máscara &Obre a
prirneira; cada olho da segunda máscara pode também ser interpretado como perooncendo a um pequeno dragiio figurado por cada
orelha da máscara principal. Os dois pequenos dragoes sio vistos
de perfil e completados com os do painel superior. ~stes ultirnos
podem, por sua vez, representar urna máscara de carneiro vista
de face e cujos cornos estáo figurad.os pelo corpo do dragio. A decora~ao da cobertura pode ser interpretada de rna.neira análoga.
Segun.do W. Perceval YETTS, An-Yamg: A Retr<>11pect.

sáo executadas com urna espátula de madeira ensopada em sucos
de frutas e de fólhas silvestres. As mulheres, que se pintarn
mutuamente o rosto (e que outrora pintavam tarnbém os· homens) náo trabalham segundo um modelo, mas improvisam nos
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li1nites de urna temática tradicional complexa. Entre quatrocentos desenhos originais recolhidos no local, em 1935, náo
encontrei dois semelhantes. As diferen~ provem entretanto
mais da disposi~o sempre nova de elementos fundamentais que
de urna renova~áo <lestes elementos : espirais simples e duplas,
hachuras, volutas gregas, gavinhas, cruzes e fagulhas. Tóda
influencia espanhola deve ser excluida, .dada a diata. antiga em
que esta arte sutil foi pela prirneira vez descrita. Atualmente,
sümente algumas velhas possuem a virtuosidade antiga e náo
é difícil prever o momento em que ela terá desaparecido definitivamente.
A figura VIII apresenta um . bom exemplo destas pinturas. O ornato é construído simetricamente em rel~ a dois
eixos lineares : um vertical, que segue o plano mediano do
rosto, o outro horizontal, que corta o rost.o na alturp dos
olhos ; cstes sao representados de modo esquemático e em escala reduzida. :ntes servem de ponto de partida as duas espirais invertidas que ocupam, urna, a bochecha direita, a outra
a parte esquerda da testa. O motivo em forma de arco compósito ornado de gavinhas que se encontra na parte inferior
da pintura representa o lábio superior e se aplica soore este.
É encontrado, ·mais ou menos rico e mais ou menos transformado, em tódas as pinturas de rosto, de que parece consti..
tuir o elemento constante. Náo é fácil fazer a análise do ornato,
por causa de sua assimetria aparente; mas esta disfar~ urna
sin1etria real, ainda que complexa : os dois eixos se cortarn na
raiz d,o nariz e dividem o rosto em quatro setores triangulares : metade esquerda da testa, metade direita da testa, asa
direita do nariz e bochecha direita, asa esquerda do nariz e bochecha esquerda. 'üs triangulos opostos tem um ornato simétrico. Mas O· ornato de cada triangulo é, ele próprio, um
ornato duplo, que se repete invertidp no triangulo oposto. Assim a testa ( metade direita) e a bochecha esquerda está.o preenchidas, primeiro, por um triartgulo de gregas, depois, separado
<leste por urna banda oblíqua vazia, por duas espirais duplas em
con~inuidade e ornadas d,e gavinhas. A testa ( metade esquerda · e a face direita está.o decoradas por urna larga espiral simples ornada de gavinhas: e esta é encimada por um o·;f r 0 motivo, em fonna de pássaro ou de l:hatna, que contém urna evo-
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d(>is pares de temas que se r,epetem, cada um, duas vezes, e de
modo sin1étrico. Alas esta s1metria é ora afinnada etn rela~o a um ou. outro dos dois eixo:» horizontai:> e verticais, ora
·com rela~áo aos triangulos delimitados pela bissec-;áo <lestes
e1xos. Com urna co1nplexidade muito ma1or, a fórmula evoca
a das figuras das cartas de jogar. As Iiguras IV, V, VI oferccein outros exemplos, e mostram varia-;óes em tórno de uu1
processo fundamentaln..ente idéntico.
Mas na figura VIII nao é sómente o ornato pintado que
merece aten~ao. A artista (urna mulher de cerca de trinta anos)
quis tarnbén1 representar o rosto, e mesmo a cabeleira. Ora, é
evidente que ela o fez por desdobramento da representa~o ;
o rosto náo é realmente visto de frente; é constituido de dois
perfis confrontados. Assim se explicam sua extraordinária largura é seu contorno em forma de cora~o: a depressáo que
separa a testa em duas metades pertence a.inda a representa~o
dos perfis, e éstes se confundem samente desde a raíz do nariz
até .o mento. A compara~o da.e; figuras 17, 18 e VIII sublinha
a identidade deste processo com o dos artistas da costa noroeste. da An1érica.
Outros caracteres essenciais sáo igualmente comuns as
duas artes norte e sul-americanas, Já sublinharnos o da dis- ·
jun~o do tenia em elementos, eles mesmo3 recompostos segundo regras convencionais sem rela~áo com a natureza. Esta
disjun~áo náo é menos notável na arte Kadiwéu, onde ela apa·
rece entretanto de maneira indireta. Boas descreveu minuciosamente a disjun~o dps corpos e dos rostos na arte da costa
noroeste: sáo os próprios órgáos e membros que sáo divididos,
e com a ajuda deles se reconstrói um individuo arbitrário. Assin1, num mastro totemico Haida, "a figura deve ser ... explicada de tal modo que o animal torcido duas vezes, 'estando
a cauda virada por cima das costas, e a cabe~ primeiro virada embaixo do estómago, depois dividida e estendida para
o lado de fora".(16) Nurna pintura 'Kwakiutl representando um
espadarte (orca sp.) "o animal foi dividido ao longo de suas
costas até a frente. Os dois períis da cabec;a foram reunidos ...
(16)
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A espinha dorsal que, de acordo com os métodos d,escritos daqui

ba.Pda obliqua vazia do conjunto alterno. Temos, pois,

Franz

BOAS,

loe. cit., p. 238.
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por diante ( representa~o da divisáo) apareceriam nos dois lados do corpo foi retirada antes do animal ser dividido, e aparece agora colocada sóbre a jun~áo <\os dois perfis da cabeJia. As
barbatanas sáo colocadas ao longo das duas partes <lo corpo;
com as quais combinan• somente em um ponto cada. As duas
metades da cauda foram torcidas para fora de modo que a
parte mais baixa da figura forma urna linha reta" (17) (figura 20). Seria fácil multiplicar estes exemplos.

FIG.

•

20 - Kwakiutl - Pintura ntima fachada de residencia, re. presentando um espadarte (segundo Franz BOAS)

A arte Kadiwéu conduz a disjunc;áo ao mestn<?'7 tempo mais
longe e menos longe. Meno.s longe, pois o rosto ou o corpo
sóbre qual se opera sáo um rosto e um corpo d,e carne e osso,.
que náo pc,>deriam ser decompostos e recompostos sem urna cirrurgia dificilmente con~ebível. A integridade do rosto real é,
pois, respeitada, mas este nao é menos desconjuntado pela assimetria sistemática grac;as a qual sua harmonía natural é des(17)

ID, ibid., p. 289 e fíe. 2'7.
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mentida, em proveito da harmonia artificial da pintura. Ma..s
precisamente porque esta pintura, em lug_ar. de representar a
imagem de um rosto defonnadp, deforma etetlvamente wn rosto
verdadeiro, a disjun~o vai mais longe que a precedentemente
descrita. Mistura-se aí, além do valor decorativo, um elemento
sutil de sadismo que explica, ao menos em parte, porque a
atra<;áo erótica das mulheres Kadiwéu ( expressa nas pinturas
e por elas traduzida) arrastava outrora para as margens do
Paraguai QS fora-da-lei e os ca<;adores de aventura. Vários,
agora envelha:idos e instalados . maritalmente entre os indígenas, descreveram-me vibrando estes corpos de adolescentes nuas,
completamente cobertos de entrela<;ados e arabescos de urna
sutileza perversa. As tatuagens e pinturas corporais da costa
noroeste, das quais este elemento sexual estava verossin1ilmente
ausente, e cujo simbolismo ninitas vezes abstrato oferece um
caráter menos decorativo, mostravam-se igualmente diesdenhosas da simetría do rosto humano. ( 18)
Observa-se também que a composi~o . das pinturas Kadiwéu em torno de um duplo eixo, horizontal e vertical, analisa o rosto segundo um processo de desdobramento, se é lícito dizer, reduplicado: a pintura recompóe o rosto, náo em ·
dois perfis, mas em quatro quartos ( fig. 21). A assimetria possui portanto urna. f~o formal, que é de assegurar a distin~áo
dos quartos : estes se confundiriam em dois perfis ·se os campos se repetisem simetricamente a direita e a esquerda, em
vez de se oporem por sua ponta. Disjun~o e desdobramento
estáo funcionalmente ligados.
Prosseguindo este paralelo entre a arte da costa noroeste
e a dos índios Kadiwéu, vários outros pontos merecem ser notados. N um e noutro caso, a escultura e o desenho fomecem
os dois meios fundamentais de expressáo; num e noutro caso, .
a escultura apresenta um caráter realista enquanto o desenho
é antes simbólico e deoorativo. Sem dúvida, a escultura Ka·diwéu ( ao menos no período histórico) .se limita a fetiches e
representa<;óes de deuses sempre de pequenas dimensóes, di(18) Ver, por exemplo, u tatuagens Tliny,it reproduzidas
por J. R. SWANTON, 16th Annual Re~ o/ tke Bureau o/ Ameriea.n Etl1/twÜ>g71. Plat.es XLVIII to LVI, e F. BoAs, loe. cit., pp.
260-261 (pinturas corporais).
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ferentemente da arte monumental do Canadá e do Atasca ; mas
o caráter realista, a dupla tendencia ªº retrato e a estiliza<;áo, sáo os ·mesmos, como tambén1 o valor essencialmente sir.1bólico dos motivos desMlhados ou pintados. Em ambos es casos, a arte masculina, dirigida para a escultura, ~finn¡:,_ sua

21 - Kadiwéu - Motivo de pin.tura facial, executado por
urna mulher indígena numa folha de papel (Col~iio do autor)

FIG.

vontade representativa, enquanto a arte feminina - limitada a
tecelagem e ao tranc;ado na costa noroeste, incluindo a máis o
desenho entre os indígenas do sul do Brasil e do Paraguai- é
urna arte nao representatitva. Isto é verdade, em ambos os casos, para os motivos texteis, ma~ o caráter primitivo das pinturas ele rosto Guaikurú nos é desconhecido; é possível que
seus temas, cuja significa~áo está hoje perdida, tenham tido
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outrora. um ~tido realista ou pdo menos simbólico. Ambas
as artes praticam a decora~ por um método de "pochoir",(19)
criand.o combinac;óes sempre renovadas grac;as a dispo3ic;áo va. riada de motivos elementares. Enfim, em ambos os casos, a
arte está intimamente ligada a organizac;áo social : motivos e
temas servem para exprimir diferen~as · de posic;áo, privilégios
de nobreza e graus de prestígio. As duas sociedades estavam
igualmente hierarquizadas, e sua. arte decorativa servia para
traduzir e afirmar os graus da hierarquía. ( 20)
Quería agora sugerir urna compara<;ao rápid,a entre a arte
kadiwéu e urna outra arte que praticou igualmente o de.sdobramento da representa~o : a dos Maoris da Nova Zelandia.
Recordemos antes de tudo ·que a arte da costa· noroeste foi,
por outras razóes, freqüentemente comparada a da Nova Zelandia; algumas destas razóes revelaram-se especiosas, como a
identidad.e aparente das cobertas tecidas, usadas em ambas as
regióes; outras oferecem mais resistencia·: por exernplo, as tiradas da semelha~a das mac;as do Alasca com os pat1' m.ere
Maoris. Evoquei já este enigma (21).
O paralelo com a: arte Guaikurú se funda sobre outras
aproxima.<;óes: em lugar algum, além das duas regióes, a ornamenta<;ao facial ou corporal atingiu um semelhante desenvolvjmento nem um refinamento parecido. As tatuagens Maoris
sao bem conhecidas. Reproduzo quatro delas ( figs. VII e XII ),
que comparar-se-áo utilmente com as fotografías dos rostos
~adiwéu.

As analogias sáo notáveis: complexidade do ornato recorrendo a hachuras, meandros e espirais (estas últimas muitas
vezes substituídas, na arte Kadiwéu, por gregas, que testemunham influencias andinas), mesma tendencia a preencher inteiramente o campo facial, mesma localiza<;ao do ornato em ·
torno dos Iábios nos tipos mais simples. É preciso també111
(19) Poch.&ir: folha de cartio ou de metal recortado, para
colorir cGm pincel um desenho tendo o contOrno do corte
(N. do T.).
(20) Esta análise foi retomada e deeenvolvida em Tristes
Tropique•, Paria, 1966, cap. XX.
(21) Tbe Art of the North West Coast, loe. cit.

292

notar as diferen~s. A que se prende ao fato de que o ornato
Maori é tatuado, enquanto o ornato Kadiwéu é pintado, pode
ser afastada; pois nao é nada duvidoso que, também na América do Sul, a tatuagem tenha sido a técnica primitiva. No
século. XVIII ainda, era gra~as a tatuagem que as mulheres
Abipón do Paraguai tinham "seu rosto, peito e bra~os cobertos com figuras pretas de várias formas d,e modo a parecer tapete turco" (22) ; o que as tornava, segundo suas próprias palavras, transcritas pelo velho missionário, "mais bonitas de que a
própria beleza". (23) Ao contrário, chama-nos a aten~áo a simetria rigorosa das tatuagens Maori~, em oposi~áo a assimetria
quase desavergonhada de certas pinturas Kadiwéu. Mas esta
assimetria náo existe sempre, e eu mostrei que ela resulta de
um desenvolvimento lógico do princípio do desdobramento.
11, pois, mais aparente que real. Todavia, é claro que do ponto
de vista da classifica~áo dos tipos, as decora~óe.s faciais dos
Kadiwéu colocam-se num nível intermediário entre as dos
Maoris e as· da costa nQroeste. Elas tem, como estas últimas,
urna aparencia assimétrica, possuindo o caráter essencialmente
decorativo das primeiras.
A continuidade se afirma também quando se encaram as
implica~óes psicológicas e sociais. Entre os Maoris, como entre os indígenas da fronteira paraguaia, a elabora~ao do ornato
facial e corporal se faz numa atmosfera semi-religiosa...l\.s tatuagens nao sao somente ornamentos; nao sao --como Jª notamos a propósito da costa noroeste, e a mesma ooisa pode
ser repetida no que concerne a Nova Zelandia- s0mente emblemas, marcas de nobreza e graus na hierarquia social ; sáo
também mensagens inteiramente impressas com urna finalidade
espiritual, e li~óes. A tatuagem Maori é destinada a gravar
nao sómente um desenho na carne, mas também no espírit<1,
tódas as tradi~i>es e a filosofia da ra~a. Do mesmo modo, entre os antigos Kadiwéu, o· missionário jesuíta Sanchez Labrador descreveu a gravidade apaixonada com a qual os indígenas consagravam dias inteiros a íazer-se pintar; aquele que
-
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(22) M. DoBRIZHOFFDt, An Aooou.nt o/ the Abiponea, tra·
duzido do Latim, 3 vols. Vol. 11, Londres, 1822, p. 20.
(23) Id., p. 21.
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náo é pintado, diziam, é "estúpido" ( 24) . E, como os Kadiwéu,
os Maoris praticam o desdobramento da representa~áo. Nas
figuras VII, IX, X, XIII reencontra-se a mesma divisáo da
testa em dois lobos, a mesma composi~o da boca a partir
das duas metades contrapostas, a mesma representac;áo do
corpo como se ele tivesse sido fendido por trás de alto a baixo,
e ambas as metades rebatidas para a frente sóbre o mesmo
plano, numa palavra, todos os processos que nos sáo agora
familiares.
Como explicar esta recorrencia de um método de representac;áo táo pouco natural, entre culturas separadas urnas das
outras no tempo e no espac;o? A hipótese rnais s-imples é a de
um contato hjstórico, ou de desenvolvimentos independentes a
partir de urna civiliza~o con1um. Mas mesmo se esta hipótese
é refutada pelos fatos ou se -<:orno parece mais- ela nao
dispóe de um conjunto suficiente de provas, o esfórc;o de interpreta~o nao está, por isto, condenado. Direi mais: mesmo
se as reconstruc;óes mais ambiciosas da escola difusionista fossem verificadas, haveria ainda um problema essencial que se
oolocaria, e que nao se refere a história. Por que um trac;o
cultural, emprestado ou difundid.o através de um longo período
histórico, manteve-se intacto? PoiS'a estabilidade náo é menos
misteriosa que a mudan~. A descoberta de urna origen1 única
do desdobramento da representa~o deixaria aberta a questáo
de saber como aoonteceu que este meio de expressáo tenha
sido preservado por culturas que, sob outros aspectos, evoluíram em sentidos muito diferentes. Conexóes .externas podem
explicar a transmissáo; mas ;SÓ conexóes internas podem explicar a persistencia. Existem aí duas ordens de problemas inteiramente diferentes, e fixar-se numa ~ao prejulga em nada a
soluc;áo que <leve ser dada a outra.
(24) Comparar H. G. CREEL: "As belas p~s de Shang sao
executadas com um cuidado que se estende ao0 mínimo detalhe,
que é verdadeirament.e religioso. E nós sabemos, através de estudos das inscri~s de oráculos ósseos, que quase todos os motivos encontrados nos bronzes Shang podem ser relacionados a
vil:~ e a religiio do povo. Tinham significado, e a produ~io dos
bronzes era, provavelmen.t e, até certo ponto, urna tarefa sagrada".
(N<>tes on Shang Bronzes in the Burlington House Exhibition,
Revue des Arta curi.atiqueB, t. 10, p. 21, 1936.
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Ora, urna constatac;áo resulta imediatarnente do paralelo
entre as artes 1'1aori e Guaikurú : em ambos os casos, o desdobramento da representa~ aparece como urna conseqüencia da
importancia que ambas as culturas prestam a tatuagem. Consideremos de nóvo a figura VIII e pergwltemo-nos por que
o contorno do rosto é representado por dois perfis confrontados.
É claro que a artista náo se propós desenhar um rosto, mas
urna pintura facial ; foi para esta que e1a reservou todps os
seus cuidadps. Os próprios olhos, que estáo sumariamente indica~os, estáo aí sómente como pontos de referencia para o
come~ das duas grandes espirais invertidas, em cuja arquitetura elesi se confundem. A artista desenhou o ornato facial
de um ~o realista, quer dizer, respeitando suas propor~óes
verdade1ras, como se tiv~sse pintado sóbre um rosto e náo sóbre urna superfície. plana. Pintou a fólha, muito exatamente,
como estava acostumada a pintar urna cara. E é porque o papel
é para ela urna cara, que lhe é imposg.ível re~entar urna
cara sóbre o papel, pelo menos sem deforma~áo. Seria preciso
ou d.esenhar exatamente urna cara e deformar o ornato segundo as leis da ilusáo de ótica, ou entáo respeitar a individualidade do ornato e, por isto, representar a cara de.sdobrada.
Nao se pode mesmo dizer que a artista tenha escolhido a segunda solu~o, pois a alternativa jarnais se apresentou ao
seu espírito. No pensamento indígena, nós o vimos, o ornato
é o rosto, ou antes, ele o cria. .É ele que lhe confere seu ser
social, sua dígnidade humana, sua significa~o espiritual. A dupla representa~o do rosto, considerada como processo gráfico,
exprime, pois, um desdobramento m;lis profundo e mais essencial : o do indivíduo biológico "estúpido" e do personagem
social que ele tem por rnissáo encarnar. Pressentimos já que
o desd.obramento da representa~áo .é .func;áo de urna teoria
·
sociológica do desdobrarnento da personalidade.
O mesmo elo entre imagem desdobrada e tatuagem se observa na arte Maori. Basta comparar as figuras VII, IX, X
e XIII para ver que o desdobramento da testa ero doi9 lobos
náo é mais que a proj~o, no plano plástico, do ornato simétrico tatuado sobre a pele.
A luz destas observac;óes, a interpreta~o do desdobramento proposta por Franz Boas, em. seu estudo sobre a arte
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da costa noroeste, deve ser precisada e completada. fe€gundo
ele, a split rep,Ysentatiun na pintura ou no desenho' seria somente a extensáo as superficies planas de um processo que
se impóe naturalmente nos casos de objetos de tres dimensóes. Quando se quer representar um animal sobre urna c~ixa
retangular, ¡x>r exemplo, é preci~ necessariamente desconJun··
tar as fonnas do anin1al de modo que elas se adaptem ao ·contórno anguloso da caixa: " Um princípio semelhante é seg~ido
na derorac;áo das pulseiras de prata, mas o problema dtfere
u1n pouco daquele da decora<;áo das caixas quadradas. Enquanto que no último caso as quatro extremidades formam unia
divisáo natural entre as quatro visóes do animal - frente e
perfil direito. costas e perfil esquerdo-·- náo existe nenhu1na
linha aguda de divisáo na pulseira redonda, e haveria grande
dificuldade em unir os quatro aspectos artisticamente, enquanto os dois perfis náo oferecem tal dificuldade. . . Imagina-se o animal cortado ein dois, da cabec;a a cauda, de modo
que as duas metades unem-se apenas na ponta do nariz e na
ponta da cauda. A máo entra por este buraco e o anima~ entáo ~eia o pulso. É nesta posic;áo que está .representado na
pulseira . .. A transic;áo da pulseira para a pintura ou escultura dos animais numa superficie achatada nao é muito difícil.
O mesmo principio mantém-se fiel a ... ".(26) Assim o principio de split representation se evidenciaria progressivamente
passando dos objetos angulosos aos objetos arred~ndados e
<lestes as superfícies planas. No primeiro caso há disju~ao e
splitting ocasional; no segundo caso, o splittmg é sistematicamente aplicado, mas o animal permanece ainda intacto na altura da cabe<;a e da cauda; no terceiro, enfim, a divisáo se
acaba pela secessáo do elo caudal, e as duas metades do corpo,
doravante livres, sáo rebatidas a direita e a esquerda, no
mesmo plano que o rosto.
:nste tratamento do problema pelo grande mes·t re da antropología moderna é notável por sua elegancia e simplicj~de.
Mas esta elegancia e esta simplicidade sao sobretudo teortcas.
Considerando a decorac;áo das superficies planas e das superficies curvas como casos particulares da decorac;áo das superfícies angulosas, nao se traz demonstrac;óes válida para estas
( 26)
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Franz BOAS, loe. cit., pp. 222-224.
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últimas. E sobretudo náo há, a priori, ligac;ao necessária que
implique em que o artista <leva permanecer fiel ao mesmo princípio passando das primeiras as segundas e das segund~ as terceiras. Numerosas culturas decoraram caixas com figuras humanas e animais sen1 desconjuntá-las nen1 dividi-las. Urna pulseira pode ser ornada com frisos, ou de cem outras maneiras.
Deve, pois, haver algutn elemento fundamental da arte da costa
noroeste (e ~a arte Guaikurú, da arte Maori,. e da arte da
China arcaica) que explique a continuidade e a rigidez com
as ql.lais o processo do desdobran1ento da representa~o encontra-se aí aplicado.
Somos tentados a perceber esta base fundamental na relac;ao muito particular que, nas quatro artes consideradas aqui,
une o . elemento plástico e o elemento gráfico. Estes dois ele ..
mentos nao ·1sáo independ~ntes; estáo ligadQs por urna relac;áo
ambivalente, que é ao mes~o tempo urna rela~o de oposi~o e
urna relac;áo funcion~l. Relac;ao de oposic;áo : pois as exigencias da decora~o se impóem a estrutura e a alteram, donde
o desdobramento e a disjun~o. Mas também rela~o funcional,
pósto que o objeto é sempre concebido sob o duplo aspecto
plástico e gráfico: o vaso, a caixa, o muro, J.1áo. sáo objetos
independ~ntes e preexistentes que se trata de adornar em seguid~. :nles náo adquirem sua existencia definitiva senáo pela
integra~o do ornato e da func;ao utilit.á ria. Assim, os cofres
da costa noroeste náo sáo ·SÜmente recipientes enfeitados com
urna iinagem animal · pintada ou esculpida. Sáo o próprio animal, guardando ativamente os ornamentos cerimoniais que . lhe
sáo confiados. A estrutura modifica a decora~, mas esta é
a causa final daquela, e ela deve igualmente se adaptar a suas
exigencias. O resultado definitivo é uno: utensílio-ornamento,
objeto-animal, caixa-que-fala. Os barcos vivos da costa noroeste
encontram seu exato equivalente nas correspondencias neo-zelandesas entre barco e mulher, mulher e colher, utensílios e
órgáos (26).
.
.
Seguimos, pois, até .seu termo mais abstrato, um dualismo
que se nos imp0s com urna insistencia crescente. Vimos, no
(26) John R. SWANTOiN, Tlingit MyÍhs and Texts, Bulletin
li9 BureGU o/ A~ri«ltt EtlwMlotJ'I/, 1909, t.exto n.0 89, pp. 26426S; E.. A. ROUT, Ma.Wri Sym'1olWm., p. 280, Londres 1926.
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curso de nossa análise, o dualismo da arte representativa e da
arte nao representativa se transformar em outros dualis1nos :
escultura e desenho, rosto e decora<;áo, pessoa e personagem,
existencia individual e fun<;áo social, comunidade e hierarquia.
Tudo isto resultando na constata<;áo d~ urna dualidade, que é
ao mesmo tempo urna correla<;ao entre a expressáo plástica e
a expressáo gráfica, e que nos fornece o verdadeiro "denominador comum" das manifesta<;óes diversas do princípio do
desdobramento da representa~.
Afinal de ~ntas, nosso problema pode ser formulado como
se segue: em que condi<;óes o elemento plástico e o elemento
gráfico sáo necessariamente dados em correla<;ao? Em que condi<;óes esta.o inevitavelmente ligados por urna relac;ao funcional, tal que as modalidadesi de expressáo de um transformem ·
sempre as do outro, e reciprocamente? A compara<;ao da arte
Maori com a arte Guaikurú já nos. fomeceu a resposta: vimos,
com efeito, que tal devia ser o caso quando o elemento plástico é fonnado pelo rosto ou pelo corpo humano, e o elemento
gráfico pel3: decora<;áo facial ou corporal (pintura ou tatuagen1)
que se. aphca sóbre eles. A decora<;áo efetivainente, é feita
para o rosto, mas, num outro sentido, o rosto é predestinado
a decorac;io, pósto que é sómente por e através da decora<;áo
que ele recebe sua dignidade social e sua significac;ao mística.
A decorac;io é concebida para o rosto, mas o próprio rosto nao
existe senao por ela. A dualidade é, em definitivo, a do ator .
e de seu papel, e é a noc;io de mt]sca.ra que nos traz sua chave.
Tooas as culturas consideradas aqui sáo, com efeito1 culturas de máscara,· quer o masca;ramento se expresse de modo
predominante pela tatuagem (como é o caso para os Guaikurú
e ?S Maori~), quer o ac~nto -seja pósto sobre a máscara propnamente dita~ como o fez a costa noroeste, de urna maneira
inigualada em outro lugar. Quanto a China arcaica, nao faltam indica~óes sóllre o antigo papel das máscaras, tao evocador de seu papel nas sociedades do Alasca, como o "Personagem do Urso" desérito no Chu· Li, com seus "quatro olhos
de metal amarelo (27)" que recorda as máscaras plurais dos
Esquimós e dos Kwakiutl.
(27) Florance WATDBUKY, Early Cltinese Symbols a:n.d IAtera.ture: Veatigea a.M Specula.tt.on., Nova lorque, 1942.
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Estas máscaras com postigos, que apresentam alternativa~!1te vários aspectos do ancestral tótemico, ora pacifico, ora
irritado, or:a. humano e ora animal, ilustram de modo notável
o elo entre o desdobramento da representa<;ao e o mascaramento. Seu papel é oferecer urna série de formas interm€.diári~, . que asseguram a passagem do símbolo a significa<;áo,
d? mag1~0 ao nonnal, do sobrenatural aq social. Tem por fun~
~ao, po1s, ao mesmo tempo, n1ascarar e desmascarar. lvlas
quando se trata de desmascarar, é a máscara que --por urna
espécie de desdobramento ao contrári<>--- abre-se em duas metad~s ; enqu~to o próprio ator se desdobra, na split representat.'°!",_ que VI~, nós ~ vimos, fazer, própria e figuradamente,
· ex1b1<;ao da mascara as custas do portador.
. Chegamos, pois, até a análise de Boas, mas após ter ating1do seu fundamento. É verdade que o desdobramento da re. presenta~áo ?~ plano é um caso particular de sua aparic;áo
nu~ superf1c1e curva, como esta é, por sua vez, um caso
pa~1cular d~ su..a apari<;a<:> sobre superfícies tri-dimensiona1s. Mas nao sobre qU!alquer superficie tri-dimensional: sóm6nte só~re a superficie tri-dimensional por excelencia, onde
a de.cora<;ao e a forma nao podem, nem física nem socialmente
ser dissocia~, isto é, .º r<Jsto humano. Ao mesmo tem.po, ou~
tras analog1as . assaz singulares entre as diferentes formas de
arte consideradas aqui se esclarecem da mesma maneira.
Na:s quatro ar.tes, encontramos nao um, ma& dois estilos
d.ecorattv?s. U m <lestes estilos ten de para urna expressao repres.entattva ou pelo menos simbólica, com a predominancia do
motivo como caráter comum mais geral. ·É, para a China-arcaica, o es6lo A de Karlgren (28), para a costa noroeste e
para. a ~ova .Zelandia, a pintura e o baixo-relevo, para os
Gua1kuru as pinturas de rosto. Mas, ao lado, há um outro estilo, de caráter mais estritamente formal e decorativo e con1
tendencias geométricas : estilo B de Karlgren, decor~~áo em
angulos da ..No~a Zelandia, ornatos tecidos ou tran~ados· para
a Nova Zeland1a e a costa noroeste,. e, para os Guaikurú, un1
estilo facilmente identificável, habitualmente encontrado na
(28) Bernhard KARLGREN, New Studies on Chinese Bronzes,
The Museum o/ FM Eastern Antiquiti.es, Burtetin 9, Estocolmo,
1937.
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ceramica ornada, nas pinturas corpor~is (diferentes ~as ~1n
turas de rosto) e nos couros pintados'. Como se exphca este
dualismo, e, sobretudo, sua recorrencia? ~ que o primeiro estilo nao é decorativo mais que em aparencia ; em nenhurna das
quatro artes, vimo-lo, ,e~e se ?esti~ .ª urna .f~nc;áo plástica.
Sua func;áo é, ao contrario, social, mag1ca e rehg1osa. O ornato
é a projec;áo gráfica ou plástica de urna realidade de outra
ordem, como o de~dobramento da representac;áo resulta da
projec;áo de urna máscara tri-dimensional sobre urna superfície
de duas dimensóes ( ou ainda de tres dimensóes, mas infiel ao
arquétipo humano), como, enfim, o individuo biológico é, também ele arquétipo projetado na cena social por seu traje. O lugar está livre, pois, para o nascimento e para o desenvolvimento
de urna arte decorativa verdadeira, ainda que, para dizer a
verdade, possa-se esperar sua contamina~o pelo siinbolismo
que impregna toda vida social.
Um outro caráter, comum ao menos a Nova Zelandia e
a costa noroeste, aparece no tratamento dos troncos de árvore
esculpidos em figuras . superpostas, cada urna das quais ocupa
urna sec;áo inteira do tronco. Os últimos vestígios da escultura Kadiwéu quase nao permitem formular hi.póteses sobre
suas formas primitivas ; e estamos ainda mal informad.os sobre
o tratarnento da madeira pelos escultores Shang, de que as escavac;óes: de An-Yang já revelaram alguns exemplos· (29).
Chamarei contudo a atenc;áo sobre um bronze da colec;ao Lu
reproduzido por Hentze (30) : acreditar-se-ia ver nele a redu<;áo de um poste esculpido, comparável as redu<;óes en1 argilito dos mastros totemicos do Atasca e da Colúmbia britanica.
Em todos os casos·, a sec;áo cilíndrica do tronco desempenha
o mesmo papel de arquétipo, de limite absoluto, que reconhecemos ao rosto e ao corpo humano ; mas nao o desempenha
senáo porque o tronco é interpretado co~ um ser, um "poste
falante". Aquí ainda a expressáo plástica e estilística nao é
S'enao a traduc;áo concreta do reino dos personag~ns.
Entretanto, nossa análise teria sido insuficiente se nos
tivesse sC>mente permitido definir o desdobramento da repre(29)
(30)

'ºº

H. G. ClumL, Ma.nwmen.ta. Seri.oa, vol. 1, p. 40, 1935.
FrühchineriscAe Brcmzen., loe. cit., T&fel 5.

senta~o como

um

tra~o comum as culturas

de máscara.
De wn ponto de vista puramente formal, nao se hesitou nunca
em considerar o t'ai:J fieh, bronzes . chineses_ arcaicos, como
urna máscara. Boas, de seu lado, interpretou a representa~áo
desdobrada do tubaráo, na arte da costa noroeste, como urna
conseqüencia do fato de que os :Símbolos característicos deste
animal sáo melhor percebidos de frente (31) (ver fig. 111).
Mas nós fizemos mais d.o que. isto : encontramos no processo
de desdobramento, nao s0n1ente a representa~ .gráfica da máscara, mas a expressáo fWlcional de um tipo preciso de civiliza~º· Nem tódas as culturas de máscara praticam o desdobramento. Náo o encontramos ( ao menos sob esta forma acabada)
nem na arte das sociedades Pueblo do sudoeste americano, nem
( 31) Loe. cit., p. 229. - Convém, entretanto, distinguir duas
formas de d.esdobramento: o desdobramento propriamente dito,
em que um rosto. aa vezes u~ individuo inteiro, sao representados por dois perfis confrontados e o desdobramento tal como pode
ser observado na fig. 111: aí, vemos uma face flanqueada por
d<ñs corpoa. Nio é certo de modo algum que as· duas formas procedam do .mesmo princípio, e, na passagem que· resumimos no
com~o <teste artigo, Leonhard Ad.am muito sabiamente os distingue. O desdobramento de que a fig. 111 oferece um táo belo
exeu1plo evoca, com efeito, um processo similar, bem conhecido pela
¡arqueologia européia e oriental: é o bicho de dois corpos, cuja
história E. Pottier esfor~u-se em tr~ar (Histoire d'une Béte,
in: Recueil E. Pottier, Biblioteca das Escolas de Atenas e de Roma, fase. 142). Pottier deriva o bicho de dois corpos da representa~áo caldéia de um animal cuja cab~a aparece de frente
e o corpo de perfil. Um segundo corpo, igualmente visto de perfil, teria sido ulteriormente a.cr~entado a ca~a. Se esta hipótese é exata., seria preciso considerar a represen~o do tubaráo analisada por Bo·a s como uma inven~io independente, ou como
o testemunho ·mais oriental da difusáo de um tema asiático. Esta
última interpreta~áo encontraria urna confirma~o, que ni.o é de
se negligenciar, na recorrincia de· um outro tema, os "turbilhoes
de bichos" (cf. Anna RoES, Tiierwirbel, 1-pek, 1936-1937) na arte
das ~..epes e na de certas regioes da Am.é rica ( notadamente em
Moundville). :t igualmente possível que o bicho de dois corpos
derive ir1dependentemente, na Ásia e na América, de uma técnica
de desdobramento da represen~o que nao sobreviveu nas jazidas arqueológicas do Oriente Próximo, mas de que a China nos
conservou o trá~o e que é ainda observável em certas regioes
do Pa.cifico e da América.
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linhagens. Mas feliz1nente estamos nlelhor informados. Analisa.ndo os planos de fundo psicológicos da arte do bronze
Perceval Yetts escr.e ve: "O impulso, quase invariavelmente, parece ser de auto-gk>rifica~o, mesn10 quando se mostra consolando a família ou aumentando seu prestígio" ( 33) ; e en1
outro lugar ele nota : "existe a história familiar dd certos ting
guardados como emblemas de soberanía até o fim do período
feudial no terceiro século a.C.". (34) Nas tumbas de An-Yang,
encontraram-se bronzes comemorando os membros sucessivos
de urna mesma linhagem de ancestrais ('35) . E--as diferen~
de qualidade entre os espécimes exumados explicam-se, segundo Creel, pelo fato que "o refinado e o rudirnentar eram produzidos lado a lado em An-Yang, para pessoas d.e vários status
económicos de prestígio". ( 36) A análise etnológica comparada
reúne-se, pois, as conclusóes dos sinólogos; confirma tambétn
as teorías de Karlgren que, contrariamente, a Leroi-Gourhan (37) e outros, afirma na base do estudo estatísico e
cronológioo dos temas, que a máscara representativa precedeu sua dissolu<;áo em .elementos decorativos, e náo resulta jamais de um jógo do artista descobrindo semelhan~as
no arranjo fortuito de temas abstratos (38). Num outro trabalho, Karlgren mostrou .como os ornatos animais de
pec;as arcaicas transformaram-se, nos bronzes tardíos, em
flamejantes arabescos, e relacionou os fenómenos de evo·
luc;áo estilística com o desmoronamento da sociedade feu. dal ( 39) . Somos tentados a advinhar nos arabescos da arte
Guaikurú, tao poderosamente sugestivos ainda de pássaros e
de chamas, o termo de urna transforma<;áo paralela. O barroco
e o preciocismo do estilo seriam assim a ·sobrevivencia, formal

na da Nova Guiné ( 32). Em ambos os casos, no entanto, as
máscaras desempenham um papel considerável. As máscaras representam também ancestrais, e, vestindo a máscara, o ator
encama o ancestral. Qual é, pois, .a direr~a? ~ que, ao inv~ das civilizac;óes que consideramos aqui, nao há esta cadeia de privilégios, de emblemas ·e de prestigios que, por intermédio. das máscaras, justificam urna hierarquia social pela
precedencia das genealogias. O S<>brenatural. náo é destinado,
antes de tudo, a fundar urna ordem de castas e de classes.
O m\mdo ~ máscaras forma um panteiíc mais que urna aince,.rtralidade. Também o ator nao encama o deu·s a náo ser
nas ocasióes interntitentes das festas e dos cerimoniais. Nao
mantém por. si, por urna. cria~ continua a cada instante da
vida social, seus títulos, su.a, posi<;áo, seu lugar na escala dos
status. O paralelismo que estabelecemos é, pois, . confirmado,
e náo infirmado, por estes exemplos. A independencia recíproca
do elemento plástico e do elemento gráfico corresponde ao
jógo mais flexível entre a ordern social e a ordem sobrenatural,
.como o desdobramento da representa~o exprime a aderencia
estrita do ator a seu papel, e da posi~o social aos mitos, ao
culto e aos pedigrees. Esta aderenda é tao rigorosa que, para
dissociar o . individuo de seu personagem, é preciso reduzi-lo a
tiras.
Mesmo se nada soubé~mos da sociedade chinesa ar.
caica, a simples ins~o de sua arte pennitiria, pois, reconhecer nela a luta dos prestigios, a rivalidade das hierarquias, a
concorrencia dos privilégios sociais e económicos, inteiramente
fundados no testemunho das máscaras e na venera<;áo das

-

(82) A arte da Melanésia oferece formas suaves de desdobramento e de disjunc;áo. Cf., por exemplo, os recipientes de madeira das Ilhas do Almiranta.do reproduzidos por Gla.dys A. Reichard (Melan:esian Design: A Study of Style in Wood and Tor~
toise sbell Carving, Columbia U11.iverBit11 C<mtributi<.ma to Anth.ropolow, n.0 18, 2 vols., 1933, vol. III), e esta observa~ do mesmo
a.utor: "Entre. os Tami as junc;ües sáo representadas por um motivo ocular. Diante do fato de que a tatuagem é extraordinariamente importante para os Maoris e que é reproduzida em esculturas, parece-me m!"is do que possível que a espiral freqüe-ntement.e usada nas figuras huma.nas pode enfatizar as jun~s".
(Loe. cit., vol. 11, p. 161).
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(33) W. Perceval YETTS, Th.e Cull Ckm68e Bronze1, Londr('s, 1939, p. 75.
(34) · W. Perceval Ym-rs, TM Ge<Yrge Eumorfopoulo1 Collecti<m Ca~, 3 vols., Londres, 1929, 1, p. 43.
· (35) W. Perceval YETTS, An-Yang: A Retrospect, Cllli:n.a
Society occa.rio1w.l paper1, new series, n.o 2, Londres, 1942.
(36) Loo. cit., p. 46.
.
.
(37) A. LIBOI-GOURHAN, l'Art animalier dans les Bronzes
chinois, Re'VU6 clies Arta a.ria.tiquett, Paria, 1986.
(38) Loe. cit., pp. 76-78.
(39) Bemhard IúRLGR.EN, Huai and Ha.n, Th.e Mu.eum o/
Far Eaatern. Antiquities, Bulletin 13, Estocolmo, 1941.
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e 1rt1aneirada, de uma ordern social decad.ent! ou tmninada.

&es sáo, no plano ~ético, o seu eco moribundo.
As conclusóes deste tr~balho náo prejulgam em nada as
descobertas, sempre possíreis, de conexóes históricas ainda insuspeitadas ( 40). Ainda se coloca a questáo de saber s~ e.~tas
sociedades hierarquizadas e fundadas sóbre o prestígio apareceram independentemente, em pontos diferentes do mundo, ou
se algumas entre elas náo possuem em algunia parte um berc;o
comum. Com Creel ( 41), acredito que as semelhan~s entre a
arte da China arcaica e da costa noroeste, tal vez mesmo com
a de outras regióes americanas, sáo bastante marcadas para
náo conservarmos sempre esta possibilidade presente ao espírito. Mas mesmo se fósse pernútido invocar a difusáo, esta
difusáo náo poderia ser de detalhes, de trac;os independentes
viajando cada um por sua conta, desprendendo-se a vontade
de urna cultura para vir se agregar a outra, mas de conjuntos
organicos onde o estilo, as conven~ócs estéticas, a organiza')áo
social e a vida espiritual estáo estruturalmente ligados. Evocando urna analogía particularmente notável das artes da China
arcaica e da costa noroeste, Creel escreve : "Muitos olhos isolados, feitos por desenhistas da Costa noroeste, lembram for··
c;osamente seu uso semelhante na arte Shang e fazem-me imaginar se havia alguma razáo mágica que justificasse seu uso
por ambos os povos". ( 42) Talvez; inas as conexóes mágicas,
como as ilusóes de ótica, nao existem senáo na consciencia
dos homens, e nós pedimos a investigac;áo científica que nos
fac;a conhecer suas razóes.

. (40) O problema das rel~oes antigu através do oceano
Pacifico, com efeito, acaba de ser novamente colocado pela surpreendente descoberta, num museu provincial do sudeste de Formosa. de um babeo-relevo de madeira que poderia ser de origem
local. Representa tres personagens em pé. Os colocados nas extremidades sio do mais puro estilo Maorí, enquanto o do meio
oferece urna espécie de trans~áo entre a arte Maorí e a da costa
noroeste da América. Cf. LlNG-SHUN-SHENG, Human Figures
with Protruding Ton~ etc., Bulletin of tM Imtitute of Eth1wlo11J1, Aoademia. Sin4ca ,n.0 2, set. 1966, Nankang, Taipei, Taiwan.
( 41) Loe. cit., pp. 66-66.
( 42) Loo. cit., p. 66.

CAP1TULO XIV

A SERPENTE DE CORPO REPLETO
DE PEIXES ( 1)

35 urna

publica~o recente consagrada as tradi~oes orais
dos fóba e dos Pilagá (2), Alfred Métraux; real~ certos pa-

ralelos entre os grandes temas mitológico.; que se podem ainda
recolher no Chaco contemporaneo e os das regióes and.inas,
atestados pelos autores antigos. Assim, os Tóba, Viléla e Mataco conhecem o mito da "longa noite", já recolhidó na província de Huarochiri por Avila; e os Chiriguano contam a história da revolta dos utensíiios contra seus donos, que se reencontra, por outro lado, no Popol-V uh e em Montesinos. O
autor de quem tomamos estas observac;óes acrescenta que este
último episódio "está também representado num vaso chimu".
U m outro mito recolhido por Métraux esclarece, de modo
particulannente notável, wn motivo singular, do qual conhecemos ao menos duas ilustrac;óes pré-oolombianas e do qual um
estudo um pouco atento das col~ peruanas nos principais
museus permitirla, :sem dúvida, encontrar outros exemplos .
Trata-se da lenda da serpente Lik, "grande como urna mesa",
que um índio compassivo, de início atemorizado por sua aparencia, leva até o rio de onde o animal imprudentemente tinhaSt'J afastado: "A serpente perguntou: "Náo queres .me levar?
Le serpent au corps rempli de poisaona: Actea du
C<mgria des A~tes, Paria, 1947 (Société dea
Américanist.es, 1948), pp. 638-686.
(2) A. Mi'.:TRAUX, M11tb of tM T-0ba. a.nd Pü.agd. IJUlia:n.a of '
th~ Gram. Chaco. Memoira of the Amt.rican Folklore Society vol.
40, Filadélfia, 1946.
'
( 1)

.

.

XXVIII~.

105

- Corno poderia? És táo pesada! - Náo, eu sou 1eve. - Mas
és tao grande! replicou o hornem. - Sim, sou grande, mas
leve. - Mas estáS: cheia de peixes. ( É verdade, Lik está repleta de peixes. Os peixes estao dentro de sua cauda, e quando
ela se movimenta, transporta-os com ela ). A serpente prosseguiu : Se me levas, dar-te-ei todos os peixes que estáo dentro
de mim''. Mais tarde, o homem narra sua aventura e descreve
o animal fabuloso : ''Está repleta de peixes, que estáo em sua
·
cauda (3) ."
No excelente comentário que segue este conto, Métraux
acrescenta : "Obtive as informa<;óes seguintes sobre a mítica
Lik. Lik é um animal sobrenatural, urna enorme serpente que
leva peixes no interior de sua cauda. Pessoas especialmente favorecidas pela sorte podem encontrar Lik encalhada ern terra
firme, no inverno, quando a água deixa a maior parte das lagunas e canhadas.. Lik lhes pede para levá-la de volta a urna
laguna cheia d'água. Aqueles a quem a visao da serpente n~o
é suficiente para apavorar, respondem geralmente que ela é
muito pesada para ser levada, mas cada vez, e gra<;as a sua
magia, Lik toma-se leve. Quando ela nada novamente em
águas profundas, promete aqueles que a ajudaram lhes dar tantos
peixes quantos desejarem, .cada vez que pedirem, mas com urna
condi<;áo : náo revelar jama.is como o peixe foi obtido ( 4) ... •·
1É tentador evocar este mito a propósito dos dois vasos
ilustrados aquí. O primeiro (fig. 22} é um vaso de Nasca de
fundo arredondado ; o corpo, grosseiramente cilíndrico, mostra
um estrangulamento progressivo até a abertura, cujo diametro
mede 9 centímetros. A altura total é de 17 centímetros. A decora<;áo utiliza cinco córes, sóbre fundo branco : preto, · beringela, ocre carregado, ocre claro e cinza bege. Representa um
animal fabuloso de corpo humano, e cuja cabec;a, guarnecida de
tentáculos e prolongada por urna mandíbula de dentes temíveis,
é continuada, para trás, ¡x>r um apendice caudal de início reto,
depois encurvado, e terminado na extremidade posterior por
urna segunda cabec;a, menor. Esta cauda sinuosa está eric;ada
de espinhas, entre as quais circulam peixes; e tóda a parte serpentina, repre&entada como em corte, está igualmente repleta
(S)
(4)
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Loe. cit., p. 67.
Loe. cit., p. 69.
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de peixes. .O m<>nstro está ocupado em devorar um homem,
cu jo corpo torcido ele segura entre seus . dentes, enquanto urn
men1bro protuberclnte, em forma de bra<;o e de máo, prepara-se
para trespassar a vítima com urna lan<;a. Dois peixinhos contemplam o drama, e parecem esperar sua parte do festim. A
cena inteira ilu$tra, dir-se-ia, un1 episódio recolhido por Métrawc de seus informantes : "De vez em quando, Lik engole
pessoas. ~e tiverem ainda sua faca ao chegar no interior da
serpentc, poden1 abrir-lhe o cora<;áo e cortar para si urna saída ;
ao mesmo ten1po, apoderam-se de todos os peixes que está.o

- t .

FIG.

22 -

Relevado da

decora~áo

de um vaso de Nasca

cm SiUa cauda (6)." No documento antigo, todavía, é antes
a serpente que parece ter a vantagem das armas.
O $fgundo vaso ( fig. 23), cuja ilustra<;áo tomamos de
Bassler, provém de Pacasmayo. Reencontra-se aí o mesmo
monstro, meio-serpente, meio-humano, e cujo corpo encurvado
está igualmente repleto de peixes. U ma tira C?rnada de ondas
estilizadas sugere que o animal está num rio, em cuja superficie navega um homem numa barca. Neste caso ainda, o documento arqueológico traz urna glosa, espantosamente fiel, da
narrativa contemporinea : "O tio de K id.ru'k disse-me ter, urna
vez, visto realmente Lik. Um dia em que pescava de barca,
ouviu subitamente um grande ruido, que reconheceu ser pro(6)

Loe. cit., p. 59.
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duzido por Lile. !mediatamente, remou con1 fór~ para a
margem (6)."
Estas correspondencias, preservadas em regióes afastadas,
e a vários séculos de distancia, fazem dese jar a contraprova e
que se possa comparar com as ~ aquí reproduzidas a ilustra~áo de suas lendas pelos indígenas contemporaneos.. A coisa
náo parece imposisível, pósto que Métraux indica que um ar-

....

FIG. 23 -

V aso de Pacasmayo (segundo BASSLER)

tista¡ Tóba lhe fez um desenho de Lik, com seu corpo repleto
de peixes.
Mas, sobretudo, parece certo que, nestas regióes da. América do Sul onde· altas e baixas culturas mantiveram contatos
regulares ou intermitentes durante um período prolongado, o
etnógrafo e o arqueólogo podem-se ajudar para elucidar problemas comuns. A _" serpente de corpo repleto de peix .!s" nao
1

( 6)
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Loe. cit., p. 69.

é senáo um tema, entre as centenas cuja ilustra~ a ceramiea
peruana, no norte e no sul, multiplicou quase ao infinito.
Como duvidar que a chave de interpr~o de tantos motivos ainda herméticos se encontra, a nossa clisposi~o e imediataniente acessível, em mitos e contos ainda vivos? Seria errado
negligenciar estes métodos, em que o presente permite aceder
ao passado. Sáo os únicos suscetíveis de n<>s guiar num labirinto de monstros e de deuses, quando, na falta de escrita, o
próprio documento plástico é incapaz de se ultrapassar. Restabelecendo os elos entre regióes longínquas, períodos da his:tória diferentes e culturas desigualmente desenvolvidas, eles
atestam, esclarecem -- e, talvez,. explicaráo um dia - este
vasto estado de sincretismo com que, para sua infelicidade, o
arnericanista parec-e sempre condenado a se chocar, em sua
busca dos antecedentes hi:stóricos de tal ou tal fenómeno particular ( 7).

(7) Num artigo intitulado La Deidad primitiva de los Nas·
ca, publicado em 1932 na Revist:o del Museo nacWna.l, t. 11, n. 0 2,
Yacovleff já a.bordou o mesmo problema e f-0rmula a hipótese de
que o animal r epresentado seria um terrível cacador dos mares,
peixe de quatro a nove metros de comprimento, o Orca gladiator.
Se a sugestao é exata, seria preciso ver na le~da Pilagá recolhida por Métraux o eco, entre as popul~óes terrestres, de um
tema marítimo. De tóda maneira, a rel~áo entre o documento
moderno e as p~s arqueológicas permaneeeria surpreendente
(Reportar"'ISe notad.amente a fig. 9, h, m, p. 132 do artigo de
Yacovleff).
Nao se perderá de vista, no entanto, que o me&'llo mito, com
scu leit-motiv característico: "Tu és pesada - náo, sou leve l"
reencontra-se ~té na América do Norte, notadamente entre os
Sioux, mas que o monstro asiático nao é, entre esses cacadores,
urna Máe dos Peixes, urnas urna Mae dos Bisoes. De modo rnuit.o
curioso, a Mae dos Peixes reaparece entre os Iroqueses (que náo
sao, no entanto, pescadores) com urna precisáo suplenientar
"Minha crina está pesada de peixes" - que náo pode deixar
de trazer A lembranca os frescos Maia de Bonampak, onde uns
personagens, usam urn penteado ( ou urna cabeleira) carregada de
pei.xes, e certos mitos, sobretudo do sudeste dos Estados Unidos,
onde o herói multiplica os peixes lavanqo sua cabeleira no ríe;.

•

PROBLEMAS DE MÉTODO E
DE ENSINO

CAPITULO XV

A NO<;AO DE ·ESTRUTURA
EM ETNOLOGIA (1)
t preciso nio tomar as investiga~oes
que se. podem f azer sobre este tema por
verdades históricas, mas s<>mente por raciocínios hipotéticos e condicionais, mais
próprios para esclarecer a natureza das
coisas que para mostrar sua verdadeira
origem, e semelhantes aos que fazem todos os dias nossos físicos sobre a forma~áo do mundo.
J .-J. RousSEAU
Discurso sobre a origfml. da
desigualdad.e entre os homena.

A n~o de estrutura social evoca problemas demasiado
vastos e vagos para que se possam tratá-los nos limites de um
artigo. O programa <leste sirnpósio admite isto implicitamente :
temas vizinhos ao nosso foram c<>nsignados a outros particip_antes. Assim, estudos tais como os consagrados ao estilo as categorías universa.is da cultura e a lingüística estrutural relaciona1nse ·de muito perto a nooso assunto, · e o leitor do presente trabalho deverá tambén1 .referir-se a eles.
Traduzido e adaptado segundo a comunic~ao original
em ingles: Social Structure, W enner-Gren Foundatilm lnternatioft.CLl Sym.poBium cm Anthlropolog11, Nova Jorque, 1962, ulteriormente publicada em: A. L. Kroeber ed. Anthropology To-Da11,
Univ. of Ohicago Presa, 1963, pp. 624-553.
(1)
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Além disso, quando se fata de estrutura social, dá-se atenc;áo, sobretudo, aos aspectos formais dos fenómenos sociais;
sai-se, pois, do do~nio da descri<;áo para consiqerar noc;óes e
categorias que náo pertencem própriamente a etnología, mas
que ela gostaria de utilizar, a semelhanc;a de outras disciplinas
científicas que, desde muito tempo, tratam alguns de seus pro~
blemas con10 desejaríamos fazer com os nossos. Sem dúvida, ·
estes problemas diferem quailto ªº conteúdo, mas ternos, com
ou sem razáo, o sentimento de que nossos próprios problemas
poderiam lhes ser ·aproximados, com a condi<;áo de adotar o
mesmo tipo de formaliza~o. O interksse das pesquisas estruturais está, precisamente, em que nos dáo a esperanc;a de que
ciencias mais avanc;adas que as oossas, ·sob este aspecto, possam
nos fornecer modelos de métodos e de soluc;ócs.
Que se deve, pois, entender por estrutura social? Em que
os estudos que lhe dizem respeito diferem de tódas as descri<;óes, análises e teorias visando as relac;óes sociais, compreendidas no sentido amplo, e que se confundem com o próprio
objeto da antropologia? Os autores náo estáo muito de acórdo
sobre o conteú'do desta noc;áo; alguns mesmo, entre os que contribuíram para introduzi-la, parecem hoje se arrepender. Assim
Kroeber, na segunda edi<;áo da sua Anthropology:
"A noc;áo de "estrutura" nao é provavelmente senáo urna
concessao a moda : urr1 termo de sentido bem definido
exerce de repente um singular atrativo durante urna dezena
de anos - assim a palavra "aerodinamioo" - comec;a-se a
empregá-lo a torto e a direito, porque soa agradavelmente aos
ouvidos. Sem dúvida, urna personalidade típica pode ser considerada do ponto de vista de sua estrutura. Mas a mesma
coisa é verdadeira para urna diSp<>si~o fisiológica, um organismo, urna sociedade qualquer ou urna cultura, um cristal ou
urna máquina. Qualquer coisa - com a condi<;áo de nao ser .
completamente amorfa - poss ui urna estrutura. Assim, parece
que· o termo "estrutura" nao acrescenta absolutamente nada ao
que ternos no espírito quando o empregamos, senáo que. nos
deixa. agradavelmente intrigados" (Kroeber, 1948, pág.
325) (2).
(2) Comparar-se-á com esta outra fórmula do mesmo autor: " ... O termo "estrutura social", que ten.de a substituir o d.e
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~ste

texto visa diretamente a pretensa "estrutura da personalidade básica" ; mas implica numa crítica mais rad.ical, que
póe em causa o próprio uso da noc;ao de estrutura em antropologia.
u ma definic;áo nao é samente indispensável em razáo das
incertezas atuais. De um ponto de vista estruturalista, que é
preciso adotar aqui, quando mais nao fósse para que o problema exista, a n~o de estrutura nao depende de urna definic;áo indutiva, fundada na comparac;ao e na abstrac;ao dos
elementos comuns a tódas as acepc;óe~ do termo tal como é
geralmente empregado. Ou o termo estrutura social nao tem
sentido, ou éste mesmo sentido tem já urna estrutura. lá esta
estrutura da noc;áo que precisamos, antes de tudo, apreender, se
nao quiserrilos nos deixar submergir por um fastidioso inventário de todos os livros e artigos dedicados 3.s rel~óes sociais :
sómente sua lista excedería os limites deste capítulo. Urna segunda etapa permitirá comparar nossa definic;áo provisória com
as que outros autores parecem admitir, de modo explícito ou
implícito. Procederem<>s a este exame na sec;áo consagrada ao
paren.tesco, pósto que é o principal contexto no qual a noc;áo
de estrutura aparece. Em verdade, os etnólogos ocuparatn-se
quase exclusivamente de estrutura a propósito dos problemas
de parentesco.

1-

DEFINI<;AO E PROBLEMAS. DE MÉTODO

O principio fundamental é que a

no~o

de estrutura social
nao se refere a realidade empírica, mas aos modelos construidos
em conformidade com esta. Assim aparece a diferenc;a entre
duas noc;óes, tao vizinhas que foram confundidas muitas vezes :
"organiza~áo

social", sem nada acreecéntar, parece, quanto ao conteúdo ou a signific~io." (1943, p. 106).
Ao longo do present.e capitulo, muito r.arregado de referencias bibliográfic.as, dispensamo-no8 de reproduzir em nota· os titulos completos das obras citadas, que o leitor encontrará facilment.e, co~orme o nome do autor e a data da publica~io, na
bibliorra!ia geral no fim do volume.
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a de estrut.ura social e a de rel°"oes sociais. As rel°"oes sociais
sao a matéria-prima empregada para a construc;áo dos modelos
que tomam manifesta a própria estrutura social. Em nenhun1
caso esta p<><leria, pois-, ser reduzida ao conjunto das relac;óes
sociais, observáveis numa sociedade dada. As pesquísas de estrutura nao reivindicam um domínio próprio, entre os fatos de
sociedade; constituem antes um método suscetível de ser aplicado a diversos problemas etnológicos, e tem pa.rentesc.o oom
formas de análise estrutural usadas em diferentes domínios.
Trata-se, entáo, de saber em que consistem estes modelos
que sáo o objeto próprio das análises estruturais. O problema
ná.o depende da etnología, mas de epistemologia, pois as definic;óes seguintes nao retiram nada da 1natéria-prima de nossos
trabalhos. Pensamos, com eféito, que, para merecer o non1e de
estrutura, OSI modelos devem, exclusivamente, satisfazer a quatro condic;óes.
Em primeiro lugar, urna estrutura oferece um caráter de
sistema. Ela consiste em elementos tais que urna modifica~o
qualquer de um deles acarreta urna modificac;áo de todos os
outros.
Em segundo lugar, todo modelo pertence a um grupo de
transformac;óes, cada urna das quais corresponde a um modelo
da mesma família, de modo que o conjunto destas transformac;óes constituí um grupo de modelos.
Em terceiro lugar, as propriedades indicadas acima permitem prever de que modo reagirá o modelo, em caso de modificac;áo d.e um de seus elementos.
Enfim, o roodelo deve ser construído de tal modo que seu
funcionamento possa explicar todos os fatos observados ( 3).
(3)
gos)

ª!lo

~aust1va
c1~os com
quisa ~

Observa{ao e experime,itarao

~stes

Comparar

VON NEUMANN: "Modelos (tais como os jocons~ru~oes ~ricas que supóem uma defini~ao precisa,

e .nao . demasiado complicada: devem ser também pare
a reabdade sob t.Odas as relacóes que importam a pescurso. Para. i:~apitular: a defini~áo deve ser precisa
e ex.!iusti_va, para poss1b1htar um trata.mento matemático. A constru~ao nao deve .ser inutilmente complicada, de m()do que o tratam~n~ mat.emático possa ser estendido além do estágio da f ormahzacao e dar resultados numéricos completos. A semelban~a
c-0m a realidade é requerida para que o funcionamento do mo-
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a)

J

dois níveis seráo sempre distinguidos. A observ~o
dos fatos e a elabora<;áo dos métodos que permitem utilizá-los
para construir modelos nao se confundem nunca com a experimenta~áo por meio dos próprios modelos. Por "experimenta~o
nos mod.elos", entendo o con junto dos processos que permitem saber como um modelo dado reage as modifica~óes, ou
comparar entre si modelos do mesmo tipo ou de tipos diferentes.
Esta distin<;áo é indispensável para <lissipar certos mal-entendidos. Nao há contradic;áo entre a observa~o etnográfica, sempre concreta e individualizada, e as pesquisas estruturais a que
se atribui muitas vezes um caráter abstrato e formal para contestar que .se possa passar da primeira as segundas? A contradi~ao desaparece desde que se compreende que estes caracteres
antitéticos dependem de doisi níveis diferentes, ou, mais exatamente, correspondem a duas etapas da pesquisa. No nível da
observa~áo, a regra principal poder-se-ia mesmo dizer a
única - é que tooos os fatos devem ser exatamente observados
e descritos, sem permitir que os preconceitos teóricos alterem
sua natureza e sua importancia. Esta regra implica em outra,
por via de conseqüencia: os fatos devem ser estudados em si
mesmos (que processos concretos trouxeram-nos a existencia?)
e também em rela~o como conjunto (quer dizer que tóda mudan.c;a observada num ponto será relacionada as circunstancias
globais d.e sua apari~o).
Esta regra e seus corolários foram claramente formulados
por K. Goldstein (1951, pp. 18-25) em tennos de pesquisas
psico-fisiológicas; sáo também aplicáveis a outras fomias de
análise estrutural. Do ponto de vista que é o nosso, pennitem
compreender que nao há contradi~, mas íntima correla~o,
entre o cuidado do detalhe concreto próprio a descri~o etnográfica e a validarle e a generalidade que reivindicamos para o
modelo construído a pa.rtir dela. Podem-se, com efeito, conceber muitos modelos diferentes, 1nas cómodos, sob diversos asdelo seja signüicativo. lflas esta semelhan~ pode ser habitualmente restrita a alguns aspectos julgados essenciaia pro Uimpon
- senáo as condicóee acima enumeradas toma.r-6e-iam incompatíveis." (NEUMANN e MORGENSTERN, 1944).
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pectos, para descrever e explicar um grupo de fenomenos. Toda via, o melhor será sempr~ o modelo verdadeiro, quer dizer,
aquele que, sendo o mais simples, responder a dupla condic;ao de
náo utilizar outros fatos aléni dos considerados e explicar todos.
A primeira tarefa é, pois, saber quais sáó estes fatos.
b)

eonsciencia . e

inconsciente

Os modelos podem ser conscientes ou inconscientes., segundo o nível onde funcionam. Boas, a quem cabe o mérito
desta d,istinc;áo, mostrou que um grupo de fenómenos se presta
tanto ma.i.s a análise estrutural quarito a sociedade nao dispóe
de um modilo c-0nsciente para interpretá-lo ou justificá-lo ( 1911,
p. 67). Talvez se fique surpreendido em me ver citar Boas
como um dos mestres do pensamento estruturalista ; alguns lhe
atribuiriam antes um papel oposto. Tentei mostrar num outrü
trabalho ( 4) que o malogro de Boas, do ponto de vista estruturalista, náo se explica pela incompreensáo ou pela hostilidade ..
Na história do estruturalismo, Boas foi sobretudo um precursor.
Mas pretendeu impor as pesquisas estruturais condi~ demasiado rigorosas. Algumas puderam ser assimiladas por seus sucessoresJ mas outras. eram tao severas e difíceis de satisfazer que
tcriam esteriHzado ·º progresso científico em qualquer que fosse
o domínio.
·
Um ~delo qualquer pode ser consciente ou inconsciente,
esta condic;áo nao afeta sua natureza. SOmente é possível dizer
que urna estrutura superficialmente dissimulada no inconsciente
torna mais provável a existencia de um modelo que a mascara,
como urna tela, para a consciencia coletiva. Com efeito, os modelos oonscientes - que se chamam comumente "normas incluem-se entre 0s mais pobres que existem, em razáo de sua.
fun~o, que é de perpetuar as crenc;as e os usos, mais do- que de
expor-lhes as causas. Ass.im, a análise estrutural .se choca oom
urna situac;áo paradoxal, bem conhecida pelo lingüista : quanto
mais nítida é a estrutura aparente, mais difícil torna-se apreender a e~rutura profunda., por causa do.s modelos conscientes
e deformados que se interpóem como obstáculos .entre o observador e seu objeto.
A

(4)
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Hitt6ria e Etmologia, cap. 1 do presente volume.

O etnó1ogo deverá sempre distinguir entte as duas situa<;óes em que corre o risco de se achar colocado. Pode ter que
construir um modelo que corresponda a fenómenos cujo caráter
de sistema nao foi percebido pela sociedade que ele estuda. É
. a situac;áo mais simples, sobre a qual Boas sublinhou que
oferecia também o terreno mais favorável a pesquisa etnológica.
Em outros casos, entretanto, o etnólogo tem djante de si nao
sómente materiais brutos, mas também modelos já construídos
pela cultura considerada, sob forma de interpretac;óes. N otei já
que tais modelos podem ser muito in:iperfeitos, mas náo é sen1pre o caso. Muitas culturas ditas primitivas elaboraram modelos - de suas regras de casa.mento. por exemplo - melhores
que os dos etnólogos profissionais ( 6). Há, pois, duas razóes
para respeitar es.tes modelos "feitos em casa'•. Antes de tudo,
pode1n ser bons, ou, pelo menos, oferecer urna via de acesso
a estrutura; cada cultura tem seus teóricos, cuja obra rnerece
tanta atenc;ao como a que o etnólogo concede a dos colegas. Em
seguida, niesmo se os modelos sáo tendenciosos ou inexatos, a
tendencia e o genero de erros que eles contem fazem parte integrante dos fatos a estudar; e contam-se talvez entre os mais
significativos. Mas, quando ele dá tóda sua atenc;áo a estes
modelos, produtos da cultura indígena, o etnólogo está bem
longe de esquecer que normas culturais nao sao, automaticamente, estruturas. Sao antes documentos para ajudar a descobri-las-; ora documentos brutos., ora contribuic;oes teóricas, comparáveis as trazidas pelo próprio etnólogo.
Durkheim e Mauss compreenderam exatamente que as
representac;óes conscientes dos indígenas merecem sempre mais
atenc;áo que a~ teorias procedentes - como repn~sentac;óes
conscientes, igualmente - da sociedad.e do observador. Mesn10
inadequadas, as primeiras oferecem urna melhor via de acesso
as categorías (inconscientes) do pensamento indígena, na medida em que lhe estao estruturalmente ligadas. Sem subestimar
a importancia e o caráter iil()vador deste passo, <leve-se no entanto rec.onhecer que Durkheim e Mauss nao o levaram adiante,
tao longe como desejaría1nos. Pois as representa<;óes conscientes
\

(5-)
STRAUSS

Para exemplos e urna discussao detalhada, cf. LÉ_VI(1949 b, pp. 668 ss.).
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do~

indígenas, apesa.r de serem interessantes pela razáo que
acaba de ser indicada, ~em ficar objetivamente tao distantes
da realidade inconsciente como as out ras ( 6).
c)

Estrutura e medida

Diz-se as vezes que a n()\3.o de estrutura permite introduzir a medida em etnología. · Esta idéia póde resultar do emprego de fórmulas matemáticas - ou de aparencia matemática
- em obras etnológicas recentes. É sem dúvida exato que, en1
alguns casos, tenha-se conseguido estabelecer valores numéricos para algumas constantes, como nas pesquisas de Kroeber
sóbre a evoluc;áo da moda feminina, que marcam urna data na
história dos estud95 estruturalistas (H.ichardson e Kroeber,
1940) ; e algumas outras, de· que falaremos n1ais adiante.
No entanto, náo existe nenhu1na conexáo necessária entre
a n<><;áo de medida e a de estrutura. As pesquisas estruturais
apareceram nas ciencias sociais como wna conseqüencia indireta de certos desienvolvimentos das matemáticas modernas, que
deram urna importancia crescente ao ponto de vista qualitativo,
separando-se, assi1n, da perspectiva quantitativa das matemáticas tradicionais . Em diversos dominios (lógica matemática,
teoria dos conjuntos, teoria dos grupos e topología) notou-se
que problemas que nao comportavam solu~ métrica podiam,
apesar disso, ser submetidos a um trata.mento rigoroso. Recordemos aqui os títulos das obras mais importantes para as
ciencias sociais: Theory of Games and Econcmic Behavior, de
J. von N eumann e O. Morgenstern ( 1944) ; Cybernetics, etc.
de N . Wiener (1948); The Mathem.atical Theo:ry of Com.mun~
catüm, de C. Shannon e W. Weaver ( 1950).

d)

}lf.odelos

miec@nicos e modelos estatfsticos

Urna última distin~áo se relaciona a escala do modelo,
comparada a dos fenomenos. Um modelo cujos elementos constitutivos estáo na escala dos fenómenos será chamado "modelo
mecanioo'', e "modelo estatístico" aquele cujos elementos esta.o
numa escala diferente. Tomemos como exemplo as leis do ca(6)
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Cf. s0bre este assuntos os caps. VII e VIII deste volume.

samento. Nas. sociedades primitivas, estas 1eis podem ser representadas sob forma de modelos onde figuram os indivíduos,
efetivamente distribuíd-Os em classes de parentesco ou err1 das;
tais modelos sáo mecanicos. Ein nossa sociedade, é impossível
recorrer a este genero de 1nodelo, pois os diversos tipos de casamento dependem, nela, de fatóres mais gerais: tamanho dos
gru¡x>s primários e secundários de que dependem os conjuntos
possíveis, fluidez social, quantidade de informa~áo, etc. Para
conseguir determinar as constantes de nosso sistema matritnonial (o que ainda nao foi tentado)' dever-s.e -ia, pois, definir
médias e limiares : o 111odelo apropriado seria de natureza estatística.
Entre as duas forn1as existe111, sen1 dúvida, intennediárias.
Assim, certas sociedades (entre as quais a nossa) utilizam um
modelo mecanico para definir os graus proibidos, e se voltarr1
para um modelo e5tatístico no que concerne aos casamentos
possíveis. Além disso, os mesmos fenón1enos podem depender
dos <lois tipos de modelos, segundo a nianeira pela qual sao
agrupados entre si ou com outros fenón1enos. üm sistema que favorece o casamento de prinio~ cruzados, nias onde esta fór111ula ideal c0rresponde só1nente a u1na certa proporc;áo das
unióes recenseadas, requer, para ser explicado de modo satisfatório, ao mesmo tem¡x> um mod~lo nlecanico e u1n modelo estatístico.
As pesquisas estruturais nao ofereceria1n interesse algum
se as estruturas nao fóssem traduzíveis en1 modelos cujas propriedades formais sáo con1paráveis, independentemente dos elementos que os compóem. O estruturalista tem por tarefa identificar e isolar os níveis de realidade que te1n um valor estratégico do ponto de vista e111 que ele se coloca, ou, em outras
palavras, que po<le1n ser- representados sob forn1a de modelos,
qualquer que seja a natureza <lestes últimos.
As vezes, ta1nbén1, JXlde1n-se encarar sitnultaneamerite os
n1esmos dados colocando-se ern ·Pontos de vista diferentes que
tem todos um valor estratégico, ainda que os modelos correspondentes a cada un1 sejam ora mecanico.s, ora estatísticos. As
ciencias exatas e naturais c0nhecen1 situa<;óes <leste tipo; assin1,
a teoria dos oorpos em nlovin1ento depende da me.canica, se os
corpos físico:i considerados sao poucos numerosos. Mas quando
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este número at tnenta além de urna certa ordem de grandeza,
é preciso reoor er a termodinámica, quer dizer, substituir por
um modelo esté tistico o modelo mecánico anterior ; e isto ainda
que a natureza dos fenómenos tenha permanecido a mesma em
ambos os caso.'·
Situa~s Jo mesmo genero apresentam-se muitas vezes nas
ciencias hwnatiéls e sociais. Seja, por exemplo, o suicidio : po<le-se encará-lo de duas perspectivas diferentes. A análise de
casos individuais permite construir o que poder-se-á chamar de
mJdelos mecánicos de suicidio, cujos elementos sáo fornecidos
pelo tipo. de personalidade da vitinia, sua história individual, ~
propriedades dos grupos primário e secund~rio de que ela f?1
membro, e assim por <liante; mas podem-se, também, construir
modelos estatisticos, fundados na freqüencia de suicidios
durante um período dado, numa ou várias sociedades, ou ainda
em grupos primários e secundários de tipos diferentes, etc.
Qualquer que seja a perspectiva escolhida, ter-se-áo isolado níveis onde o estudo estrutural do suicídio é significativo, em
outras palavras, onde autoriza a constru~ d.e modelos cuja
compara~o seja possível: 1.0 para várias formas de suicidios;
2.º para sociedades diferentes.; e 3.0 para diversos tipos de fenómenos sociais. O progresso científico nao consiste, pois, 50mente na descoberta de constantes características para cada
nível, mas também no isolamento de niveis ainda náo demarcados, em que o estudo d.e fenómenos dados conserva um valor
estratégico. n o que se produziu c<>m o advento da psicanálise,
que descobriu o meio de estabelecer modelos correspondentes a
um nóvo campo de investiga~o : .a vida psíquica do paciente
tomada em sua totalidade.
Estas considera~óes ajudaráo a · c<>mpreender melhor a
dualidade (somos ~entados a dizer : a contradi.,ao) que caracteriza os estudos estruturais. Propusemo-nos de inicio isolar níveis significativos, o que implica no recorte dos fenómenos.
Deste ponto de vista, cada tipo de estudos estruturais tem pretensáo a autonornia, a independencia com rela.,ao a todos os
outros e também c<>m rela~áo a investiga~ao dos mesmos fatos, .
tnas fundado sóbre outros métodos. No entanto, nossas pesquisas nao tem senáo um interesse, que é o de construir modelos cujas propriedades formais sejam, do ponto de vista da

éompata~ é

da

éxpii~o, redutív~s is propriedades

de

óü-

tros modelos, q~e depen,dem, por sua vez, de níveis estratégicos
diferentes. Assim, podemos esperar derrubar as barreiras entre
as disciplinas vizinhas e promover ·e ntre elas urna verdadeira
colabora~o.

Um exemplo ilustrará este ponto. O problema das rela~óes entre a história e a etnología foi, recentemente, objeto de
numerosas discussóes. A d.espeito das críticas que me foram
dirigidas (7), mantenho que a ~o de tempo náo está no
centro do debate. Mas se náo é urna perspectiva temporal própria a história q~ distingue as duas disciplinas, em que consiste sua diferen~? Para responder, é preciso se reportar as
observa..óes apresentadas no parágrafo precedente e recolocar
a história e a etnologia no interior das outras ciencias sociais.
A etnografia e a história diferem antes de tudp da etnología e da s0ciologia, visto que as duas primeiras estáo fundadas na coleta e na organiza~ de documentos, enquanto as
duas outras estudam antes os modelos oonstruídos a partir e
por meio destes documentos.
Em segundo lugar, a etnografia e a etnología cor.respondem respectivamente a d.uas etapas de urna mesma pesqwsa, que
tennina, enfim, em modelos mecanicos, enquanto a história (e
.
a:s outras di~plinas geralmente classificadas como suas "auxtliares") termina . em modelos estatísticos. As rela~óes entre
nossas quatro disciplinas podem, pois, ser reduzidas a duas
oposi~óes, urna entre observac;áo empírica e constru.,ao de modelos (como caracterizando o passo inicial), a outra entre o caráter estatístico ou mecánico dos modelos, encarados no ponto
de chegada. Seja, atribuindo arbitrariamente o sinal mais ao
('1)

S6bre estas diacuas0es, reportar-ae-á a C. Un-STRAuss,

Hút.Snti e Etm.olA>f¡ia, (Cap. 1 do presente volume) ; R~ et Hiatwe, Paria, 1962; lates trabalhoa suscitaram criticas ou comentártoe da parte de: C. L&roaT, l~change et la lutte des hommes,
In Tnn.pe ~., fevereiro 1961; Sociétés sana histoire et historicit.6, Ca.lt.Wr. -~ tk Somo1,ogie, vol. 12, 7•0 ano,
1962¡ Jean POUILLON, l'Oeuvre de Claude Lévi-Strauss, k• Tempe
fJ&Oder.Ma, julho de 1966; Roger BASTIDE, Lévi-Strauss ou l'ethnoeraphe "A la recherche du tempa perdu", PréHnee a/rica.me, abrilmaio 1966; G. BALANDIIB, Grand.eur et servitude de l'ethnologue,
Cale.ien du Sud, 43.0 ano, n. 0 337, 1956.
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primeiro termo, e o sinal menos ao segundo termo de cada
oposi\áo :
1
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Con1preende-se, assi~, .porque as ciencias sociais, que dev~ h><ias adotar necessanamente urna perspectiva temporal,
dtstni.guem-se ~lo emprego de duas categorias de tempo.
A. etnol~a apela ~ra um tempo "mecanico'', quer dizer,
reversrveJ e ~ª.º'um~attvo: ? modelo de un1 sistema de parentesco pa~~hnear nao contem nada que indique se ele foi
~pre patnhnear, ou se foi precedido por um sistema matrihnear, ou ainda por tóda urna série de oscil~óes entre as duas
formas. Em compensa~áo, o tempo da história é "estatístico" :
náo é rev{"rsível e comporta urna orienta\áo determinada. Urna
~volu~~o ~ue recoriduzis~ a sociedade italian3:. contemporanea
3: Repubhca romana sena t_á o inconcebível quanto a reversibihdade dos processos que d.ependem da segunda lei da tern10dinamica.
. A discussáo que precede precisa a distin<;áo, proposta por
Firth, entre a noc;áo de estrutura social, onde o tempo náo desempenha nenhum papel, e a de organiza~o social onde ele é
solicitado a intervir ( 1951, p. 40). Do mesmo modo para o
debate prolongado entre os defensores do anti-evolucionismo
boasiano e Leslie White ( 1949). Boas e s.ua escola ocupararr1se sobretudo de modelos mecanicos, em que a n~o de evolu<;áo nao tem valor heurístico. Esta no~áo adquire um sentido pleno no terreno da história e da sociología, mas com a
condi<;áo de que <>s elementos aos quais ela se relaciona nao
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~jam !~rmulados . em termos de urna t!pologia "culturalista"
q~e ~ti.hze exclus1va•::ente modelos mecanicos·. É preciso, ao

contrario, apreender estes elementos num nível bastante profund.o para estar seguro de que eles pennaneceráo identicos,
qualquer que seja o contexto cultural onde intervenham (como
os genes, que .sáo elementos identicos suscetíveis de aparecer
em combina~óes diferentes, da:; quais resultam os tipos raciais>
quer dizer, modelos estatísticos). É necessário, enfim, que se
possam erigir longas séries estatísticas. Boas e sua escola tem,
pois, razáo de recu.s ar a n~ de evolu\áo: ela nao é significante no nível dos modelos ma:anicos que eles utilizam exclusivamente, e I ..eslie Whitc faz mal em pretender reintegrar
a n0<;áo de evolu\áo, pósto que persiste em utilizar modelos do
mesmo tipo que seus adversários. Os evolucionistas restabeleceriam mais facilmente sua posi\áo se consentissem em substituir os modelos mecanicos por modelos estatísticos, isto é,
cujos elementos sejam independentes de sua combinac;ao e permanecem identicos através de um períodp de tempo suficientemente longo (8).
A distin\áo entre modelo mecanico e modelo estatístico
oferece um outro interesse: permite esclarecer o papel do método comparativo nas pesquisas estruturais. Radcliffe-Brown e
Lowie tenderam, um e outro, a superestimar este papel. Assim,
·
o primeiro escreve ( 1952, p. 14) :
" Tem-se geralmente a sociologia teórica como urna ciencia indutiva. A induc;áo é, com efeito, o processo lógico que
permite inferir proposi~óes gerais d.a considerac;áo de exemplos especiais. O professor Evans-Pritchard parece as vezes
pensar que o método lógico da indu\áo, empregando a comparac;áo, a classificac;ao e a generalizac;áo, nao pode ser aplicado
aos fenómenos humanos e a vida social. . . Quanto a mim,
sustento que a etnologia se funda no estudo comparativo
e sistemático de um grande número de sociedades".
N um estudo anterior, Rad.cliffe-Brown dizia a propósito da
religiáo ( 1945, p. 1) :
(8) :S.: bem assim, aliás, que se desenvolve o evolucionismo
biológico oontempori.neo, nos trabalhos de J. B. S. Haldane, G.
G. Simpson etc.

a

"O método experimental aplicado sociología religiosa. ·./
ensina qu~ devemos pór nos~ hipóteses prova com um njmero suficiente de religióes diferentes ou cultos religiosos particulares, confrontados cada um com a sociedade particular qnde
se manifestam. Um tal empreendimento ultrapassa a capacidade
de um único investigador ; supóe a colaborac;áo de vários; '
No mesmo espírito, Lowie com~ por sublinhar (1948 a,
. p. 38) que "a literatura etnológica está repleta de pretensas
correlac;óes que náo tem nenhuma base experimental"; • insiste sobre a necessidade "de ampliar a base indutiva" de nossas generaliza~s ( 1948 a, p. 68) . Assim, estes dois autores
concordam em dar um fundamento indutivo a etnologia, no que
se separam nao semente de Durkheim -" Quando urna lei foi
provada por urna experiencia bem feita, esta prova é válida
universalmente" ( 1912, p. 593)- mas também de Goldstein. .
Como já se notou, este formulou da maneira mais lúcida o que
se poderiam denominar "as regras do método estruturalista", colocando-se num ponto de vista bastante geral par'a torná-las
válidas além do domínio limitado para o qual as tinha inicialmente concebido. Goldstein observa que a necessidade de
proceder a um estudo detalhado de cada caso conduz, como
conseqüencia, restric;ao do número de casos que se poderíam
considerar da mesma maneira. Nao se corre o risco, entáo, de
ficar preso a casos demasiado especiais para que se possam formular, sobre base táo restrita, oonclusóes válid~s para todos
os outros? ·:ale responde (1951, p. 25): "Esta obj~o desconhece completamente a situac;áo real : em primeiro lugar~ a
acumulac;áo de fatos -mesn10 muito numerosos-- de nada
serve se foram estabelecidos de maneira imperfeita, eta náo
conduz nunca ao conhecimento das coisas tais como se passam
realmente. . . .~ preciso escolher casos tais que permitam for~
mular juízos decisivos. E entáo o que se tiver estabelecido num
caso valerá também para os outros.."
Poucos etnólogos aceitariam endossar esta conclusáo. No ·
_entanto, a pesquisa estruturalista seria va se nao se cstivesse
plenamente consciente do dilema de Goldstein : seja estudar casos numerosos, de um modo sempre superficial e sem grande
resultado, seja limitar-se resolutamente
análise aprofundada
de um pequeno número de casos, e provar as~m· que, afina)

a

a
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de contas, urna experiencia bem feíta vale por urna demonstrac;áo.
Como explicar este apego de tantos etnólogos ao método comparativo? Nao é, ainda aqui, que eles confund.em
as técnicas próprias para construir e para estudar os modelos
mecanicos e estatísticos ? A posic;ao de Durkheim e Goldstein
é inexpugnável no que concerne aos primeiros: em compensac;ao, é evidente que nao se pode fabricar um modelo estatístico sem estatísticas, em outras pa.lavras, sem acumular fatos
mui.to numerosos. Mas, mesmo neste caso, o método náo po<\e
ser chamado comparativo: os fatos reunidos náo terao valor
se nao provierem todos de u1n mesmo tipo. Retorna-se sernpre
a mesma o~ao, que consiste em estudar a fundo um caso, e a
única diferenc;a se prende ao modo de recorte do "caso", cujos
elementos constitutivos estarao (segundo o padrao adotado) na
escala do modelo projetado, ou numa escala diferente.
Tentamos até este momento elucidar algumas questoes de
princípio, que concernem a própria natureza da noc;ao de ~s
trutura social. Torna-se assim mais fácil proceder a um 1nventário dos príncipais tipos de pesquisa, e discutir alguns resultados.

II -

MORFOLOGIA SOCIAL OU ESTRUTURAS
DE GRUPO

Nesta segunda sec;áo, o termo "grupo" nao designa o grupo
social mas de modo mais geral, a man.e ira pela qual os fe'
'
.
nómenos se agrupam entre si. Por outro lado, resulta da pnmeira sec;áo <leste trabalho que as pesquisas estruturais tem
por objeto o estudo das relac;6es sociais coma ajuda de modelos.
Ora, é impossível conceber as relac;oes sociais fora de um
n1eio comu1n que lhes sirva de sistema de referencia. O espac;o
e o tempo sao os dois sistemas de ·referencia que permi~em pe~
sar as relac;oes sociais, conjunta ou isoladamente. E stas d~
mens6es de espac;o e te1npo nao se confundem com as que uttlizam as outras ciencias. Consistem num espa~ "social" e num
tempo "social", o que significa que nao tem outras proprie-
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dades senao aquelas dos fenómenos SOC13.1S que as povoam.
Se.gundo sua estrutura particular, as sociedades humanas conceberam estas. dimens6es de modos muito diferentes. O etnólogo
náo <leve, pois, inquietar-se com a obrigac;áo, em que se pooe
encontrar, de utilizar tipos que náo lhe sáo habituais, ¡ou de
inventá-los para as necessídades do momento.
Observou-se já que o continuum temporal aparece reversivel ou orientado, segundo o nível que oferece maior valor
estratégico, em que <levemos nos colocar do ponto de vista da
pesquisa em curso. Outras eventualidades podem também se
apresentar : tempo independente do tempo do observador, e
ilimitado; tempo fuJ:\c;áo do tempo próprio (biológico) do observador, e limitado; tempo analisável ou náo em partes, que
sáo eJas mesmas homólogas entre si ou específicas, etc. EvansPritchard mostrou que se pode reduzir a propriedades forma.is <leste tipo a heterogeneidade qualitativa, superficialmente
percebida pelo observador, entre seu tempo próprio e tempos que
d.ependem de outras categorias: história, lenda ou mito ( 1939,
1940) . Esta análise, inspirada pelo estudo de urna sociedade
africana, pode ser estendida a nossa própria sociedade ( Bernot
e Blancard, 1953).
No que conceme ao espac;o, Durkheim e Mauss foram os
primeiros a descrever as propriedades variáveis que se lhe devem atribuir, para poder interpretar a estrutura d.e um grande
número de sociedades ditas primitivas ( 1901-1902). Mas é em
Cushing -que se finge boje desdenhar- que eles se inspiraram de início. A obra de Frank Hamilton Cushing manifesta,
com efeito, urna penetra<;_ao e um~ imaginac;áo sociológica que
deveriam valer a seu autor um lugar a direita de Morgan,
entre os grandes precur~ores das pesquisas estruturais. As }acunas, as inexatid6es assinaladas em suas d.escric;óes, a própria censura que lhe puderam fazer de ter "sobre-interpretado" suas observac;óes, tudo isto é reduzido a proporc;óes mais
justas quando se compreende que Cushing procurava náo tanto
descrever concretamente a sociedade Zuni, quanto elaborar um
modelo (a célebre divisáo em sete partes) que pennitisse explicar sua esttrutura e o mecanismo de seu funcionamento.
O tempo e o espac;o 5ocial d.evem também ser distinguidos segundo a escala. O etnólogo utiliza um "macro-tempo"

f
t empo ,,, um '' macro-espac;o,, e un1 '' mtcro-espa.
e um " mero·~o". De modo perfeitamente legilimo, os estudos estruturais tomam emprestado suas categorü:.s: tanto a pré-história, a arqueología e a teoria difusionista con10 a topología psicológica
flll1dada por Lewin, ou a socio1netria de Moreno. Pois estruturas do mesmo tipo pode1n ser recorrentes em níveis muito diferentes do tempo e do espac;o, e nada· exclui que um modelo
estatístico (por exemplo, un1 d.estes elaborados em sociometria) se revele mais útil para construir um modelo análogo,
aplicável a história g.eral das civilizac;óes, que um outro diretamente inspirado em fatos tirados sómente <leste domínio.
Longe de nós, por conseguinte, a idéia de que as considerac;óes históricas e geográficas nao tenham valor para os estudos estruturais, COillO creem aind.a OS que se dizem "fuucionalistas". Urn funcionalista pode ser inteiramente o contrário d.e um estruturalista ; o exetnplo de Malinowski está aí para
nos convencer disto. Inversatnente, a obra de G. Dumézil (9)
e o exemplo pessoal de A. L. Kroeber (de espírito táo estruturalista, ainda que se tenha consagrado por muito tempo a
estudos de distribui~o espacial) prova1n que o método histórico náo é de modo algun1 incon1patível com urna atitude estrutural.

Os fenómenos sincron1cos oferecem, no entanto, urna homogeneidade relativa que os torna mai.:; fáceis de estudar que
os fenómenos diacrónicos. Náo é·, pois, surpreendente que as
pesquisas mais acessíveis, relativan1ente a morfologia, sejam
aquelas que dizem respeito as propriedades qualitativas, náo
mensuráveis, do espac;o social, isto é, a maneira pela qual os
fenómenos sociais se distribuem no mapa e as constantes
que ressaltam desta distribui~o. Sob este aspecto, a escota dita
"de Chicago e seus trabaloos de ecologia urbana tinham suscitado grandes esperanc;as, muito rapidamente fraudadas: Os
problemas de ecología sáo djscutidos num outro capítulo d~~te
simpósio; (10) contentar-me-ei, pois, em precisar, de passagem,
as relac;óes que existem entre as noc;óes de ecologia e de estru1

'

Resumido por este autor em DUMÉZIL (1949).
(10) Trata-se do capítulo Human Ecology, por Marston
BATF.S in: A11,thropolog11 To-Da11, loe. cit., pp. 700-713.
(9)
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tura social. Em ambos os casos, ocupamo-nos da distribu1c;ao
dos fenómenos sociais no espac;o, mas as pesquisas estruturalistas tem por objeto exclusivamente os quadros espaciais cujos
caracteres sao sociológicos, quer dizer, nao dependem de fatóres naturais tais cotno os da geologia, da climatologia, da fisiografia, etc. As pesquisas ditas de ecologia urbana oferecem, pois,
um interesse excepcional para o etnólogo: o espac;o urbano é
suficientemente restrito, e bastante homogeneo ( sob todos os
aspectos, que nao o social) para que suas propriedades qualitativas possam ser atribuídas diretamente a fatóres internos,
de origem ao mesmo tempo formal e social.
Em lugar de abordar comunidades complexas em que é
difícil determinar a parte que cabe, respectivamente, as influencias de fora e de dentro, talvez tivesse sido mais sensato
limitar-se -como tinha feito .Marce! Mauss ( 1924-1925 ) - a
estas comunidades pequenas e relativamente isoladas que sao as
mais freqüentes na experiencia do etnólogo. Conhecem-se alguns estudos <leste genero, mas raramente ultrapassam o nível
descritivo, ou, quando o fazem, é com u1na timidez singular.
Ninguém pesquisou seriamente as correlac;óes que podem existir
entre a configurac;ao espacial dos grupos e as propriedades formais que .dependem dos outros aspectos de sua vida social.
No en tanto, nun1ero.:>os docun1entos atestam a realidade e
a importancia de tais correlac;óes, principalmente no que conceme, de um lado, a estrutura social, e de outro, a configurac;ao
espacial das construc;óes hu1nanas : aldeias ou acan1pan1entos.
Limitando-me aqui a América, recordarei que a forma dos
acampamentos dos indios das planícies varia com a organizac;ao
social de cada tribo. Ocorre o mesmo con1 a distribuic;ao circular das ch~as nas aldeais Je do Brasil central e oriental.
Em ambos OS: casos, trata-se de regióes bastante homogeneas
do ponto de vista lingüístico e cultural,. e das quais se dispóe
de urna boa série de variac;óes concomitantes. Outros problemas
s~ póem, quand.o se comparam regióes e tipos de constru~óes
dtferen.
tes, que váo a par com estruturas sociais diferentes ·' as.
s1m, a configurac;ao circular das aldeias Je, de um lado, e a em
ruas paralelas das cidades pueblo. No último caso, pode-se mes··
mo proceder a um estudo diacrónico, gra-;as aos documentos arqueológicos, que atestam interessantes variac;óes. Existe urna
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entre a passagem, de um lado, das estruturas semicirculares antigas as estruturas paralelas atuais, e, de outro, a
transferencia das aldeias do fundo dos vales aos planaltos? E
co1no se produziu a mudanc;a na repartic;ao das habita<;óes entre os diferentes das, que os mitos descrevem como muito sistemática, ao passo que ela parece hoje ser obra do acaso?
Nao pretendo que a configurac;ao espacial das aldeias reflete sempre a organiza~o social como um espelho, nem que a
reflete inteiramente. Seria urna afirma~o gratuita para um
grande número de sociedades. Mas náo há alguma coisa de comwn a tódas aquelas --aliás tao diferente!r- em que se constata urna rela~o (mesmo obscura) entre a configurac;áo espacial e a estrutura social? E, mais ainda, entre aquelas em que
a configura~o espacial "representa" a estrutura social, como
o faria um diagrama trac;ado no quadro negro? Na realidade,
as coisas raramente sáo táo simples como parecem. Tentei mostrar alhures (11) que o plano da aldeia Bororo náo exprime a
verdadeira estrutura social, mas um modelo presente na consciencia indígena, ainda que ele seja de natureza ilusória e contradiga os fatos.
Possui-se, assim, o meio de estudar os fenómenos sociais
e mentais a partir de suas rnanifestac;óes objetivas, sob urna
forma exteriorizada e -poder-se-ia dizer- cristalizada. Ora,
o ocasi'áo nao é oferecida somente por configura~óes espaciais
estáveis, como os planos de aldeia. Configurac;óes instáveis, mas
recorrentes, , podem ser anaUsadas e criticadas da mesma maneira. Assim, as que se observam na danc;a e no ritual (12), etc.
Aproximamo-nos da expressao matemática abordando as
propriedades numéricas dos grupos, que formam o dominio tradicional da demografía. Desde alguns anos, no entanto, pesquis~dores vindos de horizontes diferentes --demógrafos, sociólogos, etnólogos- tendem a associar-se, para lanc;ar as haAs Estruturas socÜJli8 no Brasil central e oriental;
E:ristem as orga.nk~oes dualistas? Respectivamente, capa. VII e
VIII des~ obra.
(12) Vt:r, por exemplo, as "figuras" de um ritual nas diversas etapas de seu desenvolvimento, oomo foram eartografadas
em: A. C. Fi.mcum. The Hako: a Pawnee Ceremony, 22nd.
A1ntua.l Re¡>0rt, Bureau of American Ethnolog11, 11, 1904.
(11)
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ses de urna demografia nova, que se poderia charr.ar qualitativa: menos preocupada con1 varia~s contínuas no seio de
grupos humanos, arbitrariamente isolados por razóes empíricas, do que oom descontinuidades significativas entre grupos considerados como todos, e delimitados em razáo destas descontinuidades. Esta "sociodcmografia", como diz De Lestrange ( 13),
está já no mesmo nível da antropologia social: Poderia ser que
um dia ela se tornasse o ponto de partida obrigatório de tódas
.
nossas pesquisas.
Os etnólogos devem, pois, interessar-se, mais d.o que tem
feíto até o presente, pelas pesquisas demográficas de inspira-~ estruturalista: as de Livi sobre as propriedades formais
do isolado ( 14) mínimo capaz de se perpetuar ( 15 ) ; ou aquelas, vizinhas, de Dahlberg. O efetivo das populac;óes com as
quais trabalhamos pode ser muito próximo do mínimo de Livi,
e as vezes mesmo inferior. Demais, existe urna rela<;ao certa
entre o modo de furicionamento e a d.urabilidade de urna estrutura social e o efetivo da popula<;áo. Náo haveria propriedades. fonnais dos grupos que seriam func;áo direta e imediata,
da cifra absoluta da populac;ao, independentemente de toda outra cor.siderac;áo? Em caso afirmativo, seria preciso ·comec;ar
por determinar estas propriedades e lhes dar um lugar, antes
de procurar outras interpretac;óes.
Encarar-se-áo em seguida as propriedades numéricas que
nao pertenrem ~o grupo considerado como um todo, mas aos
sub-conjuntos do grupo e a suas relac;óes, na medida em que
uns e outros manifestam d.esc©ntinuidades significativas. Sob
este aspecto, duas linhas de pesquisas oferecem um grande interesse para o etnólogo.
I - As que se ligam a famosa lei de sociología urbana dita
rank-size, que permitem, para um conjunto determinado, estabelecer urna correlac;ao entre o tamanho absoluto das cidades
(calculado segundo a cifra da popula<;áo) e a posi<;áo de cada
(13) 1951.
(14) . Isolado: Aglomerado huma.no, de caráter geográfico, s,ocial ou religioso, no interior do qúal se operam rodas as unióes
consensuais ( N. do T.) .
(15) 1940-1941 e 1949.
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urna rtum conjunto ordenado, e mesmo, parece, deduzir um dos
elen1entos a partir do outro (16).
II - Os trabalhos de certos deniógrafos franceses, fundados na demonstra<;áo de Dahlberg, de que as dimensóes
absolutas de um isolado podem ser calculadas segundo a freqüencia dos casatnentos consangüíneos (Dahlberg, 1948). Sutter
e Tabah ( 1951 ) conseguiram, ainda, calcular o tamanho médio
dos isolados para todos os nossos departamentos, tornando ao
mes1no tempo acessí vel ao etnólogo o sistema matrimonial complexo de urna sociedade moderna. O "tanianho médio" do isolado f rances variaria de menos de 1.000 a um pouco mais de
2.800 pe:>.soas. Percebe-se ass.im que a rede d.e indivíduos definida pelas rela~óes de inter-casamento é -mesn10 nurria· soriedade moderna- de tamanho rnuito inferior ao que se te ria
podido supor: apenas dez vez.es maior que a das menores sociedades ditas primitivas, ou seja, da mesma ordem d,e grandeza.
É preciso concluir daí que as redes de inter-casamento sao mais
ou menos constantes, em tamanho absoluto, em todas as sociedades ·humanas? Em caso afirmativo, a natureza complexa de
urna sociedade resultaria rr1enos de urna dilata<;áo d.o isolado
primitivo que da integrac;áo de isolados relativamente estáveis
em conjuntos cada vez mais vastos, mas caracterizados por outros tipos de lac;os sociais ( económicos, políticos, intelectuais) .
Um es·pecialista em teatro contou-me recentemente que
Louis J ouvet costumava se admirar que cada sala. recebesse, cada
noite, aproximadamente t.odo o público que podia conter: que uma
sala de 500 espeeta.dores. tivesse cerca. de 600 clientes, e uma de
2.000, est;e nú~ro, sem que nunca se recusasse muita. gente na
menor e sem que a maior ficasse, as vezes, tres quartos vazia.
Esta harmonia pré-estabelecida seria, com efeito, inexplicável se,
em cada sa.la, todos os lugares f &sem equiva.lent.e&. Mas como os
menos bona tornam-se rapidament.e detestáveis, produz-se um efei~ ~~lador, preferindo os apreciadores reoomarem outro dia, ou
~hrig1rem-se para outra sala, se só restam maus lugares. Seria
1nteressan~ pesqulsar se o fen.Omeno náo é do mesmo tipo que o
da ra.nk-8'1.Ze law. De modo geral, o estudo do fenomeno teatrai,
encarado de um ponto de vista quantitativo - rela~áo do n.úmero .das salas e de suas dimensóes respectivas com o tamanl-io
das c1~s e de suas curvas de receita, et.e. - ofereceria um
meio comod.o, e até o present;e negligen.ciado, de elucidar, quase
com-0 em laborat?rio, diacronica e sincronicamente, certos problemas fundamenta.is da morfologia aoci.al.
(16)
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Sutter e Tabah mostraram tatnbém que ós tttenóres !solados náo se encontram exclusivamente nas regióes afastadas,
tais como as zonas montanhosas, mas também (e mesmo mais)
nos grandes centros urbanos ou em sua vizinhanc;a: os departamentos do Ródano ( com Liáo), da Gironda ( com Bordéus)
e do Sena ( com Paris) figuram no final da lista com isolados
de 740, 910 e 930 pessoas, respectivamente. No departamento
do Sena, que se confunde praticamente com a aglomerac;áo parisiense, a proporc;áo dos casamentos consangüíneos é mais elevada que ·em qualquer um dos 15 departamentos rurais que o
cercam.
Tudo isto é essencial, porque o etnólogo pode esperar, grac;as a estes trabalhos, reencontrar numa socie<lade moderna e
complexa unidades menores, de mesma natureza que as estudadas por ele, mais freqüentemente. Todavía, o método demográfico deve ser completado com um ponto de vista etnológico.
O tamanho absoluto dos isolados náo esgota o problema; dever-se-á também determinar o comprimento d.os ciclos matrimoniais.. Guardadas as devidas proporc;óes, um pequeno isolado
pode consistir numa rede de ciclos extensos (da mesma ordern
de grandeza que o próprio isolado) ; e um grande isolado pode
estar feíto ( um pouco a maneira de· urna cota de malhas) de
ciclos curtos. (17) Mas entáo torna-se necessário levantar genealogías, isto é, o demógrafo, mesmo estruturalista, nao poderia dispensar o etnólogo.
Esta colabora<;ao pode ajudar a clarificar um outro problema, este teórico. Trata-se do alcance e da validade da n~o
de cultura, que deu margem a vivas discussóes entre etnól.ogos
ingleses e americanos no curso <lestes últimos anos. Aplicando-se sobretudo ao estudo da cultura, nao teriam os etnólogos de além-Atlantico --como escreveu Radcliffe-Brown- senáo "reificado urna abstrac;ao ?" Para o mestre ingles, "a idéia
de cultura européia é un'la. abstrac;ao, com a mesma razáo que
(17) Estas duas situ~oes correspondem respectivamente a
casamentos de tipo matrilateral (ciclos longos) ou patrilateral
(ciclos curtos) . Cf. sobre este assunto les St:ructures éúmum.taires de la pa¡renté, cap. XXVII. Ve-se bem, por este exemplo, que
consider~oes puramente quantitativas náo bastam. t
preciso
acrescentar~hes o estudo das estruturas, que sáo qualitativamente
diferentes.
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a d.e cultura própria a tal ou qual tribo aíricanaH. Nao existe
nada senáo seres humanos, ligados uns aos outros por urna
série ilimitada de rela~óes sociais (Radcliffe-Brown, 1940 b).
"Falsa querela", responde Lowie ( 1942, pp. 520-521). Náo táo
falsa, entretanto, pósto que o debate renasce periódicamente.
Deste ponto de vista, ter-se-ia todo o interes.se em colocar
a noc;áo de cultura no mesmo plano. que a no~áo genética
e demográfica de isolado. Denominamos cultura todo conjunto
etnográfico que, do ponto d.e vista da investig~áo, apresenta,
com rela~áo a outros, afastamentos significativos. Se se procura
determinar afastamentos significativos entre a América do Norte
e a Europa, tratar-se-·áo as duas como culturas diferentes ~ ~,
supondo que o interesse tenha par objeto afast~mentos _s1gn1f1cativos entre --digamos -Paris e Marselha, estes dots conjuntos urbanos poderáo ser pr?visü~i~ente constitu~dos con10
duas unidades culturais. O objeto ultimo das pesquisas estruturais sendo as constante3 ligadas a tais afastamentos, ve-se que
a n<>';áo d~ cultura pode correponder a urna realidade objetiva,
apesar de permanecer fun<;áo do tipo de pesquisa c.onsid:r~do.
Urna mesma colec;á.o de indivíduos, contanto que seJa objetivamente dada no tempo e no espa~, depende simultanea.mente de
vários sistemas de cultura: universal, continental, nacional, provincial, local, etc.; e familial, profissional, confessional, político, etc .
... -~ Na prática no entanto, este nominalismo náo poderia ser
levado a seu ;ermo. De fato, o termo cultiura é empregado
para reagrupar um conjunto de afastamentos significativos cujos
limites a experiencia prova coincidirem aproximadamente. Que
esta coincidencia ~o seja nunca absoluta, e que ela náo se
produza nunca em todos os níveis ao mesmo tempo, isto nao
nos deve impedir de utilizar a n~o de cultura; ela é fundamental em etnología e possui o mesmo valor heurístico que a
de isolado em demografía. Lógicamente as duas noc;óes sao do
mesmo tipo. Aliás, sáo os próprios físicos que nos encorajam
a conservar a noc;áo de cultura, pósto que N. Bohr escreve : "As
diferenc;as tradicionais [das culturas humanas] assemelham-se,
sob muitos aspectos, as maneiras diferentes, mas equivalentes,
segundo as quais a experiencia física pode ser descrita"
( 1939, p. 9).
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III -

ESTÁTICA SOCIAL, OU :E:STRUTURAS
DE COMUNICA<;AO

U~a sociedad~ é .feita de indivíduos e de grupos que se

comuntcam entre s1. Entretanto, a presen~a ou a ausencia de
con1unicac;áo nao pO<.ieria ser d.efinida de maneira absoluta. A
comu~icac;á~ ~áo cessa nas fronteiras da sociedade. Mais que de
fronte1r.as ng1das, trata-se de lüniares, marcados por um enfraquec1mentC? ou unla deforma<;ao da co111unicac;áo, e onde, sem
~.e~parecer, es~a ~sa. a um nivel mínimo. E sta situac;áo é sui.1c1ente1nente s1gn1ficattva para que a populac;lio ( d~ fora como
d_e dentro) t?1ne. consciencia dela. A d.elimita<;ao de urna soc1edade na~ :1nphc~, no e~ta..nto, em que esta consciencia seja
clara, cond1<;ao realizada somente e n1 casos de precisáo e estabilidade suficientes.
Em tóda sociedade, a co1nunicac;ao se opera ao menos em
tres níveis : cotnunicac;ao de mulheres, comunicac;ao de bens e
servi5os, co1nunica<;ao de mensagcns. Por conseguinte, 0 estudo
do sistema de parentesco, o dQ sistema econ6n1ico e o do sistema lingüístico oferecem certas analogías. ,.f odos os tres deP;n.<lem do mesmo rnétodo; diferem son1ente pelo nível estrategtco cm que cada um escolhe :ie situar no seio de um universo comum. Poder-se-ia mesmo acr.escentar que as regras de
~rentesco e de casa.mento d.efinem um quarto tipo de comun1ca~ao: os dos genes entre os fenótipos. A cultura náo consiste, pois, exclusivamente, em formas de comunica<;áo que lhe
~rtencem de modo específico ( como ª· linguagem), mas tambe1n --e talvez sobretudo-- en1 regras áplicáveis a todas as espécies de "jogos de comunica<;áo' ', desenrolem-se estes no plano
da natureza ou da cultura.
A an.alogia que acaba de ser afirmada entre sociologia do
parentesco, ciencia econó1nica e lingüística deixa subsistir urna
d.iferenc;a entre os tres modos de comunica<;áo correspondentes : ·
eles nao estáo na mesma escala. Encarados sob o aspecto das
percentagens de comunica<;áo para urna socieda,de dada, os in!er-ca~mentos e a troca ~e mensagens diferem ~ntre si, quanto
a ordem de grandeza, nia1s ou menos como os movimentos das
grandes moléculas de dois líquidos viscosos, atravessando por
osmose a parede dificilmente permeável que ~s separa, e os de
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elétrons emitidos por tubos cat6dicos. Quando se passa do
casaa-ncnto a linguagem, vai-se de urna comunicat;áo de ritmo
lento a outra, de ritmo muito rápido. Diferenc;a facilmente explicável: no casamento, objeto e sujeito de comunica~áo sáo
quase de mesma naturcza ( niulheres e homens, respectivamente),
enquanto na linguagem aquele que fala nao se confunde
nunca com suas palavras. Es~, pois, em presenc;a de urna
dupla oposi~áo: pessoa e símbolo, valor e signo. Compreendese melhor, assim, a posi~áo intermediária das trocas económicas c;om rela~áo
duas outras formas : os bens e os servi~s
náo sáo pessoas (como as mulheres), mas, diferentemente dos
fonemas, sáo ainda valores. E no entanto, ainda que nao sejam
integralmente nem símbolos nem signos, tem-sc necessidade de
símbok>s e signos para trocá-los desde que o sis'tema económico
atinge um certo grau de complexidade.
Tres ordens de considera~óes se depreendem de nossa maneira de conceber a comunica~o social.

as

-

l.º As rela.\óes entre ciencia económica e estudos de estrutura oocial podem ser melhor definidas. Até o presente, os
etnólogos manifestaram muita desconfian~ para com a ciencia
económica. Isto a despeito das relac;óes estreitas que apa.recerarn entre as d.uas disciplinas cada vez que urna aproxi~o se
produziu. Desde os trabalhos inovadores de Mauss (1904-1905,
1923-1924) até o livro de Malinow.ski consagrado ao kula
( 1922) -sua obra-prima- tódas as pesquisas mostraram que
a teoria etnológica descobrc, gra~~s a análisc dos fatos económicos, algumas das mais bclas regularidades que ela . pod_e
registrar.
l\1as a própria atmosfcra em que se desenvolve a ciencia
económica devia. repetir o etnólogo : cheia de ásperos conflitos
entre as doutrinas, imbuída de desdém e esoterismo. Donde o
sentimento de que a ciencia económica oontentava-se sobretudo
com abstra~óes. Que rela~áo poderia haver entre a existencia
concreta dos agrupamentos humanos realmente observáveis e
no<;ócs tais como o valor, a utilidade e o lucro?
A nova formula~áo dos problemas económicos proposta por
von Neumann. e Morgenstern ( 1944) deveria, ao contrário, incitar os economistas e os etnólogos a colabo~o. Antes de
tudo, e embora a ciencia económica aspire nestes autores a urna
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expressáo rigorosa, seu objeto nao consiste mais em n~oes abstratas, m as em indivíduos ou grupos concretos, que se mani··
festam em relai;oes empíricas de coopera~áo ou de competi~áo.
Por inesperada que possa parecer a aproxima~ao, este formalismo reune-se, pois, a certos aspectos do pensamento marxista. (18)
Em segundo lugar, e pela mesma razao, encontramos nele
pela primeira vez modelos mecanicos do tipo dos que utilizam -sem dúvida em domínios muitos diferentes- a etnología
e a lógica, e próprios para servir de intermediários entre am·bas. Os modelos de von Neumann provem da teoría dos jo-·
gos, mas assemelham-se aos que os etnólogos empregam em
matéria de parentesco. Kroeber tinha já comparado. aliás, certas institui~óes sociais a "jogos infantis aplicados" ( 1942,
p. 215 ).
Para dizer a verdade, existe urna grande diferen~a entre os
jogos de sociedade e as regras de casamento: os primeiros sáo
destinados a permitir que cada jogador obtenha, para sua vantagem, afastamentos diferenciais tao grandes quanto possível a
partir de urna regularidade estatística inicialmente dada. As re-·
gras de casamento agem em sentido inverso: restabelecer urna
regularidade estatística, a despeito dos valores diferenciais que•
se manifestam entre os indivíduos e as gera~oes. Pod~r-se-ia dizer que os segundos constituem "jogos ao contrário", o que nao
impede que possam ser submetidos aos mesmos métodos.
Além disto, em ambos os casos, urna vez fixadas as re··
gras, cada indivíduo ou grupo tenta jogar o jogo da mesma
meneira, quer dizer, para aumentar suas próprias vantagen$
as custas de outrem. No plano de casamento, será obtendo
mais mulheres, ou urna esposa mais invejável, em fun~ao d t::
critérios estéticos, socia is ou economicos. Pois a sociologi? f orma 1 nao se detém no umbral do romanesco; nele penetra, sem
medo de se- perder no dédalo dos sentimentos e das condutas .
Von Neumann nao propos um 2 teoría matemática de urna con(18)

aproxima~áo

náo figurava no texto original desta comunica~ áo, mas ttnha sido proposta no decorrer da discussáo
~ue se seguiu. Retomamo-la em seguiaa num artigo: les Mathématiques de l'Homme, introdu~áo ao número especial do Bulletin
international des Sciences sociales: "Les mathématiques et les
sciences sociales", vol. VI, n.0 4, 1955, Unesco, Paris.
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duta táo sutil e, poder-se-ia cter, tao subjetiva como o bteíe
no póquer (von Neumann e Morgenstern, pp. 186-219)?

2.0 Se é lícito esperar que a antropologia social, a ciencia económica e a lingüística se associem um día, para ftUldar
urna disciplina comum que será a ciencia da comunicac;áo, renhec;arnos t-O<lavia de esta consistirá sobretudo em regras. Estas regras sáo independentes d,a. natureza dos parceiros ( indivíduos ou grupos), cujo jógo comandam. Con10 o diz von Neumann ( op. cit., p. 49) : "O jógo consiste no conjunto das regras que o descreve1n". Poder-se-áo tan1bém introduzir outras
noc;óes: partida, lance, esoolha e estratégia. ( 19) Deste ponto
de vista, a natureza dos jogadores é indiferente, o que conta é
sómente saber quando um jogador pod.e .escolher, e quando
náo pode.
3.0 Chega-se, assim, a introduzir nos e5tudos relativos ao
parentesco e ao casamento conc~s derivadas da teoria da
comunica<;áo. A "infonnac;áo" de um sistema de casamento é
func;áo do número de alternativas de que dispóe o observador
para definir o status. matrimonial ( quér dizer o de cónjuge .
possível, proibido ou det~rminado) de um jndivíduo qualquer,
com relac;áo a um pretenden te de.terminado. N um sistema de
metades exogfunicas, esta inforn1ac;áo é igual
unidade. N urna
tipologia australiana, ela aumenta com o logaritn10 do número
de classes tnatrimoniais. Um sist~ma teórico de pan-mixia ( e111
que cada um poderia desposar qualquer pes::oa) nao apresenta ria nenhuma "redundancia", pósto que cada escolha matri1nonial seria independente de todas as -outras. Inversa1nente, as
regras ·de casamento constitue1n a redundancia do sistema considerado. Poder-se-á também calcular a percentagem das escolhas " livres" (nao absolutamente, mas com relac;ao a certas condic;óes postulad,as por hipótese) que se produze1n nun1a popula<;ao mátrimonial dada, e fixar um valor numérico para sua
"entropía", relativa e absoluta.
Desde logo urna outra possibilidade se abrirá : a conversa.o dos n1odelos estatísticos ern modelos mecanicos e inversamente. O que resulta em dizer que o fósso entre demografía e
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Tentamos faze-lo albures. Cf. Race et Histoire, Par1s, Une.seo, 1952.
(19)
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etnologia será suprimido, e dispor-se-á de urna base teórica par:!
a previsáo e para a a~o. Tomemos nossa própria sociedade
como exemplo; a livre escolha d,e um cónjuge nela está lirnitada
por tres fatóres: a) graus proibidos ; b) dimensao do isolado ;
e) regras de conduta admitidas, que restringen1 a freqüencia
relativa de certas escolhas no interior do isolado. Com estes
dados, pode-se· calcular a informa~o do sistema, isto é, converter um sistema matrimonial fragilmente organizado e essencialmente fundado em médias num modelo mecanico, comparável a tóda a série de modelos mecanicos das regras de casamen.to nas sociedades mais simples que a nossa.
Do mesmo modo, e nos referindo mais especialmente a estas últimas, o .estudo estatístico das escolhas matrimoniais de
um número suficientrmente grande de indivíduos permitiria resolver problemas controvertidos, como o número de classes
matrimoniais da tribo australiana falsa1nent~ chamada Mumgin,
avaliado, segundo os autores, em 32, 7, menos de 7, 4 e 3, antes que investigac;óes recentes tivessem decidido a favor da
última cifra. (20)
·Até aquí, tenho-me esfo1V1do em avaliar a contribui~o
eventual de alguns tipos de pesquisas matemáticas a etnologia.
O principal ~nefício que podemos esperar delas consiste, vi. mo-lo, na oferta que nos é feita de um conceito unificador -a
noc;ao de comunicac;ao- grac;as ao qual poder-se-ao consolidar
numa única disciplina pesquisas consideradas como muito diferentes, e adquirir certos instrumentos teóricos e metodológicos
indispensáveis ao progresso nesta dire~o~ Abordo agora um
outro problema: está a antropología social habiJitada a utilizar estes instrumentos? E como?
No curso dos últimos anos, a antropologia social interessou-se principahnente pelos fatos de parentesco. Ela reconheceu assim o genio de Lewis Morgan, cujo Systems of COft,sanguinity and Atfinity of Mie Humd.n Family ( 1871) fundou
simultaneamehte a antropología social e os estudos de parentesco, explicando porque a primeira <leve atribuir tanta importancia aos segundos. De todos os fatos sociais, os que dizem respeito ao parentesco e ao casan1ento manifestam, no mais
(20)
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alto grau, estes caracteres duráveis, sistemáticos e contínuos até
na mudan<;a, que dao ocasiáo a análise científica. A estas considera<;óes de Morgan, acrescentemos que o domínio .do parentesco é aquele que cabe especificamente ao etnólogo, no interior do grande reino da comunica~áo.
A despeito do desenvolvimento dos estudos de parentesco,
nao se <leve esquecer que nossa documenta~o é bem escassa.
Se negligenciássemos a história para considerar exclusivamente
o presente, o universo humano contaría, sem dúvida, ainda recentemente, 3 a 4.Q(X) sociedades dJstintas; mas Murdock es·tima que só podemos raciocinar sóbre 250, cifra ainda muito
otimista a meu ver. Náo se trabalhou bastante, entáo? Ou é
isto, ao contrário, urna conseqüencia desta ilusáo indutiva já
denunciada acima? Dispersamo-nos em demasiadas culturas,
procuramos acumular informac;óes numerosas e superficiais, e
nos apercebemos finalmente que muitas sáo inutilizáveis. Diante
desta situac;ao, nao é de se admirar que os especialistas reajam,
cada um segundo seu temperamento. Alguns preferem considerar regióes. pouco numerosas, onde a infonnac;áo é suficientemente densa. Outros ampliam o leque; outros ainda procuram
urna soluc;ao intermediária.
O caso dPS Pueblo é notável : para poucas regiües do mundo encontrar-se-ia unia tao grande abundancia de docun1.entos, e de qualidade táo duvidosa. Sentimo-nos as vezes deses._
perados <liante do enorme material acumulado por Voth, Fewkes, Dorsey, Parsons e - até certo ponto - Stevenson : mal
podemos utilizá-lo, tanto se empregaram estes autores em amontoar febrilmente as informac;óes, sem se perguntarem o que
significavam e, sobretud.o, privando-se das únicas hipóteses que
podiam permit~r controlá-las. Com Lowie e Kroeber, a situa~o felizmente mudou ; mas algumas lacunas sao irremediáveis,
como a ausencia de dados estatísticos sóbre os casamentos, que
poderiam ter sido recolhidos: desde meio século. No entanto,
urna obra recente de Fred Eggan ( 1950) mostra bem o que se
pode esperar de estudos intensivos e exaustivos, tendo por
objeto um dominio limitado. ~le analisa formas vizinhas cada
unia das quais preserva urna regularidade estrutural, ainda que
oferec;am, .u~ c~m rela~o as ~utras, descontinuidades que se
tornam s1gn1f1cattvas quando sao comparadas a descontinui-

Cf. mais adiante, pp. 845, ss.
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dades homólogas, mas dependentes de outros domínios, tais como a' organizac;áo clanica, as regras de casamento, o ritual, as
crenc;as religiosas, etc.
~ste método verdadeira1!1ente "galilaico" (21) permite esperar que, um dia, atinjamos um nível de análise em que a
estrutura .social estará no mesmo plano com outros tipos de
estruturas: mental, e sobretudo lingüística. Para nos limitarmos a um exemplo: o sistema de parentesco Hopi apela para
tres modelos de tempo diferentes: 1.0 urna dimensao "vazia",
e.stática e reversível, ilustrada pelas linhagens da máe do pai
e d.o pai da máe, em que termos identicos se repetem mecinicamente ao longo das gerac;óes; 2.0 um tempo progressivo, nao
reversível, na linhagem de Ego ( feminino) com seqüencias do
tipo: avó > máe > irmá > filho(a) > neto(a); 3.0 un1
tempo ondulatório, cíclico, reversível, ·na linhagem de Ego
(masculino), definida por urna alternancia contínua entre dois
termos : "irmá" e "fiJho (a) e irmá", respectivamente.
1

Estas tres dimensóes sáo retilíneas. Conjuntamente opóemse a estrutura cricular da linhagem de Ego ( feminino) entre os
Zuni, em que tres termos -máe da mae ( ou filha da filha),
máe e filha- encontram-se dispostos num anel fechado. A este
"fechamento" do sistema corresponde, em Zuni, para as outras
linhagens, urna grande pobreza de terminologia, tanto no que
conéerne ao círculo de família com as dístin<;óes operadas em
seu interior. Como o estudo dos aspectos do tempo depende
também da lingüística, a questao da relac;áo entre suas formas
lingüística e genealógica fica imediatamente colocada. (22)
A antropología estaría ma1s ad,iantada se seus defensores tivessem conseguido pór-se de acordo sobre o sentido da noc;áo
de estrutura, o uso que dela se pode fazer e o método em que
ela implica. Nao é o caso, infelizmente, mas pode-se achar uth
consólo e um encorajamento para o futuro em constatar que
é ao merios possível compreender as divergencias e precisar seu
(21)

lsto é, que procura determinar a lei das variacoes condedicar, a marieira aristotélica, a sim-

comi~ntes em lugar dP. se
ples correla~oes induEvas.

(22) Cf. nesta. compilacáo os capítulos 111 e IV, em que
este problema- é mais a~plament.e trata.do.
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alcance. Tentemos, pois, es~r rapidamente as concep;óes mais
difundidas, comparando-as a que foi proposta no come~ <leste
capítulo.
O termo "estrutura social" evoca imediatamente o nome de
A. R. Radcliffe Brown. (23) Sua obra náo se limita, certamente, ao estudo dos sistemas de parentesco j mas ele escolheu
este terreno para formular suas co~c~óes metodológicas em
termos que todo etnólogo pudesse subscrever. Quando estudamos os sistemas d.e parentesco, nota Radcliffe-Brown, fixamonos os seguintes objetivos: l.º levantar urna classifica~o sistemática; 2.0 con1preender os tra~os próprios de cada sistemea, a) seja ligando cada tra~ a um conjunto organizado,
b) seja reconhecendo nele um exemplo particular de urna classe de fenómenos já identificada; 3.0 enfim, conseguir generalizat;óes válidas sobre a natureza das sociedades humanas. E
eis sua conclusáo : "A análise procura reduzir a diversidade
(de 2 ou 300 sistemas de parentesco] a urna ordetu, q~~lquer
que seja. Atrás d,a. diversidade, podem-se, com efeito, discernir princípios gerais, em número limitado, que sao aplicados e1 combinados de maneiras diversas" ( 1941, p. 17).
Nao há nada a acrescentar a este lúcid.o programa, a náo
ser sublinhar que Radcliffe-Brown aplicou-o e:xatamente em
seu estudo dos sistemas australianos : reunindo urna massa prodigiosa de informa~s, introduzin<lo urna .ordem onde náo havia senáo o caos, definindo n~óe.s essenciais, tais como as de
ciclo, par e casal. Sua descob~rta do sistema Kariera, na regiáo exata e com too~ as características postuladas por ele
antes mesmo de ir a Austrália, ficará, na história do pensamento estruturalista, como um memorável exito dedutivo ( 19301931). A Introduc;áo de Radcliffe-Brown ao A frican System.s
of Ki~hip aná Marriagei tem outros. méritos: este verdadeiro
"tratado do parentesco" em ponto menor en1preende integrar os
sisteinas ocidentais (considerados em suas formas mais antigas )nunia teoría geral. Outras id.éias de Radcliffe-Brown (n~
tadamente as relativas a homología da tenriinolo~a e das atttudes) ~eráo evcx;adas mais adiante.
Após . ter recordado os títulos de glória d,e RadcliffeBrown, <levo sublinhar . que ele tem das estruturas sociais urna
(23)

Falecid-0 em 1955.

concepc;ao diferente da enunciada no presente trabalho. · A n~áo
d.e estrutura aparece-lhe como um conceito intermediário entre /
os da antropologia social e da biologia: "Ex~st~ urna analogia¡
verdadeira e significativa entre estrutura organtca e estrutura
social" ( 1940 b, p. 6 ) . Longe de elevar o nívcl dos estudos de
parentesco até a teoria da comunic~, como me propus fazer'
Radcliffe-Brown o reduz ao da morfologia e da fisiologia. dcscritivas ( 1940 b, p. 10). Permanece, assim, fiel a inspira~áo
naturalista da escola inglesa. No momento em que Krocbcr e
Lowie já sublinhavam o caráter artificial das regras de parentesco e de casamento, Radcliffe-Brown persistía na convic~o
(que ele partilhou com Malinowski) de que os la~os biológicos
sao, ao mestno tempo, a origem e o modelo de todos os tipos
de la~os familiais.
.
Desta atitude de principio decorrem duas conseqücncias.
A posi~áo empirista de Radcliffe-Brown explica sua repugnancia em distinguir clararncnte estrutura. social e re1'1{óes .rociais.
De fato, tóda sua obra red.uz a estrutura social ao conjunto de
rela~óes sociais existentes numa sociedade dada. Sem dúvida,
éle es~ou as vezes urna distinc;áo entre estrutura e forma estrutiural. Mas o papel que concede a esta última noc;áo é puramente diacrónico. No pensamento teórico de Radcliffc-Brown,
seu rendimento é dos mais deficientes ( 1940 b, p. 4) . A própria distin~áo foi objeto de urna crítica de Fortes, que muito
rontribuiu para introduzir em nossas pesquisas urna outra oposic;áo, estranha ao pensamento de Radcliffe-Brown, e a qual se
viu que eu mesnK> atribuía grande importancia: a oposic;áo c11tre modelo e realidade : "A estrutura náo pode ser diretamente
apreendida na "realidade concreta"... Quando nos aplicamos
em definir urna estrutura, situamo-nos, poder-se-ia dizer, no nivel da gramática e da sintaxe, e nao no da) língua falada"
(Fortes, 1949, p. 56).
· Em segundo lugar, a assimila~o, proposta por RaddiffeBrown, da estrutura social as relac;óes sociais, incita-nos a dissociar a primeira em elementos calcados na forma mais simples de rela<;áo que se pode conceber. a relac;áo entre duas pessoas : "A estrutura de parentesco d~ urna sociedade qualquer
oonsiste num número indeterminado de rclac;óes diádicas . . .
N urna tribo australiana, toda a cstrutura social se reduz a urna

r~de de rela<;óes <leste tipo, cada urna das qu__ais u.~e .urna pessoa a outra ... " (1940, b, p. 3 J.. Es~s relac;oes d1ad1cas c~ns;

tituem verdadeiramente a matena prima da estrutura social.
Náo sáo elas antes o resíduo --,--0btido por análise ideal- de
uma estrutura preexistente, cuja natureza é mais complexa?
Sóbre este problema metodológico, a lingüística estrutur~l
podcria nos ensinar muito. Bateson e Iviead trabalharam na dir~o indicada por Radcliffe-Brown. Já em_N av~n, '1936), no
entanto, Bateson superava o nível das rela~oes <l1?adicas J?~ras,
pósto que se aplicava em classificá-la 5 ~ categon.as, adm1ttndp
assim que há outra coi.sa na estrutura social, e ma1s: que as ~ro
prias rela~óes: o que, pois, senáo a estrutura, posta anteriormente as rela~óes?
.
Enfim, as rela~óes diádicas, tais como as conc~be ~ad
cliffe-Brown, formam urna cadeia que pode ser .estend1da indefinidamente pela adjun~áo de novas relac;óes. De o~de a repugnancia de nosso autor em tratar a estrutura social como um
sistema. Neste ponto importante, separa-se, poi~, de Ma~i~?
wski. Sua filosofia se funda na no~o do continuo ; a tdeta
de descontinuidade sempre lhe permaneceu estranha. Compreende-se melhor, assim, sua hostilidade para com a n0<;áo .de
cultura, já notada, e sua indiferenc;a aos ensinamentos da lingüística.
Observador , analista e classificador incomparável, Rad.
cliffe-Brown decepciona muitas vezes quando quer ser teónco.
Contenta-se com fórmulas pouco rigorosas, mal encobrindo peti~óes de principio. Explicaréilll-se verdadeiramente as proibic;óes do casamento, mostrando que etas ajudam os sistemas ~e
parentesco oorrespondentes a se perpetuarem sem altera<;ao
(Radcliff-Brown 1949 b)? Os tra<;os peeuliares dos sistemas
ditos Cr~w-Om~ha podem ser inteiramente interpretados em
func;áo da noc;áo de linhagem (id.: 1941)? ~er~,ocasiá.o de exprimir outras dúvidas. Mas estas 1nterr~c;oes Jª ~phca~ ~r
que a obra de Radcliffe-Brown, a des~to de sua 1mportanc1a
intrínseca, póde ser táo asperamente cnttcada.
Para Murdock, as ipterpreta~óes de Radcliffe-Brow!' ~e
reduziriam a "abstrac;óes verba.is, erigidas em. causas pnmetras" ( 1949, p. 121) . Lowie exprime-se ·mais ou menos da mesma maneira (1937, pp. 224-225). A controvérsia recente entre
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Radcliffe-Brown ( 1951), de um lado, Lawrence e Murdock, de
outro ( 1949), náo oferece mais que um interesse histórico, mas
esclarece aincla as posic;óes metodológicas destes autores. Por
volta de 1949, dispunha-se de urna boa descric;áo, por Lloyd
Warner (1930-1931, 1937 a) do sistema de parentesco australiano ainda chamado Murngin (24); algumas incertezas subsistiam, entretanto, sobretudo no que conceme ao "fechamento"
do sistema, postulado pela hipótese (o sistema sendo descrito
con10 intransitivo), mas praticamente impossível de verificar.
É surpreendente constatar que, para Radcliffe-Brown, o
problema náo existe. Se tóda organiza<;áo social se reduz a um
conglomerado de relac;óes de pesstoa. a pessoa, o sistema é indefinidamente extensível : para todp individuo masculino há, ao
menos tooricamente, urna mulher que estará com ele na rela<;áo
de filha do irmáo da máe (tipo de cónjuge prescrito na sociedade em questao). E, no entanto, o problema surge noutro
plano: pois os individuos escolheram exprimir as rela<;óes inter-pessoais por meio de um sistema de classcs, e a descric;áo de
Warner (como ele próprio reconheceu) nao pennite compreender como, ao menos em certos casos, um indivíduo dado pode
satisfazer, ªº mesmo tempo, as exigencias do sistema das classes e as do sistema das relac;óes. Em outras palavras, se ele
apresenta o grau de parentesco requerido, nao cairá na classe
correspondente, e inversamente.
Para transpor esta dificuldade, Lawrence e Murdock inventaram um sistema que coincidia ao mesmo tempo con1 a regra preferencial de casamento e -gra<;as a certas transforma<;óes- com o sistema die classes descrito por Wamer. l\1as trata-se de um jogo gratuito, do qual depressa se constata que
levanta mais dificuldades novas do que resolve as antigas. Já
o sistema reconstituído por W arner chocava-se num grande
obstáculo: implicava em que os indígenas percebessem claramente rela~óes de parentesco táo afastadas que a própria hipótese delas tornava-s psicológicamente inverossímil. A solu<;áo
de Lawrence e Murdock exigiría bem mais. Nestas condi<;óes,
(24) Para a última situ~áo do problema, posterior A primeira. publicacao deste artigo, cf. R. M. BERNDT, "Murngin"
(Wulamba) Social Organization, American Anthrop<>logist, vol.
57, n.0 1, pt. 1, 1955.
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pod.e-se perguntar se o sistema escondido ou desconhecido, próprio para explicar o modelo consciente, mas desajeitado, que
os Murngin tomaram emprestado recentemente a vizinhos dotados de regras muito diferentes das suas, nao <leve ser mais
simples que este último, e nao mais complicado. (25)
A atitude sistemática e formalista de Murdock se opóe
a atitude empirista e naturalista de Rad.cliffe-Brown. No entanto, Murdock permanece, quase tanto quanto seu adversário,
imbuído de um espírito psicológico e mesmo biológico, que o
impele na dire<;ao de disciplinas periféricas, com a psicanálise
e a psicología do oomportamento. Con ~egue ele assim liberarse dp empirismo, que pesa táo fortemente nas interpretac;óes
de Radcliffe-Brown? Pode-se duvidar disto, pósto que este recurso exterior ·o obriga a deixar inacabadas suas próprias hi. óteses ou perfaze-las por meio de empréstimos que lhes dao um
aráter.' híbrido, e as vezes mesmo contradizem o objetivo inicial
formulado em termos etnológicos. Ao invés. de considerar os
sistemas de parentesco como meios sociais destinados a desempenhar urna fun<;áo social, Murdock acaba finalmente por
tratá-los como conseqüencias sociais de premissas -expressas em
termos de biologia e de psicologia.
(25)

WAR.NER postulava um sistema de 7 linhagens equiva-

lendo a 7 classes; LA.WRENCE e MuROOcK substituíram-no por um
sistema de 8 linhagens e 32. classes; na mesma ép<>ca (les Structure11 élémentaires de la pa,r.ernté, 1949, cap. XII) eu propunha reduzir o esquema de W arner a 4 linhagens, urna das quais ~
bígua. Em 1951, um etnólogo ingles, E. R. LEACH, retoma.va ~1nha conce~io, que ele tomava a carfIO defen~r contra mu~
mesmo atribuindo-me urna outra improvisada por ele para as exigencia~ da ca.usa. Cf. E. R. LEACH, The Structura.l lmplications
of Matrilateral Cross-Cousin Marriage, Journal of the Royal
Antkropological l .m titute, vol. 81, 1951. No artigo citado sob a
nota precedente, BERNDT se detém na cifra de 3 linhagens. Bu·
dido por LEA.CH no momento em que redigia. seu artigo, ele bem
quis reconhecer depois, em conversa e por carta, que, nun1a
base puramente dedutiva, eu tinha chegado a solu~áo mais próxima, entre ta.das aquelas até entio adiantadas, da que ele mesmo devia verificar no local.
Minha interpreta~io do sistema Murngin foi objeto de urna
análise admiravelmente lúcida e penetrant.e pelo Pr-0f. J. P. B.
DE JOSSELIN DE JONG, Lévi-Strauss's Theory on Kimhip and
M arriage, 1952.
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A oontribui\áo de Murdock aos estudos estruturais pode
ser encarada sob dois aspectos. Em primeiro lugar, ele quis rejuvenescer o método estatístico. Tylor já o tinha empregado
para verificar correlac;óes supostas e descobrir novas. O emprego de técnicas modernas permitiu a Murdock realizar progressos seguros nesta dir~ao.
Sublinharam-se muitas vezes os obstáculos cm que se choca o método estatístico em etnologia (Lowie, 1948 a, cap. III).
Como Murdock está táo prevenid.o disto como qualquer um,
contentar-me-ei em recordar o perigo do círculo vicioso : a validade de urna correlac;ao, mesmo fundada numa freqüencia
estatística impressionante, depende, afinal de contas, da validade da divisáo a que se recorreu para d¡Cfinir os fenómenos postos
em correlac;áo. Em compensa~o, o método permanece sempre
eficaz para denunciar as correlac;óes feitas sem razáo. Deste
ponto de vista negativo ·e crítico, certas conclusóes de Murdock
podem ser consideradas como definitivas.
Murdock empenhou-se igualmente em reconstituir a evolu~o histórica dos sistemas de parentesco ou, pelo menos, em
definir certas linhas de evoluc;áo possíveis ou prováveis, a exclusáo de algumas outras. Concluí assim com um surpreendente
resultado: mais freqüente1nente do que se pensa (desde que
Lowie ( 1920, cap. III) se opó& a hipótese simHar de Lewis
Morgan) o sistema de parentesco de tipo "havaiano" representaría urna forma primitiva. Cuidemos, no entanto, que Murdock náo raciocina sobre sociedades reais, observadas em seu
contexto histórico e geográfico, e consideradas como conjuntos
organizados, mas sobre abstrac;óes e mesmo -se é lícitó dizerabstra~óes em segundo grau : com~a por isolar a organiza<;áo
social dos outros aspectos da cultura e, as vezes. o sistema de
parentesco da organizac;áo social, após o que divid,e arbitrariamente a organiza~o social ( ou o sistema de parentesco) em
pedac;os e fatias, segundo princípios inspirados pelas categorias
tradicionais da teoria etnológica, mai~ d.o que por urna ·análise
real de cada grupo. N e3tas condi<;.óes, sua reconstruc;áo histórica permanece ideológica : consiste em abstrair os elementos
comuns a cada estágio para definfr o estágio imediatamente anterior, e assim por <liante. ~ claro que tal método nao pode terminar senáo num resultado : as formas menos diferenciadas apa7
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tecerao oom as mais antigas, e as Íormas complexas serao designadias. posi<;óes cada vez mais recentes, na propor~ao de sua
complex1dade, um pouco como se fizéssemos remontar o cavalo
m~erno a ordem dos vertebrados, antl!s do que a espécie Hipparitm.
As reservas que precedetn nao procuram diminuir os méritos de Murdock; ele reuniu documentos abundantes e muitas
vezes negligenciados ; ele colocou problemas. Mas, precisamente,
sua técnica parece inais própria para descobrir e identificar problemas que para resolve-los. Seu método permanece ainda im~
buído d~ um espírito aristotélico; talvez tóda ciencia deva passar por isto. Ao menos procede como bom discípulo de Aristóteles· ao afirmar que "as formas culturais manifestam, no plano
da organiza~ao social, um grau de regularidade e de conformidade as exigencias do pensamento cie'ntífico que nao difere de
modo significativa daquele a que nos acostumaram as ciencias
ditas naturais" ( 1949, p. 259).
o leitor, reportando-se as distin~óes propostas no com~o
<leste artigo, dignar-se-á a observar que Radcliffe-Brown tende
a confundir observa{ii.-0· e e.xperimenta{ao, enquanto Murdock
nao distingue suficientemente entre modelos estatisticos e modelos mecánicos,: procura construir modelos mecanicos com o
auxilio de um rnétodo estatístico, tarefa impossível, ao menos da
maneira direta que é a sua.
Simetricamente, poder-se-ia caracterizar a obra de Lowie (26) como um esfór~o obstinado par.a responder a urna
única questáo : quais sao os fat-os? Dissemos ·que, mesmo para o
estruturalista, esta que5táo é a prin1eira a que é preciso responder, e que ela comanda todas as ot.itras. As pesquisas de
campo e a reflexáo teórica de Lowie com~am numa época em
que a etnologia está como que enrulhada de preconceitos filosófi~os, ª .ureolada de misticismo sociológico. Censuraram-no, as
vezes, por ter reagido a esta situa<;áo de modo puramente nega~ivo. (Kroeber, 19~0~: era necessário. Naquele momento, a
prtmeira tarefa OO~IStla em demonstrar O que OS fatos nao
e;am. Lowie,. ~i~, corajosamente, ton1ou a cargo desintegrar os
sistemas a~b1tranos e as pretensas correlac;óes. Liberou, as( 26 f

Falecido em 1957.
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sim - se. é permitido dizer- urna energia intelectual da qual
nao acaban1os ainda de nos valer. Talvez seja menos fácil deslindar suas contribui<;óes positivas, em razáo da extrema discri~o que tem em formular seu pensamento; e de sua repug~n
cia para com as constru<;óes teóricas. Nao define ele a si mesmo, em algum lugar, como um "cético ativo" ? É ele, no entanto,
que, desde 1915, justificava da maneira mais moderna os estudos d,e parentesco : "A ·própria substancia da vida social pode
as vezes ser anali.sada de modo rigoroso em fun<;áo do modo
áe classifica<;áo dos parentes e afins" (1915, 1929 e) . No mesrno
artigo, derrubava a perspectiva estreitamente histórica que restringía o horiw nte etnológico, sem permitir perceber os fato~
res estruturais universalmente em a~áo; definía já a exogamia
em termos genéticos, con10 um esquen1a institucional engendrando os mesmos efeitos em todo lugar em que está presente,
sem que seja necessário invocar considera<;oes histórico-geográ..
ficas para compreender as analogías entre sociedades afastadas.
Alguns anos mais tarde, Lowie pulveriza o "complexo ma..
trinear'' ( 1919) utilizando um método que devia conduzi-lo a
dois resultados essenciais para o estruturalista. Negando que todo tra<;o de aparencia matrilinear devesse ser interpretado como
urna sobrevivencia ou um vestígio do "complexo", permitía sua
decomposi<;áo em variáveis. Em segundo lugar, os elementos assim liberados tornavam-se d,isponíveis para levantar tábuas de
permuta<;oes entre os caracteres diferenciais dos sistemas de
parentesco (Lowie, 1929 a). De duas maneiras igualmente originais, ele abria assim a porta aos estudos estruturais: quanto
ªº sistema terininológico, e quanto a rela<;áo entre este e o
sístema das atitudes. Esta últin1a orienta<;áo devia ser seguida
por outros (Radcliffe-Brown, 1924, Lévi-Strauss·, 1945) (27).
Somos ainda devedores de Lowie por outras descobertas.
Foi o primeiro, sem dúvida, a estabelecer o caráter bilinear de
vários sistemas pretensamente unilineares ( 1920, 1929 b) : demonstrou a influencia exercida pelo modo de residencia sóbre
o tipo de filia<;áo ( 1920) ; dissociou as condutas familiais de
. reserva ou de respeito a proibi<;áo do incesto ( 1920, pp. 104-
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Cf. cap. 11 da present.e compilacio.

105) . Sempre preocupado em encarar as organiza~-Oes sociais
d,e um duplo ponto de vista - regra.si institucionais de um lado,
mas também expressóes médias de rea~óes psicológicas individuais ( num sentido que contradiz as vezes as regras, e que as
modifica sempre ) - é este mesmo Lowie, táo criticado por sua
famosíssima defini~ de cultura, feíta "de pe~s e fatias",
que nos deu monografias que se contam entre as mais
penetrantes e equilibradas de tóda a literatura etnológica
( 1935, 1948 a, caps. XV, XVI, XVII). Eníim, conhece-se o
papel desempenhado ¡x>r Lowie no desenvolvimento dos estudos sul-americanos. Direta ou indiretamente, por seus conselhos
ou encorajamentos, contribuiu para abrir para a etnología um
domínio difícil e por demais negligenciado.
IV -· DINA.MICA SOCIAL: ESTRUTURAS
DE SUBORDINA~AO

a ) Ordem dos elementos ( indivíduos .e grupos)
na estrutura social
N ossa posi~o pessoal sóbre os problemas que preced~ nao
precisa ser exposta aqui. Malgrado nossos esfor~os no sentido
da objetividade, ela transparece suficientemente no curso deste
capítulo. Para o autor destas linhas, os sistemas de parentesco
e as regras de casamento e d.e filia\áo formam um conjunto
coordenado cuja fun<;áo é assegurar a permanencia do grupo
social, entrecruzando, a maneira de um tecido, as rela~óes consangüíneas e as fundadas na alian~a. Assim, esperamos ter contri~uído par~ elucidar o funcionamento da máquina social, extra1ndo perpetuamente as mulheres de suas famílias consangüíneas ~ra redistribuí-las em outros tantos grupos domésticos,
os qµa1 s transformam-se por sua vez em fanúlias consangüíneas, e assim por <liante (28) .
Na ausencia de influencias externas, esta máquina funcionaria indefinidamente, e a estrutura social conservaria um ca(28) ~f. sobre este ponto C. LÉVI-S'ftU.UBS, Tlt.6 Famúl11, in:
H. L. Shap1ro, ed. Man, Cul.ture am.d Sot:M.~, Oxford University
Press, 1956, cap. XII (náo reproduzid<- .na present.e compi~).
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conduta. diíerencia1 seda conotada p<>r uni tern10. Outros sus ..
tentaram que urna tal correspondencia era inverificável na prática, ou que nunca ultrapassava o nível de un1a aproximac;ao
bastante grosseira.
Eu mesmo propus un1a interpreta<;áo diferente, fundada
numa rela<;ao dialética entre atitudes e terminología. As
condutas diferenciais entre parentes tendem a se organizar
no mesmo modelo que a terminología, mas constituem também
um meio de resolver as dificuldades e de transpor .as contradic;óes inerentes a esta mesma terminologia. Assim, as regras de
conduta entre parentes, numa sociedade qualquer, traduzirian1
urna tentativa para resolver as contradic;óes provenientes do sistema terminológico e das regras de alian<;a. Na medida em que
as primeiras tende1n a se constituir em sisten1a, aparecem novas
oontradic;óes que provocam u1na reorganiza<;ao da terminologia,
que repercute sóbre as atitudes e assim por diante, salvo durante raros períodos de equilíbrio, logo ameac;ados. (29)

~áter es~ático. .N~oA é es~e . o caso, entretanto. Devem-~, pois,
1ntroduz1r no modelo teonco elementos novos, cuja interven~ªº possa explicar as transforma~óes diacrónicas da estrutura
e ao mesmo tempo as razóes pelas quais urna estrutura social
' náo se reduz nunca a um sistema de parentesco. Há tres maneiras diferentes de responder a esta dupla questáo.
Como é de praxe, perguntar-se-á antes de tudo quais sao
os fatos. Passaram-se anos desde que Lowie deplorou a carencia de trabalhos antropológicos em matéria de organiza~o
política. Sob este aspecto, registrar-se-áo alguns progressos pelos. quais somos devedores do próprio Lowie, em seus traba!hos mais recentes, ao menos no que concerue a América do
Norte ( 1927, 1948 a, caps. VI, Vll, XII-XIV, 1948 b) e da
grande obra sobre a Africa, d)rigida por Fortes e Evans-Pritchard ( 1940). Lowie precisou utilmente algumas categorais fundamentais : classes sociais, associa.c;óes, Estado.
O segundo método consistiría em correlacionar os fenómenos que dependem do nivel já isolado, isto é, os fenómenos
de parentesco, e os do nivel imediatamente superior, na medida
em que se pode ligá-los entre si. Dois problemas se póem entáo:
1.0 as estruturas fundadas no parentesco podem, por si
mesmas, manifestar propriedades dinamicas? 2.0 de que maneira
as estruturas de coni.iuz.ica{ao e as estrutura.s de subordirnQ{ao
reagem urnas as outras?
primeiro problema é o da educac;ao: num momento detern1inado, cada gera~o se encontra,
com efeito, numa rela.c;áo de subordina~o ou de domina<;áo com
aquela que a precedie ou com a que a segue. Foi as&m que
Margaret Mead e outros colocaram o problema.
Existe também urna maneira mais teórica de proceder, que
consiste em pesquisar as correla<;óes entre certas posi~óes (estáticas) na estrutura de parentesco ( reduzida a sua terminología) e as condutas ( dinamicas) corresponden tes, tais oomo se
exprimem nos direitos, deveres e obriga<;óes, de um lado, e, do
outro, nos privilégios, proibic;óes, etc.
Para Radcliffe-Brown, urna correspondencia termo a termo
é verificável entre o que s.e pod.e ria chamar o sistema das a.titude4s e o sistema terminológico. Cada termo de parentesco '.:Orresponderia a ·urna conduta prescrita, positiva ou negativa, e cada
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livro c·o nsagrado a refuta~ das Structurea élémentaires de la pcll1"6'1tté, Homans e Sch.neider tentam
reduzir as regras do .casamento preferencial ao sistema das atitudes. Insurgem-se contra o princípio, colocado nas Structures,
de que nio há conexao necessária entre oi casa.mento matrilateral
ou patrilateral, de um lado, e o modo de fili~ao - patrilinear
ou m&trilinear - de outro. Em apoio a sua própria tese, segundo
a qual o casa.mento matrilateral seria fun~ao da. fili~ao patrilinear, i!nvocam correl~oe~. estatisticas que nao provam grand~
coisa. Com efeito, as sociedades de filiacao patrilinear sao muito
mais numerosas que as de filia~o matrilinear; além disso, o próprio caaamento matrilateral é roa.is freqüente que o casamento
patrilateral. Se, pois, a distribuiciio se fizesse ao acaso, p-Od.erse-ia, já, esperar que o número de &ociedades caracterizadas pela
associ~o da fili~o patrilinear com o casamento matrilateral
f&se mai.s elevado que os outros, e a correlacao invocada por
meus críticos seria vazia de significacao. Retomando o estudo
desta correlacao suposta por meio de urna amostra mais importante (664 sociedades), MuROOCK concluí: "A distribuicao mundial destas correlacoes é tao fraca que incita a por em dúvida a
interpretacao te6rica proposta" (G. P. MURDOCK, World Ethnographic Sam.ple, Amer.. Antkrop., n. s., vol. 59, n.º 4, 1957, p. 687).
Persisto em pensar, segundo os próprios termos que empreguei inicialmente, que náo existe conexao necessária entre o casa.mento com a prima cruzada unilateral e o modo de fili~ao,
isto é, que nenhuma das combinacoes concebíveis implica em contradi~o. Todavía, é possível, e mesmo provável que, no plano
(29)

Num
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Un1 otitto problema se páe qúando se consideram s0cieda:.
des em que o sistema de parentesco nao regula alianc;as matrimoniais entre iguais. Que se passa, com efeito, se os parceiros
d,as trocas matrimoniais sao grupos hierarquizados~ de fato ou
de direito, do ponto de vista político ou económico? Por esta
via, somos conduzidos a examinar diver::>as in~ituic;óes: de inicio a poligamia, que mostrei repousar, as vezes, na integra~ao de duas formas de garantías : urna coletiva e política,
a outra individual e ecqnómica (30) ; em seguida a hipergamia
( ou hipogamia). :nste último proble1na, até o presente extremamente negligenciadp, merecería um estudo atento, do qual depende urna teoría coerente do sistema das castas, e - indiretamente ·- de todas as estruturas sociais fundadas em distins-óes de status.
O terceiro e último método tem um caráter mais fonnal
que os precedentes. Consistiría num estudo a pri{Jri de todps os
da experiencia, os dois tipos de casamento se encontrem mais
f~üentemente associados coro um ou outro modo de fili~io. Se
fosse o caso, esta ccrre~ e.statí8tic.a (nao confundir com
urna concxáo lógica) exigirla explicacá-0. Eu estarla propenso a
procurá-la do lado da i.nstabilidad.e :própria as sociedades matrilineares (tema já desenvolvido nas Structure8), que lhes dificultaría mais a ad~ao de longos ciclos de reciprocidade, enque.nto
os ciclos extremamente curtos do casamento patrilateral acomodaz:-se-iam melbor com os conflitos de que siio palco, se~pre, as
sociedades matrili.neares. A int.erpreta~áo teórica de Homans e
Schneider ine parece totalmente inaooitável: explicam a preferencia das sociedades patrilineares pelo casamento matrilateral por
consider~óes psicológicas, tais como· a transferencia das inclinacoes sentimentais de u1n. adolescente para a linhagem do tio materno. Se f ósse o caso, o casamento m.atrilateral seria, com efeito,
mais freqüente; mas nao teria necessidade de ser prescrito. A
propósito. de um caso particular, Homans e Schneider retornam,
pura e sun.plesmente, a teoria psicológica. enunciada por W estermarc'k para explicar a proibi~o do incesto. Gostariamos de acreditar a etnologia definitivament.e liberada <lestes .velhos processos. (Cf. G. C. HOMANS e D.. M. ScHNEIDFJR, Mwrriage Autkority
ama Final Cames. A Stu&y of UnilatHral Cr<>BB-COUBi,;_ Mcvrriage
Glencoe, Illinois, 1965).
'
(30) C. LÉVI-STRAUSS, Tristes Tro¡yj,ques, cap. XXIX, reto~do os temas de um estudo anterior: The Social &nd Psychological Aspects of Chieftainship in a Primitive Tribe Transacticms
of the New York Aoademy o/ S~, series 11, v~l. VII, n.º 1,

tipos de estruturas concebíveis, resultantes de rela~oes de· dependencia e de domina<;áo aparecidas ao acaso. O tratamento
matemático, por Rapoport ( 1949), dos fenómenos cíclicos de donúnac;áo entre as galinhas abre, sob este aspecto, interessantes
perspectivas. Sem dúvida estas cad.eia cíclicas e intransitivas parecem oferecer pouca rel~o com as estruturas sociais a que
se seria tentado a compará-las. Estas últimas (assim, o "círculo do kava" na Polinésia) sáo sempre transitivas e náo-cíclicas: aquele que tem assento no lugar mais baixo está, por
defini<;ao, excluído do lugar mais alto. (31) ,
Em compensa<;áo, o estudo dos sisten1as de parentesco
mostra que, em certas condic;.óes, a transforma<;áo de urna ordem
transitiva e ná<? cíclica em outra, intransitiva e cíclica, náo é
inconceuível. Pode-se observar isto numa sociedade hipergamica con1 o casa.mento preferencial d.e um homem com a filha
<lo irmáo da máe. Um tal sisten1a consiste numa cadeia, terminada numa extremidade por urna m<><;a da mais alta posic;áo, e
incapaz, pois, de encontrar um marido que nao lhe seja inferior, e noutra por u1n rapaz privado para sempre de espósa
(p6.sto que todas as m~ do grupo, a exce<;áo de sua irmá,
tem urna posi<;áo superior a sua). Por conseguinte, ou a so~iedade em questáo sucumbe por suas· contradj\óes, ou entáo seu
(31) Esta reserva parec&-me hoje (1957) supérflua. Existem
sociedades em que se observam ciclos hierárquioos e intransitivos,
inteiramente oomparáveis ao peckmg-order. Assim as ilhas Fidji,
cuja popul~iio estava organizada até o com~o do século XX em
senhorios, uni.dos entre si por rel~óes de va.ssalagem ta.is que,
em certos casos, um senhorio A era vassalo de um outro B, B de
C, C de D, e D de A. Hocart desereveu e .explicou esta estrutura,
a prirneira. vista incompreen.sivel, observa.ndo que existem em Fidji
duas f orm.as de vassalagem: a vassalagem por costume e a vassalagem por conquista. O senhorio A pode, pois, ser tradicionalment.e vassalo de B, B de C, e C de D, enquanto o senhorio D
caíu recentemente, em seguida a urna guerra infeliz, sob a vassalagem de A. Ni.o &Omente a estrutura assim realizada é a mesma
do pecking-order, mas - sem que se t.enha apercebido disto - .
a teoria etnológica antecipou-se em vários anos a interpre~io
matemática, p&to que esta se funda na disti~io de duas
variáveis operando com um certo deslocamento, o que corresponde ·
exatarnente a descricio (póstuma) de Hocart (cf. A. M. HOCART,
The Northern States of Fidji, Oooa.Biona.l Pu:bl. n.0 11, ROJ1aJ Antkr<Yp<>l<>gical 1mtitute, Londres, 1952).
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~istema. ~ransitivo e nao-cíclico <leve-se transformar em sistema
mtrans1t~vo .e cíclico, temporária ou localn1ente ( 32)
Ass1.~ .1ntroduzem-se em nossos estudos n0<;óes como as

de trans1ttv1dade, de ord em e de ciclo, que .se prestanl a un1
tratamento formal e permitem a análise de tipos generalizados
de est~tu:as sociais em que os níveis de comunicac;io e de
su?ar~,1nac;ao _Fem ser integrados. Ir-se-á mais longe ainda,
ate a 1~tegrac;ao das ordens, atuais e virtuais? Na maior parte
das sociedades humanas, o que se denomina "ordem social" se
prende a ~m tipo transitivo e nao-cíclico : se A é superior a B,
e B ~upenor a C, A <leve ser superior a C, e C nao pode ser
su~nor a A. No entanto, as próprias sociedades que obedecem
praticamente a estas regras concebem outros tipos de ordens
que se poderiam. denominar "virtuais" ou "ideais", quer seja
no plano da política, do mito ou da religiáo, e estas ordens sao
as vezes intransitivas e cíclicas, como os contos de reis desposando pastoras, ou a crítica da democracia americana por Stendhal, como um sistema em que um ca valheiro está as ordens
de seu merceeiro.
1

b) Ordem das ordens
Para o etnólogo. a socied.ad.e envolve um conjunto de es- :
truturas que correspondem a diversos tipos de ordens. O sistema
de parentesco oferece um meio de ordenar os indivíduos segundo
certas regras; a organizac;ao social fornece outro; as estratificac;óes sociais ou económicas, um terceiro. Tódas estas estruturas de ordem podem ser, elas mesmas, ordenadas, com a
oondi~o de revelar que relac;óes as unem, e de que maneira elas
reagem urnas sobre as outras dp ponto de vista sincrónico. Assim,
Meyer Fortes ( 1949) tentou, nao sem sucesso, construir modelos gerais que integram as propriedades de diversos mod~lo~ especia.is (parentesco, organizac;ao social, relac;oes econormcas, etc.) .
Estas tentativas de formular um modelo total de urna sociedade dada confrontam o etnólogo com urna dificuldade já
~32.) Para um exemplo notável da tra.nsform~ao local de
um tipo em outro, cf. K. GouGH, Female Initiation Rites on the
Malaba.r Coast, J01JA""lt. o/ the RO'JI. AnthropoL Inst. vol. 85 1955
pp. 47-48.
,
,
'

encara~ no comec;-0 deste capítulo : até que ponto o modo de

urna soc1edade conceber suas diversas estruturas de ordem e as
r~l~c;óes que as unem corr;sP?nde a realidade? Já indiquei que
vanas resposta.s eram poss1ve1s, em fun~o dos documentos considerados. Mas até o presente, nao levamOSl em oonta senao as
ordens "vividas", ou seja, ordens que· sao fun~o, elas mesmas,
~e urna realidad e objetiva, e que se podem abordar do exterior,
1ndependentemente da representac;áo que os homens delas se
fazem. Observar-se-á agora que tais ordens "vividas" supóem
sempre outras, que é indispensável ter em conta para compreender nao sümente as precedentes, mas a maneira pela qual cada
sociedade tenta integrar a tódas numa. totalidad.e ordenada. Estas estruturas de ordem "concebidas", e náo mais "vividas",
nao correspondem diretamente a nenhuma realidade objetiva;
diferentemente das primeiras, nao sáo suscetíveis de um controle
experimental, pósto que éhegam até a invocar urna experiencia
específica com a qual, aliás, as vezes se confundem. o único
controle a que podemos submete-las, para analisá-las, é, pois,
o das ordens do primeiro tipo, ou ordens "vividas". As ordens
"concebidas" correspondem ao domínio do nlito e da religiáo.
Pode-se perguntar se a ideologia política das sociedades contemporaneas náo se prende também a esta categoría· (83).
Seguindo Durkheiin, Radcliffe-Brown mostrou bem que os
fatos religiosos deviam ser estudados como parte integrante da
estrutura social. Para ele, o papel do etnólogo é estabelecer correla<;óes entre diversos tipos de religióes e diversos tipos de
organiza<;óes sociais . ( 1945). Se sua sociología da religiáo, finaln1ente, tem por saldo um malogro, é, parece, por duas raz~. Em primeiro lugar, ele ligou diretamente as eren~ e
o ritual a estados afetivos. Em segundo lugar, quis atingir de
. (33) o leitor frances dignar-se-á a obse.rvar que este paragrafo procura formular, numa linguagem mais familiar aos
a.ntropólogos anglo-saxóes, a disti~áo marxista entre infra.-estrutura e supra-estrutura. o que mostra - diga-se de passagem o pouco fundamento das críticas que Gurvitch me ender~ (Caki erB inúrnationaux de Sociowgie, vol. 1~, n. s., 2.º ano, 1965)
quando me acusa, a propósit.o desta. passagem, de querer reintegrar na sociologia urna concep~áo autoritária. da ordem social.
Ver, sóbre est:e assunto, minha resposta a. Gurvit.ch, cap. XVI da
present.e compil~áo.
.'
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1n1c10 urna expressáo geral da rela<;ao entre a sociedade e a
religiáo, quando ternos. sobretudo, necessidade de estudos concretos, que permitam construir séries regulares de varia<;óes
concomitantes. Resultou disto urna espécie de decrédjto que pesa fortemente sobre a etnologia religiosa. No eiltanto, os mitos, o ritual e as cren<;as religiosas fonnan1 um domínio cheio
de promessas para os estudos estruturais e, por raras que sejam, as pesquisas recentes parecera particularmente fecundas.
Vários- autores empreenderam, ·recentemente, o estudo dos
sistemas 'religiosos como conjuntos estruturados. Trabalhos monográficos como The R oad of Life ami Death, de P. Radin
(1945), e K.unapipi, de R. M. Bemdt ( 1951), inspiraram-se
nesta concep<;áo. O caminho está assim aberto as pesquisas sis-temáticas,. de que Navaho R eligion, de G. Reichard ( 1950) oferece um bom exemplo. Mas nao se negligenciarao, do mesmo
modo, as análises de detalhe, tendo por objeto os elementos
permanentes e nao-permanentes das representac;5es religiosas de
urna populac;ao dada, durante um lapso de tempo relativamente
curto, assim como Lowie as concebeu . .
Talvez consigamos entao construir, em etnologia da religiáo, estes "modelos en1 pequena escala, destinados a análise
comparativa. . . de variac;oes concomitantes . . . tais como se impóem em toda pesquisa visando a explica<;áo de fatos sociais"
(Nadel,. 1952). -~ste método nao permitirá progredir senao lentamente, mas fornecerá concl.us6es que se contará.o entre as .memelhor estabelecidas e as mais conyincentes das que podemos esperar em matéria de organiza<;ao social. Nadel j á demonstrou
que existe· urna correla\áo entre a institu!c;áo do xamanismo e
certas atitudes. psico1ógicas características das sociedades correspondentes ( 1946). Comparando documentos indo-europeus
provenientes da Islandia, da Irlanda e do Cáucaso, Dumézil conseguiu .interpretar um personagem mitológico até entao enigmático, ·correlacionar seu papel e suas manifestac;6es com certos
tra<;os ·específicos da organiza<;ao social das populac;óes· estudadas ( 1948) ; Wittfogel e GoJdfrank isolaran1 varia~oes significativas de certos ten1as mitológicos entre os índios Pueblo,
ligando-os a infra~estrutura sócio-económica de cada grupo
( 1943) . Monica H un ter provou que as cren<;as mágicas eram
fun<;áo, diretamente, da estrutura do grupo social (T-Junter858

Wilson, ,¡951 ). Todos estes resultado$ -acre.;centados a ouu·os que nao podem ser comentados aqui, por falta de lugardáo esperan<;as de que estejamos, um dia, habilitados a compreender, sena.o a func;áo das crenc;as r7ligiosas na vida ~
cial ( coisa feíta desde Lucrécio), os mecanismos que lhes pemutem preencher esta func;áo.
Algumas palavras, a guisa de conclusáo. Nosso estudo com~ou por urna análise da n~áo de modelo, e é ainda ela que
reaparece no fim. A antropologia social é urna ciencia joven1;
é natural que ela procure construir seu.s modelos imitando os
mais simples entre os que lhe apresentam ciencias mais ~van
~das. Assim se explica o atrativo da mecanica clássica. Mas
nao fomos, sob este aspecto, vítimas de urna ilusáo? Como o
observou von Neumann (von Neumann e Morgenstern, 1944,
p. 14) : "É infinita111ente mais simples elaborar a teoría qua.se
exata de um gás contendo cerca de 1~ partículas livres que
a do sistema solar que compreende sómente 9 grandes corpos".
Ora, o antropólogo em busca de modelos se encontra <liante
de um caso intermediário: os objetos de que nos ocupamos
-papéis sociais e indivíduos integrados numa sociedade.. ~e
terminada- sao muito mais numerosos que os da mecan1ca
newtoniana, apesar de nao o serem bastante para depender da
estatística e do cálculo das probabilidades. Estamos, pois, situados num terreno híbrido e equívoco; nossos fatos sao muito
complicados para serem abordados de urna · ma.neira, e náo o
bastante para que se possa abordá~os de outra.
As novas perspectivas abertas pela teoria da comtinicac;ac resultam, precisamente, dos métodos originais que foi pr~
ciso elaborar para tratar dos objetos -os signos- que se podem doravante submeter a urna análise rigorosa, ainda que
seu número seja muito elevado para a mecanica clássica, mas
ainda demasiado limitado para que os princípios da termodinamica lhes sejam aplicávieis. A língua é feita de morfe1nas
--<la ordem de alguns milhares- e cálculos limitados bastam
para extrair regularidades significativas da freqüencia dos fonemas. N um tal terreno, o limiar de aplica<;ao das leis estatís·
ticas se abaixa, ao mesmo tempo em que se eleva aquele a
partir do qual torna-se possível utilizar modelos mecanicos. E,

859

/

simultaneamente, a ordem de grandeza dos fenómenos se aproxima daquela a que o antropólogo está acostumado.
O estado presente das pesquisas estruturais em antropologia é, pois, o seguinte. T eve-se éx ito etn isolar fenómenos
que sao do mesmo tipo dos que as teoría.Si da estratégia e da
comunica~o já permitem estudar rigorosamente. Os fatos antropológicos estáo nun1a escala suficientemente vizinha da
<lestes outros fenómenos para oferecer a espenin<;a de um tratamento análogo. Nao é surpreen<lente que, no momento mesmo
em que a antropologia se sente n1ais próxima do que nunca de
tornar-se urna ciencia verdadeira, o terreno falta aí onde se o
acreditava sólido? Os próprios fatos se esquivam: muito pouco
numerosos, ou reunidos em condic;oes que nao permitem compará-los com seguranc;a suficiente. Sem que seja por nossa
culpa, descobrin10s que ternos nos con1portado como botanicos amadores, colhendo ao acaso amostras heteróclitas, maltratando-as e mutilando-as para conservá-las em nossos herbários. E eis-nos, de repente, chamados a ordenar séries completas, a · definir os niatizes originais, a medir partes minúsculas que reencontramos deterioradas, se nao foram mesmó
destruídas.
Quando o antropólogo evoca as tarefas que
esperam e
tudo o que de~eria estar em condic;.óes d.e realizar, o desencora jamento se apodera· dele: como realizá-las com os documentos de que dispóe? É um pouco como se a física cósmica fósse convocada a se construir. por meio das observac;óes
dos astrónomos babilonios. E , no entanto, os corpos celestes
ainda estáo aí, enquanto as culturas indígenas que nos fornecem nossos documentos desaparecem num ritmo rápido, ou se
transformam em objetos el.e um novo género, em que nao podemos esperar encontrar in(ormac;oes do mesmo tipo. Ajustar
as técnicas de informa<;áo a um quadro teórico que está muito
adiante delas, eis urna situac;ao paradoxal que a história das
ciencias rara1nente ilustra. Incu1nbe a antropologia n1o<lerna
aceitar éste desafio.

o
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CAP1TULO XVI

POSFACIO AO CAPITULO XV (1)
Gurvitch, que confesso compreender cada vez menos,
sempre que me ocorre le-lo (2), atém-se a minha análise da
noc;áo de estrutura social ( 3), mas seus argumentos se reduzem o mais das vezes a pontos d.e excl~o acrescentados a
algumas paráfrases tendenciosas de meu texto. Tentemos, no
entanto, atingir o fundo do debate.
Gurvitch oferece a novidade do que ele ere ser urna descoberta : "Há. . . entre o gestaltism.o em psicologia e o estrutu1'alismo em sociología urna afinidade notável que, até o presente, que nós saiba111os, nao foi ainda sublinhada" (loe. cit.,
·p. 11). Gurvitch se engana. Todos o.> etnólogos, sociólogos e
lingüistas que invocam o estruturalismo esta.o conscientes dos
la<;os que os unem a psicología gestalti~ta. Desd.e 1934, Ruth
Benedict fazia a aproximac;ao, citando Kohler e Koffka ( 4).
(1) Inédito (1956).
(2) No entanto, tentei, outrora, e náo sem simpatia. Cf.
C. LÉVI-STRAUSS, French Sociology, in : Twentietk Ce:ntury So.
cioU>gy, ed. by G. GURVITCH and W. E. MOORE, Nova Jorque, 1945.
cap. XVII. Trad. franc.: La Sociologie au XX e. siecle, 2 vols., Paris, 1947.
(3) G. GURVITCH, le Concept de Structure sociale, Cahiers
mtern.ati<mau.:e de' Sociologie, vol. 19, n. s., 2.º ano, 1955. - Gurvitch republica, parece, est:e estudo oom algumas modüica~oes na
2.6 edi~o da Vocat:i&n actuelle de la, S<>ciowgie. O presente capítulo, escrito em 1956, fun<fa..se sobre o t.exto inicial.
(4) Ruth BEND>ICT, Patt~rm o/ Culture, Cambridge, Mass.,
1934, pp. ól-62 e 279.
Bem recentemente, Gurvitch fez outra "descoberta", que ele
se diz "impaciente em comunicar ao$ _ld tores dos Cah'ÜWB, a

161

Eu mesmo me empenheí tanto em trazer a luz esta afinidade que o prefácio, datado de 1947, das Structures éléw..entair
res de la paren.té acaba com urna homenagem a psicologia gestalti.sta: "Depois de ter citado Eddington - "A iís\ca torna-se o estudo daS: organiza<;óes" - Kohler escrevia, há quase
ela encontrará a biologia e a
vinte anos: "N este caminho .
psicologia' '. ~ste trabalho terá cumprido seu objetivo se, d.epois
de te-lo terminado, o leitor sentir-se inclinado a acrescentar:
.
e a sociologia". ( 6)
Do n1esmo modo, Kroeber, na sua A .n thropol.ogy: "Um
sis;tema, o~ urna configura<;áo, é sempre, por natureza, outra
co1sa e rnats do que a soma de suas partes; inclui também as
relac;óe.s entre as partes: sua rede de inter-conexóes, que
acrescenta un1 ele1nento significativo suplementar. Isto é bem
conhecido pela psioologia gestaltista, ·ou psicología da forma. A
"forma" de urna cultura pode, pois, ser definida corno o sis.:.
tema (pattern) das rela<;óes entre suas partes constitutivas''. (6)
guisa de posfácio a nosso [seu] estudo sobre U, Concept de structure sociale : é que Spencer seria "uma f ont;e esquecida dos cooceitos de "estrutu:ra social", "funicáo social" e 'institui<;ao". (Cahwrs internatWnaU$ de socwlogie , vol. za, caderno duplo, 1947'
pp. 111-121). Mas, a exce~áo do próprio Gurvitch nao vemos
quem "esquc~eu'' Spenoer e a paternidade, que lhe 'cabe, destas
n~óes;
certamen~ nao foram, em .todo caso
os modernos
utilizadores da n~ de estrutura, que jamais se ~quecem. Cf. D.
BIDNEY) Theoreti.cal Anthrapology, Nova Iorques 1953, cap. II e
IV; e, para a Inglaterra, E. E. EVANS-PRITCHARD, Social Anth.ropology, Gleincoe, 1951, p. 17, e sobretudo a Introducáo de A. R.
R.ADCLIFFE-BROWN a sua compilacáo Structure a'1Ul Function in
Prim~time Society, Glencoe, 1952, onde depois de ter-se referido
várias vezes a Spencer, conclui: "Tke theory (de R.-B.) can be
stawd by means of the tlllree funda1nen.tal a..nd connected concepta
of, "rwooess". "structure" and "function". lt is derived from,
suck_ earlwr writers as Mo-ntesquir.u, Comte, Spencer, Durkheim a:nd
th~ belhngB to a. cultural traditi.on of two hundr.ed years" (A
teor18' (de R.-B.) pode ser estabelecida através de tres conceitos
fundamentais e correlacionados: "processo" "estrutura" e "fur.·
cio". Deriva de escritores tao antigos com~ Montesquieu Comlf?
Spencer, Durkheim e, assim, pertence a uma tradicáo cultural d~
duzentos anos). (p. 14).
( 5) Loe. cit., p. XIV.
(6) A. L. K.ROEBER1 4.nthropology, n. ed. Nova Iorque 1948
p. 293.
'
'
'
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Mais profund~mente, enfim, um sociólogo noruegues,
Sv.erre H olm, depo1s de ter, também ele,· notado que "a ciencia
da cul~ur~, se inspi~ou, d~sde muito, na mensagem da psicologia
gestalt1sta , tenta hgar dtretamente o estruturalismo a urna das
fontes longínquas do pensamento gestaltista, a fi!osofia natural
de Goethe (7).
Quanto aos lingüistas estruturalistas, Trubetzkoy e Jakobson muitas vezes reconheceram sua dívicla. para com a Gestalt,
notadamente para com os trabalhos de· K. Bühler.
Por mais afastados um do outro que possa.in estar o pensamt>nto de Gurvitch e o meu, acontecem-lhes, as vezes, de se
cruzarem. Como prova, a seguinte passagem do artigo de Gurvitch: "Quando nos propomos a estudar os tipos de sociedades globais (a distinguir dos tipos micro-soc.iológicos, ou formas de sociabilidade, e dos tipos de agrupamentos particulares),
o estabelecimento d~sta tipología nao é possível senao partindo
de suas estruturas. Com efeito, contrariamente aos grupos par-·
ticulares ( sem falar. das formas de sociabilidade que sao naoestruturais), tóda sociedade global, seni excefáo ( é o autor quem
sublinha), possui urna estrutura e o estudo desta é o único meio
de construir e de reconstituir os tipos de fenómenos sociais globais. Chegamos até a dizer, em D,eterminis1nes .sbciau.z et liberté hit1'1«liine, que as SO':iedades globais e as estruturas sociais
globais se id.entifican1. Isto é verdade quando sle fata de tipos
de sociedades globais, mas exige as mais sérias reservas quando
~e trata de urna sociedade global concreta que, com toda. evidencia, é inco~paravelmente mais rica que sua estrutura, a
qual, por mais: complexa que seja, nao é jamais senao um aspecto, um setor e urna expressao muito parcial do fenomeno
social total. Mas para apreender este último, quando ele é global ,em toda sua plenitude, nao encontramos outra solu<;áo senáo par_tir de um¡ tipo construído que, na ocorrencia, só pod.e
ser um tipo particular da estrutura social global ... " ( 8)
Se observarmos que Gurvitch entende por sociedades globaiSt as que o etnólogo tem por objeto, e que seu "tipo cons(7) Sverre HOLM, Studies towards a Theory of Sociological
Transformations, Studia Norvegica, n. 0 7, Oslo, 1961. pp. 40 e
pcissim.
(8) Loe. cit., pp. 11-12.
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truído" assemelha-se singularmente ao que eu mesmo entendo
por modelo, nao s:e percebe o que ele tem a me censurar. Pois
eu é que estou, aqui, em atraso diante de sua posic;ao, estando
muito longe de crer, como ele o afirma, que "as sociedades globais e as estruturas sociais se identificam". Penso slOmente
que estas pod,em ajudar a conhecer e classificar aquetas.
Mas, objeta Gurvitch na passagem citada, o que é verdade
para os tipos cessa de se-lo para urna sociedade concreta. Com
que direito, com que título, Gurvitch se coloca como nosso
censor? E que sabe das sociedades concretas, ele cuja filosofia
inteira se reduz a um culto idólatra do concreto (glorificando
sua riqueza, sua complexidade, suá fluid~z, seu caráter para
sempre inefável e sua espontaneidade criadora), mas pem1anece imbuída de um tal sentimento de reverencia sagrada que
seu autor nunca ousou empreender a descri~o ou a análise de
urna sociedade concreta qualquer?
O.s etnólogos, que passaram anos de sua vida envolvidos
com a existencia concreta de sociedades particulares, podem esperar tra.nqüilamente que Gurvitch descubra neles urna indiferen~ ªº concreto comparável a que ele demonstra, reduzindo
a div.ersidade e a especificidad.e de milhares de sociedades a
quatro (sic) tipos em que tOdas as tribos sul-americanas sáo
confundidas com o conjunto das sociedades australianas, a Melanésia com a Polinésia, e em que a América do Norte de um
lado, e a África do outro, nao fonnam mais que dois blocos homogeneos (9).
Porque é puro teórico, Gurvitch só se interessa pela
parte teórica de nossos trabalhos. E como nossas teorías
nao lhe agradam, pois infirmam as suas, convida-nos a nos
consagrarmos a etnografía descritiva. Desta partilha de papéis,
· ele tiraria a dupla vantagem de reinar sózinho na teoría e .de se
dar impunemente o luxo de invocar a torto e a direito, em
apoio de suas próprias especula<;óes, urna grande quantidade
de trabalhos descritivos, cujo uso arbitrário de sua parte
mostra que ele náo se dá com freqüencia o trabalho de le-los.
Sem esperar o conselho de Gurvitch, os etnólogos que ele
critica consagraram a maior parte de sua vida científica a ob(9)
200-222.
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Déterm.inilmes sociaux . et liberté hurnaine, cap. 11, pp.

servar, descrever e analisar, com urna minúcia as vezes desagradável, as "formas de sociabilidade", os "grupos" e os menores matizes da vida coletiva, que forma.m, com as estruturas o
ser individual, impossível de ser confundido com outros
sociedade& onde viveram. N enhum de nós jamais
em
substituir por um tipo ou urna estrutura fixo.s esta realidade
palpitante. A pesquisa das estruturas intervém num segundo
estágio, quando, depois de ter observado o que existe, tenta- mos-lhe extrair estes únicos elementos estáveis - e sempre
parciais - que permitiráo comparar e classificar. Diferentemente de Gurvitch, entretanto, nao partimos de urna defini<;áo
a priori do que é estruturável e do que nao é. EstallX>s por demais conscientes da impossibilidade de saber de antemáo onde,
e em que nivel de observa~o, terá come~o a análise estrutural.
N ossa experiencia do concreto ·nos ensinou que muito freqüentemente sao os aspectos mais fluidos, mais fugidios da cul't ura
que dao acesso a urna estrutura; donde a aten~áo apa.ixonada,
e quase maníaca, que dirigimos aos detalhes. Conservamos presente no espirito o exemplo das ciencias naturais, cujo progresso de urna estrutura a outra (esta mais inclusiva e mais adequada ,para a explica9-o) consistiu sempre em desoobrir urna
melhor estrutura~o por meio de fatos núnimos, que as hipóteses anteriores haviam negligenciado como sendo "náo-estruturais". .É o caso das anomalias do periélio de Mercúrio, "náoestruturais" no sistema de Newton, e que vieram servir de base
a descoberta de urna melhor estrutura, pela tooria da relatividade. A etnología, ciencia residual por excelencia, pósto que
tem por quinháo este "residuo" de sociedades de que as ciencias humanas tradicionais nao se tinham dignado a focalizar
(precisamente porque as consideravam "náo-estruturais"), náo
poderia, por voca<;áo própria, utilizar outro método que nao
o d.os resíduos~
Mas sabemos que urna sociedade . concreta nao se reduz
n.unca a sua, ou antes a suas estruturas (pois existem em quanttdade, em diferentes níveis, e estas diversas estruturas estáo
elas mesmas, ao menos parcialmente, "em estrutura"). Comó
eu escrevia em 1949, para criticar esta fonna primária do estrutural isn10 que se cha1na funcionalismo: "Dizer que urna so-
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ciedade funciona é um truismo ; mas dizer que tudo, numa
sociedade, funciona é um absurdo". ( l O)
O erro de Gurvitch, como o da maior parte dos adversários da etnologia - ele.s existem ( 11 ) - vem de imaginarem
que o objeto de nossa disciplina é adquirir um conhecimento
completo das sociedades que estudamos ( 12 ) . Entre urna tal
pretensao e os. n1eios que pomos em prática, a despropor~o seria
tal que se poderia com todo direito tratar-nos romo charlatáes.
Como penetrar nas molas de urna sociedad.e que nos é estranha, ao cabo de urna estadía de alguns meses, na ignorancia de
sua história e com un1 conhecimento o mais das vezes rudimentar de sua língua? A inquietude aumenta, quando nos
veem táo apressados em substituir esta realidade que nos escapa por esquemas. Mas, de fato, nosso fim último náo é tanto
~ber o que sao, cada urna por .si mesma, as sociedades que
constituem nosso objeto de estudo, como descobrir a maneira
pela qual elas. diferem urnas. das outras. Como em lingüística,
estes afastame_ntos diferenciais constituem o objeto próprio da
etnología. Aqueles que ~ontestarem que se ¡x>ssam determinar
as rela~óes entre seres cuja natureza é incompletamente conhecida, oporei es.ta observa~áo de um grande naturalista :
"Acontece muitas vezes, em morfología, que a tarefá essencial
consiste em comparar formas vizinhas, mais do que em definir
cada urna com preci~o; e as defortnaroes de urna figura complicada podem ser um fenómeno fácil de compreender, embora
a propria figura deva ficar náo-analisada e nao-definida". ( 13)
Mas o autor acrescenta logo - fornecendo-nos. assim urna
respo.sta as censuras de Gurvitch: "~ste trabalho de compara~o, que consiste em reconhecer, numa fornla· dada, urna permuta<;áo definida ou deforma(iú> de urna outra forma, independentemente de todo r.o.nhecimento preciso e adequado do "tipo"
inicial ou padráo de comparac;ao, depende diretamente do do( 1O) P. 27 da presente obra.
(11) Cf. BKICE-PARAIN, les Sorciers, le M<m.de nouveau,
maio, 1956.
( 12) Na Iinguagem de Gurvitch, que comete aliás um contra-eenso .sobre o pensamento de Mauss, a quem somos devedores
do termo, apreender o f enomeno social total.
( 18) D'ARCY WENTWORTH THOMP90N. ()n Growtk a.nd Form
Cambridge Univ. Press., n. ed., vol. II, p. 1032.
'
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tnÍnio das matemit1cas, e recebe uina sotu~o pelo emprego
elementar de u1n certo método matemático. ~st.e método é o
das coordenadas, que funda a teoría das transforma~óes", que é,
por sua vez, urna parte da teoria dos grupos ( 14) .
Chego assim ao detalhe das críticas de Gurvitch, a principal das quais visa o papel que atribuo a certos métodos matemáticos na teor~a etnológica.
_
Segundo nosso autor, eu teria procurado, no artigo que
ele toma por alvo, "fazer a sántese de tódas as interpretac;óes
que ligam a estrutura social e as matemática s" ( 15) , terminando
assim por apresentar "um verdadeiro breviá rio da maior parte
dos erros cometidos ou mesmo possíveis concernentes a.o conceito em discu&Sáo", valendo-me " de cada urna das quatros
fontes de desvío ou de abuso" que Gurvitch acaba de d,enunciar. E ele prossegue, sen1pre a meu respeito: "Nao sómente
ele os faz seus, mas, por assim dizer, sublima-05' e faz sua apología, integrando-os na sua própria teoria das estruturas... " (16)
Para pretender que o estudo em questáo seja urna tentativa
de síntes.e, é preciso nao o ter lido, ou nao compreende-lo. o
leitor verificará facilmente que eu tenho aí o maior cuidado em
dissociar minha conc~o da d.e Radcliffe-Brown e de Murdock (~17). Assim, nao me sinto de modo algum atingido · pelas
críticas que Gunritch endere~ a estes últimos, sobretudo a
propósito do método estatístico que jamais utilizei e cujos perigos expressamente sublinhei, ao menos da maneira pela qual
Murdock acredita as vezes poder empregá-lo.
Por outro lado, e sem me arvorar em pai da antropologia
estrutural, recordarei que minha concepc;ao das estruturas sociai.s foi desenvolvida desde meu livro sóbre o parentesco, ter·
minado no oomec;o de 1947, isto é, antes, ou
mesmo tempo,
que os de Fortes, Murdock e outros, dos quais Gurvitch gostaria de me fazer simplesmente o comentador e apologista. Parece-me, antes, notável que vários etnólogos tenham-se voltado
independentemente para a noc;áo de estrutura, durante os anos

ªº

(14)
(15)

Lec. cit., id e nota.
G. GURVITCH, le Concept de structure eociale, loe. cit.,

pp. 14-15.
(16) Id., p. 19.
(17) Pp. 326, 343-349 e 367 deste volume.
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d,a guerra, ei:il que as circunstancias nos condenavam

~ um

certo isolamento. Esta convergencia mostra a que ponto esta
no~o era indispensável para a solu~áo dos problemas com que
se tinham chocado nossos predecessores. Ela traz a nosso procedimento comum urna presun~o de validade, quaisquer que
sejam, aliás, as diferen~as que nos separem uns dos outros.
Em que consistem os desvíos e abusos de que eu teria,
segundo Gurvitch, acu1nulad.o os efeitos?
Sua primeira fonte seria a liga<;ao artificial que eu tentaria
estabelecer "entre a aplica~áo de nledidas. . . e o problema da
estrutura social" ( 18), en1 outras palavras, rrúnha tendenéia "a
ligar o conceito de estrutura social com a mensura<;á.o matemática". (19) Le nial Gurvitch, ou denlasiado bern, encontrando
sernpre nos textos o que éle dese ja, para con tradize-los ? Longe
de me ter jamais expressado desta maneira, disse muitas vezes
o contrário. Que nos reportemos se~ao intitulada Estrut·ura e
medida, do estudo já citado: "Diz-se as vezes que a nO<;áo de
estrutura permite introduzir a medida em etnología... No entanto, nao existe nenhuma conexao necessária entre as no.,óes
d,e medida e de estrutura. . . problemas que nao comportavam
solu~áo métrica podjam, apesar disso, ser submetidos a um tratamento rigoroso". (20) E nun1 outro artigo, cuja referencia
Gurvitch nao teme dar em apoio de suas alega<;óes: "Sem dúvida há, em nossas disciplinas, muitas coisas que se podem
medir. . . mas nao é de nenhum modo certo que sejam as
mais in1portantes. . . Percebeu-se que a quantificac;áo dos fenómenos sociais náo ia a par, de n1odo alg11m, com a descoberta de sua significa~áo ... " Preocupando-nos muito exclusivamente com medidas, nao teríamos observado qtie "as matemáticas novas .. ; introduzem a independencia entre a noc;áo
d,e rigor e a de medida. . . Com estas maternáticas novas ...
aprendemos que o reino da necessidade náo se confunde inevitavelmente com o da quantidade''. (21)

a

(18) Loe. cit., p. 14.
(19) Id., p. 17, repetido nos mesmos tArmoe na p. 19.
(20) P. 820 deste volume.
(21) Les Mathématiques de l'homme, Bu.l.ütin inUnt.ational
des Scienoea 1oci.aJ.ett (da Unesco), voL 6, n.0 4, republicado por
Espri,t, n .0 10, 1966, nas pp. 629-582 do texto de E.,wU.

868

Vendo o uso que Gurvitch faz dos tern1os: medidas, mensura<;6es e quantifica~ao (que etuprega aliás c<>mo se fóssem
permutáveis) duvida-se de que éle tenha urna idéia d,os problemas com os quais trabalhan103. ..t\.final de contas, o en1prego
de certos métodos matemáticos em etnología nao é um tema
de discussao academica. Com a ajuda de um matemático, apliquei estes métodos a um problema preciso ( 22). Continuo com
outros. A única questáo que se p6e é saber se, por este
meio, os problemas aproxin1ara.m-se ou nao de sua solu~áo.
Mais respeitoso para com a lingüística estrutural do que
para com a etnología estrutural, Gurvitch esfor~a-se também
em restringir seu alcance teórico. Mas, ao inverso do que ele
acredita, a estatística niaten1ática (cu jo papel aquí é perfeitamente legítimo) nao se limita de nenhun1 modo ao estudo dos
fonemas; aplica-se a palavra e
discutso, como o mostra a
teoria - em vias de elabora~áo - das máquinas de traduzir,
e já provou sua importancia no domínio da estilística e da crítica de textos. Quanto ao argumento de que o estruturalismo
tem seu lugar sórnente na fonología, e perde todo sentido ao
nível da linguagem, é ignorar a obra estruturalista a respeito
de gramática, de sintaxe e inesmo de vocabulário, sobas formas
ricas e diversas que lhes deram mestres como Benveniste, Hjelmslev e Jakobson, o · qual, em sua últitna obra, enfrenta um
problema táo afastado da fonología con10 o dos tropos ( 23) .
Finalmente, os teóricos das máquinas de traduzir estao em vías
de lanc;ar as bases de urna anál ise gramatical e léxica que depend,e, ao mesmo tempo, das mate1náticas e do estruturalismo (24).
Gurvitch me exproba "a confusáo lamentável. . . entre o
que se designa como estrutura e a superfície exteriormente per-

ªº

Les Structures élémentaires . .. , cap. XIV.
(23) R. JAKOBSON e M. HALLE, FundamentaU. of La.nguage,
S'Gravenhage, 1956.
(24) V. H. YNGVE, Syntax and the Problem of Multiple
Mea.ning, in: Machine Translation · of La.nguages, ed. by W. N.
Locke and A. D. Booth, J. Wiley and Sons, Nova lorque, 1956.
- Sentence for Sentence Translation, Mech.am.ical Tra:ulation,
Cambridge, Mass., vol. 2, n.0 2, 1955. - The Translation of ·Languages by Machine, lnformation theory, Third London Symposium,
s. d.
(22)
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quando nao ptaníficado), tudo se passa corno se as estruturas
incon~cient~ aprove!t~sem, se é lícito dizer, esta indiferen~,
para 1nvad1r o dom1n10 vacante e afinnar-se aí de mcxlo simbólico ou real, quase como as preocupac;óes inconscientes
utilizam a "vacancia" do sono para se exprimirem sob forma
de sonho, como ensinou Freud. Esta segunda constatac;ao vale
ao mesmo ten1po para aquelas sociedades ditas primitivas que
sao. aparentem:ente ind.iferentes a expressao espacial, e para as
sociedades mats complexas que professam a mesma atitude : é
o Ca.so das. cidades contemporaneas, a maior parte das quais_depende de estruturas espaciais que podem ser reduzidas a alguns
tipos sómente, e fomecem certos indícios sobre a estrutura
social subjacente.
Será preciso agora responder a censura de Gurvitch segundo
a qual para mim "nao restaria mais nada de urna realidade .srui
ge,,eri.s, dos "fenómenos sociais totais", das unidades coletivas
.macro-sociológicas"? (29) Passei os mais belos anos de minha
vida a estudar algumas "unidades coletivas macro-sociológicas".
Mas, para evocá-las, nao tenho necessidad.e de um termo · bárbaro, que ofende os ouvidos e a humanidade, pois. núnha Jembranc;a, os designa por seus nomes, que sáo Kadiwéo, Bororo,
Nambikwara., MWldé, Tupí-Kawahib;: Mogh e Kuki, e cada urn
me recorda um ponto da Terra, .um momento de minha história e da história do mundo. Todos ao mesmo tempo me aproximam de homens e de mulheres que amei ou temi, e cujos
rostos freqüentam minha memória ; tomam-me presientes fadigas, alegrías, sofrimentos, as vezes também perigos. Eis minhas testemunhas ; elas bastaµi para manifestar o elo que une
minhas considera~óes teóricas a realidade, e para refutar
Gurvitch.
Quanto a acusac;áo, enfim, de re.tornar "de urna maneira
mal disfarc;ada, após tantos esforc;os, a conce~o tradicional da
orckm social" (30), eu náo me demoraría com ela se ootros
autores nao parecessem ter ficado perturbados com a ~o de
ordem das ordms, introduzida no fim de meu artigo sóbre a e5trutura em etnologia ( 31).

ceptível e paJpável da realidade social, situada em extensóes
conceitualizadas em espa~s morfológicos". ( 26) O leitor nao
terá tal vez compreendido imediatamente (e como nao desculpá-lo ?) que se visam aqui os fenómenos de distribuic;áo espacial e a representac;áo qualitativa que os homens fazem do
espac;o. Ora, esta "confusáo lamentável", longe de ser, como
insinua nosso autor, o feíto da escola americana, é urna das principais d.escobertas da escola sociológica francesa, a quem somos
devedores por coisas bem diferentes de "alusóes. . . rapidamente ultrapassadas". (26) É o ponto central dos estudos me1noráveis de Durkheim e ~fauss, De quelques formes. primitwes
de classificaticm, e de Mauss sobre les V ariaticns saisonnieres
d~· les sociétés eskimo (27). Basta ler -na própria Fran~
a obra de Jacques Soustelle, la Pensée cosm-0logi,que des a;nciens
M e.ricams (28), para assegurar-se de que, quase meio século
mais tarde, este método nada perdeu de sua fecundidade.
Mas ninguém, na Franc;a ou nos Estados Unidos, jamais
pensou, como Gurvitch no-lo faz dizer, que esta: área <leva ser
isolada das outras, e que seja preciso identificar <7-trutura espacial e estrutura social. Partimos sómente de éiuas observac;óes:

l.º Um grande número de sociedades indígenas escolheu
ron9cientemente projetar no espac;o um esquema de suas instituic;óes ; como, por exemplo, a d,istribui~ circular dos acampatnentos Sioux e das aldeias Je do Brasil central, ou ainda o
plano das cidades, o tra~do das estradas e a localizac;áo dos
templos e dos altares no antigo Peru. O estudo <lestes fatos
de distribuic;ao permite aced.er a idéia que os indígenas fazem
de sua estrutura social, e, pelo exame das lacunas e das contradic;óes, a estrutura real, esta muitas vezes extremamente diferente daquela. O capítulo Existem as organiz<J{oes dualistasr
do presente volu me oferece urna ilustrac;áo des te método.
2.0 · ~ie smo quando a sociedade se mostra indiferente ao
espac;o, ou a um certo tipo die espac;o (como o e~pac;o urbano,
(26)
(26)

. (27)

Loe. cit., p. 17.
Loe. cit., p. 17.
A11.née sociologique, respectivamente VI, 1901-1902 e IX,

1904-1905.
(28) Paris, Hern1ann, 1940.
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Loe. cit., p. 19.
(80) Loe. cit., p. 21.
(81) Cf. p. 366 diste volume. Pemo aobretudo em M. Ro(2~)
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Meus críticos acreditam, com efeito, que a ordem das o-rdens, tal como a concebo, consiste seja numa reconstitui<;áo
. total da sociedade concreta, que eu me tinha esfor~ado de início
em analisar em estruturas (tomando assim este passo inútil),
seja na afirma~o de que, para urna sociedadc dada, tód,as as estruturas sáo homólogas, o que se reswniria ero dizer que cada
dinson, em seus doia artigos: Racisme et civilisation, 1.a N ouvelle
Critique, n.0 66, junho, 1956, e Ethnographie et relativisme, id.,
n.0 69, nov. 1965. Ao mesmo tempo em que publicava o segundo
destes a.rtigoe, a ~ao de 1.a Ñ ouvelle Critique assegura.va-me,
a.través de várias cartas, "que as páginas da revista estavam a
minha disposi~o." Respondi, pois, com a. seguinte carta:
25 de novembro de 1955..
Sr. Redator Chefe,
Pela segunda vez em alguns meses, o Sr. }1axime Rodinson
publica em ta. N ou:velle Critique um artigo que me é amplamente
consagrado. Como o autor parece mais preocupado em cavar um
abismo entre nós do que em sublinhar os pontos que nos aproximam, decepcion.á-:lo-ei sem dúvida dizendo que sieus art1gos me
parecem vigorosos e bem construídos, e que, no conjunto, s1n~me de acordo com ele. Quando muito, expr1mirei urna queixa:
posto que se me da.va tanta aten~ao, teria sido mais f ecuna.o pesquisar com eu tento reintegrar na corrente marxista as aquisi~oes etnológicas <lestes ú!turu>s cinqüenta anos. U ~r . .K0<11nson
parece decidido a rejeitá-las em bloco. Nao seria conveniente antes distinguir entre os resultados científicos propriamente ditos
e o uso político e ideológico que deles se faz, muito freqüentemente, nos Estados Uni<1os e em outros lugares? A atitude do
Sr. Rodinson correspooi<1e, certamente a de urna ortodoxia que se
tinha afirmado com estardalh~o, a propósito da lingüística, da
física, da biología· e da cibernética. Mudou-se tudo isto desde
pouco tempo, e o Sr. Rodinson cedo ficará sabenao, sem dúvh.ia,
que está em atraso. Observo, a.liás, que,. sobre urna questio que
Se assemelha sob certos aspectos aquela de que ele trata - refiro-me as tendencias atua.is da mecanica quantica - la Nouvelle. Critique manifesta, no último número, uma atitude infinitament.e ma.is prudente e matizada, que se poderia iltilmente estender aos problemas t.eóricos da etnologia.
O Sr. Rodinson rep_rova.-me um desconhecimento da n~io d~.
estrutura, que eu acred1tava ter tomado emprestado - entre ou.:.
tros - de Marx e E~ls, para lhe dar um papel essencial, pelo
qual me censuram ma1s comumente. Quanto a sua crítica da no~ de cultura, ou· ant.es de a.lgumas de suas ace~es cstou de
&eOrdo com. ele. Os méritos de Kroeber, que prazerosan:ente reconhec1, provem de outras obras (notadamente o admirável Ho:n,&,
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..
socie~de constitui urna espécie de mónada, ao mesmo tempo ·
perfe1tamente coerente e completamente fechada sobre si mesma.
Ambas as hipóteses estáo táo afastadas quanto possível de meu
~~en~
\
A ordern das ordens nao é urna recapitula<;áo dos fenómenos submetidos a análise. É a ex.pressáo mais abstrata das reia<;óes que mantem entre si os níyeis em que a análise estrutural se pode exercer, a tal ponto que as fórmulas devem ser
as vezes as mesmas para sociedades histórica e geograficamente afastadas, um pouco, se me é permitida esta compara<;áo,
book o/ the lndiam

<>/ California), e nao desta infeliz tenta-

tiva de estatística cultur&l de que o Sr. Rodinson. apresenta. urna
crítica justa em seu fundo, mas fora da verdadeira questao. Um
empreendimento absurdo em aparencia. tinhA apesar disto um interesse certo no quadro geográfico muito particular e sob muitos
aspectos privilegiado oferecido pela California. A diversidade e a
densidade etnográficas ai foram tais que se poderia ser tentado
a verificar se, m.a.lgrado um recenseamento dos tr~os culturais
feito de maneira sistematicament.e mecanica e resolutamente ininteligente, os elementos significativos nao se ordenariam espontaneamente: tentativa retomada depois no terreno psicológico por
L. Guttman, nao sem sucesso.
Enfim, o Sr. Rodinson aconselha-me a abandonar a n~áo de
cul~ra pela de sociedade. Sem renunciar a primeira, náo o espere1 para tentar colocar ambas numa. perspectiva, compativel
com os princípios do marxismo. Se ele tive.sse lido meu livro, em
lugar de se contentar com os extratos publicados há alguns meses, teria encontrado nele, além de urna hipótese marxista aob~
a origem da escrita, dois estudos consagrados a tribos brasileiras
- Kadiwéo e Bororo - que si.o tentativas de interpreta~áo das
super-estruturas indígenas fundadas no materialismo dialético,
e cuja novidad,e, na literatura etnográfica ocidental, merecia talvez mais aten~ao e simpatia.
Entre os críticos eontemporaneos, o Sr. Rodi.nson nao é certamente o único a achar normal refutar um autor a. partir de·
alguns fragmentos. Outras liberdades sao m·a is raras; notadamente a que consiste em utilizar falsas ci~oe:s. É, .no entanto o
9~e. faz o Sr. Rodinson em seu último artigo (p. 61) pondo ~m
1tahcos e entre aspas tres linhas que ele me atribuiu e cuja
referencia dá em nota (Race et HiBtoitre, p. 40). Remeta~e ao
texto: e~as náo estáo ai e náo n1e lembro de te-las jamais ~crito.
Que1ra aceitar, etc.
La N ouvelle Critique retifioou a eita~io errada em seu número seguinoo. Quanto a carta, nunca foi publicada.
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como moléculas de composi~o química diferente, urnas simples,
outras complexas, que poderiam todavía ter, com a mesma razáo, urna estrutura "direita" ou urna estrutura "esquerda". Entendo, pois, por ordem das ordens, as propriedades formais dp
conjunto composto de sub-conjuntos, cada um dos quais corresponde a um nível estrutural dado.
Como o diz Jean Pouillon, que traduz aqui meu pensamento, em termos que subscrevo plenamente, trata-se de saber
se é possível elaborar "um sistema de diferen~ que nao conduza nem a sua simples justaposi~o, nem a sua anula~ artificial". (32)
Náo postulo urna espécie de harmonía pré-estabelecida
entre os diversos níveis de estrutura. :S.les podern estar perleitamente - e muitas vezes estáo - em contradi~o uns com os
outros, mas_ as modalidades segundo as quais se contradizen1
pertencem tódas a um mesmo grupo. .É justamente, aliás, o
que ensina o materialismo histórico quando afirma que é sempre possível passar, por transfonna<;áo, da estrutura económica ou da estrutura das rela<;óes sociais a do direito, da arte
ou da religiáo. Mas Marx nunca pretendeu que estas transforma<;ües fóssem de um único tipo, por e:x:emplo, que a ideologia pudesse apenas refletir as rela~_óes sociais a maneira de
um espelho. ~le pensa que estas transforma<;óes sáo dialéticas,
e, em certos casos, se dá um grande trahalho para encontrar a
transforma<;ao indispensável, que parecia, a primeira vista, rebelde a análise ( 33).
Se se quiser admitir, na própria linha de pensamento de
Marx, que as infra e as superestruturas comportam níveis múltiplos, e que existem diversos tipós de transforma<;óes para
passar d,e um nível a outro, conceber-se-á também que é possível, em última análise e feíta a abstra<;áo dos conteúdos, caracterizar diversos tipos de sociedade por leis de transforma~º : fórmulas que indiquem o nún1ero, a potencia, o sentido e
a ordem das torsóes que seria preciso - se é lícito dizer (32) J. PoUILLON, loe. cit., p. 155.
(33) Por exemplo, na célebre passagem sobre a arte grega,
do prefácio, dito inédito, a Crítica da Ee<mcnnia Política., e também, de um outro ponto de vista, no Dezoito de Bntmário de Luia

Bona.parle. _
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anular, para encontrar urna rela<;áo de homologia ideal (lógica e nao moralmente) entre os diversos níveis es.truturados.
Pois esta redu~ é ao mesmo tempo urna crítica. Substi, tuindo um modelo complexo por um modelo simples dotado de
u1n melhor rendim.ento lógico, o antropólogo desvenda os ro1
deios e os artifícios - conscientes e inconscientes - a que cada
sociedade recorre, para tentar resolver as contradi<;óes que lhe
sáo inerentes e, em todo o caso, para disisimulá-las.
~e esclarecimento, já fornecido por meus trabalhos anteriores ( 34) , que Gurvitch deveriá ter levado em conta, nao me
expóe a outra crítica? Se cada sociedade sofre da mesma tara,
que se rnanifesta sob o duplo aspecto de urna desarmonia lógica
e de urna iniqüidade social, por que se esfor<;ariam seus membros mais lúcidos, penosan1ente, para modificá.-la? A modifica<;ao teria por resultado substituir urna forma social por outra, e
~e tódas se equivalem, para que?
Rodinson cita, em apoio deste argumento ( 35) , urna passagem de Tristes Tropiq_ues: "N enhuma sociedade é fundamentahuente boa, mas nenhuma é absolutamente má; tódas oferecen1 certas vantagens a seus membros, levando em conta um
resíduo de iniqüidade cuja in1portancia parece aproximativamente constante ... " ( 86) Mas é isolar de modo tendencioso
urna etapa de um raciocínio, pelo qual me esfor<;ava em resolver
a antinomia aparente entre o pensamento e a a<;áo. Com efeito:
l.º Na passagem criticada por RodinM>n, o argumento
relativista é oposto sómente a um empreendimento que quisesse classificar, urnas com rela<;áo as outras, sociedades muito
afastadas da do observador, como, por exemplo, de nosso ponto
de vista, urna popula<;áo melanésia e urna tribo norte-americana.
Sustento que náo dispomos de nenhum sistema de referencia legitimamente aplicável a sociedades situadas nos confins de nosso
universo sociológico e encaradas em sua rela<;áo recíproca.
2.º Em compensa<;áo, eu distinguia cuidadosamente este
primeiro caso de outro, que consiste nao em classificar entre si
sociedades longínquas, mas dois estados, históricamente apro( 34)
( 35)
( 36)

Cf. caps. 1 e VII des ta obra.
M. RoDINSON, loe. cit., pp. 50-52 e f)(Urim.
Tristes Tropiq~B, loe. cit., p. 417.
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ximados, do desenvolvimento de nossa própria sociedade ( ou,
generalizando, da sociedade do observador). Quando o sistema
de referencia está assim "interiorizado", tudo muda. Esta segunda etapa permite, com efeito, sem nada reter de nenhuma
sociedad.e, "utilizá-las todas para discernir estes princípios da
vida social que nos será possível aplicar na reforma de nossos
próprios costumes, e nao dos de sociedades estrangeiras ; em
razáo de um ~ivilégio inverso do precedente, estamos em posi<;áo de transformar, sem nos arriscarmos a destruí-la, sómente a sociedade a que pertencemos; pois vem também dela
estas mudan<;as que nela introduzimos". (37)
Longe, pois, de me satisfazer com um relativismo estático,
como certos antropólogos americanos, justamente criticados por
Rodinson, corn os quais ele nao ~em razao de me confundir,
denuncio seu perigo, "abismo" onde o etnólogo se arrisca
sempre a cair. :rvlinha solu<;áo é construtiva, pósto que funda,
nos mesmos princípios, duas atitudes aparentemente contraditórias : o respeito para corn sociedades rnuito diferentes da
nossa e a participa<;áo ativa nos esforyos d,e transforma<;áo de
nossa própria sociedade.
Existe aí, como pretende Rodinson, alguma coisa para "desesperar Billancourt ?" (38) Billancourt merecería pouco interesse se, -caníbal a sua n1aneira (e mais gravemente que os antropófagos, pois isto significaria canibal em espirito), fósse indi~nsável a sua seguranc;a intelectual e moral que os Papuas
serv1ssem apenas para serem proletários. Felizmente, a teoría
etnológica nao desempenha um papel tao importante nas rei- ·
vindicac;óes sindicais. Em compensa<;ao, admiro-me de achar,
na pena de um sábio d,e idéias avanc;adas, urn argumento já enrontrado em pensadores de urna orientac;ao muito diferente.
N em em Ra.ce et histoire, nen;i tampouco em Tristes. Tropiques, procurei destruir a idéia de progresso, mas antes faze-la
passar da posic;áo de categoría universal do. desenvolvimento
humano a de' medo particular de existencia, próprio de nossa
sociedade
(talvez de algutnas outras), quando ela tentar pen.
sar a s1 mesma.
(37) Loe. cit., p. 424.
(38) Billmncourt: Bairro da i.ndústria automobilística, situado no departamento de Boulogne sur la Seine, Paria (N. do T.).
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Pretender que urna tal conce~ao do progresso, interiorizado em cada sociedade e despojado de sua transcendencia, se
arrisca a abandonar os homens ao desencorajarnento, parece-me
a ·transposic;ao - na linguagem da história e no plano da vida
coletiva - do argumento metafísico segundo o qual tóda moralidade estaría comprometida se o indivíduo cessasse de acreditar
que ele tem urna alma imortal. o ateísmo viu ser-lhe oposto durante séculos o argumento de Rodinson ; tambérn ele "d,esesperava" os hon1ens, e muito particularmente as classes trabalhadoras, temendo-se que perdesse1n o g5sto do trabalho por falta
das san<;óes e das recompensas do além.
Numerosos, no entanto, sao os hornens (sobretudo ern
Billanrourt) que aceitam a idéia de urna durac;ao pessoal limitada a de sua vida terrestre; nern por isto perd.eram seu senso
moral e sua vontade de trabalhar pelo melhoramento de sua
condi<;áo e da de seus descendentes.
O que é verdade para os indivíduos nao seria mais para os
grupos? Urna sociedad.e pode viver, agir, transformar-se sem
se deixar inebriar pela convicc;áo de que as que a precederam
em algumas dezenas de milenios nao fizeram outra coisa senáo
preparar-lhe o terreno, que tódas suas contemporaneas - ainda
que nos antípodas - conspiram laboriosamente para reunir-se a
ela, e que as que lhe sucederao até o firh dos séculos terno
como única preocupu;ao manter-se em seu irppulso. Seria dar
provas de um antropocentrismo tao ingenuo como o que colocava outrora a Terra no centro do Universo e o homem no
ápice da cria~ao. Mas este antropocentrismo, professado sómente em beneficio d,e noSs.a sociedade, seria hoje odioso.
Há mais. Pois Rodinson me ataca em nome do marxismo,
enquanto minha concepc;áo está infinitamente maisi próxima do
pensamento de Marx que a sua. Recordarei antes de tudo que
a distin~ao, desenvolvida em Race et Histoire, entre história
estacionária, história flutuante e hi~tória cumulativa, pode
apoiar-se em certos textos de Marx: "A simplicidade do organismo produtivo destas comunidades que se bastam a si mesmas,
reproduzem-se constantemente sob a mesma forma e, urna vez
destruidas acidentalmente, reconstituem-se · no mesmo lugar e
com o mesmo nome, fomece-nos a chave da imutabilidade das
sociedades asiáticas, ímutabilidade que contrasta, de urna ma-
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neira táo estranha, com a dis.solu~o e a reconstru~o incessantes dos Estados asiáticos, as mudaru;as violentas de suas dinastias" (39). ~' com efeito, urna idéia freqüentemente· expressa
· em Marx e Engels a de que as sociedades primitivas, ou consideradas primitivas, sáo regidas por la~os de consangüinidade
(que denominamos hoje estruturas de parentesco) e náo por
rel~óes de produ~o. Se estas sociedades náo fóssem d.estruí-.
das de fora, poderiam perpetuar-se indefinid~tnente. A cate~
ria de tempo que lhes é aplicável nada tema ver coma que utilizamos para compreender nosso próprio desenvolvimento ( 40) .
Esta conc~o náo está de inodo algum em contradi~o
com a célebre fórmula do ~anifef.S'to comunista: "A história d~
tóda sociedade conhecida até aqui é a história das lutas de clásses". Na linha da filósofia do Estado de Hegel, esta fórmula
significa nao que a Juta de classes é ro-extensiva a humanidade.
mas que as noc;óes de história e de sociedade nao podem ser
aplicadas, com o sentido pleno que Marx lhes dá, senáo a
partir do momento em que a luta de classes aparece. A carta
a weydemeyer o estabelece claramente : "o que eu fiz de novo,
escreve Marx foi demonstrar. . . que a existencia das classes
só está ligad~ a fase.si históricas determ~nadas d-0· desenvolvimento da produfiio . .. " ( 41)

Rodinson pode, pois, meditar sóbre essa reflexao de Marx,
no prefácio, dito inédito, a Crítica da Economia Política: "A
pretensa evolu~ao histórica repousa em geral no fato de
que a última forma~áo social considera as forma\óes passadas
como outras tantas etapas conduzindo a ela. mesma e que as
concebe sempre de um ponto de vista parcial, sendo rarament:,
e sómente em condi~s bem d.eterminadas, capaz de auto-cnticar-se" ( 42).
(39) K. MARX, le Capital, trad. Roy, :tditions sociales, Paris, 1950-1951, vol. 11, p. ·48.
( 40) ~st.es temas sio constantemente retomados em O Capital a propósito d& fndia e das sociedades germanicas antigas,
que eram entáo as sociedades mais "primitivas" de que Marx teve
oonheciment.o. Engels generalizou-os no Anti-Duhring e em a
Origem da familia, da pro~ priWbda e do EBtado.
(41) Citado segundo M. ltUBEL, Karl Marx, eBBa.i de biograpkie mtellectuell.e, Paris, 1957, p. 257.
(42) Citado segundo K. MARX, Pages clwi8ie8, etc., por M.
Rubel, Paris, 1948, p. 67.
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~ste

capítulo estava terminado quando apareceu o panfleto. n1uitas vezes injusto, mas cheio de verve e de talento, de
J ean-F ranc;ois· Revel ( 43). Sendo-me em parte consagrado o
capitulo VIII, responderei brevemente.
Revel me ataca, mas nao sem embara~. Pois se reconhecesse em mim o que sou : um etnólogo que trabalhou no
campo e que, depois de ter exposto o resultado de suas observac;óes, empreendeu remontar até os princípios de sua ciencia a
partir de suas próprias observa~óes e das de seus colegas,
Revel deveria abster-se de me discutir. Por isso, co~a por
me metamorfosear em sociólogo, insinuando depois que, em razáo de minha forma~o filosófica, minha sociologia é urna filosofia disfarc;ada. Desde entao, estamos entre colegas, e Revel
pode alegremente intrometer-se no meu campo, sem mesmo
dar-se conta de que procede, com respeito a etnologia, exatamente como, ao longo de todo seu livro, censura a filosofía por
faze-lo d,iante dos outros conhecimentos positivos.
Mas eu náo sou sociólogo e nao me interesso senao de modo
subsidiário por nossa sociedade. As que procuro antes de tudo
compreender sao estas sociedades ditas primitivas, de que se
ocupam os etnólogos. .Quando -interpreto, para grande descontentamento de Revel, a troca d.o vinho nos restauráhtes da
Fran~a Meridional em tenJ?Os de prestac;óes sociais~ meu objetivo primeiro nao é explicar costumes contemporaneos por
meio de institui<;óes arcaicas, mas ajudar o leitor, memb~? ~e
urna sociedade contempori.nea., a encontrar em sua experiencia
própria e a partir de usos que sáo, com efeito, residuais ou embrionários, instituic;óes que lhe poderiam per_manecer, de outro
modo, incompreensíveis. A quéstáo nao é, po1s, saber se a troca
do vinho é urna sobrevivencia do p.otlatch mas se, gra~s a esta
oompara~ao, chega-se a cercar de mais perto os .sen.timentos,
intenc;óes e atitud~ do indígena empenhado num ciclo de presta~óes. O etnógrafo que viveu com os indígenas e esteve associado a semelhantes cerimónias como espectador ou como participante pode ter urna opiniao acerca disto; Revel nao.
Por urna curiosa contradi~áo, aliás, Revel, que se recusa
a admitir que as categorias das sociedades primitivas possam ser
aplicadas a nossa própria sociedade, atém-se essenc1almente a
(43)

J. F. R.Evm., Pourquoi dea plr,iloaoplu•Y Paris, 1967.
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aplicar nossas categorias ao estudo das sociedades primitivas :
"É absolutamente certo", diz ele, que as presta<;-6es "em que se
precipitam definitivamente todas as riquezas de urna sociedade .. .
respondem as condic;óes determinadas de um modo de prod.uc;ao
e de urna estrutura. social". E prossegue: "É mesmo provável - a náo ser por urna excec;áo única na História, mas entao
seria preciso explicá-la - que elas encubra:n urna explorac;ao
económica de urna parte dos rnembros de cada sociedade <leste
tipo por outra" ( 44).
Como pode Revel estar "absolutamente certo" ? E como
sabe que a exc~o seria "única na História"? Estudou ele no
local as instituic;óes melanésias e americanas? Examínou ao
menos as numerosas obras que tem por objeto o kula e sua evolu<;áo de 1910 a 1950, sóbre o potlatch desde o comec;o do século XIX até o XX? Se o tivesse feito, saberia antes de tudo
que é absurdo acreditar que tódas as riquezas de urna sociedade se precipitani nestas ttocas; teria em seguida - para certos
casos e para certos períodos - idéias w..ais precisas sóbre a proporc;áo e o genero das riquezas implicadas; enfim, e sobretudo,
ele se aperceberia de que, do próprio ponto de vista que o interessa - a explorac;áo económica do. homem pelo homem - as
duas culturas em que pensa sáo incomparáveis. N urna delas,
esta explo~o se manifesta com caracteres que, a rigor,· poder-se-iam chamar pré-capitaiistas. Mesmo no Atasca e na Colúmbia britanica, no entanto, esta e.xplorac;áo age como um
fator externo ; ela dá s0mente mais amplitude a instituic;óes que
podem existir sem ela e cuja natureza gera.1 deve ser definida
em outros termos.
Que Revel nao se apresse em protestar: náo fa<;o aqui senáo parafrasear Engels que, por sorte, pronunciou-se sóbre este
problema e a propósito das próprias .sociedades que Revel tem
em mente. Engels escreveu, com efeito : "Para esclarecer o
para.lelo entre os Germanos de Tácito e os Peles-Vermelhas
ame~canos, fiz modestos resumos do primeiro volume de teu
Bancroft [ Native Races, etc.]. A semelhanc;a é de fato tanto
mais surpreendente quando o modo de produ<;áo é tao fundamentalmente diferente_:_ aqui pescadores e cac;adores sem cria~ao de animais nem agricultura, lá cria<;áo nómade que passa a
( 44)
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L<>c. cit., p. 188.

cultura dos campos. Isto prova precisamente quanto, neste está gio, o nlOdo de produ<;ao é menos decisivo que o grau de decoruposic;ao dos velhos lac;os de consangüinidade e d.a antiga comunidade recíproca dos sexos na· tribo. Sem o que os Tlingit, na
América antigamente russa, náo poderiam ser a cópió. fiel dos
Germanos . .. " ( 46)
Estava reservado a Marcel Mauss, no Essa4 sur le don,
que Revel critica muito despropositadamente, justificar e desenvolver esta intuic;áo de Engels de que existe um paralelismo notável entre certas instituic;óes genninicas e célticas, ·e as
d,as sociedades de patlatoh. Isto, sem se preocupar em encontrar por detrás "condic;6es determinadas de um modo ·de produc;ao", cuja procura Engels já tinha compreendido ser ilusoria. Mas Marx e Engels sabiam incomparavelmente mais etnología, há quase um século, do que Revel sabe boje.
Por isso, estou perfeitamente de acórdo com Revel quando
ele escreve: "A tara mais grave que a íilosofia transmitiu a
sociologia, é tal vez ... a obsessáo de querer constituir de improviso explicac;5es integrais" ( 46)' pois ele faz aquí sua própria acusac;áo. .É ele quem me repreende, com efeito, por náo
oferecer explica<;áo, por fazer como se eu acreditasse "que nao
há nenhuma razáo, no fundo, para que tal sociedade adote tais
instituic;óes e urna outra sociedade outras institui')A)es". É ele
quem exige dos etnólogos resposta para questóes como : "Por
que as sociedades se estruturam diferentemente? Por que cada
estrututa evolui ? . . . Por que há di.f.er-en{as entre as jnstituic;6es
e entre as sociedades,, e que respostas a que condicionamentos
supóem estas djferenc;as ... " ( 47) Estas questóes sáo muito
· pertinentes, e gostaríamos de poder responde-las. No estado
atual de nossos conhecimentos, náo estimamos estar habilitados
para faze-:lo, senao em casos precisos e limitados e, mesmo aí,
n~ssas interpretac;óes pennanecem f rr ~mentárias e isoladas. A
Revel a liberdade de acreditar ser fácil a tarefa, pósto que, segundo ele, "é absolutamente certo" que, desde o come~o da
evoluc;ao social do homem, há quase quinhentos mil anos a ex·
plora<;áo económica explica tudo.
( 45)
(46)
( 47)

Carta a Marx de 8 de dezembro de 1882.
Loe. cit., p. 147.
Loe. cit., p. 141.
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Tal nao era, viu-se, a opiniáo de Marx e de

~ngels.

~les

lisar certos aspectos dp mundo objetivo) por "achatar a reaJi.dade social" porque, para ele, é chao tudo o que náo se traduz
instantaneamente numa linguagem de que ele tem talvez razao
em se servir para falar da civiliza~ao ocidental, mas a qual seus
criadores recusaran1 expressamente qualquer outro uso, sou eu
quem exclama, desta vez, dirigindo-me a ele: sim, por certo,
para que filósofos?
Raciocinar como fazem Revel e Rodinson seria abandonaras ciencias human~ ao obscurantismo. Que se pensaria de empreiteiros ou arquitetos que condenassem a física cósmica em
nome das leis da gravidade, e sob o pretexto de que urna geometría, fundada sóbre a considerac;áo de espa~os diversamente
curvos, tomaria vas as técnicas tradicionais de derrubar ou
construir casas? O deinolidor e o arquiteto tem rázáo em acreditar sómente na geometria euclidiana, mas nao pretendem impó-la ao astrónomo. E se o auxílio <leste é requerido para
transformar a casa que ele habita, as categorias que ele emprega,
quando quer compreender o universo, nao o tornam automaticamente inapto a manejar a picareta e o fio de prumo.

pensavam que, nas sociedades extra ou pré-capitalistas, os la~s
de consangüinidade desempenhavam um papel maior do que as
rela~óes de classes. Nao creio, pois, ter-me mostrado infiel a
seu ensinamento tentando, setenta anos depois de Lewis H.
~1organ, a quem eles tanto admiraram, retomar a tentativa
deste último, isto é, elaborar urna nova tipologia dos sistemas
de parentesco a luz dos conhecimentos adquiridos desde entáo,
por mim mesmo ou por outros, no campo ( 48).
Ma~ ~ sóbre_~ta ~i~logia que exijo que me julguem, nao
sobre htpoteses ps1colog1cas ou sociológicas de que Revel se
outra coisa além de andaimes, moapossa,
como se, fóssem
....
.
mentaneamente ute1s para o etnólogo, para arrumar suas observa~óes, compor suas classifica~óes, ordenar seus tipos. Que um
d_e meus colegas venha me dizer que minha análise teórica dos
sistemas de parentesco Mumgin ou Gilyak é contraditada por
suas observ~óes, ou que interpretei mal, quando me encontrava
entre estes índios, a chefia dos N amhikwara, o lugar da arte na
sociedade dos Kadiwéo, a estrutura social dos Bororo, a natureza dos clas dos Tupí-Kawahib, eu o escutarei com deferencia
e aten~ao. ·Mas quando Revel, que nao se importa com a filia~o patrilinear, com o casamento bilateral, com a organiza~º dualista ou com os regimes desarmónicos; me censura ( sem
1nesmo compreender que eu procuro sómente descrever e anaA

( 48) Na hist.ória do marxismo, o desvio de Revel que é
também o de Rodinson, nao é novo. Remonta a Kautsky 'e desde
1883 Engels vira-se obrigado a denunciá-lo. Como Revel e Rodi~~on, Kautsky queria, com efeit.o, interpretar as sociedades prim1t1vas segundo o materialismo hist.órioo, utilizando exclusivament;e n~es economicas como a de barbá.ne, definida por Engels,
segu1~0 Morgan: p-:ríodo da cria~áo de gado, Ja agricultura, da
aprendizagem dos metodos que permitem· urna. produ~io aumentada dos produt.os naturais (cf. ENGELS, l'Origme de la famille, etc.,
trad. S,te.r n, P&ris, 1954 ,p. 32). A que responde Engels: "Nio é
a barbarie que prova o caráter primitivo, mas o grau de integridade dos v_elhos la~os de oonsangü.inidade da tribo. Sio ~les, pois,
q.ue é precISO ...estabel~er em cada caso particular, antes de poder
tirar dos f enomenos isolados conclusóes para esta ou aquela tribo". (Carta a Kautsky de 10 de fevereiro de 1883, loe. cit., pp.
301-300). Que outra coisa fiz, escrevendo les Structures senio
estabelecer "em cada caso particular" em que consistem' "pa.ra
esta ou aquela tribo", os "velhos l~os de oonsagüinida<fc:,?
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CAPÍTULO XVII

LUGAR DA ·A NTROPOLOGIA NAS CIENCIAS
SOCIAIS E PROBLEMAS COLOCADOS POR
SEU ENSINO (1)
Objeto deste estudo

A

.·

organiza~áo

atual dos e3tudos antropológicos constituí,
por si só, u1na espécie de desafio lan<;ado aos autores <leste volun1e. Logica1nente, eles deveriam ter previsto um relatório
geral sóbre o ensino da antropologia .social, pósto que o título
desta disciplina a coloca entre as ciencias sociais e que ela parece ter um conteúdo distinto. Mas, imediatatnente, as dificuldades co1ne~am: onde, saivo na Grá-Bretanha, se encontra um
ensino de antropología social sob urna forma distinta, organica
e dada nu111 departamento autónomo? Todos os outros países
( e, na própria Grá-Bretanha, diversos estabelecimentos) falam
<le antropología simplesmente, ou de antropologia cultural, ou
.ainda d.e etnología, de etnografía, de tradi~óes populares·. Ora,
estas n1bricas abrangem certamente a antropología social ( ou
as 111a.térias agrupadas alhures sob . este título)' mas muitas
outras coisas ao mesmo tempo : pois a tecnología, a pré-história, a arqueologia, certos aspectos da lingüístic.a, a antropOlogia física pode111 ser consideradas como ciencias sociais? Pa··
(1) Publicado sob o títul-0 Place. de l'anthtopologie dans les
sciences sociales et problemes posés par son enseignernent na obra:
les Sciences sociales dam 'fenseig-nement BUpérieur, editada pela
Unesco, Paris, l!l54. Reproduzido aqui com a nutorizac;:.io da
Unesco e ligeiramente modificado.
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rece que saímos do problema no próprio momento cm que ó
abordamos.
.
Mas a situa~o é ainda mais complexa: se a antropologia
social tende a se confundir ntin1 vasto conjunto de investiga<;óes, cuja inclusáo entre as ciencias sociais nao é de modo algum evidente, por um singular paradoxo, no entanto, estas inves.tiga~óes acham-se f reqüentemente associadas as ciencias socia~s . num outro plano: muitos departamentos universitários,
nos Estados Unidos notadamente, sáo di tos "de antropologia
e de sociología", "de antropología e de ciencias sociais" e outros
títulos equivalentes. No momento em que acreditamos apreender a rela<;áo entre antropología e ciencia social, perden10-la; e,
apenas perdida, reencontramo-la num nóvo plano.
Tudo se passa cotno se a antropología social e cultural,
longe de aparecer na cena d~ desenvolvimento científico como
um corpo autónomo, reivindicando seu lugar no meio das outras
disciplinas, tornasse forma um pouco a maneira de urna nebulosa, incorporando a si, pr0gres.sivamente, urna matéria até entáo difusa ou repartida de outro modo, e determinando, por
esta mesma concentra<;áo, urna redistribui<;áo geral dos assuñtos de pesquisa entre todas as ciencias humanas e sociais.
.É importante, com efeito, compenetrarmo-nos desde o início desta verdade: a antropologia náo se distingue das outras
ciencias humana.s e sociais por um objetx:> de estudos que lhe
seria próprio. A história quis que ela comec;asse por se interessar pelas sociedad.es ditas "selvagens" ou "primitivas", e teremos mais adiante que pesquisar as razóes disto. Mas este
interesse é, de modo crescente, partilhado por outras disciplinas, notadamente a demografía, a psicologiá social, a ciencia
política e o direito. Por outro lado, assiste-se a este curioso
fenómeno de que a antropología se desenvolve ao mesmo tempo
em que estas sociedades tendem a desaparecer, ou pelo menos a
perder seus caracteres distintivos. Isto significa, pois, que a antropología nao é absolutamente solidária com os machadOii de
pedra, o totemismo e a poligamia. Ela o demonstrou bem, aliás,
no curso <lestes últimos anos, que viram antropólogos se voltar
para o estudo das sociedades ditas "civilizadas". O que é entáo
a antropologia? Limitemo-nos, por enquanto, a dizer que ela
procede de urna certa concepc;áo do mundo ou de urna maneira

original de colocar os problemas, urna e outra descobertas por
ocasiiW do estudo de fenómenos sociais náo necessariamente
mais simples (como se está muitas vezes inclinado a acreditar)
do que aqueles de que é palco a sociedade do observador, mas
que - em razáo das grandes aiferen<;as que oferecem com rela\áO a estes últimos - tomam ma.nifestas certas propriedades
gerais da vida social, que a antropología toma por objeto. .
Pód.e-se chegar a esta constatac;áo por· muitos caminhos diferentes. Em certos casos, ela resultou da investigac;ao etnográfica; em outros, de urna análise lingüística, ou, ainda, de
tentativas de interpretar os resultados de urna escava<;áo arqueológica. A antropologia é unta ciencia demasiado jovem
para que seu ensino nao reflita as circunstancias locais e históricas que está.o na origf'...m de cada desenvolvimento particular:.
Assim tal universidade reúne a antropologia cultural e a lingüística em um 1nesmo departamento, porque os estudos lingüísticos nela tomaram, muito cedo, um caráter antropológico, ett..
quanto urna outra procederá a um agrupamento diferente, mas
por razóes da mesma ordein.
N estas condic;óes, os autores <leste volume podiam se pergun.t ar legitimamente se seria possível, e mesmo desejável, impor um caráter falsamente sistemático a situa<;óes diversas,
cada urna das quais depende de urna explicac;áo particular: um
relatório geral sobre o ensino da antropología estaria condenado, seja a defonnar os fatos arrumando-os em quadros arbitrários, seja a se <lis.solver em exposic;óes históricas que seriam
diferentes para cada pa,ís, muitas vezes até para éada universi. da.de. Sendo a antropologia urna ciencia em devir e cuja autonomia nao é a.inda universalmente reconhecida, pareceu necessário proceder de outra maneira. A exposi<;áo dos fatos deve
partir da situa~áo real, e pósto que, na imensa maioria dos casos,
a antropología social encontra-se associada a outras disciplinas,,
e que, entre as ciencias sociais, é em companhia da sociologia
que a encontramos o mais das vezes, resignamo-nos a agrupar
ambas no mesmo relatório geral. Mas, por outro lado. trata-se
de urna situa<;áo provisória, resultante . nao de um plano refletido, mas do acaso e da improvisa<;áo. Náo basta pois definir o
conjunto, no meio do qual o ensino da antropologia está em
vias de emergir ; <leve-se, também, procurar apreender sua orien88'/,
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tac;áo presente e as grandes linhas de urna evoluc;ao que se. esboc;a aquí e ali. O relatório geral sóbre o ensino da sociologia
e da antropología responde a primeira preocupa<;áo, e o presente trabalho a segunda.

peia ~adeíra única agregada a outro departan•ento, pelo d.epar-

tamento misto e, enfim, pelo departamento de antropologia, nao
preparando o estudante além do B. A. ou do M. A. Mas a
cria<;ao de um departamento completo permanece sempre a finalidade a atingir.

BREVE EXAME DA SI1'UACAO ATUAL
Algumas constatac;óes se extraem do estudo dos fatos reu.nidos no relatório geral.
Quaisquer que sejam as diferenc;as e as originalidades lo-cais, podem-se distinguir tres grandes modalidad.es do ensino
antropológico. ~te é oferecido ora em cadeiras dispersas ( seja
que exista urna única na universidade considerada, seja que haja
várias, mas ligadas a faculdades ou estabelecimentos diferentes) .
ora em d,epartamentos (que podem ser puramente antropológicos ou associar a antropologia a out ras disciplinas), ora, enfim, em institutos ou escolas de caráter inter ou extra-facultativo, isto é, reagrupando ensinos dados, sob outros títulos, nas
diversas faculdades, ou organizando ensinos que lhes sejam próprios, as duas fórmulas podendo, aiiás, combinar-se.
•

As cadeiras dispersas
Esta modalidad.e é muito difundida, mas nao parece que
seja nunca adotada de caso pensado. Um país 04 urna universidade que decidem organizar um ensino antropológico, come\aID geralmente por criar urna cadeira e restringem-,se a isto, se
o desenvolvimento dos estudos se res.sente de urna falta de estudantes ou de urna falta de mercado de trabalho (esta explicando geralmente aquela). Se a situa<;áo é mais favorável,
outras cadeiras sáo agregadas a primeira e elas tendem a
se organizar em instituto ou departamento. Esta evolu<;áo é
muito perceptível nos Estados Unidos, onde, quando se considera a gama de estabeleciment~ de ensino, desde os menores
até os maiores, encontram-se todas as etapas, que conduzem d~
:Simples curso de antropología solicitado a um professor de dis-ciplina vizinha, até o departamento de antropologia comportando
11ma equipe ·de professóres e concedendo o Ph. D., passando
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Urna evoluc;ao de outro tipo pode também conduzir a dispersáo das cadeiras: tal é o caso de cadeiras cujo caráter primitivo estava muito afastado da antropología, e que sáo levadas
em dire<;áo a ela por urna evolu<;áo científica imprevis.ível na
época de sua funda~áo. A Fran~a oferece disto dois exemplos
notáveis: a .École nationale des langues orientales vivante.5 organizou-se nurna época em que se podja acreditar que o estudo
de todas as línguas do múndo se desenvolvería segundo linhas
conformes as da .fitologia clássica ; ora, a experiencia provou que
o conhecimento de certas línguas náo escritas estava condicionado pelo emprego de métodos heterodoxos, que devem muito
mais a antropología do que a lingüí~tica tradicional. Do mesmo
modo, na École pratique des hautes études, onde as cadeiras consagradas as religioes das popula\Ó~S sem tradi~áo escrita OU de
tradic;áo escrita insuficiente tende1n a tomar urna orientac;áo diferente das outras e a assumir um caráter cada vez mais antropológico. Em casos <leste genero, a antropología contamina, se
é lícito dizer, de modo. esporádico, disciplinas estranhas e coloca o administrador e .o educad-0r <liante de problemas imprevistos, aos quais é muito difícil trazer urna solu«;áo que respeite
os agrupamentos tradicionais.
É preciso enfim citar um caso misto, muito bem ilustrado
na Gra-Bretanha: justamente na época em que os estudos orientai3 se coloriam progressivamente de antropología, o rápido
desenvolvimento dos estudos africanos deixava entrever a necessidade de introduzir neste dominio preocupa~ filológicast
históricas e arqueológicas. De ondie a possibilidade de um agrupamento, sancionado há alguns anos pela transforma<;áo da
School of Oriental Studies ern School of Oriental and African
Studies, onde a antropología se encontra intimamente associada
ao mesmo tempo as ciencias sociais' e as ciencias humanas, o que '
náo teria sido possível, para as regióes do mundo considera~
em nenhuma estrutura academica regular.
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Os departamentos
T ooricamente, a fórmula do departamento poderia parecer
ideal. ,e em dir~ a ela - acabamos de ve-lo - que tendero
as universidade.s americanas ; e em outros paí.ses, onde os estudos antropológiros estáo eni pleno desenvolvimento, como a
Grá-Bretanha, a Austrália e a 1ndia, os departamentos de antropologia se criam ou se multiplicam. Com efeito, o departamento de antropologia respond.e a duas necessidades dos estud~s : de um lado, cursos bem articulados e que correspondem
aos diferentes capítulos ou aspectos da pesquisa ; de outro, a
preparac;áo gradual para os diplomas, desde as provas elementares até o doutorado. Entretanto, d.evem-se sublinhar dificuldades: nos países de estrutura academica rígida e tradicional, como os que distinguem estritamente as: "ciencias" das "letras" ou "humanidades", o departamento de antropologia implica nwna opc;.ao entre os dois tipos d,e faculdades: é-se conduzido, pois, a considerar dois departamentos, um para a antropologia ~ial ou cultural, outro para a antropologia física.
Certamente, estes dois ramos tem todo o interesse em se especializar; todavia, um antropólogo, qualquer que seja sua orien~
tac;áo, nao poderia dispensar conhecimentos de base em antropologia física; quanto a esta, ela está perdida se náo permanece
continuamente consciente. da origem sociológica dos determinismos cu jos efeitos somáticos estuda; retornaremos a isto mais
adiante.
Como exemplo da situa~ao anormal .resultante, para os- estudos antropológicos, da separa~o rígida entre faculdade de
ciencias e faculdade de letras, pode-.se citar a Franc;a: a Universidad.e de Paris oferece tres certificados antropológicos - o
certificado de etnologia ( o~o letras), que depende da faculdade de letras ; o mesmo certificado com a o~ao ciencias,
que d.epende das duas faculdades; enfim, o certificado de antropología (física), que depende, unicamente da faculdade .de
ciéncias. Os estudantes náo sao, certamente, nem bastante numerosos nem, sobretudo, bastante especializados (pósto que
estes certificados nao requerem senáo um ano de estudos) para
justificar semelbante complexidade.
Por outro lado, os inconvenientes da fórmula do departamento fazem-se sentir até nos países que mais se fi:xaram nela.
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Na própria Inglaterra, a Universidade de Oxford preferiu a do
' instituto ( com o Institute of Social Anthropology) e na Amé1 rica hesita~óe$ tornam-se patentes
de modo crescente, pc>is a
íónnula do departamento tem por conseqüencia, muitas vezes,
urna especializa~o demasiado apressada tendo, por corolário,
urna cultura geral insuficiente. Muito característico sob este
aspecto é o exemplo da U niversidade de Chicago : para remediar os defeitos que acabamos de citar, o departamento de antropología viu-se inicialmente integrado em urna Division of the
Social Sciences ; mas, apenas realizada esta reforma, excelentes
espíritos co~ a experimentar a necessidade de contatos
da mesma ordem com as ciencias humanas. Assim, explica-se
o desenvolvimento de urna terceira fórmula : a das escolas ou
institutos.

As esc.o·la.s ou #istit:utos
Seus exemplos mais conhecidos sáo a Escuela Nacional de
Anthropologia de Mexico e o Institut d'ethnologie de l'Université de Paris ; a primeira oferece urna fonna~o profissional e
sintética que coroa e especializa os estudos universitários anteriores ; o segundo se dedica antes a agr:upar e completar cursos
universitários existentes. O Institut d'ethnologie depende, com
efeito, de tres faculdades: direi.to, letras e ciencias ; para preparar urna prova universitária - o cer:tifi~do de etnologia da
licenciatura em letras ou em ciencias - ele prescreve aos estudantes cursos dados nas tres faculdades, e acrescenta-lhes
outros que organiza sob sua responsabilidade, mas aos quais a
universidade concede sua san~o. O mesmo espírito "inter-faculdades" se encontra no programa da licenciatura de estudos
das popula~es de ultramar, que compreende certificados dados
pelas faculdades d.e direito, de letras, e, eventualmente, pela faculdade de ciencias.
Diremos mais adiante porque esta fórmula nos parece a
mais satisfatória. Notemos aquí, apenas, que ela também suscita problemas: a autononiia do instituto <leve ser, com muita
freqüencia, paga por um rebaixamento de status, em compara~·º com os ensinos concebidos dentro de um tipo mais tradicional. É como que urna fórmula de contrabando: de onde a düi-
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culdade de dar urna dura~~º suficiente aos est~do.s que tem por/
san~ao diplomas reconhec1dos com o mesmo d.1reito que os das
faculdades. Em Paris, conseguiu-se parcialmente prolongar~
para os melhores estudantes., a dura<;ao dos estu4C1s até doid
anos, grac;as a cria<;áo de um outro estabelecimento, o Centre
de formation aux· études ethnologiques, consagrado a cursos especializados e trabalhos práticos; mas, aqui. ainda, trata-se de
urna solu<;áo equívoca, que afasta o ensino antropológico da
linha tradicional, em lugar de aproximá-lo, e que melhora o nível
dos estudos sem faze-los por isto beneficiarem-se com as san~óes tradicionais do grau ma.is elevado.
V e-se, por estes poucos exetJJplos, a dificuldade de resolver
os problemas postos pelo ensino da antropologia na base
das experiencias. adquiridas. :&te qualificativo náo convém verdadeiramente a nenhuma delas: em toda parte, trata-se de experiencias em marcha, cujo sentido e resultados nao podem
ainda se manifestar. Nao conviria, pois, formular a questáo de
outra maneira? Na falta de fatos indutivamente analisados e de
que se possam extrair constantes, interroguemos a própria antropologia. Procuremos entrever náo sümente onde ela está,.
mas para o que ela tende. Esta perspectiva dinamica nos per- ·
mitirá talvez extrair os princípios que devem presidir seu ensino, melhor do que a considera~ao estática de urna situa<;áo·
confusa ond.e nos enganariamos vendo apenas o indício de urna
vida borbulhante e de altas e ardentes ambi~óes.
O CASO DA ANTROPOLOGIA F1SICA
Urna questao de competencia coloca-se de inicio. A antropologia, cuja constitui~o agitou tao profundamente as ciencias
sociais, é, ela própria, urna ciencia social ? S~m, sem dúvida,
pósto que se ocupa de agrupamentos humanos. Mas sendo por defini~ao - urna "ciencia do hornero", náo se confunde
com as ciencias ditas humanas? E por aquele seu ramo conhecidp sob o nome de antropología física, quase em tóda parte
(mas em vários países europeus sob o de antropologia simplesmente), nao depende ela das ciencias naturais? N inguém con- ·
testará que a antropología ofere~ este triplo aspec:t.n. E nos
Estados Unidos, onde a organiza<;áo tripartida das ciéncias está
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particularmente desenvolvida, as sociedades de antropología
tiveram reconhecido o direito de filia<;áo aos tres grandes conselho.> científicos, cada u1n dos quais rege um dos domínios que
acabam·os de distinguir. Mas pode-se, parece, precisar a natu-·
reza desta tripla rel~ao.
~
Consideremos antes de tudo a antropología física: ela se
ocupa de problemas como o da. evolu~áo do homem a partir
das formas anima is ; de sua distribui<;áo atual em grupos raciais,
distinguidos por caracteres a.ilatómicos ou fisiológicos. Pode-se,.
por i~o, definí-la como um estudo natural do homem? Seria
esquecer que as últimas fases, ao menos, da evolu~o humana
- as que diferenciaram as ~ do Jionr.o sapiens, talvez mesmo.
as etapas que conduziram até ele - desenrolar~-se em condit;óes muito diferentes das que regeram o .dcsenvolvirriento das.
outras espécies vivas: desde que o homem adquiriu a lingua-·
gem (e as técnicas muito complexas, a grande regularidade das.
formas que caracteriza.nl as indústrias pré-históricas, implicam
em que a linguagem lhes estivesse já associada, para permitir
seu ensino e transmissao) , ele próprio determinou as modali. dades de sua evolu~ao bi.o~ógica, sem ter disto necessariamente
consciencia. Toda socieélade humana, com efeito, modifica as.
condi~óes de sua perpetua~o física por um conjunto complexo·
de regras, como a proibi<;áo do incesto, a endogamia, a exogamia, o casamento preferencial entre certos tipos de parentes, a.
poligamia ou a monogamia, ou simplesmente pela aplica~ao mais
ou menos sistemática de normas morais, sociais, económicas e
estéticas. Conformando-se a regras, urna sociedade favorece·
certos tipos de unióes e excluí outros. O antropólogo que ·tentassé interpretar a evolu<;áo das ra~ ou das sub-ra<;as humanas como se ela fósse sümente reultado de condi~óes naturais,
encerrar-se-ia no mesmo impasse que o zoólogo que quisesse
explicar a diferenciac;áo atual dos cáes por considerac;óes puramente biológicas ou ecológicas, sem levar em conta a interven...
~o humana : chegaria sem dúvida a hipóteses absolutamente·
fantásticas, ou, mais provavelmente, ao caos. Ora, os homens:
nao s~ fizerani menos• do que fizeram as ra~s de seus animais
domésticos, com a única diferen9L de que o proces.so foi menos-.
consciente e voluntário no primeiro caso do que no segundo.
Por conseguinte, a própria, antropología física - ainda que
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:apele para conhecirnentos e métodos derivados das ciencias naturais - mantém relac;óes particularmente estreitas com as cien·cias sociais. Em grande parte, ela se reduz ao estudo d.as
·.transformac;óes anatómicas e fisiológicas resultantes, para urna
certa espécie viva, da apari<;áo da vida social, da linguagem, de
·um sistema de valores ou, para falar mais genericamente, da
.cultura.

ETNOGRAFIA, ETNOLOGIA, ANTROPOLOGIA
Estamos, pois, muito longe da época em que os diferen.tes aspectos das culturas humanas ( ferramenta, roupas, institui-e;óes, crenc;as) eram tratados como espécie de prolongamentos
.ou dependencias dos caracteres somáticos que caracterizam diversos grupos humanos. A relac;áo inversa estaria mais próxima
.da vcrdade. O termo "etnologia" sobrevive, aqui e ali, com este
.sentido arcaico, notadamente na lndia, onde o sistema d.e castas, ao mesmo tempo endógamas e tecnicamente especializadas,
deu tardía e superficialmente alguma consistencia a esta cone_xao, e na Franc;a, onde urna estrutura academica muito rígida
tende a perpetuar urna terminologia tradicional (por exemplo, a
-cadeira de "etnologia dos homens atuais e dos homens fósseis"
no Museu national d'histoire naturelle: como se existisse urna
·.rela<;áo significativa entre a estrutura anatómica dos homens fósseis e suas ferramentas, e como se a etnología dos homens atuais
pusesse em causa sua estrutura at1atomica). Mas urna vez afastadas estas confusóes, continua-se, após ter lido o relatório geral,
confundido por urna perturbadora diversidade de termos ·que
convém definir e delimitar. Que rela<;óes e que diferenc;as há
entre a etnografia, a etnologia e a antropologia? Que se estende
pela distinc;áo ( táó embarac;osa, parece, para os relatores na·cionais) entre antropología social e antropología cultural? Entim, que rela<;óes mantém a antropologia com disciplinas fre·qüentemente unidas a ela num mesmo departamento: sociolo·gia, ciencia social, geografía, as vezes mesmo arqueología e lingüística?
. A resposta a primeira ques.tao é relativamente simples. To·dos os países, parece, concebem a etnografía da mesma maneira
Ela corresponde aos primeiros estágios da pesquisa: observa~ao

e descri<;ao, trabalho de campo (field-w.ork). Urna monografía,
que tem por objeto um grupo suficientemente restrito para
que o autor tenha podido reunir a maior parte de sua irúorma<;áo gra~ a urna experiencia pessoal, constituí o próprio
tipo do estudo etnográfico. Acrescentar-se-á sómente que a etnografia engloba também os métodos e as técnicas que se relacionam com o trabalho de campo, com a classifica<;áo, descri~o e análise dos fenómenos culturais particulares ( quer se
trate de armas, instrumentos, eren~ ou institui<;óes). No
caso dos objetos materiais, estas operac;óes prosseguem geralmente no museu, que pode ser considerado, sob este aspecto,
como um prolongamento do campo (ponto importante ao qual
retornaremos) .
.. Com rela<;ao a etnografía, a etnologia representa um prime1ro passo em dire<;ao· a síntese. Sem excluir a observac;ao
direta, ela tende para conclusóes suficientemente extensas para
que .seja difícil fundá-las exclusivamente num conhecimento de primeira máo. Esta síntese pode operar-se em tres
direc;óes : geográfica, quando se quer integrar conhecimentos
relativos a grupos vizinhos ; histórica, quando se visa reconstituir o passado de urna ou várias populac;oes; sistemática,
enfim, quando se isola, para lhe dar urna aten<;áo particular,
determinado tipo 'tle técnica, de costume ou de instituic;áo. É
neste sentid.o que o termo etnología se aplica, por exemplo, ao
, Bureau of A·merican Ethnology da Smithsonian Institution, a
Zeitschrift für Ethnologie ou ao Institut d'ethnologie de l'Université dé París. Em todos os casos, a etnologia compreende a
etnografía como seu passo preliminar, e constituí seu prolongamento.
Durante muito tempo e em vários países ao menos, considerou-se que esta dualidade se bastava a si mesma. Foi o caso,
notadamente, em tOda parte onde as preocupac;óes· históricogeográficas eram predominantes e onde nao se pensava que a
síntese pudesse ir além da determinac;áo das origens e dos centros de difusio. Outros países - a Franc;a, por exemplo - limitaram-se igualmente a isto, mas por outras razóes: o estágio
ulterior da síntese era deixado a outras disciplinas : sociología (no sentido frances do ten.t0), geografía humana, história, as vezes mesmo filosofía. Tais sáo, parece, as razóes
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pelas quai.5, em vários países europeus, o termo antropologia foi
aeixaao d1sponível e ficou assim lünitadp a antropología física.
Ao contrário, em teda parte onde encontramos os tennos
antropología social ou ·cultural, eles está.o ligados a urna segunaa e ultini.a etapa da .~úntese, tomando por base as conclu·
sóes da etnografía. e da etnología. Nos países auglo-saxónicos,
a antropologia visa um conhecimento global do homem, abrangendo seu objeto em toda sua extensáo histórica e geográfica;
aspirando a urn conhecimento aplicável ao conjunto do desenvolvimento humano desde, digamos, os hominídeos até as ra~s
modernas, e tendendo para conclus6es, positivas ou · negativas,
mas válidas para ·todas as sociedades humanas, desde a grande
cidade mod.e rna até a menor tribo melanésia. Pode-se, pois,,
dizer, neste sentido, que existe entre a antropología e a etnología a mesma rela~o que se definiu acima entre esta última e a
etnografía. Etnografía, etnología e antropología nao constituem
tres disciplinas diferentes, ou tres concep<;óes diferentes dos
mesmos estudos. Sao, de fato, tres etapas ou tres momentos de
urna mesma pesquisa, e a preferencia por este ou aqueie <lestes
termos exprime somente urna aten<;áo predominante voltada
para um tipo de pesquisa, que nao podefia: nunca ser exclusivo dos dois outros.
ANTROPOL.OGIA SOCIAL E ANTROPOLOGIA
CULTURAL
Se os termos antropologia social ou cultural visassem ~
mente distinguir certos campos de estudo dos da antropología
física, náo suscitariam problema. Mas a predile~o respectiva
da Grá-Bretanha pelo primeiro termo e dos Estados Unidos pelo
segundo, e o esclarecimento desta divergencia no curso de urna
recente polemica entre o americano G: P. Murdock e o ingles
.R. Firth ( 2 ) mostram que a ado~o de cada tenno corresponde
a· preocupa<;óes teóricas bem definidas. Sem dúvida, em muitos
casos, a ad~o <leste ou daquele termo ( notadamente para
designar urna cadeira de universidade) terá sido efeito do acaso.
Parece até que o termo "-social anthropology" ter-se-ia implan-

•
(2)

Ameri.catn Arnthropolc>gi.st, vol. 63, n.º 4, parte 1, 1951,

pp. 465-489.
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tado na Inglaterra porque era necessário inventar um título para
distinguir urna nova cadeira de outras, que tinham esgotado a
ternlinologia tradicional. Se quisermos nos ater ao próprio sentido das palavras "cultural" e "social''' , a diferen<;a nao seria
tampouco, grande. A n<>sáo de "cultura" é de origem inglesa,
pósto que se <leve a Tylor te-la definido pela primeira vez como:
"'That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and. any other capabilities and habits acquired
by man as a member of society (1lste conjunto complexo que
inclui conhecimento, cren<;a, arte; moral, lei, costume, e várias outras aptid6es e hábitos adquiridos pelo homerr1 como
membro de u1na sociedade )" ( 3) . Ela relaciona-se, pois, com
as d.iferen<;as características existentes entre o homem e o
.animal, dando assim origem a oposi<;ao, que ficou clássica desde
entáo, entre natu.reza e cultura. N esta perspectiva, o homem figura essencialmente como homo faber ou, como dizem os anglo.saxóes, tool-nuiker. Costumes, cren\45 e institui<;óes aparecem
entáo como técnicas entre outras, de u~a natureza mais propriamente intelectual, decerto: técnicas q~e estáo a servi<;o da vida
social e a tornan1 p0ssível, como as técnicas agrícolas tornam
possível a satisfa<;áo das necessidades de nutri~o, ou as técnicas texteis, a prote<;áo contra as iutempéries. A antropología
social se reduz ao estudo da organiza~áo social, capítulo essen-cial, 111as capítulo &>mente, entre todos os que formam a antropologia cultural. Esta maneirá de colocar o problema parece
.característica da ciencia americana, ao menos nas primeiras fases
d e seu desenvolvimento.
Nao é por acaso, sem dúvida, que o próprio termo antropología social apareceu ~ Inglaterra para designar a primeira
.cadeira ocupada por Sir J. G. Frazer, o qual se interessava muito
. pouco .pelas técnicas, mas antes pelas cren~as, cos.tumes e institui<;óes. Foi, no entanto, A. R. Radcliffe-Brown quem extraiu
a signific~áo profunda <leste termo, quando d.efiniu o objeto
de suas próprias pesquisas como senélo as rela{oes sociais e a
estrutura s.ocial. Nao é mais o homo faher que se encontra entáo
no. primeiro plano, mas o grupo, e o grupo considerado como
grupo, isto é, o conjunto das fornlas de comunica~o que fun(3)

E. B. TYLoR, Primitive Culture, Londres, 1871, vol. J,

p. l.
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damentam a vida social. Nao há, notemo-lo, nenhuma contradi~o, e nem sequer oposi~o, entre as duas perspectivas. A
melhor prova disto está na evolu\áo do pensamento sociológico Jrances, onde apenas algun!:i anos d.epois de Durkeim ter
n10strado que· era necessário estudar os fatos sociais co1nc cois~
(o que, numa outra linguagem, é o ponto de vísta da antropologia cultural), seu sobrinho e discípulo l\1auss trazia, ao n1esmo
tempo que Malinow.ski, a visao con1plementar de que as coisas.
(objetos manufaturados, armas, instrumentos, objetos rituais)
sáo, elas mesmas, fa.tos sociais (o que corresponde a perspectiva
da antropologia social). Poder-se-ia, pois, dizer que a antropología cultural e a antropologia social cobrem exatamente o
mesmo programa, unia partindo das técnicas e dos objetos para
terniinar nesta "super-técnica" que é a atividadre social e política, tornando possível e condicionando a vida em sociedade,.
a outra partindo da vida social para descer até as coisas
nas quais ela imprime sua marca, e até as atividades através das.
quais ela se ma.nifesta. Ambas cotnpreendem os me.;mos capítulos, talvez dispostos numa ordem diferente, e com um nún1ero variável de páginas consagrado a cada um.
Tod,avia, e mesn10 atendo-se a este paralelo, certas dife-·
ren~as mais sutis se extraetn. A antropologia social nasceu da
descoberta de que todos os aspectos da vida social - económico, técnico, político, jurídico, estético, religioso - consti-·
tuem um conjunto significativo, e de que é impossível compreender qualquer um <lestes aspectos sem recolocá-lo no meio dos.
outros. Eta tende, pois, a operar do todo em dire<;áo as partes
ou, pelos menos, a dar urna prioridade lógica ªº primeiro sobre
as segundas. Urna técnica nao ten1 sómente um valor utüitário ;·
preenche também urna fun,a-0 e esta implica, para ser compreendida, em considera\óes sociológicas e náo sómente históricas,.
geográficas, mecanicas ou físico-químicas. o conjunto das func;óes recorre por sua vez a urna nova n0<;áo, a de .estrutura, e
sabe-se a importancia que a idéia de estrutura social adquiriu
nos estudos antropológicos contemporaneos.
É verdade que a antropología cultural devia, de sua parte
e quase simultaneamente, tem1inar numa conc~p<;áo análoga, embora por caminhos difet:'entes. Em lugar da perspectiva está-·
tica, apresentando o conjunto do grupo sociai como urna espécie
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de sistema ou constelac;áo, é urna preocupac;áo dina.mica -como a cultura se transmite através das gera<;6es? - que iria
levá-la a um a oonclusáo identica : a saber, que o sistema das.
rela\jóes, unindo entre si todos os aspectos d~ vida social, desempenha um papel mais importante, na transmissáo da cultura, do qué cada um dos aspectos tomados isoladamente. Assim
os estudos ditos de "cultura e personalidade" (cuja origem se
pode retra~ar na tradi<;ao da antropología cultural até o ensin<>
de Franz Boas) deviam-se encontrar, por este rodeio imprevisto, oom os de "estrutura social" derivados de RadcliffeBrown e, através dele, de Durkheim. Quer a antropología se
proclame "social" ou "cultural", aspira sempre a conhecer <>
homem total, encarado, num caso, a partir de suas prodU{oes,.
no outro a partir de suas representa.tóes. Compreende-se assim
que urna orienta~o "culturalista" aproxime a antropología da
geografía, da tecnologia e da pré-história, enquanto a orienta~áo "sociológica" lhe cria afinidad~s mais diretas com a arqueologia, a história e psicología. Em ambos os casos, existe
urna rela<;áo particularmente estreita con1 a lingüística, · pósto
que a linguagem é ao mesmo tempo o fato cultural por excelencia ( distinguindo o homem do animal) e aquele por intermédio do qual tódas as formas da vida social se estabeÍecem e
se perpetuam. É, pois, lógico que as estruturas academicas analisadas pelo relatório geral tenham repugnancia, o mais das vezes,.
em isolar a antropología e a p0em de preferencia "em constela~o", se é permitido dizer, com urna ou várias das seguintes
disciplinas :
PsicoÍ6gia

1
- Linguistica
Geografia - - - - ANTROPOLOGIA - - - 1
Arqueologia
. 1ogta
.
Socio

No esquema acima, as rel~óes "qorizontais" correspondem
sobretudo a perspectiva da antropologia cultural, as "verticais"
a da antropología social, e as "oblíquas" a ambas. 1-Ias, além
de que, entre os pesquisadores modernos, estas perspectivas tendero a se confundir, nao se deve esquecer de que, mesmo nos
casos extremos, trata-se sümente de urna diferen<;a. de ponto
8.9 9

<le vista, nao de objeto. Nestas condic;óes, a questáo da unificac;áo dos tennos perde muito de sua importancia. Parece haver
ho je em dia no mundo um acórdo quase unanime em utilizar
·o termo " antropología" em lugar de etnografía e de etnología,
como o mais apto para caracterizar o conjunto <lestes tres mo111entos da pesquisa. Urna investiga<;áo internacional recente o
atesta ( 4). Pode-se, pois, sen1 hesitac;áo, recomendar a ad.osao do termo antropología nos títulos dos departamentos·, irtstitutos ou escolas consagrados as pesquisas e ao ensino correspondentes. Mas nao é oportuno ir além : as diferen<;as sen1pre
fecundas de temperamento e de preocupaáóes, entre 0 3 mestres
encarregad.os dos ensinamentos e da dire<;ao dos trabalhos, en<:ontrarao nos qualificativos i.s'!Jcial e cultural o meio de exorimir
seus matizes particulares.
~

se colocaram problemas antropológicos relativamente tarde, ainda
que tenham come<;ado muito cedo a se interrogar sobre problemas que interessavam sua tradi~o particular: evoluíram assim
do especial para o geral, enquanto na Franc;a, por exemplo, foi
a situa<;áo inversa que prevaleceu : com~amos por preocupac;óes
teóricas sóbre a natureza humana, e foi progressivamente que
nos d.irigimos aos fatos para fundameutar ou restringir a especula~o. A situac;áo mais favorável é certamente aquela em que
os dois pontos de vista aparecem e desenvolveram-se simultineamente, como na Alemanha e nos países anglo-saxónicos (e
cada vez por razóes diferentes) ; é ela tam.bém que explica o
avan<;o
histórico que os estuoos antropológicos ganharam nestes
,
paises.

ANTROPOLOGIA E
ANTROPOLOGIA E FOLCLORE
Urna palavra, contudo, sobre o folclore. Sem tentar fazer
aquí a história <leste termo, que é muito complexa, sabe-se que,
grosso tnodo-, ele designa as pesquisas que, tendo seu campo na
sociedade do observador, apelam para métodos de investiga<;áo e
técnicas de observac;áo do mesmo tipo daquelas a que se recorre
para sociedades muito afastadas. As razóes <leste estado de coisas
náo precisam ser consideradas aqui. Mas · quer o explique111
pela natnreza arcaica dos fatos estudados ( logo, muito afastados,
no tempo se nao no espa<;o) ( 5) , quer pelo caráter coletivo e
inconsciente de certas formas da atividade social e mental em
t oda sociedade, inclusive a nossa ( 6), os estudos folclóricos dependem certamente, seja por seu objeto, seja por seu método
(e sem dúvida por .ambos ao mesmo tempo) , da antropología.
Se em certos países, notad.amente os países escandinavos, eles
parec.em preferir um isolamento parcial, é po1·que estes países
(4 ) Smcr, Terminología e divisione delle Scienze dell'Uorno;
i resultati di un'inchiesta internazionale, Rivista. di Anthropologia , t. 35, 1944-1947.
(5) É assirn que o lnstitut mternational d'atrchéocivil:i11ati011,
dirigido por Varagnac, coloca o problema.
.
(6) Corno o preferem considerar o Laboratoire d'ethnographie fran~aise e o Musée national francais des Arts et Traditions
populaires.
·
·
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CI~NCIAS

SOCIAIS

Urna primeira conclusáo se extrai destas conside~óes, que
nos enganaríamos acreditando serem puramente teóricas ; é que
a antropologia náo poderia, em caso algum, concordar em deixar-se destacar, quer das ciencias exatas e naturais (as quais a
liga a antropologia física), quer das ciencias humanas (as quais
está presa por tód.as estas fibras que lhe tecem a geografia, a
arqueología e a lingüística). Se ela devesse, obrigatoriamente, esoolher unia subordin~o, proclamar-se-ia ciencia social, n1as nao
na medida em que este termo permitisse definir um domínio separado, antes, ao contrario, porque ele sublinha um caráter que
tende a ser comum a tódas . as disciplinas: pois mesmo o biólogo e o físico mostram-se boje cada vez mais conscientes das
implica~óes sociais de .suas descobertas ou, para dizer melhor,
de sua .ngnifiaifáo a.ntri>pológica. O homem nao se contenta
mais em conhecer ; conhecend~ mais, ele ve a si mesmo conhe-·
cedor, e o objetivo verdadeiro de sua pesquisa torna-se um pouco
rnais, cada dia, este par indissolúvel fonnado por urna huma·
nidade que transfonna o mundo e que se auto-transforma no
curso de suas opera.c;óes.
Além disso, quando as ciencias sociais reivindicam a dis,
posi~ de estruturas universitárias que lhes sejam próprias, a
antropologia associa-se de bom grado a sua exigencia, mas náo
sem segundas intenc;óes: ela sabe que esta independencia seria
útil para o progresso da psicología social, da ciencia política ~
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da :sociologia, e para urna modifica~o de pontos de vista muitas
vezes j ulgados d~masiado tradicionais, da parte do direÍto e da
ciencia econórni~. ~-0ntud?,. e n? que lhe concerne, a cria~ de
faculdades de c1enc1as ~oc1a1s, la onde elas ainda nao ex.istem
nao resolvería seus problemas ; pois se a antropologia tives~
que ser instalada em tais faculdades, sentir-se-ia nelas tao con~
trangida como nas fa.culdades de ciencias ou de letras. De
fato, ~la depende das tres ordens ao mesmo tempo; deseja que
as tres ordens possuam urna representa<;áo equilibrada no ensino, para que ela própria náo sofra o desequilíbrio que, de outro
modo, resultaría, para ela, da impossibilidade de fazer valer sua
tripla dependencia. Para a antropología, a fónnula do instituto
ou da escola, reagrupando numa síntes.e original, em tórno .d.e
ensinos próprios, os que seriam dados nas tres faculdades, fornece a única solu~ satisfatória.
É o destino_ das ciencias jovens, inscreverem-se co1n dificul<lade nos quadros estabelecidos; náo se sublinhará suficienttmente, jamais, que a antropología é, de longe, a mais jovem com
rela<;áo a estas jovens ciencias que sao as ciencias sociais, e que
as solu<;óes de conjunto que convem a suas irnlás mais velhas
já lhe, oferecem
Ela tem, se é lícito dizer,
.... urna
. caráter. tradicional.
,
Qs pes nas c1enc1as natura1S1; esta escorada nas ciencias humanas; olha em dire<;áo as ciencias sociais. · E pósto que neste
volume inteiramente consagrado a estas últimas o que importa,
sobretu~·º ' é aprofundar esta rela<;áo para tirar suas conclu.3óes
práticas indispensáveis, · excusar-se-nos-á por considerá-la mais
atentamente.

O equívoco que domina as rela<;óes entre antropología e sociologia, equívoco a que aludem freqüentemente os documentos
reunidos . ne.ste volume (7), prende-se antes de mais nad,a a
ambigüidade que caracteriza o estado atual da própria sociología. Seu nome de sociologia designa-a como a ciencia da sociedade por excelencia, a que coroa - ou na quai se resumem tódas as outras ciencias sociais. Mas, desde o fracasso das grandes ambi~óes da escola <lurkheimiana, de fato, ela nao é rriais isto
·em parte alguma. Em certos países, sobretudo na Europa con(7) Lembremos de que nao se trata do presente volum<>, mns
daquele em que este estudo figurava primitivamente.
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tinental e as vezes também na América Latina, a sociología inscreve-se na tradi~o de urna filosofia social em que o conhec1mento (que permanece de segunda ou de terceira mao) de pesquisas concretas executadas por outros vem oomente alicerc;ar a
especula~o. Em compensa~áo, nos países anglo-saxónicos (cu jo
ponto de vista ganha progressivamente a América Latina e- os
países asiáticos),
a sociología toma-se wna disciplina especial,
.
que se 1nscreve no mesmo plano que as outras ciencias ~ais :
ela estud,a as rcla~óes sociais nos grupos contemporaneos
numa base amplamente experimental e náo .se distingue, apare~temente, da antropologia, nerr1 por seus métodos, nem por seu
Objet~, senáo talvez elll que este último ( aglomera<;óes urbanas,
organ1za<;óes agrícolas, Estados nacionais e comunidades que os
constituem, a própria sociedade internacional) é de outra ordein
d~ ~randeza e de urna complexidae maior que as sociedades primitivas. Mas, como a antropologia tende cada vez mais a se
interessar por estas formas complexas, percebe-se mal qua! e
a diferenc;a verdadeira entre as duas.
No entanto, pennanece sendo verdade, em todos os casos,
que a sociología. é estreitamente solidária com o observador. Istu
é claro em nosso último exemplo, pósto que a sociologia urbana,
rural, religiosa, ocupacional, etc., toma por objeto a sociedade
do observad.or ou urna sociedade do mesmo tipo. Mas esta atitude nao é menos real no outro exemplo, que é o da sociología
de s.íntese ou de tendencia filosófica. Aí, o sábio estende, sem
dúvida, sua investiga<;ao a mais vastas por<;óes de experiencia
humana; pode mesmo consagrar-se a interpretá-la em sua ter
talidade. Seu objeto náo está mais limitado ao observador, mas
é set~pre do ponto de tji,sta do observador que ele empreende
ampha-lo. Em seu esfór<;o para extrair interpreta~óes e signific,a<;óes, é sua própria sociedade que ele visa antes de tudo explicar ; sáo suas próprias categorias lógicas suas próprias perspectivas históricas, que aplica ao conjunto. Que um sociológo
frances do século XX elabore urna teoría geral da vida em sociedade, ela aparecerá sempre e da maneira mais legítima (pois
esta tentativa de distini;áo náo implica de nossa parte en1 nenhuma crítica) , como a obra de um sociólogo frances do século
XX. Enquanto o antropólogo, colocad¡o <liante da mesma tarefa,
esfor<;ar-se-á, voluntária e conscientemente também (e de
40.fJ

modo algum está certo de que jama.is tenha sucesso), em formular um sistema aceitável, tanto para o mais longínquo indígena con10 para seus próprios concidadáos ou contemporaneos.
Enquanto a sociologia se esforc;a em fazer a ciencia social
do observador, a antropología procura, por sua vez elaoorar a
ciencia social do observado: seja que ela vise atingir, em sua
descri~o de sociedades estranhas e longínquas, o ponto de vista
do próprio ind.ígena, seja que ela amplie seu objeto, até incluir
nele a sociedade do observaoor, mas tentando entát> extrair um
sistema de referencia fundado na experiencia etnográfica~
e que seja iqdependente, ao mesmo tempo, do ·observador e· de
seu objeto.
Compreende-se assim porque a sociologia pode ser consid,erada (e sempre com j ustic;a), ora como um caso particular da
antropologia (como se tende a fazer nos Estados Unidos) e ora
como a disciplina colocada no ápice da hierarquía das ciencias
sociais: ¡)ois ela constituí certamen.te, também, um caso privilegiad.o, pela razao, bem conhecida. na história da geometria, de
que a adoc;áo do ponto de vista do observador permite extrair
propriedades aparentemente mais rigorosas, e certarnente de urna
aplica~ mais cómoda, o que náo é o caso para as que implicam
nunla a.inplia~ da mesma perspectiva para outros observadores
possíveis. Assim, a geometria euclidianr pode ser considerada
corno um caso privilegiado de urna meta-geometría, que compreen<ieria também a considera~o de espa~s estruturados de
outrc modo.
MISSOES PROPRIAS DA A:NTROPOLOGIA

Interrompamos ainda urna vez estas c.onsidera~óes para nos
situarmos e no.s perguntar como, neste est: gio da análi~, pode
ser cor.cehida a mensagem .própria da antropología, aquela que
a organiza~o de seu ensino deve-lhe permitir transmitir nas melhores condi~óes.
ObjetiWdade

A primeira ambi~o da antropologia é atingir a objetividade,
inculcar seu gósto e ensinar seus métodos. Esta n~o de objetividade d.eve, no entanto, ser precisada; nao se trata sümente
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de urna objetividade que permite aquele que a pratica fazer
abstra<;áo de suas eren~, suas. preferencias e seus preconceitos;
pois urna tal objetividade caracteriza todas as ciencias sociais,
sem o que elas náo poderiam pretender o título de ciencia. O
que indicamos nos parágrafos precedentes, mostra que o tipo
de objetividade que pretende a antropología vai mais além: nao
se trata sC>mente de se elevar acima dos valores próprios da
sociedade OlJ. do grupo d-0 observador, mas justamente acima de
seus niétodos de pen.samento, de atíngir un1a formula<;áo válida,
náo sómente para um observador honesto e objetivo, mas para
todos os observadores possíveis. O antropólogo náo faz, pois,.
&>mente calar .seus sentimentos : éle n1odela novas categorias.
n1entais, contribuí para introduzir n<><;6es de espa<;o e ten1po, d~
oposi<;áo e contradi<;áo, tao estranhas ao pensan1ento tradicional
quanto as que encontram hoje em certos ramos das ciencias naturais. Esta rela<;áo entre as maneiras como se colocam os mesmos problemas, em disciplinas aparentemente tao afastadas, foi
admiravelmente percebida pelo grande físico Niels Bohr, quando
ele escrevia: "The traditional differences of [human cultures] ...
in many ways resemble the different equivalent mod.es in which
physical experience can be described", (As diferen<;as tradicionais das [ cult.uras humanas] . . . lembram, de diversas maneiras, os diferentes modos equivalentes pelos quais a experiencia física pode ser descrita). ( 8)
E, no en tanto, esta procura intransigente de urna ob jetividade total só s:e pode desenvolver num nível em que os f enómenos conservan1 urna significa<;áo humana e permanecem compreensíveis - intelectual e sentimentalmente - para u1na consciencia individual. :aste ponto é muito importante, pois permite
distinguir o tipo de objetividade a que aspira a antropología, do
que interessa a outras ciencias sociais, podendo-se <leste legitimamente dizer que nao é menos rigoroso que o dela, embora se si
tue em outro plano. As realidades reclamadas pela ciencia econÓ··
mica e pela demografía nao sao menos objetivas, mas nao se
pensa em exigir que tenham um sentido no plano da experiencia
vivida d.o su jeito, o qual nao encontra nunca em seu devir his ·
tórico objetos como o valor, a rentabilidade, a produtividade
,
N., Natural Philosophy and Human Culture, ."!a-

(8) BOHR,
ture, vol. 143, 1939.

marginal ou a popula~áo máxima. Sao no~óes abstratas, cuja
utiliza~o pelas ciencias sociais permite também urna aproxima~ªº com as ciencias exatas e naturais, mas de urna maneira completamente diversa, pois, sob este aspecto, a antropoiogia aproxima-se antes das ciencias humanas. Ela quer ser ciencia semiológica, situa-se resolutamente no nível da signific~. Esta é,
para a antropologia, urna razáo a mais ( ao lado de muitas outras) para manter um contat~ estreito com a lingüística, onde
se encontra, com respeito a este fato social que é a linguagem,
o mesmo cuidado de náo destacar as bases objetivas da língua,
isto é, o aspecto som, d,e sua fun\áo significante, o aspecto
.sentido ( 9) .
Totali.dade

A segunda ambic;áo da antropologia é a to·tali.dade. Ela ve,
na vida social, um sistema cujos aspectos estao todos organicamente ligados. Ela reconhece de bom grado que é indispensável, para a.profundar o conhecimento de certos tipos de fenómenos, d.ividir um con junto, como o fazem o psicólogo social, o
jurista, o economista, o especialista em ciencia política. E ela
se interessa por demais pelo método dos modelos (que ela própria pratica em certos domínios como o do parentesco) , para
náo admitir a legitimidade <lestes modelos particulares.
Mas, quando o antropólogo procura construir modelos, tem
sempre e~ vista, e como segunda inten\áo, d.escobrir urna forma
comu:m as divesas manifestac;óes da vida social. Esta tendencia
.s e encontra tanto atrás da noc;áo, introduzida por Marcel Mauss,
de fato social total, como também na de pattern, da qual se sabe
a importancia que adquiriu na antropologia anglo-saxónica no
curso <lestes últimos anos.
(9) Estas linhas acabavam <ie ser escritas qu~do encontramos pontos de vista semelhantes na pena de um filosofo contempor8.neo. Criticando urna sociologia desusa.da, J ean-Paul Sartre
acrescenta: '. . A sociologia dos primitivos nao cai sob estas censuras. Estudam-se aí verdadeiros conjuntos signif-icam.tes" (les
Temps Modernes, 8.º ano, n.º 84-85, outubro-novembro, 1952, p. 729,
nota 1).
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SignificQ.fiW
l\ terceira originalidade da pesquisa antropológica é a mais

difícil de definir e, sem dúvida, mais importante ainda que as
duas outras. Ternos de tal modo o hábito de distinguir, por
caracteres indicativos de priva~o, os tipos de sociedade de que
o etnólogo se ocupa, que nos aperceberr.:.os com dificuldade que
sua predíle\áo se prende a razóes positivas. O donúnio da antropología, diz-se de bom grado (e o próprio título das cátedras
o afirma), consiste nas sociedades náo civilizadas, sem escrita,
pré ou no-o mecánicas. Mas todos estes qualificativos dissimulam
urna realidad.e positiva: estas sociedades esta.o fundadas ern relac;óes pessoais, em lígac;óes concretas entre indivíduos, num
grau muito mais importante que as outras. :nste ponto exigiría
ser longamente justificado, mas, sem entrar aqui nos detalhes,
bastará sublinhar que o pequeno volume das sociedades denominadas "primitivas" (pela aplica<;áo de um outro critério negativo) permite geralmente tais relac;óes, e que, mesmo no caso
em que as sociedades deste tipd' sao demasiado extensas ou d.íspersas, as rela<;óes entre os indivíduos mais afast:i.dos uns dos
-0utros sao construidas sobre o tipo das relac;óes mais diretas,
cujo modelo é geralmente oferecido pelo parentesco. RadcliffeBrown deu, para a Austrália, exemplos destas extensóes que
sao hoj e clá~sicos.
O CRITÉRIO DA AUTENTICIDADE

Ora, sob este aspecto, sao as sociedades do homem n10derno que deveriam antes sier definidas por um caráter indicativo de privac;ao. Nossas rela~óes com outrem nao sao mais,
senáo de modo ocasional e fragmentário, fundadas sobre esta
experiencia global, esta apreensáo concreta de um sujeito por
outro. Elas resultam, em grande parte, de reconstru<;óes indiretas, através de documentos escritos. Estarnos ligados a nosso
passado, nao mais por urna tradi<;ao oral que implica num contato vivido com pessoas - narradores, sacerdotes, sábios ou
anciaos - mas por livros amontoados em bibliotecas e através
<los quais a crítica se esmera - com que dificuldades - em
reconstituir a fisionomía de seus autores. E, no plano do presente, comunicamo-nos com a unensa maioria de nossos con-
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temporaneos por tódas as espéci~. de i~termediários - ~ocumen
tos escritos ou mecanismos admin1strat1ws - que ampham, sem
dúvida, imensamente nossos contatos, · mas lhes conferem ao
mesmo tempo um caráter de inautencidade. &te tomou-se a
própria marca das relac;oes entre o cidadao e os Pod.eres.
Nao queremos nos entregar ao paradoxo, e definir de modo
negativo a imensa revolu~o introduzida pela in:ven~ da esc~
ta. Mas é indispensável reconhever que ela rettrou da human1dade alguma coisa de essencial, ao mesmo tempo em que lhe trazia tantos benefícios. (10) U1na justa aprecia<;ao da perda de autonomía que resultou da expansáo das formas indiretas de c~n~u
nica~o ( livro, fotografía, imprensa, rádio etc.) f~lto1;1 prod1g1~
samente até o presente as organizac;óes internac1ona1s e · particularmente a U nesco, mas ela ressalta no primeiro plano das
preocupa<;óes dos teóricos da mais n1oderna. das ciencias so~iais
- a da comunica<;ao - como se ve por esta passagen1 da Cibe~
nética de Wiener : "It is no wonder that the larger commun1ties... contain far less available infonnation than the smaller
oommunities, to say nothing of the human elements of wh~ch all
con1munities are built up" (Nao admira que as con1un1dades
maiores. . . contenham muito menos informac;ao djsponível do
que as comunidades menores, _para na? falar dos elementos humanos de que tódas as comunidades _sao c~n:pos~as) •A(ll_). Para nos colocarmos num terreno n1ats fam1har as c1enc1as sociais, os debates, bem conhecidos· pela ciencia políti~a. france~a,
entre partidários do escrutínio de lista e do escrut1n_1? ~e c1rcunscric;ao sublinham, de ~m modo confu:o, que a c1enc1a das
con1unicac;óes ajudaria uttlmente a precisar, est~ pe__rda de
informac;ao que resulta, para o grupo, da subs~1tu1c;ao,
valores abstratos, do contato pessoal entre os ele1tores e seu~
representantes.
,. ,. .
Certamente, as sociedades modernas nao sao 1ntegral1:11ente
inautenticas. Se se consid,e ram com atenc;ao os pontos de 1i:~r
c;ao da investigac;a.o antr.opológic~, constata-se, ao co~tr:ano,
que, interessando-se cada vez ma1s pelo estudo das s~c1edade~
m00ernas, a antropologia se aplicou a reconhecer e 1solar at

po:

(10) Cf. sobre est.e ponto Tristes Tropi,q'Ues, cap. XXVIII.
(11) Pp. 188-189; de um mt0do geral, as pp. 181-189 mereceriam ser transcritas integralment.e na carta. da Unesco.
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níve~

'

t:k autencidade. O que permite ao etnólogo ficar num

terreno familiar quando estuda urna ald,eia, urna empresa, ou un:ia
"vizinhanc;a" de grande cidade (como dizem os anglo-saxóes :.
neighbO'Urhood), é que todo mundo aí conhece todo mundp, ou.
quase. Do mesmo modo, quando os demógrafos reconhece1n,.
numa sociedade moderna, a existencia de isolados da mesma
ordem de grandeza que os que caracterizam as sociedades primitivas (12), eles estendem a máo para o antropólogo, que
descobre assitn um novo objeto. As investigac;óes sóbre as comunidades realizadas na Franc;a sob o patrocínio da Unesco
foram muito reveladoras a este respeito: ora os investigadores.
( alguns dos quais tinham wna formac;áo antropológica) ficaram
a vontade numa aldeia de quinhentos habitantes, cujo estud<>
nao exigía nenhuma mod,ificac;ao de seus métodos clássicos, ora,.
numa cidade média, tiveram o sentimento de encontrar un1 objeto irredutível. :por que? Porque trinta mil pessoas nao podem
constituir urna sociedade da mesma maneira que quinhentas.
No primeiro caso, a comunicac;áo náo é estabelecida principalmente entre pessoas, ou sobre o tipo da comunicac;áo interpessoal ; a realidade social dos "emissores" e d~s "receptores"
(para falar a linguagem da teoría da comunica<;ao) desapar~ce
atrás da complexidade dos "códigos" e dos "relés" (13) .·
O futuro julgará, sem dúvida, que a mais importante contribuic;ao da antropología as ciencias sociais é ter introduzido
( aliás inconscientemente) esta distinc;3.o capital entre duas modalidades de existencia social : um genero de vida percebido
originariamente como tradicional e arcaico, que é antes de tudo
o das sociedades autenticas, e formas de aparic;áo mais recente,
das quais nao está certamente ausente o primeiro tipo, mas
onde grupos imperfeita e incompletamente autenticos encontramse organizados no seio de um sistema mais vasto, atingido ele
proprio pela inautenticidade.
Ao mesmo tempo em que esta distinc;áo explica e fundamenta o interesse crescente da antropología pelos modos de rela~oes autenticos que subsistem ou aparecem nas sociedades
(12) J. Su'M"ER e L. TABAH, les Notions d'isolat et de population mínimum, Populatüm, vol. 6, n.O 3, París, 1951.
(13) Ver sobre est.e assunto: N. WIENER, The Human use
o/ huma.tt beings, Boston, 1950.
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1110dernas, ela mostra os linútes de sua prospecsáo. Pois se é
-verdade que urna tribo melanésia e urna aldeia francesa sáo _grosso nwdo - entidades sociais do mesmo tipo, isto cessa de
ser verdadie quando se extrapola em benefício de unidades rnais
vastas. Donde o erro dos promotores dos estudos de caráter
~nacional, se eles querem trabalhar s<>mente como antropólogos,
·pois, assimilando inconscientemente formas de vida social irredutíveis, só podem acabar em dois resultados: ou validar os
piores preconceitos, ou retificar as mais ócas abstra~óes.
A ORGANIZA<;AO DOS E.STUDOS ANTROPOLóGICOS

Entrevemos assim a bizarra encruzilhada de. disciplinas em
<}Ue se acha hoje situada a antropología. Para resolver o pro.blema da objetividade, que lhe é impósto pela necessidade de
-urna linguagem comum para traduzir experiencias sociais heterogeneas, a antropología come~a a se voltar para as ma·t emáticas e para a lógica simbólica. N osso vocabulário corrente, que é o produto de nossas próprias categorias sociais, é,
com efeito, insuficiente para formular experiencias sociológica~ muito diferenttes. .É preciso recorrer aos símbolos, como
faz o físíco, quando quer extrair o que há de oomum entre, por
exemplo, a teoría corpuscular e a teoria ondulatória da luz : na
1ingu.agem do homem d~ rua, as duas conc~óes sáo contraditórias, mas corno elas sao, para a ciencia "reais", tanto urna
·-quanto outra, deve-se recorrer a sistemas de signos de um novo
tipo para. poder pass.ar de urna a outra ( 14).
Ciencia "semiológica" em segundo lugar, é em dir~áo a
lingüística que ela se volta, por duas razóes : antes de tudo,
porque semente o conhecimento da língua permite penetrar num
·sistema de categorias lógicas e de valores morais diferentes do
sistema do observador ; em seguida, porque a lingüística, me'lhor que nenhuma outra ciencia, é capaz de ensinar o meio de
·passar da consid.erac;áo de elementos, em si mesmos privados
·de significac;áo, a de um sistema semantico, e de n1ostrar como
(14) O leitvr desejoso de aprofundar estas analogias inesperadas entre as ciencias sociais e as ciencias exatas e naturai:J, i>o·derá reportar-se ao belo livro de Pierre AUGER, l'Homm.e microscopique, Paris, 1962.
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o segundo se pode edificar por· meio dos primeiros: o que é
talvez, antes de tudo, o problema da linguágem, mas depois
dela e através dela, o problema da cultu~ em seu todo.
Em terce.iro lugar, sensível as inter-rela~ dos diversos
tipos de fenómenos sociais, a antropología empenha-se em encarar simultaneamente seus aspectos económicos, jurídicos, político, moral, estético, religioso; está, pois, atenta aos desenvolvimentos das outras cicn,cias sociais, e sobretudo das que partilham com ela esta perspectiva total, isto é, a geografía humana, a história social e economica, a sociología.
Enfim, aplicando-se essencialmente a estas formas de vida
social (de que as sociedades ditas primitivas . nao constituem
senáo os exemplos mais fáceis de isolar e as realiza~óes mais
avan~das) definidas por urna autenticidade que se mede pela
extensáo e pela riqueza das rela\oes concretas entre os indivíduos, é com a psicologia (geral e social) que, <leste ponto
de vista, a antropología sente que mantém os contatos mais
·
estreitos.
Nao se poderiam esmagar os estudantes sob a massa enorme
de conhecimentos que exigiría a satisfa~áo integral de todas
estas exigencias. Mas ao menos, um certo número de conseqüencias práticas resultam da consciencia desta complexidade.
1) A antropologia tornou-se urna disciplina por demais
diversificada e técnica para que se possam recomendar ensinos
limitados, a um ano, geralmente intitulados ,, introdu~áo a antropología" ( ou outra fórmula do mesmo genero) que consistem habitualmente em vagos comentários sobre a organizac;áo clanica, a ¡x>ligamia e totemismo. Seria particularmente
· perigoso imaginar que com tais n~óes superficiais se preparam de algum modo para seu papel jovens - missionários,
administrad.ores,. diplomatas, militares, etc. - destinados a viver
em contato com populac;óes muito diferentes da sua. Urna introduc;áo a antropología nao faz um antropólogo, mesmo amador,
romo urna introdu<;ao a físdca náo faria um físico, ou mesmo
um auxiliar de físico.
Os antropólogos tem, sob este aspecto, pesadas responsabilidades. Ignorados e desdenhados durante tanto tempo, sentem-se muitas vezes lisonjeados quando se pensa em lhes pedir
urna tintura de antropología, para perfazer urna fonna~áo téc-
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nica. 1!les devem resistir a esta sedu<;ao da maneira mais enérgica. Nao se trata -- oobretudo depois do que a<;":aba de ser
dito - de transfonnar todo mundo em antropólogo. Mas se
i...i:n médico, um jurista, u1n missionário devem ter algumas
n<><;óes de antropologia, é sob o aspecto de urna fonna~o n1uito
técnica e n1uito avan~da nos poucos capítulos da pesquisa antropológica que se relacionan1 diretaniente com o exercício
de sua profissáo e na regiáo do mundo em que se di3póem a
exerce-la.
2) Qualquer que .seja o número de cursos considerados
nao se poderiam formar antropólogos em um ano. Para un1
ensino completo, que absorva o tempo integral do estudante,.
o mínimo parece ser d.e tres ano,; e esse mínimo deveria ser
prolongado, para certas qualifica~óes profissionais, até quatro
e cinco anos. Parece, pois, indispensável que, em todas as universidades, a antropología cesse de ser relegada, como é o caso
muito freqüentemente ( notadamente na Fran~a), a categoría do
ensino complementar. ·Diplomas de antropología devem sancionar, até nos rr.a.is altos graus universitários, estudos que sejam
exclusiva· e integralmente antropológicos.
3) Mesmo assim estendido, o conjunto das matérias compreendidas sob o domínio da antropologia é demasiado complexo para nao exigir urna especializa~ao. Há, naturalmente,.
u1na forma~o comum que todos os antropólogos poderiam adquirir no decorrer de seu primeiro ano d.e estudos, e que lhes.
pennitiria esoolher sua especializa~ao ulterior com conhecimento de causa. Sem querer, aqui, propor um programa rígido,.
ve-se com bastante facilidade quais seriam estas matérias: elementos de antropología física, social e cultural ; pré-história.
história das teorías etnológicas, lingüística geral.
Desde o segundo ano deveria come~ar urna especializa~ao
por matéria : a) antropología física, acompanhada de anatomía
comparada, de biología e de fisiología; b) antropología social,.
com história económica e social, psicología social, lingüística;
e antropología . cultural, com tecnología, geografía, pré-história.
No terceiro ano (e talvez desde o segundo) esta especializa~ao sistemática seria acompanhada por urna especializa~o
regional, que compreenderia, além da pré-história, da arqueo-
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logia e da geografia, a aprendizagem aprofundada de urna ou
várias línguas da parte do mundo escolhida pelo investigador.
4) O estudo da antropología, geral ou regional, implica
sempre em leituras extensas. Náo pensamos tanto nos manuais ( que podem completar, mas nunca substituir o ensino
falado) e nas obras teóricas. (que náo é indispensável abordar
antes dos últimos anos de forma~o), quanto nas monografías,
isto é, nos livros através dos qua.is o estudante é levado a reviver urna experiencia vivida no campo, e g~s aos. quais
ele consegue acumular a massa considei;ável dos únicos conhecimentos que podem· lhe dar a bagagem intelectual requerida, e
preservá-lo das generalizac;Oes .e das simplifica<;óes apressadas..
No decorrer de tóda a dura~áo dos estudos, por conseguinte,
os cursos e trabalhos práticos deverao ser completados por leituras obrigatórias, na razáo de alguns milhares de páginas por
ano, controladas por diversos processos peda.gógicos ( res.umos
escritos, exposi<;óes orais, etc.) em cujo detalhe nao podemos
entrar aquí. De onde resulta: a) que todo instituto ou escola
de antropología <leve possuir urna importante biblioteca oride
1nuitas obras figuraráo com dois ou tres exemplares; b) que
na época atual, o estudante deverá pOssuir, desde .o início, um
conhecimento suficiente d,e urna língua estrangeira ao menoo,
escolhida entre as que sáo mais freqüentemente utilizadas na
produ<;áo antropológica dsetes últimos anos.
N ós hesitamos, com efeito, em recomendar neste domínio
urna política de tradu~óes sistemáticas : o vocabulário técnico
da antropología se encontra atualmente num estado de anarquia
completa. Cada autor tende a empregar urna terntlnologia que
lhe é própria, e o sentido dos principais terims náo está fixado. Há, pois, fortes razóes para acreditar que um país desprovido de urna importante produ~o antropológica em sua
língua nacional nao possua tamwuoo tradutores especializados,
capaze$ de preservar o sentido exato dos termos e. os ma.tizes
de pehsamento de um autor estrangeiro. A esse respeiro, nunca
será demais · apressar a Unesco para pór em execu~o seu
projeto de vocabulários científicos internacionais, cuja realiza~ permitirá talvez que nos mostremos menos intransigentes.
É, enfim, muito desejável que os estabelecimentos de ensino utilizem estes meios de d.ifusao que constituem as pro418

jec;óes fixas, os filmes documentários, as gravac;óes lingüísticas
ou musicais. Diversas cria<;óes recentes, notad.amente a de um
Centro Internacional do Filme Documentário Etnográfico, decidida pelo penúltirno congresso da Uniáo Internacional das
Ciencias Antropológicas e Etnológicas (Viena·, 1952), fazem
conjeturar favoravelmente quanto ao futuro.
5) Seria útil que estes tres anos · de fonna<;áo teórica
fossem seguidos de uril e mesmo de dois anos de estágio, ao
menos para aqueles que se destinassem a unla profissáo antropológica ( ensino ou ~uisa). Mas aqui se colocam, para dizer
a ver<lade, problemas de urna extrema complexidade.
ENSINO E PESQUISA
F orm.a{iío dos mestres

ConsJiderar-se-á inicialmente o caso dos futuros professores de antropologia. Quaisquer que sejam as condic;óes relativas aos títulos universitários requeridos para o ensino ( em
geral, doutorado, ou trabalho de nível equivalente), _ningué1n
deveria poder ter a pretensáo de ensinar antropología sem ter
realizado ao menos urna pesquisa de campo importante. Daremos mais adiante a justifica<;áo teórica desta exigencia, que
pareceria, erradatnente, exorbitante. Convém acabar, d.e urna
vez por todas, com a ilusáo de que se pode ensinar antropologia entre quatro paredes, com a ajuda de urna edi<;áo completa
( ou o mais das vezes resumida) de The Goldcn Bough e outras
compilac;6es,· quaisquer que possam ser seus méritos intrínsecos.
Aos que invocarem, contra esta cláusula, o caso de sábios ilustres que nunca foram ao campo (Sir James Frazer nao respondía aos que lhe colocavam a questáo: "Deus me livre !" ?) {aremos notar que Lévy-Bruhl, por exemplo, náo ocupou nunca
urna cátedra de antropología nem urna cátedra que possuísse título equivalente ( elas .náo existiam, quando ele vivía, nas universidades francesas), mas urna cátedra de filosofía ; nada impedirá, no futuro, que puros teóricos vejam se Ihes atribuírem,
. assim, cátedras que dependam de disciplinas vizinhas da antropología : história das religi6es, sociologia comparada, ou outras.
Mas o ensino de antropologia <leve ser reservado is testenfM,414

nhas. Esta atitude nada tem de audaciosa ; ela é, de fato (se
náo sempre de direito), observada em todos os -países em que a
antropologia atingiu um certo desenvolvimento.
F onnafáo dos pe; qui.sadores

O problema torna-se mais delicado quando se trata de futuros membros da profissáo antropológica, isto é, Jos pesquisadores (16). Nao haveria um círculo vicioso en1 lhes exigir
que tenham realizado pesquisas, antes mesmo de estar universitáriamente qualificados para empreende-las? É aquí que podemos nos reportar ittilmente is considera~óes das páginas precedentes, para tentar esclarecer a situa<;áo muito particular en1
que se encontra a antropologia.
Descrevemos acima, como seu caráter particular e seu mérioo principal, o fato de que ela procura isolar, em rodas as
formas da vid~ social, o que chamamos os niveis die autenticidooe, isto é, ou sociedades completas (que se encontram mai~
freqüentemente entre as ditas "primitivas"), ou entao modos de
atividade social ( isoláveis, mesmo no interior das sociedad.es
modernas ou "civilizadas"), tnas que se definem, em todos os
casos, por urna densidade psicológica particular, e em que as
rela<;óes inter-pessoais e o sistema das rela~óes sociais se integram para formar um todo. Destes caracteres distintivos resulta imediatamente urna conseqüencia : tais formas d.e vida
social náo sao nunca cognoscíveis oomente de fora. Para apreende-las, é preciso que o investigador consiga reconstituir por
sua conta a síntese que as caracteriza, isto é, que ele nao se contente com analisá-las em elementos, mas que as ass.imile em sua
totalidade, sob forma de urna experie~cia pessoal : a sua.
Ve-se, pois, que é por urna razáo muito profunda, que se
prende a própria natureza da disciplina e ªº caráter distin ..
tivo de seu objeto, que o antropólogo necessita da experiencia do
campo. Para ele, ela náo é nem um objetivo de sua profissáo.
( 15) O leitor terá o maior interisse em se reportar r.;ara
estas questOes, ao número especial de Am.erica.n Anth·rop~JlÓt1ist
consagrado a um simpósio: The Training of the Professio:nal Anthr~pol~t (vol. 64, n.0 3, 1952). Os problemas que abordanws
aqu1 sao nele discµtidos sob o angulo da situa~ao nort·e-ameri- .
cana.
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nem um remate de sua cultura, nem unia aprcndizagem técnica.
Representa um momento crucial de sua edu~o, antes do
qua} ele poderá possuir conhecimentos descontinuos que jamais formaráo um todo, e apó.s o qual, somente, estes conhecimentos se "prenderáo" num conjunto organico, e adquirirá.o
subitamente um sentido, que lhes faltava anteriormente. Esta
situa<;ao apresenta grandes analogias com a que prevalece na
psicanálise: é hoje um principio universalmente admitido que
a prática da profissáo analítica requer urna experiencia específica e insubstituível, que é a da própria análise ; é por isto que
todos os regulamentos impóem que o futuro analista tenha sido
ele mesmo analisado. Para e antropólogo, a prática do campo
~onstitui o equivalente desta experiencia única; como no caso
-Oa psicanálise, a experiencia pode ter sucesso ou malograr, e
nenhum exame ou concurso fornece o meio de resolver num
ou noutro sentido. Só o julgamento de membros experimentados da profissáo, cuja obra atesta que eles própriios contor·n aram o cabo com sucesso, pode decidir se, e quando, o candi.dato a profissáo antropológica terá realizado, no campo, esta
revolu~o interior que fará dele, verdadeiramente, um homem
novo.
A

Destas considera~óes resultam várias conseqüencias.

O PAPEL DOS MUSEUS DE ANTROPOLOGIA
Em primeiro lugar, a prática da profissáo antropológica,
que está repleta de perigos, pósto que implica na entrada em
contato de um corpo estranho - o investigador - com um
meio que sua cons.titui~o interna e sua situ~ no mundo tor·~ ~rticularnientc; , instável e frágil, exige urna qualificac;ilo
prebm1nar, e esta so pode ser obtida no campo.
Em segundo lugar, esta situa~o, teóricamente contraditória, corresponde estreitamente a dois modelos existentes : o
da psicanálise, como acabamos de constatar e o dos estudos
médicos em geral, em que o extemato e o i~temato iniciam o
.es~u~te i;a .aprendizagem do diagnóstico pela prática do própno d.iagnostico.
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Em terceiro lugar, os dois modelos que acabam de ser
invocados mostram que o sucesso só pode ser obtido por utn
contato pessoal com um mestre; contato suficientemente íntimo
e prolongado para introduzir no desenrolar dos estudos urna
<lose inevitável de arbitrário: o "patrono" para os estudos mé<licos, o analista "de controle" nos estudos psicanalíticos. Esta
<lose ele arbitrário pode ser limitada por diversos processos,
que é impossível examinar aqui, mas seria difícil eliminá-la
-completamente em antropología. N ela também., um veterano
deve assumir urna responsabilidade pessoal na forma<;áo do
jovem pesquisador. O contato estreito com urna pessoa que já
sofreu, por sua canta, urna transmuta~áo psicológica, é ao mesmo tempo um meio, para o aluno, de atingi-la mais rapidamente, e, para o profea.5or, de verificar se, e em que momento,
seu discípulo igualmente a conseguiu.
Perguntemo-nos agora quais sao os meios práticos de assegurar ao futuro pesquisador urna experiencia de campo "sob
controle". Existem, parece, tres :

Os trabalhas práticos
Pensamos nos trabalhos práticos, sob a dir~ao dos pro·
fessóres, que garantem os últimos anos de en~ino, ou sob a de
assistentes. Esta solu~o só tem um valor aproximado. Sem
desaconselhá:-la a institui<;óes novas, ou a países que nao dispóem de estruturas apropriadas, deve-se sublinhar seu caráter
provisório. Os trabalhos práticos, acessórios ao ensino, sempre
tenderam a aparecer como obriga<;óes penosas ou pretextos.
Tres infelizes semanas pas.5adas numa ald.eia ou numa empresa
·nao podem trazer esta revolu~ psicológica que marca a reviravolta decisiva da forma<;&> do antropólogo, nem mesmo oferecer dela urna débil imagem ao es~udante. :astes estágios apressados sáo as vezes nefastos, na medida em que só autorizam
os processos de investiga~o mais sumários e mais superficiais :
chegam muitas vezes a se constituir, assim, nurna anti-forma,,iio·; por útil que possa ser o escotismo para educ.a<;áo dos meninos, nao
pod.eria confundir a forma<;áo profissional, no
nivel do ensino superior, com formas, mesmo superiores, de
jógo dirigido.

se
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Os estágws exterict'es

Poder-se-iam entáo prever estágios de dura~o rnais longa
em institutos, instituic;óes ou estabelecimentos que, sem oferecer
um caráter especificamente antropológico, funcionem no nivel
destas rela~es inter-pessoais e destas situa<;óes globais em que
reconhecemos o campo predestinado . da antropologia: por
exemplo, administra<;óes municipais, servi<;<?S sociais, centros de
orienta<;ao profissional, etc. Esta solu<;ao apresentaria, com rela~o a precedente, a imensa vantagem de nao apelar para experiéncias simulad.as. Oferece, em compensac;ao, o inconveniente
de colocar os estudantes sob o controle e a responsabilidade de
chefes de servi<;o privados de formac;áo antropológica, isto é,
incapazes de extrair o alcance teórico das experiencias cotidianas. Trata-se, pois, antes, de urna soluc;ao do futuro, que adquirirá seu valor sómente no momento em que, tendo-se reconhecido a forrna<;ao antropológica um alcance geral, urna propor~o substancial de antropólogos se encontrar nos estabelecimentos ou servic;os désfe tipo.
Os museus de antropologia

No con1é<;o deste estudo, já aludimos ao papel do museu
de antropología como prolongamento do campo. E, oom efeito,
o contato com os objetos, a · humildade inculcada no museógrafo pelas pequeninas tarefas que estáo na base de sua p~o
fissao - desencaixotamento, limpeza, manuten<;ao - o sentido
agudo .do concreto que desenvolve éste trabalho de classifica~o,
de identifica<;áo e de análise das pe<;as de cole<;áo; a: comun1cac;ao com o meio indígena, que se estabelece indiretamente por
intermédio de instrumentos que é preciso saber manejar para
conhecer, que possuem além disso urna textura, urna forma,
muitas vézes mesmo um odor, cuja apreensao sensível, mil e
urna vezes repetida, cria urna familiaridade inconsciente com
géneros de vida e de atividade longínquos ; o respeito, enfim,
pela diversidade das manifesta<;óes do génio humano, que nao
poderia deixar de resultar de tantos e incessantes desafios para
o gosto, a inteligéncia e o saber, a que os objetos aparentemente
mais insignificantes submetem cada dia o museógrafo; tudo isto
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constitui uma experiencia de urna riqueza e de urna densida~e
que náo teríamos razáo em s~bestimar.
.
.
.
Estas considera<;óes exphcam porque o lnst1tut d ethnolog1e
de l'Université de Paris atribui tanto valor a hospitalidade que
recebe do Musée de l'Homme; porque, também, o relatório americano sugere, como urna situac;ao, nonnal, que tende cada vez
roa.is a se generalizar nos Estados Unidos, qu~ t~o depa~
mento de antropologia esteja acompanhado, no 1ntenor da propria universidade, por um museu de ditnenso~s médias. Ma::>
há, parece, mais e inelhor para fazer neste sentido.
.
Durante nluito tempo, os museus de antropolog1a foran1
concebidos a imagem de outros estabelecimentos do mesmo tipo,.
isto é, como un1 conjunto de galerías en1 que se conservam objetos: coisas, documentos inertes e de algun1 111odo fossili~a
dos atrás de suas vitrina:;, completan1ente destacados das soc1e·dades que os produziram, o único la<;o entre estas e aquele:;
sendo constituído por missóes intermitentes enviad:ls ao cainpv
para reunir cole<;oes, testemunhas mudas de géneros de vida,
ao mesmo tempo estranhas a.o visitante e para éle inacessíveis.
Ora, a evolu~o da antropologia como ciencia e as transforma<;óes do mundo moderno levam-nos por dois lados a modificar esta concep<;áo. Como se mostrou acima, a ahtropolo·
gia toma consciencia progressivamente de seu objeto verdadeiro,
que é constituído por certas modalidades da existéncia social do
hornero, talvez mais facilmente reconhecíveis e n1ais rapidamente
isoláveis em sociedades muito diferentes da sociedade do observador, mas que nao existem menos nesta. A propor<;áo que
a antropología aprofunda sua reflexao sobre seu objeto, e que
aperfei~a seus métodos, sente-se progressivamente going back
home, como diriam os anglo-saxóes. Embora ela assurna formas
muito diversas e dificilmente identificáveis, nao se teria razáo
de ver nesta tendencia um caráter particular da antropologia
americana. Na Fran<;a e na 1ndia, os·- estudos de comw1idade
empreend.idos com a ajuda da Unesco -foram dirigidos pelo
Musée de l'Homme de Paris e o Anthropological Museum de
Calcutá. O Musée des arts et traditions populaires é flanqueado
por um laboratório de etnografia francesa, e é o Musée de
l'Honune que abriga o Laboratx>ire d'ethnographie sociale, consagrado, a despeito de seu título e domicilio, nao a socio419:

logia nlelanésia ou africana, mas a da regiáo parts1ense. Ora,
em todos estes casos, náo se poderia tratar exclusivamente de
recolher obj.etos, mas tan1bém, e sobretudo, de compreender homens, e mu1to menos de arquivar vestígios resseouidos como se
faz ~o~ herbários, do que de deserever e anal~r formas de
~.stencia, das quais o obsenador participa da maneira nlais
mama.
. .
_ A ~esma t~ndencia se manifesta na antropologia física, qur;
nao ma1s se satisfaz, como no passado, em reunir mensura~óes
e pe~as ósseas, mas estuda os fenómenos raciais no indivíduo vivo, considerando as partes moles com a mesma razao que
º. esqueleto e a ativid~de. fisiológica tanto ou mais do que a
simples estrutura anatom1ca. Ela preocupa-se, pois, sobretudo,
com os proce~s atuais de diferencia~o em todos os representantes da especie humana, em vez de se limitar a recolher seus
resultados ossificados, no sentido literal assim como metafórico,
entre os tipos mais facilmente distinguidps do tipo do ob- ·
servador.
·
Por outro lado, a expansáo da civiliza~ao ocidental, o desenvolvimento dos meios de comunica~áo, a freqüencia dos desl~entos que ca~cterizam o mundo moderno, puseram a especie h~ em orcula~o. Nao há mais hoje, praticamente:
culturas isoladas; para estudar urna qualquer entre elas ( fora
algumas raras ex~óes), ou pelo menos algumas de suas produ~óes, náo é ma.is necess.ário percorrer a metad~ do globo e
fazer o papel dos exploradores. U ma grande cidade como
Nova Iorque, Londres, París, Calcutá ou Melburne conta em
sua popula~áo com representantes das culturas mais diversas ·
o~ li~i~s. o sabem, eles q~~ descobrem ~m assombro qu~
tem a mao .1nform~tes ..quahf1cados para hnguas longínquas,
raras e consideradas as vezes como desaparecidas.
Os museus de antropologia enviavam· outrora . homens q~~ viajavam nu~ ú~có sentí~ - para procurar objetos que
via1avam em .sentido inverso. Mas hoje os homens viajam em
todos os sentidos, e como esta multiplica~o dQS contatos traz
urna. h~enei~o da cultura material (que, para as sociedades pnnut~vas, traduz-se o mais das vezes por urna extin~o),
pode-:se. dizer que, sob certos aspectos, os homens tendero a
substituir os objetos. Os museus de antropologi~ devem pres420

tar aten~ao a esta imensa transforma~o. Sua missáo de conservatório de objetos é suscetivel de prolongar-se, nao de se desenvolver, menos ainda de se renovar. Mas se é cada vez mais
difícil recolher arcos e flechas, tambores e colares, cestos e estátuas de divindades, torna-se em compensa~ cada vez mais fácil
estudar, de modo sistemático, línguas, cren~s, atitudes e personalidades.
Quantas comunid.ades ·do sudeste da Asia , da
.
Afnea negra e branca d.o Oriente Próximo, etc., nao se achan1
representadas em Paris por indivíduos de passagem ou residentes, fanúlias ou mesmo pequenas ·coletividades?
ANTROPOLOGIA TEÓRICA E ANTROPOLOGIA
APLICADA

,J

Ora, <leste ponto de vista, náo sáo sómente possibilidades
de estudos que se abrem para os museus die antropologia ( transformando-se assim, aliás, em grande parte, em laboratórios)
(16), mas também novas missóes, de alcance prático, que os
reclamam. Pois estes representantes. de culturas periféricas,
náo .ou mal integrados, tem muito para dar ao etnógrafo: língua,
tradi~ orais, cren~as, concep<;áo do mundo, atitudes <liante
dos seres e das coisas. Mas eles estáo também, o mais das
vezes, as voltas com problemas reais e angustiantes : isolamento,
<lesadapta~o, desemprego, incompreensao do meio em que se
incorporaram provisória ou duradourarnente, o n1ais das vezes
contra sua vontade ou pelo menos na ignorancia do que os esperava. Quem estaría melhor qualificado que o etnólogo para
assisti-los nestas dificuldades, e isto por duas razóes em que
se acaba a síntese dos pontos de vista precedentemente expostos? Antes de tudo porque o etnógrafo conhece o meio de onde
eles verrl ; estudou no campo sua língua e sua cultura, e sim(6) Notar-se-á, a este respeito, que desde 19-37 as constru~oes que abrigam ainda o Musée de l'Hon1me, em Paris, forarn
consagrádas, em dois te~ ao trabalho de -laboratório, e somente
em um ter~o as galerias de exposi~áo. Foi esta concep~ao - revolucionária na época - que permitiu a associa~ao estreita entre
as atividades. museográficas e as ele ensino, ilustra.das pelo agrupamento sob o mesmo teto do Musée de l'Hon1me e do Inst.itut
d'ethnologie, já menci-0nado acima.
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patiza com eles ; em seguida, porque o método próprio da antropología se define por este "distanciamento" que caracteriza
o contato entre representantes de culturas muito diferentes. O
antropólogo é o astrónom.o da.s ciencias sociais: ele está encarregado de descobrir um sentí® para configura~es muito diferentes, por sua ordem de grandeza e· seu afastamento, das que
está.o imediatamente próximas do observador. Nao há, pois, razáo para limitar a intervenc;ao do antropólogo a análise e a reduc;áo destas distancias externas; ele poderá também ser convocado para fornecer sua contribui~ ( ao lado de especialistas
de outras disciplinas) ao estudo de fenómenos interiores, desta
vez, a sua própria sociedade, mas que se manifestam com o
mesmo caráter de "distanciamento" : quer porque interessem
sómente a urna sec;áo do grupo e nao a totalidade, quer, mesmo
oferecendo um caráter de conjunto, porque mergulhem suas
raízes no mais profundo el.a. vida incon.sciente, como, no primeiro caso, a prostituic;áo ou a delinqüencia juvenil, e no segundo, a resistencia a mudanc;as alimentares ou higienicas.
Se o lugar da antropología nas ciencias sociais fósse assim
mais justan1ente reoonhecido, e .se sua func;ao prática conseguisse se manifestar de maneira mais completa do que o faz
atualmente, ve-se quantos problemas essenciais encontrar-se-ian1
em vias de soluc;áo:
1) De um ponto de vista prático, urna func;áo sócial que
nao é, hoje, senáo muito imperfeitamente preenchida enoontrarse-ia garantida: basta pensar, sob este aspecto, nos problemas
colocados pela imigrac;áo pórto-riquenha em Nova Iorque ou
~rte-afri~a em París, que nao sáo objeto de nenhuma poli.
ttca de conjunto, e que ad.ministra<;óes muitas vezes pouco qualificadas reenviam inutilmente urnas as outras.
_ 2) Carreira~ se abririam para a profissáo antropológica.
Nao encaramos ainda este problema, cuja soluc;áo está evidentemente subentendida em todos os desenvolvimentos que precedem. Para lhe dar urna resposta adequada, nao basta lembrar
estas evidencias: que tóda pessoa chamada a viver em contato
com urna socied.ade muito diferente da sua - administrador
"!_ilitar, missi?~rio, dip~omata, etc. - deve p0ssuir urna forma~
~o an~ropolog1~a, se nao sempre geral ao menos especializada.
~ prec~ tambem dar-se conta de que certas func;óes essertciais
das sociedades modernas, e que se ligam a esta mobilidade eres-
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cente da populac;áo do mundo, ou nao estáo atualmente preenchidas, ou estáo mal preenchid.as ; que resultam disso dificuldades, que assumem as vezes um caráter agudo e sáo geradoras de
incompreensáo e de preconceitos; que a antropologia é hoje a
única disciplina do "djstanciamento" social ; que ela dispóe de
um imenso aparelho teórico e prátioo que lhe permite formar
práticos ; e sobretudo que ela está disponível, inteiramente pronta para intervir em tarefas que, além disto, se impóem a atenc;áo
dos homens (17).
3) Enfim, e no plano mais lin1itado que é o <leste estudo,
ve-se como o desabrochar dos museus de antropología em laboratórios consagrados ao estudo dos fenómenos sociais mais dificilmente redutíveis, ou, se é lícito dizer, a maneira dos matemáticos, das formas "limites" das rela<;óes sociais, forneceria a
Sugestoes deste genero sao muitas vez.es criticadas
.
por.q ue se arr1scam
a f azer do antropólogo um auxiliar da ordem'
~oc1al.
?._!esmo se este risco existe, ele é, parece-me, preferível
a absten~ao, porque a participa~ao do antropólog.o permite ao menos conhecer os fatos, e porque a verdade possui urna for~a que
lhe é própria. Gostaria de que nao houvesse equívoco com as
páginas pi:ecedentes: pessoalmente, náo tenho nenhum g0sto pela
antropologia aplicada e duvido de seu alcance científico. Mas os
que a criticam em seu principio deverlam lembrar-se de que o
primeiro livro do Capi.tal foi escrito, em parte, conforme os relatórios dos inspetores de fábrica ingleses, aos quais Marx pr~sta,
em seu prefácio, urna brilhante homenagem: "N ós ficariamos horrorizacU>s com o estado de coiBM em noBB() pa¡ís, se nossos governos e Parlamentos esta.beleeessem, como na Inglaterra, comissóes
de estudos periódicos sobre a situa~ao económica· se estas comiss0es fossem, como na Inglaterra, armadas de ple~os poderes para
a pesquisa da verdade; se conseguíssemos encontrar para esta
alta fun~ao homens táo experimentados, tao imparciais, rígidos e
desinteressados como os inspetores de fábrica da Gra-Bretanha,
como seus informadores sobre a saúde pública, como seus comissários de instru~ao sobre a explora~ao de mulheres e crian~as,
sobre as condi~óes de habita~áo e alimenta~ao, etc. Perseu cobria-se
de um nuvem para perseguir os monstros; n6s, para podermos
negar a existencia das monstruosidades, mergulbamos inteiramente
na nuvem, até os olbos e os ouvidos" (loe. cit., trad. J. Roy, 1:ditions sociales, 1950, p. 19).
V~se que Marx nio pensava em censurar estes a,pplied 4'11thropologists da epoca por serem servidores da ordem estabeleci·
da; eles o eram, entretanto; mas que importava, diante dos fatos
que traziam! (Nota de 1967) .
(17)

solu~áo

mais apropriada ao problema da formac;ao profissional
dos antropólogos. Os novos laboratórios permitiria111 que os
últimos anos de estudo se cumprissem sob forma de um verdadeiro externato e internato, sob a dir~o de professóres que
seriam, ao mesmo tempo, chefes de clínica, tal como se faz nos
estudos de medicina. O duplo aspecto dos cstudos, teórico e
prático, encontraria sua justifica~ e seu fundamento na pro~º da profissáo a missóes novas. Pois, infelizmente, a antropologia reclama.ria sem exito um reconhecimento que suas
conquistas teóricas deveriam bastar para lhe valer, se, no mundo
dpente e ansioso que é o nos.so, nao se empenhasse também en1
demonstrar para qu.e ela serve.
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daa ci&nclaa humanu, eua \'Ulgarl~io atra.v6a de ld6iu
gen.la e estereotipadaa, tf.o ficeis de manipulaoio pela critica improvlaada e dogmática, deixa-nos apreenslvoa quanto
~ poealbWdade dele aer adequadamente conhecido noa cfrculoe
nio-acad&mlcoa. Baquecem aeua crftlcos - e muitoe de MUt
dlvulgadoree - de que menos do que uma Teorla da Socledade
e da CUltura, trata-ee de um Instrumento analftlco engendrado na lnvesttgaoio de eocledadee "slmplea", deaprovldaa
de eecrlta, de tecnologta complexa, de claasea eoclall e de
perapl!Ctlva hlatórlca, alnda que nio ae poeaa dlr.er teJam
"povoe eem Hiatórla". A eme respetto, numa reapoata ao
comita de redaot.o da revista Cahters de PhUosophte (n.• 1,
1988, i>'g. SS ), L6vl-Stra.uu pondera.va que "nio se faz uma
boa anl.IIM eatrutural ee nf.o se faz prtmeira.mente uma boa
anAllae histórica". Mu, acreecenta : "Se nóe nio fazemoe
uma boa anf.llse histórica no dominio dos fa.toa etnográficos,
nio 6 porque a desprezamoa, ma.s porque infelizmente ela noa
eecapa". Ora, M o estruturaltamo nio 6 a.ntl-hlatórtco e, multo
menos, neea a Blstórla, eet,. e os hlstortadoréa e clentlatas
aocla.ia com ela comprometidos nf.o podem refutar o estruturallamo em aeu nome. Os tra.ba.lhos do .ma.n:lata Althusaer e
aeua seguidores eatlo a.1 Ptt.111> demonstra.r o conteddo estrutura.llata na obra. de um Man:, freqüentemente lanoado contra.
o estrutura.llemo de L6vl-8trauu pela crftlca mata apreu&da.
B luo tudo em nome da. Hlstórla. ! ?
Se a Btnologla (f.e. Antropologia Bstrutural) e a
Hlstórta "nada do uma aem a outra" no eatudo da.a sociedades complexa.a contemporlneas, como nos enslna L6vl-Strauae
logo na Introduc;lo desta obra, podemos depreender que estrutura. e hlstórta. eio faces de uma. mesma moeda. Por6m,
aendo a.a eocledadea slmples a.quelas onde se exercita o penaamento do Autor, o presente volume nlo deve s :?r recebido pelos
leltoree como o velculo de uma menaagem nio enTiada.
L6vl-Str&U88 llmltou-te a reunir tra.balhoa capa.zea de msiellll&tlzar e dlfundlr ld6la.a ela.borada.a na peaqutaa de aoctedadea trlbala e na renexlo da. poeslblllda.de de aeu conhecimento. Portanto, Antropolo'"a Estrutural pretende atender
a uma problemitica pa.rtlcula.r, como a que esti contlda em
aeua d1Vel'll09 capltuloa, a saber: a nlo opoaiQlo entre eatrutun e hiatórla 6 demonstrada. na. lntroduc;f.o (cap. I ); a innuencia da Ungüfettca pa.ra a ela.boraolo do m6todo eatrutura.l 6 diecutida nos quatro aegutntea (capa. ti, III, IV e V);
a noc;io de eociedade primitiva (cap. VI), aua.a manlfea~ao6e•
no Brasil (cap. VU) e no mundo (cap . Vm) 8'° examina·
daa noa capltuloa enfelxadoa aob o titulo Organl~lo Soelal: .
u condl96ee de efiácia da magia e da rellglio (capa. IX
e X), bem como o dlacemimento da. natureza doe mitos e
de aeu estudo (cap. XI) 8'° poatoa ·em relevo na seoio Magla
e Religtlo ; Arte 6 o conjunto ser.linte, onde o eatudo comparado das manifeataoOea artfatica.a 6 concebido em termos
eatruturata (cape. xm e XIV); o concelto de eatrutura, auaa
vici881tudea na hlatórta da antropologla, al6m de aeu lu1ar pa
metodolOtrla antropológica, L6vl-Strauu examina nos capftuloe XV e XVI, cabendo ao capitulo final a elucid&Qio daa
relao6ea entre a Antropologta e · u demall Cl~nciu Social•
e Bnmanu (cap. XVD) . De aua traduoio encarregaram-ae
colaboradores de TEMPO BRASILBIBO, Chaim Samuel Katz
e Kctn&rdo Plrea, •ndo que da revtalo Uenlca euidaram o.
antropólosoe Julio Ceza.r Melatti e 8onla Resina Pacheco
AlT•, do U:ueeu Na.ctonal.

